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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által alkalmazott vagyonvédelmi 

(biztonsági) kamera rendszerhez, valamint beléptető rendszerhez kapcsolódó 

érdekmérlegelési teszt megállapításai 
 

A Városgazda XVIII Zrt., mint adatkezelő által folytatott főtevékenység az ingatlan üzemeltetési, 

vagyonkezelési, ingatlan bérbeadási tevékenység. Az Adatkezelő által végzett tevékenységeket jellemzően 

az ingatlanok, irodahelyiségek, telephelyek üzemeltetése során fejti ki, amelyekben jelentős, vagy azt 

meghaladó értékű (több M Ft) eszközöket, tárgyakat, árucikkeket tárolnak. 

 

I. Az adatkezelés oka, szükségessége, az Adatkezelő jogos érdekei 

 

Az adatkezelő tevékenységének fizikai körülményei:  

 az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmények több, egymáshoz nem kapcsolódó ingatlanon 

helyezkednek el, amelyekben munkaterületek, raktárak, sportlétesítmények, irodák, közösségi 

terek találhatóak; 

 az Adatkezelő által üzemeltetett telephelyek között van, ahol nagyszámú tehergépjármű forgalom 

zajlik és ennek nyomon követese nagy figyelmet igényel; 

 több objektumban engedélyezett az ügyfél forgalom, az ott megjelenők más gazdálkodó szervek 

tagjai, képviselői, vagy ügyfelek, ugyanakkor az ott tartózkodás joga, oka folyamatosan nem 

ellenőrizhető élőerős őrzéssel; 

 a legtöbb létesítményben, az objektumba való bejutást és ott tartózkodás kontrolláló élőerős őrzés 

nincs; 

 az Adatkezelő tevékenysége nem ritkán szükségképpen együtt jár a közösségi terekben 

rendezvények megtartásával, amely, akár nagyobb számú személy/közreműködő megjelenésével 

járhat, akik tevékenysége nehezen kontrollálható; 

 az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmények fizikai kialakítása, valamint az egyes épületek 

elhelyezkedése a lehetetlenné teszik azok, illetve az ott zajló tevékenységek közvetlen fizikai 

ellenőrzését; 

 az Adatkezelő által üzemeltetett létesítményekben korábban már előfordultak az ott megjelenők 

által elkövetett vagyon és személy elleni jogsértő cselekmények (lopások, rongálások), melyek 

hatósági (rendőrségi) intézkedéseket vonhatnak maguk után; 

 

Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó anyagi felelősség jellegének meghatározása 

 az Adatkezelő tevékenységi körében folyamatosan üzemkészen köteles tartani a létesítmények 

üzemeltetéshez, valamint a kapcsolódó munkafolyamatok végrehajtásához szükséges gépeket, 

beépített felszereléseket, egyéb eszközöket. Egy-egy eszköz vétlen, vagy akár szándékos 

cselekmény (pl. vagyon elleni cselekmény/bűncselekmény) miatti megrongálódása, 

meghibásodása, elveszítése a munkafolyamatok egymásra épültsége miatt komoly működési 

nehézségeket, és ebből kifolyóan anyagi kárt okozna az Adatkezelőnél, mint a létesítmények 

zavartalan üzemeltetéséért felelős társaságnál; 

 mivel adott esetben az Adatkezelő szerződött partnerei (pl. bérlői) is tárolhatják az Adatkezelő 

létesítményében a gépeiket, eszközeiket, berendezési tárgyaikat, árukészleteiket ezért a részükről 

is felmerülő igény, hogy az Adatkezelő megfelelő vagyonvédelmi, biztonsági rendszerekkel 

rendelkezzen (egy bekövetkező káreseménykor az Adatkezelő akár vagyoni helytállásra is köteles 

lehet);   

 a fentieken túlmenően az adatkezelő által végzett adminisztratív tevékenységek olyan műszaki 

berendezések, informatikai eszközök alkalmazását igénylik, amelyek maguk is jelentős értéket 
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képviselnek, ezek megóvása az adatkezelő érdeke, azok eltulajdonítása (különösen, ha az eszköz 

pl. nem publikus adatokat tartalmaz) az Adatkezelő vagyoni érdekeit is sértené. 

 

II. Az Adatkezelőnél jellemző személyforgalom 

 

 az Adatkezelő munkavállalói; 

 az Adatkezelő alvállalkozói, azok kísérői, az Adatkezelő egyéb üzleti partnerei; 

 az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény bérlői; 

 az adatkezelő vendégei (a létesítményt felkereső vásárlók, látogatók, szolgáltatást igénybe vevő 

ügyfelek); 

 az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló egyéb ügyfelek. 

 

III. A lehetséges jogsértésekről: 

 

 a létesítményen belüli vagyon és személy elleni cselekmények (pl. előfordult már az Adatkezelő 

működési területén elkövetett lopás, rongálás) 

 az Adatkezelőnél lévő üzleti dokumentumok, mint üzleti titkot hordozóit érintő jogsértő 

magatartások; 

 az adatkezelő vagyontárgyai, illetve az Adatkezelő területére bevitt – más tulajdonát képező – 

vagyontárgyak elleni közvetlen, vagy közvetett károsító magatartások (akár szándékos, akár 

gondatlan) 

 

IV. Az adatkezeléshez fűződő adatkezelői érdek meghatározása     

      

Az Adatkezelő vagyonvédelemhez fűződő érdekeinek (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 31. és 32. §§) megóvása, 

amely részleteiben a következőket jelenti: 

 az Adatkezelő által üzemeltetett létesítményt felkereső személyek életének, testi épségének (azaz 

a személybiztonságnak) a megóvásához kiemelt érdek fűződik;   

 az Adatkezelő működésének központi eleme, hogy olyan nagy értékű vagyontárgyakat kezel, 

üzemeltet, amelyeket kötelessége megóvni a jogosulatlan eltulajdonítástól, megrongálástól; 

 ugyancsak fontos, hogy a működéshez szükséges szintén nagy értékű műszaki, technikai 

eszközeit, létesítményének integritását, és az ott lévő dokumentumait, a bennük lévő üzleti titkait 

megóvja az adatkezelő; 

 a létesítményekben dolgozók, az ott megjelenő bérlők, alvállalkozók, közreműködők, illetve 

egyéb üzleti partnerek, vendégek értékeinek megóvása,  

 és hogy mindezek érdekében kontrollálni, és szükség esetén rekonstruálni tudja a területén 

történteket, továbbá az adminisztrációt szolgáló helyiségeiben a személyforgalmat.  

 

IV.1. A munkavállalók érdekeinek meghatározása 

 

 egyfelől az adatkezelő munkavállalói információs önrendelkezési jogai, illetve a személyes 

adataik (pl. képmás, vagy a beléptető rendszerben tárolt adatok) fölötti rendelkezési jogai és az 

azok tiszteletben tartásához fűződő érdekek; 

 a munkavállalók azon joga, hogy a munkavégzés során ne kerüljön sor olyan jellegű 

adatkezelésre, amely indokolatlan és túlzott mértékű beavatkozást jelentene a magánszférájukba 

(pl. tevékenységük álladó, folyamatos megfigyelése);  
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 másfelől a munkavállalóknak közvetve szintén érdeke fűződik az adatkezelő, mint munkáltató 

zavartalan működéséhez, illetve ahhoz, hogy az adatkezelő tevékenységének gazdaságosságát, 

hosszú távú működését ne veszélyeztessék a különféle vagyoni jogokat, vagy a személyek 

biztonságát sértő magatartások, események; 

 harmadrészt a munkavállalóknak is érdeke fűződik a munkáltató működési területére bevitt saját 

értéktárgyai megóvásához. 

 

IV.2. Az adatkezelő működési területén megforduló más személyek érdekeinek meghatározása 

 

 az Adatkezelő létesítményébe érkező vásárlóinak, ügyfeleinek, alvállalkozóinak, vendégeinek, 

egyéb személyeknek érdeke egyrészt az információs önrendelkezési jogai védelme, illetve a 

személyes adataik fölötti rendelkezési jogai és az azok tiszteletben tartásához fűződő érdekek. 

 

Az Adatkezelő helyiségeiben megforduló más személyek esetében az adatkezelés a megfelelő 

tájékoztatást követően megadott hozzájáruláson alapul, amennyiben e személyek az Adatkezelő 

fentebb meghatározott érdekeinek védelme miatt megvalósuló adatkezelést nem szeretnék, bármely 

hátrányos jogkövetkezmény nélkül elkerülhetik azt, ha nem lépnek be az adatkezelő területére.   

 

V. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak 

védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják 

 

 az Adatkezelő a kamera, illetve beléptető rendszerét zárt rendszerként alakította ki, és üzemelteti; 

 a rendszer zártsága folytán alapesetben csak az adatok rögzítése történik, jogos érdek 

felmerülésekor a rögzített adatok megismerhetők; 

 a megismerésre jogosultak köre előre meghatározott, csak a szükséges számúra szorított kör, 

amely jelenti az Adatkezelő részéről feljogosított szűk kört; 

 a rögzített adatok megismerésének ideje, a megismerő, illetve a tárolt adatokkal kapcsolatban 

végzett műveletek naplózottak, azok utólag rekonstruálhatóak; 

 a kamerarendszerben lévő kamerák nem irányulnak olyan területre, amely a munkavállalók 

folyamatos munkavégzési helyéül szolgálnak, vagy ahol a munkavállalók munkaközi szünetüket 

tölthetik (pl. étkező);  

 az érintettek észrevételeiket egyéb esetekben is közvetlenül megtehetik az Adatkezelőnél; 

 az érintett munkavállalók informálása érdekében az Adatkezelő külön tájékoztatót készített,  

 mindezt elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató, illetve a konkrét adatrögzítési 

helyeken kihelyezett figyelmeztető/tájékoztató táblák is 

 az érintett munkavállalók amennyiben jogi igényüket valószínűsítik, kérhetik az adott időszak 

felvételének zárolását, illetve az adott felvétel részt megismerhetik. 

 

A kamerarendszer, illetve a beléptető rendszer nem alkalmasak a tárolt adatok elemzésére, valamint az azok 

felhasználásával történő további un. származtatok adatok (pl. profilalkotás) keletkeztetésére.  Alapesetben 

a rögzített felvételeket (ha vagyonvédelmi okokból a felhasználásuk nem szükséges) 

megismerés/hozzáférés nélkül törli a rendszer. 

 

Mindezekre tekintettel az adatkezelés által az érintett munkavállalókra megvalósuló korlátozás az 

Adatkezelő fent kifejtett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében arányos és szükséges, amelynek 

keretében – az alkalmazott garanciális intézkedések mellett - az Adatkezelő által érvényesített jogos érdek 

megelőzi az érintettek személyhez fűződő jogaik védelmével összefüggő érdekeit. 
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Budapest, 2018. november 01.  

 


