
A Hatvani Vadászati Élménytér, -Gyermekfoglalkoztató és Játszóház területén alkalmazott
elektronikus megfigyelőrendszerének szabályzata

(3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)
-KAMERASZABÁLYZAT-

I.BEVEZETÉS

Jelen  tájékoztató  célja,  hogy  a  hatvani  Vadászati  Élménytér,  -Gyermekfoglalkoztató  és  Játszóház
(továbbiakban:  „Élménytér”) területére belépő, illetve ott tartózkodó természetes személyek („Érintettek”)
részletes  tájékoztatást  kapjanak  az  Élménytér  területén,  illetve  az  Élménytér  épületében  alkalmazott
elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggő adatkezelésről. 

Az adatkezelés szempontjából releváns jogszabályok jegyzéke és az értelmezést segítő alapfogalmak jelen
szabályzat K.1. számú mellékletében találhatók. 

II.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Név: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Postacím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Cégjegyzékszám: 10-09-032167
Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23467323-2-10
Képviseli: Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
Honlap elérhetősége: www.mediahatvan.hu 
E-mail cím: info@mediahatvan.hu 
Telefonos elérhetőség: +36 37 542 352
Adatvédelmi  tisztviselő
elérhetősége:

Név: Siraky-Nagy Péter
Telefonszám: +36 30 337 4165
E-mail: adatvedelem@mediahatvan.hu 

A Társaság tulajdonosa: Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

III. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos
informatikai feladatok ellátása 

Valentin József egyéni vállalkozó
székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 15.
nyilvántartási szám: 31358892
adószám: 6605938310
E-mail: valentinjozsef@outlook.hu

V.AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

1.Az Adatkezelő Hatvan Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján köteles a Hatvan
2713/6 hrsz-ú ingatlanon található Vadászati Élménytér, Gyermekfoglalkoztató és Játszóház kulturális célú
üzemeltetésére,  hasznosítására,  kulturális  rendezvények,  programok,  kiállítások  szervezésére,  továbbá
Hatvan  város  és  térsége  szempontjából  jelentős  rendezvények,  konferenciák,  szakmai  bemutatók
lebonyolítására, kötelezettsége továbbá a létesítmények, mint kulturális örökségek helyi védelme. 

2.A  fenti  önkormányzati  feladatok  közszolgáltatási  szerződés  útján  történő  ellátásáról  Hatvan  Város
Önkormányzata  Képviselő-testületének 349/2020.  (IX.29.)  számú határozata  rendelkezik.  Az  Adatkezelő
minden  esteben  a  rá  irányadó  jogszabályi  rendelkezéseket  figyelembe  véve,  az  általános  adatvédelmi
szabályok (az alapelvek és a jogalap szükségességi mércéje) szerint és arra tekintettel végzi az adatkezelési
tevékenységeit.
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3.A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII.  törvény (továbbiakban:  Szvtv.)  1.§  (2)  bekezdésének  a),  b)  és  d)  pontja  alapján jogszerű
adatkezelési  célnak  tekinthető  a)  a  természetes  személyek  életének  és  testi  épségének  védelme;  b)  az
ingatlan, illetve ingóság őrzése; d) rendezvény biztosítása érdekében végzett adatkezelés. 

4.Az Élménytér  a  hatvani  Grassalkovich-kastély parkjának területén található,  a  Grassalkovich-kastély a
Nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (Nvtv.)  hatálya  alá  tartozik  és  azon  belül  is
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékvédelem alatt álló
épület,  illetve épületegyüttes. Az Élménytér épülete,  mint  kizárólagos önkormányzati  tulajdon szintén az
Nvtv. hatálya alá tartozik. 

5.Az  Élménytér  a  „hatvani  Grassalkovich-kastély  rekonstrukciója  és  turisztikai  célú  hasznosítása”
elnevezésű támogatási projekt keretében jött létre az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott vissza
nem  térítendő  támogatás  keretében.  A  beruházás  értéke  mintegy  3.152.328.298,-  forint  összegben
határozható meg. 

6.Az  Élménytér  területe  860  m2,  300  fő  befogadására  alkalmas,  a  Gyermekfoglalkoztató  és  Játszóház
alapterülete 269 m2, 50 fő befogadására alkalmas, tehát megállapítható, hogy jelentős nagyságú területen
jelentős számú személyek tartózkodhatnak. A fedett élménytér mellett jelentős területen valósulhatnak meg
szabadtéri kikapcsolódási lehetőségek, mint például egy 3 kilométeres sövénylabirintus, valamint egy több
mint 15 méter magas kilátó, aminek kilátószintjéről egy 33 méter hosszú csúszda vezet le a mintegy 3500 m2
nagyságú sövénylabirintusba. Az Élménytér meghatározott részei (mint például a csúszda) meghatározott
feltételek mellett vehető igénybe. 

7.Figyelembe véve az Élménytér jellegét és rendeltetését,  funkcióját,  valamint  az Adatkezelőnek,  mint a
létesítmény  üzemeltetőjének  közszolgáltatási  szerződésben  vállalt  feladatait,  megállapítható,  hogy  az
Élménytér  területén,  épületében,  épületeiben fokozottan szükséges  biztosítani  a  létesítmény védelmét.  A
létesítmény védelmének biztosításán keresztül – tekintettel arra, hogy az Élménytér területén jelentős számú
személy is tartózkodhat – az Élménytérbe látogatók életének, testi épségének védelme, vagyonbiztonsága is
érvényesül. 

8.A fenti adatkezelési célok biztonságos teljesülése szükségessé teszi az Élménytér területén az elektronikus
kamerás  megfigyelőrendszer  alkalmazását,  különös  tekintettel  az  Élménytér  épületének  és  területének
jellegére,  befogadóképességére.  A hatékony  védelmi  feladatok  ellátása  elektronikus  megfigyelőrendszer
alkalmazásával biztosítható. 

9.Az  Információs  önrendelkezési  jogról  és  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.)  3.§ 2.,  10.  pontja alapján egy ember arca,  képmása személyes
adatnak  minősül,  a  képfelvételek  készítése,  valamint  az  adatokon  elhelyezett  bármely  művelet
adatkezelésnek minősül. 

10.A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása együtt jár a személyek személyes adatainak (kezelt
adatok köre: arc, képmás, mozdulatsor, érintett által kifejtett tevékenység) kezelésével.  

12.Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi táblázat részletezi:
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Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés célja Kezelt adatok köre Kik ismerhetik meg
az adatokat?

Az Adatkezelés
időtartama

Adatkör Mihez szükséges?

1) az adatkezelés az Adatkezelő
közérdekű  jogosítvány
gyakorlása  keretében  végzett
feladata  (közfeladat)
végrehajtásához szükséges. 

2)az  adatkezelés  jogalapja  az
Adatkezelő jogos érdeke is. 

-az  Adatkezelőnek  a
közszolgáltatási
szerződésben  vállalt
feladatainak teljesítése

-az  Élménytér
területének,  épületének
(létesítményvédelem)

-a  személyek  életének,
testi épségének védelme

-rendezvénybiztosítás 

(a  rendezvény  jellegétől
függően!). 

-képmás
-mozdulatsor,  a
kamera által rögzített
cselekmények

-az  Élménytér
területének,
épületének,  mint
jelentős
vagyonelemeknek
védelméhez

-az  Élménytérre
látogatók  életének,
testi  épségének
védelméhez szükséges

-balesetek  esetén  a
baleseti  mechanizmus
rekonstruálásához

-az  Adatkezelő  vezetője  és
az általa kinevezett személy

-az  Adatkezelő  által
alkalmazott  biztonsági
személy/biztonsági
szolgálat alkalmazottja 

-az  Adatkezelő  egyéb
illetékes adatfeldolgozója

-akiknek  a  megtekintési
jogát  jogszabály  előírja
(hatóságok)
 

Jogszabályban
megjelölt ideig.

Egyéb  esetben  az
Adatkezelő  a
felvételeket
jogszabály  által
lehetővé  tett
felhasználás
hiányában
legfeljebb  15  napig
őrzi meg. 

Az érintett jogosult bármikor ingyenesen tiltakozni adatai kezelése ellen az Adatkezelő elérhetőségeire küldött bejelentés/kérelem útján. Az
Adatkezelő ebben az esetben az érintett személyes adatai kezelését megszünteti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű  jogos  okok indokolják,  melyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel  szemben,  vagy  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.



A Hatvani Vadászati Élménytér, -Gyermekfoglalkoztató és Játszóház területén alkalmazott
elektronikus megfigyelőrendszerének szabályzata

(3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)
-KAMERASZABÁLYZAT-

13.Az Adatkezelő  csak  és  kizárólag  a  fent  meghatározott  célokból  (lásd V.  pont)  alkalmaz  elektronikus
megfigyelőrendszert, a felvételeket pedig korlátozott ideig tárolja. 

14.Az  Adatkezelő  az  adatkezelést  a  jogszerűség,  tisztességesség  és  arányosság  követelményeinek
megfelelően végzi és biztosítja, hogy az adatkezelés ne járjon az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával.

VI.ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSE 

1.Az Élménytér épületében és területén 25 darab kamera kerül alkalmazásra, melyből 13 darab az Élménytér
épületében, 3 darab kamera a Játszóház épületében, 9 darab kamera az Élménytér udvarában található. A
kamerarendszerhez tartozó kamerák olyan helyen és látószögben helyezkednek el, mely összhangban áll az
V.3. pontban rögzített személy-és vagyonvédelmi célokkal, szabályokkal. 

2.A kamerák kizárólag fényképfelvételt  készítenek,  hang rögzítésére nem kerül  sor.  A kamerák egyaránt
lehetővé teszik a közvetlen és a rögzített megfigyelést is. 

3.A kamerák főbb ismérveit (kamera elhelyezkedése, megfigyelt terület/tárgy) jelen szabályzat K.2. számú
melléklete tartalmazza. 

4.A kamerás megfigyelőrendszer feladata a bejáratok, a belső és a külső területek megfigyelése és az ott
történő események rögzítése. 

5.Az  Élménytér  bejáratánál  a  földszinten  található  Recepciós  pult  helyiségben az  általános  megfigyelés
biztosítására  egy  egymonitoros  kliens  munkaállomás  került  telepítésre.  A felvétel  rögzítésének  helye  a
recepciós  pult  mögötti  „rack”  szekrény,  mely  az  Adatkezelő  által  jelen  szabályzat  szerint  automatizált
beállításoknak megfelelően működik. 

6.A Gyermekfoglalkoztató és  Játszóház,  valamint  a  létesítményhez tartozó külső udvar  megfigyelésének
biztosítására  a  Gyermekfoglalkoztató  raktár  és  technikai  helyiségében  egy  egymonitoros  kliens
munkaállomás  került  telepítésre,  mely  az  Adatkezelő  által  jelen  szabályzat  szerint  automatizált
beállításoknak megfelelően működik. 

7.Az üzemeltetési helyiségben és a kliensállomáson az arra jogosult személy/személyek által mind a 25 db
kamera felvételei láthatók. 

VII.A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE, FELHASZNÁLÁSA

1.A kamerák által szolgáltatott képek megjelenítését az Élménytér területén a földszinten található Recepciós
pult mögötti RACK szekrényében telepített digitális rögzítő egység végzi, mely az adattörlési beállításoktól
függően automatikusan felülírja magát az előzmények automatikus törlésével. 

2.A felvételeket,  amennyiben azok kezelésének időtartamát  kötelező  jelleggel  jogszabály nem határozza
meg, legfeljebb 15 napig őrzi meg az Adatkezelő. 

3.Amennyiben ezen időtartam alatt  a jogszabályok szerint  lehetővé tett  adatigénylésre nem kerül  sor,  az
Adatkezelő az adatkezelési időtartam elteltét követően megsemmisíti.
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VIII.A FELVÉTELEKKEL ÉS TÁROLÁSUKKAL KAPCSOLATOS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

1.A kamerafelvételek csak és kizárólag jelen szabályzat V.3. pontjában megjelölt adatkezelési célok céljából
teljesülése  érdekében,  ezen  célok  rendeltetésével  összefüggő  okból  tekinthetők  meg  az  arra  jogosult
személyek által. 

2.Az  üzemeltetési  és  technikai  helyiségekbe  csak  azok  a  személyek  léphetnek  be,  akinek  belépése
engedélyezett, a Porta/Pénztár kliensállomáson a felvételek megtekintését a 3. pontban meghatározott őrző-
védő vagyonvédelmi szervezet beosztottja végzi (adatfeldolgozó).

3.A  kamerák  tekintetében  előzmény  megtekintési  jogosultsága  csak  és  kizárólag  az  arra  jogosult
személyeknek van. 

4.Megtekintésre jogosult személyek: 

Az Adatkezelő ügyvezetője (teljes jogkör)
Az Adatkezelő által kinevezett műszaki igazgató (teljes jogkör) 
Az Adatkezelő által megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottja (csak élőkép megfigyelési jogkör)
A jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek, hatóságok (jogszabályban előírt jogkör)

5.A fenti  szerveken  kívül  a  felvételekhez  hozzá  férhet,  tehát  azt  megismerheti  továbbá  a  III.  pontban
megjelölt  adatfeldolgozó  is  feladatának  ellátásához  szükséges  okból  és  mértékben.  Az  adatfeldolgozók
tevékenységük  során  kötelesek  az  Adatkezelő  utasításai  szerint  eljárni  és  az  adatvédelmi  szabályokat
eljárásuk  során  betartani.  Az  Adatkezelő  és  az  Adatfeldolgozók  az  együttműködésük  részletszabályait
szerződésben szabályozzák. 

6.Az  ügyvezető  előzménymegtekintési  jogosultságot  adhat  az  arra  kijelölt  munkavállaló  részére.  A
kamerafelvételek  megtekintésére  jogosult  személyek  titoktartási  kötelezettség  alatt  állnak.  A titoktartási
kötelezettség nem érinti azt az esetkört, mikor az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján a felvételeket
az erre jogosult államigazgatási szervek, hatóságok részére átadja/hozzáférhetővé teszi. 

7.A kamerarendszer működtetéséhez szükséges technikai helyiségekbe csak az arra engedéllyel rendelkező
személyek  léphetnek  be,  a  technikai  helyiségekhez  belépőkártya  biztosított,  melyek  használatára  és
védelmére az Adatkezelő előírásokat vezetett be. 

8.A kamerafelvételek megállítása, visszanézése, ezekhez való hozzáférés jelszóval lehetséges, az Adatkezelő
minden szükséges intézkedést megtesz, melyek a jelszavak védelméhez szükséges (a jelszavak rendszeres
időszakonként történő megváltoztatása, jogosultság rendszeres ellenőrzése, a jelszavak tárolásának szabályai,
informatikabiztonsági intézkedések). 

9.A felvételt  hordozó  eszközöket  zárt  helyen  kell  tartani,  az  eszközök  fokozott  jelszó/kód  védelemmel
rendelkeznek, melyeket csak az arra jogosult személy ismerhet, és ezen jelszavak, kódok fokozott védelme
érdekében az Adatkezelő biztosítja a szükséges intézkedéseket az illetéktelen személyek általi  hozzáférés
ellen.

10.Az  Élménytér  területén  alkalmazott  megfigyelőrendszer  és  az  alkalmazott  eszközök  megfelelnek  a
magyar szabványoknak és a kötelező műszaki leírásoknak. 

11.Az Adatkezelő nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az
emberi  méltóságot  sértheti,  így  különösen  öltözőben,  próbafülkében,  mosdóban,  mosdó  ajtónál
illemhelyen, az alkalmazottak munkaközi szünetének eltöltése céljából kijelölt helyen. Az Adatkezelő
elektronikus megfigyelőrendszert közterületen nem alkalmaz. 
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12.Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényéről az Élménytér területén megjelenni kívánó
harmadik személyek részére mind az Élménytér területén kívül (külső területre történő belépési pontok),
mind annak területén figyelemfelhívó jelzések, szabványosított ikonok kerültek elhelyezésre. 

13.A  kameraszabályzat  elérhetőségére  történő  figyelemfelhívásnak  az  Adatkezelő  az  Élménytér
hirdetőtábláján tesz eleget, a kameraszabályzat megtekintése bárki számára elérhető az Élménytér recepciós
pultján és az Élménytér honlapján a www.vadaszatielmenyter.hu weboldalon, elősegítve ezáltal a harmadik
személyek tájékoztatását. 

14.Az  elektronikus  megfigyelőrendszer  működése  útján  rögzített  képfelvételek  megismerésének
okát/visszanézését és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben/elektronikus nyilvántartásban
kell  rögzíteni,  biztosítva  ezáltal  az  Adatkezelő  adatkezelési  tevékenységeinek  nyomon  követését,
elszámoltathatóságát, a felvételek megismerésénél, visszanézésénél csak és kizárólag az arra jogosultsággal
rendelkező személy tartózkodhat.   

15.A képfelvételek megtekintése során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a tudomásra jutott információkat
bizalmasan kezeljék.

16.A képfelvételekről  más  eszközzel  másolatot/felvételt  nem  lehet  készíteni  (kivéve,  ha  azt  jogszabály
előírja).

17.A fentiek szerint meghatározott tárolási idő elteltével a felvételek oly módon kerülnek törlésre, hogy azok
visszaállítására  lehetőség  nincsen,  azok  a  továbbiakban  nem  visszakereshetők,  az  Adatkezelő  minden
jogszerű  intézkedést  megtesz  annak  érdekében,  hogy  azok  a  felvételek,  melyek  az  adatkezelés  céljai
szempontjából nem szükségesek, vagy a jogszabályban biztosított határidő lejártával haladéktalanul törlésre
kerüljenek. 

18.Az Adatkezelő védelmet biztosít és meghozza a szükséges intézkedéseket, melyek az adatok, felvételek
jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  hozzáférésével,  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy
károsodásával szemben szükséges. 

IX.A KÉPFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA, KIADÁSA, ADATTOVÁBBÍTÁS

1.Felhasználásnak minősül,  amennyiben a  kamerák  által  rögzített  képfelvételeket,  más  személyes  adatot
bírsági, vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

2.A kamerafelvételek  szabálysértési  eljárás,  büntetőeljárás  megindításához  és  lefolytatásához  szükséges
okból kerülhetnek továbbításra az illetékes rendőrség, nyomozást végző hatóság részére. 

3.Amennyiben  a  rendőrség  a  kamerák  által  rögzített  valamely  adatot  igényli,  ennek  az  Adatkezelő
haladéktalanul köteles eleget tenni.

4.Amennyiben  az  érintett  az  Adatkezelőnél  kérelmezi  a  kamerafelvételek  másolatának  kiadását,  az
Adatkezelő ennek legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, azonban az Adatkezelő csak olyan felvételt adhat ki
a kérelmező személy részére, melyen más személy nem, vagy azonosításra alkalmatlan módon látható (ezért
az Adatkezelő az ilyen felvételeken látható más személyeket kitakarja). 

5.Amennyiben az  Érintett  a  kamerafelvétel  másolatának kiadását  kéri,  az  első  kiadás  ingyenes,  minden
további esetben az Adatkezelő ésszerű díjazást számíthat fel a másolatok kiadásáért. 
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6.Annak érdekében, hogy a kamerarendszer alkalmazásának szükségességét és arányosságát alátámasztja, az
Adatkezelő a szükségességi és arányossági tesztelést végzett, mely dokumentum jelen szabályzat 3. számú
mellékletét képezi. 

X.A KAMERARENDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN AZ

ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK

1.Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó adatkezelések tekintetében bármikor tájékoztatás kérjen
az Adatkezelőtől. A tájékoztatás történhet telefonon, írásban és e-mailes megkeresés útján is. 

Az Adatkezelő a tájékoztatást ésszerű határidőn belül, legkésőbb 1 hónapon belül adja meg. Ez a határidő az
érintett  (eredeti  határidőn  belüli)  előzetes  értesítésével  egyidejűleg  további  2  hónappal  egy  alkalommal
meghosszabbítható indokolt esetben. A hosszabbítást az érintett felé indokolni kell.

Az Adatkezelő harmadik ország részére adattovábbítást nem végez, profilalkotást nem végez. 

2.Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait és kezelésükkel összefüggő infor -
mációkat megismerhesse, a kamerafelvételek, az érintett személyes adatait tartalmazó dokumentációk máso-
latát kikérhesse, ellenőrizze azt, hogy az Adatkezelő róla milyen adatokat tart nyilván, jogosult arra, hogy
személyes adatihoz hozzáférést kapjon. Ezen jogosultság kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára, a kezelt
személyes adatok körére, és arra is, hogy kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy a későbbiek-
ben kinek kerülnek továbbításra. 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait tartalmazó papír, elektronikus dokumentációkat az érintett kéré-
sére kiadja a jogszabályban előírt időben, ezt az Adatkezelő az első alkalommal ingyenesen biztosítja, min -
den további kiadásért azonban adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel, melyet
az érintett köteles megfizetni. A másolatok kiadása során ügyelni kell arra, illetve figyelembe kell venni azt,
hogy ennek a jognak a teljesítése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

3.Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes  adatokat,  az  Adatkezelő pedig köteles  arra,  hogy az Érintettre  vonatkozó személyes  adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi indokok fennállása esetén:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték, vagy más módon kezelték;

-az érintett visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében adott hozzájárulását és nincs más
törvényes jogalap az adatkezelésre (ezzel a jogosultsággal az Érintett bármikor ingyenesen élhet); 

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (tiltako -
zás joga bármikor ingyenesen gyakorolható);

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
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A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez szükséges,  vagy az adatkezeléshez más törvényes jogalap áll  rendelkezésre,  és  ezt  az
Adatkezelő igazolja. 

4.Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, míg az adatok pontosságának ellenőr-
zése tart);

-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a törlését, ehelyett kéri a felhasználás korlátozását;

-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azt
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;

-az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen addig az időtartamig, míg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett jogos indokait.

Amennyiben valaki jogát, vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 3 napon
belül,  legfeljebb  a  törlés  bekövetkezéséig,  jogának,  jogos  érdekének  igazolásával  kérheti,  hogy  az
Adatkezelő  az  adatokat  ne  törölje,  ebben  az  esetben  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett  személy
hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni az adatokat.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

5.Adathordozhatósághoz való jog 

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  jogszabályban  meghatározott  esetekben  a  rá  vonatkozó,  általa  egy
adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben használt,  géppel  olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul. Az
érintett kérheti a személyes adatainak adatkezelők közötti továbbítását. 

6.Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult bármikor ingyenesen tiltakozni adatai kezelése ellen az Adatkezelő elérhetőségeire
küldött  bejelentés/kérelem útján.  Az  Adatkezelő ebben az esetben az  érintett  személyes  adatai  kezelését
megszünteti,  kivéve,  ha  bizonyítja,  hogy az adatkezelést  olyan kényszerítő  erejű jogos okok indokolják,
melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.Automatikus döntéshozatal elleni tiltakozás 

Az érintett jogszabályban meghatározott esetekben jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással
járna  vagy  őt  hasonlóképpen jelentős  mértékben  érintené.  Az Adatkezelő  automatizált  döntéshozatali
tevékenységet és ezzel kapcsolatos adatkezelést nem végez. 
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XI.AZ ADATKEZELÉS SORÁN ALKALMAZOTT ALAPELVEK

*Az adatkezelés során folyamatosan biztosítani kell  az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) meghatározott alapelvek érvényesülését. 

*Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint
az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

Az  átláthatóság  azt  jelent,  hogy  az  értintett  részére  biztosítani  kell,  hogy  részére  az  adatkezeléssel
kapcsolatban világos, érthető tájékoztatást kapjon, a tájékoztatás az érintett számára könnyen hozzáférhető
legyen. 

*Célhoz kötöttség elve: Az adatkezelő a személyes adatokat csak egyértelmű és jogszerű célból kezelheti, a
céltól eltérő adatkezelés nem engedélyezett. 

*Adattakarékosság:  Az adatkezelés során az Adatkezelőnek ügyelnie kell arra, hogy a szükségesnél több
adatot ne kezeljen. 

*Pontosság:  Az  Adatkezelő  ügyel  arra,  hogy  a  kezelt  személyes  adatok  pontosnak  és  naprakésznek
legyenek, a helytelen adatokat haladéktalanul törölje, vagy pontosítsa.

*Korlátozott  tárolhatóság:  Az  Adatkezelő  a  személyes  adatokat  csak  az  adatkezelési  cél  elérséhez
szükséges ideig, vagy addig az ideig kezelheti,  melyet részére jogszabály előír,  ezt követően az adatokat
törölnie kell, azokat tovább nem kezelheti. 

*Integritás, bizalmas jelleg: Az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő  technikai  vagy  szervezési  intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok
megfelelő  biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

*Elszámoltathatóság:  Az Adatkezelőnek képes kell  lennie arra, hogy igazolja az adatvédelmi szabályok
betartását. Az Adatkezelőt terheli a bizonyítás, hogy az adatkezelést jogszerűen végzi. 

XI. HOVA FORDULHAT AZ ÉRINTETT JOGAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN? 

11.1.Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulás lehetősége

Amennyiben az adatkezeléssel,  illetve a fenti  jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdése, kérelme, sérelme
van,  úgy kérjük,  jelezze az Adatkezelő fenti  elérhetőségei  egyikén,  kérdéseivel  közvetlenül  Adatvédelmi
Tisztviselőnkhöz is fordulhat (lásd: 1. pont).

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgálja a kérelmét, és arról
indokolt írásbeli tájékoztatást nyújt az érintett részére. Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy
az érintett kérelmének mielőbb eleget tegyen. 

11.2.Panasz benyújtása, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehet, illetve kérelmének Adatkezelő
általi  elutasítása  esetén  az  eset  kivizsgálását  kérheti a  NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS

INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGNÁL (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Honlap: www.naih.hu ;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400, Postacím: 1363 Budapest, Pf.:9.).
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11.3.Bírósághoz való fordulás lehetősége, peres eljárás kezdeményezése

Amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatainak kezelését a
vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésével végzi, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes Törvényszék előtt pert kezdeményezhet. 

A perindítással, illetve a keresetlevél benyújtásával kapcsolatos információt a  www.birosag.hu weboldalon
talál.

XII.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.A Szabályzat hatálya kiterjed az Élménytér egész területére, annak területén kiépített kamerarendszerre és
annak  teljes  infrastruktúrájára,  tartozékaira,  a  kamerarendszer  által  rögzített  felvételekre  és  adatokra,  a
kamerarendszer  működtetéséhez  szükséges  papír  alapú  és  elektronikus  nyilvántartásokara  és
dokumentációkra,  az  Élménytér  területén  kívül  és  annak  belépési  pontjain,  az  épületben  elhelyezett
figyelemfelhívó jelzések, tájékoztatók tartalmára. 

2.A Szabályzat hatálya kiterjed az Élménytér épületében dolgozó munkavállalókra, a HATVANI MÉDIA és
Rendezvényszervező  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  alkalmazottjaira,  valamint  az
általa  megbízott  egyéb  személyekre,  társaságokra,  az  Élménytér  szolgáltatását,  területét  igénybe  vevő
bármely személyre és a kamerarendszer működtetésében részt vevő adatfeldolgozókra. 

3.A jelen Szabályzat XI. pontjában megjelölt érintetti jogok a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalóit, alkalmazottjait is megilleti. 

4.A Szabályzatot a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság  valamennyi  munkavállalójával,  az  Élménytér  területén  a  HATVANI  MÉDIA  és
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által megbízott személlyel meg
kell ismertetni, a megismerés tényét a munkavállalók, megbízott személyek aláírásával igazolni szükséges. 

5.A  Kameraszabályzatot  az  1.  sz.  függelék  nélkül  elérhetővé  kell  tenni  a  HATVANI  MÉDIA  és
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján. 

6.A Kameraszabályzatot az Élménytér épületében a Recepciós pultban szükséges elhelyezni az 1.sz. függelék
nélkül az állagsérelem megóvására alkalmas módon, a Kameraszabályzat megismerését az azt megismerni
kívánó bármely személy részére a helyszínen azonnal biztosítani kell. A Kameraszabályzat rendelkezésre
állását az Élménytér Recepciós pultjában folyamatosan biztosítani kell. 

7.A figyelemfelhívó jelzések szabványosított ikonokkal is elhelyezhetők.

8.A Kameraszabályzat  elérhetőségére az Élménytér Előterében található Hirdetőtáblán figyelemfelhívásra
alkalmas módon utalni szükséges.

9.Az  adatkezelésre  vonatkozó  szabályok  betartását,  alapelvek  érvényesülését  rendszeresen  ellenőrizni
szükséges,  mely  ellenőrzési  feladatokba  az  adatvédelmi  tisztviselőt  be  kell  vonni,  az  ellenőrzés
körülményeiről és eredményéről jegyzőkönyvet szükséges felvenni és nyilvántartást kell vezetni.

10.Amennyiben adatvédelmi incidens történik, az incidenst észlelő személy, munkatárs haladéktalanul
köteles értesíteni az Adatkezelőt és annak adatvédelmi tisztviselőjét.
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11.Amennyiben az Élménytér területén a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  alkalmazottjától,  biztonsági  szolgálat  munkatársától  bármely  személy  a
kameraszabályzat megismerését követően az adatkezeléssel kapcsolatosan kérelmet jelez, tájékoztatást kér a
kamerarendszerrel  kapcsolatos  adatkezelésről,  a  munkatárs  köteles  az  érintettet  tájékoztatni  arról  a
lehetőségről, hogy kérdéseivel a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a Kameraszabályzatban foglalt elérhetőségeken.

12.A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az
alkalmazottakra,  megbízottakra  vonatkozóan  további  szabályokat  vezethet  be,  tarthat  fenn,
formanyomtatványokat rendszeresíthet, melyeket jelen Szabályzat függelékeihez sorszámozva iktat. 

13.Az  időközben  bevezetett  szabályokat  tartalmazó  függelék  megismerésének  tényét  a  munkavállalók,
alkalmazottak,  megbízottak  aláírásával  igazolni  szükséges.  A  munkavállalók  és  egyéb  megbízottak,
alkalmazottak jelen szabályzat megismerését az 1. számú függelékben meghatározott nyilatkozat aláírásával
igazolják.

14.Az érinett személyek tájékoztatását az  2. számú függelékben meghatározott elvek és szabályok szerint
kell biztosítania az Adatkezelőnek. 

15.Amennyiben  a  Kameraszabályzat  megváltozik,  a  szükséges  intézkedéseket  meg  kell  tenni  annak
érdekében,  hogy  erre  az  érintettek  figyelmét  a  HATVANI  MÉDIA és  Rendezvényszervező  Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja, melynek eleget tesz a honlapján, illetve az Élménytér
Recepciós Pultján történő elhelyezésével, melyre való utalást az Adatkezelő a hirdetőtáblán helyez ki. Az
adatkezelési tájékoztató és kameraszabályzat a recepciós pult személyzeténél kérhető. 

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú ügyvezetője gondoskodik a Szabályzat
végrehajtásához szükséges feladatok ellátásáról. 

Jelen szabályzat 2021. december hó 01. napjától a visszavonásig érvényes.

Készült: 1. eredeti példányban
Kapják: 
1.sz.  eredeti  példány:  HATVANI  MÉDIA  és  Rendezvényszervező  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság – Irattár 
2.sz. másolati példány: az Élménytér vagyonőri helyiség/Recepciós pult – 1.sz.függelék nélkül!
3.sz.  másolati  példány:  HATVANI  MÉDIA  és  Rendezvényszervező  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság – ügyvezető/létesítményvezető 
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A Hatvani Vadászati Élménytér, -Gyermekfoglalkoztató és Játszóház területén
alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerének szabályzata

(3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)

K.1.számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan leggyakrabban előforduló alapfogalmak és jelentésük: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonat-
kozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált mó-
don végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tago-
lás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, ter-
jesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, kor-
látozás, törlés, illetve megsemmisítés.
A fentiek alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak minősül,  a képfelvételek készítése,
valamint az adatokon elhelyezett bármely művelet adatkezelésnek minősül.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meg-
határozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adat -
kezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog
is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatal-
mi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban fér-
hetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szer-
vek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adat-
védelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a szemé-
lyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelé-
sére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson ala-
puló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetle-
nül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősí-
ti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
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Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funk-
cionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulat-
lan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszer: vagyonvédelmi célból a vállalkozási szerződésben megjelölt
ingatlanon  telepítendő  vagy  telepített  elektronikus  jelző  és  képi  megfigyelőrendszer,  ideértve  a
térfelügyeleti rendszert, az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti
rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb,
jel  és  kép  továbbítását  vagy  fény,  illetve  hang  jelzését  is  lehetővé  tevő  elektronikus  műszaki
megoldást.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező:  az a természetes személy,  aki - tevékenységéből
eredően - ismeretekkel rendelkezik az elektronikai vagyonvédelmi rendszer működéséről, és az ilyen
rendszer (eszköz, berendezés) tervezését személyesen végzi, vagy azt - szakmailag - közvetlenül szer -
vezi, irányítja.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszert szerelő: az a természetes személy, aki - tevékenységéből ere-
dően - ismeretekkel  rendelkezik az elektronikai  vagyonvédelmi rendszer működéséről,  és az ilyen
rendszer (eszköz, berendezés) telepítését, szerelését, üzemeltetését, felügyeletét, karbantartását, a hiba
elhárítását személyesen végzi vagy azt - szakmailag - közvetlenül szervezi, irányítja.

Közterület: a közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, ame-
lyet rendeltetésének megfelelően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló részét is.

Magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára kor-
látozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és
vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti
vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha
a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őr-
zött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatossá-
gát, segítését szolgálja, vagy
b) a megbízó (megrendelő), avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságai-
nak elhelyezésére szolgál.
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Nyilvános hely: az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény megtartása céljából
lezárt része, ahová a sportrendezvény szervezője által meghatározott feltételek mellett bárki bemehet
vagy ott tartózkodhat.

Főbb jogszabályok, iránymutatások jegyzéke:

-Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
-Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (2016.  április  27.)  a  természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi
rendelet)
-Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
-A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
-A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény
-A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
-A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi  CXXII.
törvény
-A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 
-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
-A  zenés,  táncos  rendezvények  működésének  biztonságosabbá  tételéről  szóló  23/2011.  (III.8.)
Kormány rendelet
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
-A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
-A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
-az  Európai  Adatvédelmi  Testület  3/2019.  számú  iránymutatása  a  kamerás  megfigyelésről
(https://www.naih.hu/az-europai-adatvedelmi-testuelet-iranymutatasai.html) 
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AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA
K2.számú melléklet-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése 
ÉLMÉNYTÉR ÉPÜLETE:

Sorszám Elhelyezkedés Rögzítési  pont  (Mire  lát
rá?)

Adatkezelési cél Üzemelés

1. ÉT 01. számú kamera
Előtér 

Bejárati ajtók belépési pontja; 
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

Létesítményvédelem
Emberi  élet,  testi  épség
védelme, vagyonvédelem
Káresetek  megelőzése,  jogsértő
cselekmények megelőzése 

 0-24 óráig 

2. ÉT 02. számú kamera
Ruhatár

Nagy Endre Rendezvényterem
Bejárat; 6mm: vízszintes: 56,1º;
                   függőleges: 43,6º;

3. ÉT 03. számú kamera
Nagy Endre Rendezvényterem Dél– Nyugati sarok

Nagy Endre Rendezvényterem;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

4. ÉT 04. számú kamera
Nagy Endre Rendezvényterem Észak-Nyugati sarok

Nagy Endre Rendezvényterem;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

5. ÉT 05. számú kamera
Nagy Endre Rendezvényterem Észak-Keleti sarok

Nagy Endre Rendezvényterem;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

6. ÉT 06. számú kamera
Nagy Endre Rendezvényterem Dél-Keleti sarok

Nagy Endre Rendezvényterem;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

7. ÉT 07. számú kamera
Üvegház Észak-Keleti sarok

Üvegház; 3.2mm: vízszintes: 90º;
                      függőleges: 73,7º;

8. ÉT 08. számú kamera
Üvegház Észak-Nyugati sarok

Üvegház; 3.2mm: vízszintes: 90º;
                      függőleges: 73,7º;

9. ÉT 09. számú kamera
3D Terem

3D terem; 3mm: vízszintes: 93,7º;
                       függőleges: 77,3º;

10. ÉT 10. számú kamera
Emelet

Emeleti folyosó, 3D terem 
ajtó; 6mm: vízszintes: 56,1º;
               függőleges: 43,6º;

11. ÉT 11. számú kamera
Íjászat

Terem (vesszőforgók irányába);
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

12. ÉT 12. számú kamera
Íjászat

Lőállások (bejárati ajtó irányába);
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

13. ÉT 13. számú kamera 
Tárgyaló 

Érintőképernyős játékok,
íjászat ajtó, lépcsőfeljáró;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;



          függőleges: 81,2º;

AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA
K2.számú melléklet-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése 

JÁTSZÓHÁZ ÉPÜLETE:
Sorszám Elhelyezkedés Rögzítési  pont  (Mire  lát

rá?)
Adatkezelési cél Üzemelés

1. 01. számú kamera 
Csúszdafeljáró

csúszdafeljáró, hátsó ajtó,
játszóház átjáró;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;

Létesítményvédelem
Emberi  élet,  testi  épség
védelme, vagyonvédelem
Káresetek  megelőzése,  jogsértő
cselekmények megelőzése

 0-24 óráig 

2. 02. számú kamera 
Előtér 

Bejárati ajtó;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º; 

3. 03. számú kamera 
Gyermekfoglalkoztató 

gyermekfoglalkoztató terem, 
játszóház raktárszobájának
ajtaja;
2.8mm: vízszintes: 97,6º;
          függőleges: 81,2º;



AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA
K2.számú melléklet-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése 

ÉLMÉNYTÉR UDVARA:
Sorszám Elhelyezkedés Rögzítési  pont  (Mire  lát

rá?)
Adatkezelési cél Üzemelés

4. 04.számú kamera  
Sövénylabirintus

 Sövénylabirintus nyugati része;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

Létesítményvédelem
Emberi  élet,  testi  épség
védelme, vagyonvédelem
Káresetek  megelőzése,  jogsértő
cselekmények megelőzése

 0-24 óráig

5. 05.számú kamera  
Alsó udvar

Gyermekfoglalkoztató hátsó
oldala, hátsó bejáratok;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

6. 06.számú kamera  
középső udvar (Thurzó utcai kapu)

Étterem, átjáró;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

7. 07.számú kamera  
Csúszda 

Élménytér bejáratai;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

8. 08.számú kamera  
Csúszda

Balassi Bálint úti nagykapu
(Rendezvényes kapu);
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

9. 09.számú kamera  
Üvegház sarka

Üvegház bejáratai, gépészeti
melléképület;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

10. 10.számú kamera  
Középső udvar (Keleti bástya) 

Fácánok kastély nagykapu;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;

11. 11.számú kamera  
Középső udvar (Balassi Bálint úti kapu)

Iroda; 5mm: vízszintes: 65,2º;
                 függőleges: 51,3º;

12. 12.számú kamera
Középső udvar (Balassi Bálint úti kapu)

Gyermekfoglalkoztató bejárat;
5mm: vízszintes: 65,2º;
        függőleges: 51,3º;


