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Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlési Őrség, a Készenléti Rendőrség
és Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete által
a budapesti Kossuth Lajos téren végrehajtott közös járőrszolgálat során
testkamera alkalmazásával végzett közös adatkezelési tevékenységről
Bevezetés
A közös adatkezelők együttműködési megállapodás alapján közös járőrszolgálatot látnak el
Budapesten, a Kossuth Lajos téren a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló
119/2014. (IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározott védelmi intézkedések végrehajtása
érdekében, így bűncselekmények, szabálysértések számának csökkentése és a téren tartózkodók
szubjektív biztonságérzetének javítása céljából.
Az Országgyűlési Őrség ezúton tájékoztatja a közös járőrszolgálat ellátásával összefüggésben
használt testkamera alkalmazásával megvalósuló adatkezelési tevékenységével érintett
természetes személyeket az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, a kezelt személyes adatok köréről
és idejéről, az adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásáról, jogérvényesítési lehetőségeiről.
Az adatkezelési tájékoztató célja az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet]
13. cikkében és 26. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
1. Az adatkezelők megnevezése
Adatkezelő1:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Adatvédelmi tisztviselő:

Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség)
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
info@orszaggyulesiorseg.hu
+36-(1)-441-47-91
+36-(1)-441-47-47,
dr. Ambrus Eszter (adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu)

Adatkezelő2:
Adatkezelő3:

Készenléti Rendőrség
Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

A Felek közös adatkezelőként egymással egyeztetve, együttesen eljárva gondoskodnak:
a) az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatvédelmi kockázatelemzés és indokolt
esetben az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció végrehajtásáról;
b) a személyes adatok kezelésére vonatozó elvek (jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság,
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c)
d)
e)
f)
g)

integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság) érvényesítéséről;
az állomány oktatására szolgáló közös oktatási anyag kidolgozásáról;
az adatkezelési tájékoztató tartalmának kialakításáról;
a személyes adatok védelmét garantáló adatbiztonsági intézkedések megvalósításáról;
a közös adatkezelési tevékenység adatvédelmi tisztviselőik általi ellenőrzéséről;
a Megállapodás nyilvánosságra hozataláról.

A Felek az adatvédelmi jogszabályoknak és a belső adatvédelmi szabályzataiknak megfelelően
saját hatáskörükben eljárva gondoskodnak:
a) az adatkezelés nyilvántartásba vételéről;
b) az állományukból az adatkezeléssel összefüggő feladatokat ellátó személyek kijelöléséről;
c) az adatkezelésben részt vevő állományuk adatvédelmi ismereteinek bővítéséről;
d) a Felekkel egyeztetett adatkezelési tájékoztató honlapjukon történő közzétételéről;
e) az érintettek részéről előterjesztett, a jogaik gyakorlásával összefüggő kérelmek
teljesítéséről vagy elutasításáról;
f) az adatkezelési tevékenységükkel összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens
felügyeleti hatóság részére történő bejelentéséről, az érintettek tájékoztatásáról, illetve az
adatvédelmi incidens nyilvántartásba vételéről;
g) a felügyeleti hatóság eljárásaiban való részvételről.
2. Az adatkezelés jogalapja
A testkamera alkalmazásával megvalósuló adatkezelés jogalapját az Országgyűlési Őrség
vonatkozásában az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja jelenti, az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelés jogalapját az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 137. § (2) bekezdése* határozza meg.
*Ogytv. 137. § (2) bekezdése: az Országgyűlési Őrség - az (1) bekezdésben meghatározott
személyes adatok kezelésén túl - a 125. § (2) bekezdés a), b), c) és e) pontjában meghatározott
feladatai ellátása során az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, továbbá az
intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és
hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készít.
Az adatkezelés jogalapját a Készenléti Rendőrség vonatkozásában a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 42. § (1) bekezdése határozza meg.
Az adatkezelés jogalapját a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet vonatkozásában a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (2) bekezdése határozza meg.
Az országgyűlési őrön elhelyezett testkamera működésbe léptetésére, felvétel készítésére akkor
kerülhet sor, ha – figyelembe véve a közös járőrszolgálat tagjainak feladat- és hatáskörét –, erre
a rendőr vagy a közterület felügyelő az országgyűlési őrnek szóbeli utasítást ad, vagy az
országgyűlési őr erre vonatkozó döntést hoz.
3. Az adatkezelések célja
Az adatkezelés célja a közös járőrszolgálat szakszerű és hatékony ellátásának támogatása, az
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esetleges jogsértések dokumentált rögzítése, a felvételek felhasználása a jogsértéssel
összefüggésben indított eljárásokban (büntetőeljárás, szabálysértési eljárás, közigazgatási
hatósági eljárás, eljáró személy intézkedése jogszerűségének megállapítására irányuló
közigazgatási hatósági eljárás, az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében indított
eljárás).
4. A kezelt személyes adatok** köre
Az adatkezelő a testkamrák alkalmazásával az intézkedéssel érintett természetes személyek
képmását és a felvételen látható cselekvését, továbbá a hangját (kép- és hangfelvétel készítése)
rögzíti.
**Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 4. cikk 1. pont:
„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 vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
5. Az adatkezelés időtartama
A rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével törölni kell.
Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, kérheti a felvételek megőrzési
idejének meghosszabbítását.
6. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
A címzettek jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási,
nemzetbiztonsági, valamint az egészségügyi feladatok ellátása céljából ‒ a bíróság, az
ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a
nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, a közlekedés szabályainak
megsértése miatt közigazgatási hatósági eljárást folytató hatóság, az állami mentőszolgálat,
nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság ‒valamint jogainak gyakorlása érdekében az
érintett, továbbá a jogszabály alapján eljárás kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása
érdekében harmadik személy.
A rögzített felvételek tekintetében a közös adatkezelők közül azon adatkezelőnek van döntési
jogköre – adattovábbítási kérelmek elbírálása, adattovábbítás, megőrzési idő meghosszabbítása,
megőrzési időn belüli törlés – amelynek az állományába tartozó személy a felvétel készítésére
vonatkozó döntést hozta, akinek eljárásával összefüggésben a felvételkészítés indokoltsága
felmerült. Amennyiben ez utólag nem állapítható meg, vagy a felvétel készítése több adatkezelő
eljárásával összefüggésben is indokolt, úgy a döntési jogkör azt az adatkezelőt illeti, aki utoljára
ilyen jogkört gyakorolt.
7. Adatbiztonsági intézkedések
A közös adatkezelők a felvételek kezelése során megteszik az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait,
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így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására
jutásától megóvja.
A felvétel tárolásának helye: az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épület.
8. Az érintettek jogai
Az érintettek részéről előterjesztett kérelmek elbírálása annak a közös adatkezelőnek a joga és
kötelezettsége, amelynek eljárásával összefüggésben a felvételkészítés indokoltsága felmerült.
A közös adatkezelők az érintettek irányába elsőszámú kapcsolattartóként az Országgyűlési
Őrség adatvédelmi tisztviselőjét jelölik ki (elérhetőségei a tájékoztató 1. pontjában). Az
érintett azonban bármely adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben
gyakorolhatja jogait.
a) Az érintett hozzáférési joga:
Az adatkezelő az érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésről az érintett kérelmére az
alábbi információkat nyújtja: a kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés
célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az
elhárítására megtett intézkedések, adattovábbítás esetén annak jogalapja és címzettje. Az
adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett
rendelkezésére bocsátja.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törlésének kezdeményezésére:
Az érintett kezdeményezheti a kezelt személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Nem alkalmazható a törlés kezdeményezéséhez való jog, amennyiben az adatkezelés szükséges
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából.
a) Az érintett joga személyes adatai korlátozásának kezdeményezésére:
Amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra,
amíg az adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatainak kezelése – kérésére – korlátozásra kerül.
Az érintett tiltakozási kérelme elbírálásáig kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza továbbá az adatkezelést abban az esetben, ha az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, továbbá abban az esetben is,
amikor az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat
a jogi igényének előterjesztéséhez.
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e) Az érintett tiltakozáshoz való joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben
megállapításra kerül, hogy a tiltakozás alapos volt, az adatkezelés megszűnik és a tiltakozásról,
valamint az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. A tiltakozási jog
gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok
alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával
szemben, ennek megállapítása esetén az adatkezelés tovább folyik.
Az érintetti jogok érvényesítésének módja:
Az érintettet megillető jogok gyakorlására az érintettek adatainak védelmét szolgáló
adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása,
illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van
lehetőség.
9. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a közös adatkezelőkhöz
fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.
Amennyiben az adatkezelővel folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.
603., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy az adatkezelő tevékenysége következtében sérültek a jogai, bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az Országgyűlési Őrség
vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a
per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti bíróság előtt is megindítható.
2020. 10. 22.
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