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I. 

PREAMBULUM 

 

A Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban egyetem) területén elektronikus térfigyelő rendszert 

üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vette az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a 

továbbiakban: Infotv.), a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. 

Az egyetem az elektronikus térfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésének bejelentését 

megteszi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz a NAIH felé, mivel 

nem csak dolgozók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, 

vendégek is.  

Az új munkavállaló munkába állás előtt jelen szabályzat dokumentált megismerésével 

tájékozódik a kamerarendszer működéséről (5. melléklet tartalmazza az erre vonatkozó 

nyilatkozat mintát). A munkavállalók tájékoztatása jelen szabályzat kihirdetésével történik.  

Az egyetem kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az 

adott területen elektronikus térfigyelő rendszert alkalmaznak.  

 

II. 

AZ ELEKTRONIKUS TÉRFIGYELŐ RENDSZER 

ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

1.§ A kezelt adatok köre: 

Az egyetem székhelyén és telephelyein az épületen belüli, illetve az épületen kívüli mozgás 

megfigyelése elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely 

során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

2.§ Az adatkezelés jogalapja:  

Az egyetemmel közalkalmazotti, egyéb munkavégzés ellátásra irányuló jogviszonyban, illetve 

hallgatói jogviszonyban álló személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett 

adatkezelésről jelen szabályzatban tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszerről 

a közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló 

személyek, bérlők, vendégek a kihelyezett ismertetőkből, illetve jelen szabályzatból 

tájékozódhatnak. A szabályzat bárki által hozzáférhető az egyetem honlapján.  

Az itt meghatározottak biztosítása céljából az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról 

az egyetem területén jól látható helyeken, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon 

ismertetőt kell elhelyezni. Az ismertető szövegét jelen szabályzat 1. melléklete tartalmazza. 
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3.§ Az adatkezelés célja:  

Az egyetem vagyonvédelem céljából alkalmazza a térfigyelő rendszert. 

4.§ Az adatkezelés időtartama: 

A képfelvételeket az egyetem tíz naptári napig, a kollégium területén működő kamerák 

tekintetében szintén tíz naptári napig tárolja. A tíz naptári napnál hosszabb ideig történő 

felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál 

hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát az egyetem igazolni tudja. 

5. § Az adatkezelésre jogosultak köre: 

A kamerákkal folyamatosan továbbított képeket, illetve a kamerák által készített és tárolásra 

került felvételeket kizárólag a szabályzat 2. mellékletében felsorolt személyek tekinthetik meg 

és kizárólag ezek a személyek végezhetnek a tárolásra került felvételekről mentést. 

6. § Adatbiztonsági intézkedések: 

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, 

hogy a képfelvételeket a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

A megfigyelt és tárolt képfelvételek visszanézésének célja kizárólag szabálysértés vagy 

bűncselekmény (jogsértő cselekmény) kiszűrése, az azok megszüntetése. 

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és akként történhet, hogy 

az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a 

képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése 

esetén a tárolt képfelvételekhez történt hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 

Az egyetem az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 

céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, melynek kötelező tartalmi elemeit jelen szabályzat 

3. melléklete tartalmazza. Az adattovábbítási nyilvántartást a Nyíregyházi Egyetem 

Vagyongazdálkodási Iroda közbeszerzési referense vezeti. Az egyetemen működő megfigyelő 

rendszer által felvett és tárolt adatok továbbítása csak úgy történhet, hogy annak ténye az 

adattovábbítási nyilvántartásban rögzítésre kerül.  

7.§ A kamerák helye, a megfigyelt terület: 

 

A kamerák helyét és a megfigyelt területet jelen szabályzat 4. melléklete tartalmazza. 

 

8. § Az érintettek jogai és érvényesítésük: 

 

8.1.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható 

természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont). 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a róla készült képfelvétel, illetve más személy adatának 

rögzítése érinti, a képfelvétel a rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy 

jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve 
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törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a 

hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 

harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerül sor, a rögzített 

képfelvételt, valamint a más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A 

kérelmet az egyetem Kancellárjához kell benyújtani. 

 

8.2.Az érintett írásban kérelmezheti az Egyetem Kancellárjának címezve  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint  

c) személyes adatainak-a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását. 

8.3. Az érintett kérelmére az egyetem tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól 

és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

8.5. Az egyetem kancellárja a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

8.6. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

 

9.§ Egyéb rendelkezések: 

 

 Az adatkezelés során az egyetem jogszerűen jár el, mivel betartja az Infotv. 4. § 

(1)-(2) alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés 

elve.  

 Az egyetem igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus 

megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében 

szereplő célhoz kötöttség elvével.  
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III. 

ZÁRÓ RÉSZ 

10.§ 

 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/34-113/2017. számú 

határozatával, 2017. július 27-i hatállyal fogadta el. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/25-199/2021. (december 14.) 

számú határozatával, 2021. december 16-i hatállyal fogadta el. 

 

Nyíregyháza, 2021. december 14.  

 

               A Szenátus nevében:           

 

 

 

      Vassné prof. dr. Figula Erika 

           rektor                   
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Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. melléklet 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

 

Tájékoztató adatkezelésről: 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a Nyíregyházi Egyetem (továbbiakban: egyetem) 

területén az épületen belül, illetve az épületen kívül elektronikus megfigyelő rendszer 

(továbbiakban: kamerarendszer) működik, mely során személyes adatokat tartalmazó 

képfelvételek készülnek. 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. 

Ön az egyetemre történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel 

kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az 

egyetem használtában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések 

észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel 

összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 

A képfelvételeket10 naptári napig, a kollégiumban működő kamerák esetében szintén tíz 

naptári napig tároljuk. A kamerarendszert az egyetem működteti. 

A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről az egyetem adatkezelési 

szabályzatából informálódhat. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy kérelmezheti 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

A kérelmeket a Nyíregyházi Egyetem kancellárjának címezve lehet benyújtani postai úton a 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. címre. 

Az adatkezelési szabályzat letölthető az egyetem honlapjáról (www.nye.hu). 

Nyíregyháza, 2021. december …. 

 

Halkóné dr. Rudolf Éva   kancellár 
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Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 2. melléklet 

 

A kamerákkal folyamatosan felvett képek, valamint a tárolt felvételek megtekintésére, illetve a 

tárolásra került felvételek mentésére jogosultak köre: 

 

 

Az egyetem kancellárja Valamennyi kamera tekintetében 

A Gazdasági Igazgatóság vezetője Valamennyi kamera tekintetében 

Vagyongazdálkodási Iroda vezetője Valamennyi kamera tekintetében 

A Vagyongazdálkodási Iroda azon 

közalkalmazottjai, akiknek a munkaköri 

leírásában szerepel 

A munkaköri leírásban szereplő 

kamerák tekintetében 

A Campus-Land Nonprofit Kft. azon 

munkavállalói, akiknek a munkaköri 

leírásában szerepel 

 

Kültéri kamerák, Kollégium, E épület, 

B épület beltér, A épület beltér 

tekintetében 
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Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 3. melléklet 

 

Adatszolgáltatási nyilvántartás: 

 

1. Sorszám: 

 

2. Az adatszolgáltatást igénylő megnevezése: 

 

3. Az adatszolgáltatás ideje: 

 

4. Az adatszolgáltatás módja: 

 

5. Az adatszolgáltatás célja: 

 

6. Az adatszolgáltatás jogalapja: (érintett kéri, vagyonvédelem stb.) 

 

7. Szolgáltatott adatok köre: 

 

8. Adatszolgáltató neve: 
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Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 4. melléklet 

 

Sorszám A kamerák helye A kamerák 

elhelyezésének célja 

Terület, berendezés, 

amelyre a kamera 

látószöge irányul 

1. B épület Vagyonvédelem Vegyszertároló kültér 

2. B épület Vagyonvédelem Tankerület parkoló kültér 

3. D épület Vagyonvédelem ’D’ épület parkoló kültér 

4. A épület Vagyonvédelem Sóstói úti sorompó kültér 

5. 2. kollégium épület Vagyonvédelem Sétány kültér 

6. 2. kollégium épület Vagyonvédelem Dohányzó kültér 

7. 1. kollégium épület Vagyonvédelem Sétány kültér 

8. 1. kollégium épület Vagyonvédelem Szökőkút kültér dél 

9. A épület Vagyonvédelem ’A’ épület főbejárat kültér 

10. A épület Vagyonvédelem 1.szint ’GH’ folyosó 

beltér 

11. A épület Vagyonvédelem 1.szint rektori folyosó 

beltér 

12 . A épület Vagyonvédelem Szökőkút kültér észak 

13. A épület Vagyonvédelem ’A’ épület parkoló kültér 

14. C épület Vagyonvédelem Kótaji úti sorompó kültér 

15. A épület Vagyonvédelem ’A’ épület parkoló kültér 

16. C épület Vagyonvédelem Botanikus kert déli oldal 

kültér 

17. C épület Vagyonvédelem ’C’ épület nyugati oldal 

kültér 

18. C épület Vagyonvédelem ’C’ épület belső udvar 

kültér 

19. C épület Vagyonvédelem ’C’ épület főbejárat kültér 

20-26. B épület Vagyonvédelem Alagsor, földszint 

folyosók beltér 

27. B épület Vagyonvédelem Lift előtér alagsor beltér 

28 B épület Vagyonvédelem Földszint folyosó beltér 
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29. B épület Vagyonvédelem -034. rajz műterem beltér 

30-38. B épület Vagyonvédelem Földszint folyosó beltér 

1-2. Kollégium Vagyonvédelem Folyosó ajtók belső 

3. Kollégium Vagyonvédelem Udvar kültér 

4. Kollégium Vagyonvédelem Földszint folyosó beltér 

5. Kollégium Vagyonvédelem Udvar kültér 

6-7. Kollégium Vagyonvédelem Földszint folyosó beltér 

8. Kollégium Vagyonvédelem Hotel folyosó beltér 

9. Kollégium Vagyonvédelem Recepció folyosó beltér 

10. Kollégium Vagyonvédelem Szerviz út kültér 

11. Kollégium Vagyonvédelem Hotel bejárat kültér 

12. Kollégium Vagyonvédelem 4.kollégium földszint 

lépcsőforduló beltér 

13. Kollégium Vagyonvédelem Mozgáskorlátozottak 

részére bejárat beltér 

    

14. Kollégium Vagyonvédelem Posta bejárat beltér 

15-19. Kollégium Vagyonvédelem 1. kollégium fszt. folyosó 

beltér 

20. Kollégium Vagyonvédelem 1.kollégium alagsor beltér 

21-30. Kollégium Vagyonvédelem 1. 1. kollégium 1. em. 

folyosó beltér 

31-34.. Kollégium Vagyonvédelem 1. kollégium 2. szint 

folyosó beltér 

35-38.. Kollégium Vagyonvédelem 1. kollégium 3. szint 

folyosó beltér 

39-42.. Kollégium Vagyonvédelem 1. kollégium 4. szint 

folyosó beltér 

43-46.. Kollégium Vagyonvédelem 2. kollégium fszt. folyosó 

beltér 

47.. Kollégium Vagyonvédelem 2.kollégium alagsor beltér 

48-51.. Kollégium Vagyonvédelem 2. 2. kollégium 1. em. 

folyosó beltér 

52-55.. Kollégium Vagyonvédelem 2. kollégium 2. szint 

folyosó beltér 

57-60. Kollégium Vagyonvédelem 2. kollégium 3. szint 

folyosó beltér 

61-64. Kollégium Vagyonvédelem 2. kollégium 4. szint 

folyosó beltér 
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65-68. Kollégium Vagyonvédelem 3. kollégium fszt. folyosó 

beltér 

69. Kollégium Vagyonvédelem 3.kollégium alagsor beltér 

70-73. Kollégium Vagyonvédelem 3. 3. kollégium 1. em. 

folyosó beltér 

74-77. Kollégium Vagyonvédelem 3. kollégium 2. szint 

folyosó beltér 

78-81. Kollégium Vagyonvédelem 3. kollégium 3. szint 

folyosó beltér 

82-85. Kollégium Vagyonvédelem 3. kollégium 4. szint 

folyosó beltér 

1-2. E épület Vagyonvédelem 12. tanterem beltér 

3-6. E épület Vagyonvédelem Fszt. folyosó beltér 

7-8. E épület Vagyonvédelem 16. tanterem beltér 

9. E épület Vagyonvédelem 14. tanterem beltér 

10. E épület Vagyonvédelem 15. tanterem beltér 

11-13. E épület Vagyonvédelem 1.szint folyosó beltér 

14. E épület Vagyonvédelem 126. tanterem beltér 

15. E épület Vagyonvédelem 127. tanterem beltér 

1. Testnevelés Intézet Vagyonvédelem Hátsó bejárat kültér 

2. Testnevelés Intézet Vagyonvédelem Főbejárat beltér 

3. Testnevelés Intézet Vagyonvédelem Tornacsarnok bejárat 

beltér 
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Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 5. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott……………..jelen nyilatkozatommal elismerem, hogy a Nyíregyházi Egyetem 

Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzatát megismertem. 

 

 

Kelt.: 

       ………………………. 

                     aláírás 

 


