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Budapest Józsefváľosi Önkoľmá nyzat
Képvise|ő.testůilet e számár a
Előteľjeszt&

dr.

Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2015. május

Táľry: Javaslat

. sz. napirend

14.

a másodbeépítéstitérfrgyelő kameľák

felhasmálásáľa

A napirendet nyílt iilésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősitett szavazattĺĺbbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és PénzüryĺBĺzottság véleményeziX

Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi
Hatźrozati javaslat a bizottság szźnnáta: A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság /
Emberi Erőforľas Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjeszés
mestáľsyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I.

Tényállás és diintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

Budapest FővĺĺrosVIII. kerĹilet Józsefuáĺosi onkorményzat a kerĹileti tźnsashźzak,számáta
lehetőséget kívan biztosítani saját kozvetlen k<iľnyezetiik védelméneknöveléséte, ezért
tamogatni kívĺĺnjaa Társashźtzak kamera ľendszerének fejlesztését.Ennek éľdekébenaz
onkormanyzat a taľsashĺĺzakrészérepá|yazat tĺtjźľl,térítésmentesen kíván biĺosítanikameľa
legfeljebb 2 đarabkamerát. A
rendszer elemeket (összesen 30 db kameľát), tĺĺľsashízanként
pźůyázÁatőkameľáklistájátaz|.száműmelléklettarta|mazza.
ApáIyazaton csak olyan Taľsashaz vehet részt, ame|y igazolja, hogy nincs fizetési elmaradása
a Józsefu ĺĺľosionkoľm ány zat felé.

A

páIyazatok elbírálásćra a Táľsashazi Pá|yázatokat Elbíráló Munkacsopoľt, a benyújtást
követő 30 napon belül a beéľkezésisoľend, készletek és a VIII. kerületi Rendőrkapitánysźą
aj ánlásanak ťrgyelembevételéveltesz j avaslatot.
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A

vállalnia kell :
a táľsasházakJő| sző|ő 2003. évi C)O(XIII. tĺiľvény25. $-ban,
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabá|yairő|
szőIő2005. évi C)O(X[I. torvény 30. $-ban,
az infoľmációs önrendelkezési jo$ól és az információszabađséryľól szóló 20|1. évi
CXII. törvény 7.$-ban
foglalt feltételek telj esítését.
(kĺilön<isen| ,,..a lúzÓs tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és tertjletek
megfigłelésétszolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldóssal kiépítettelektľonikus
megfiglelő rendszer létesítésérőlés üzemeltetéséről a kôzgłűIés az ôsszes tulajdoni
hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostórsak igenlő
szavazatával danthet...,' , ,,...a szervezett-míikÓdési szabályzatnak tartalmaznią kell a
kamerarendszer tizemeltetéséhez szüIaéges - az információs ĺinrendelkezési jogról és
az információszabadsógról szóló rcrvény rendelkezéseivel Ósszhangban mególlapított
- adatlrezelési szabályolrat...',, ,,...A közos képviselő vag/ az intézőbizottság által
katatt szerződés alapján a lrgmerąrendszer ĺizemeltetője a személy- és vagłonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló torvényben meghatározott
személy lehet...,'

páIy aző társashiĺznak

o
.
.

A tĺĺrsashĺázapźůyźľ:atźbanvźů|a|ja,hogy
azonkormányzattelephelyéről e|száI|ítjaés beépíti
a kamerfüat, részletes műszaki és pénztigyi teľvet nyujt be a kialakítandó rendszeľről.

Vállalja

továbbĄ hogy a miĺszaki átadástól szźtĺnított5 évig megőrzi, üzemelteti és fenntaľtja a
kiépített ľendszeľt, valamint engedélyezi, hogy az onkoľmźnyzat5 évig figyelemmel kísérjea
megvalósult rendszeľt, valamint hozzźljáru| al.lhoz,hogy erről az onkoľmányzata honlapjan és
a J őzsefv źno s új ságon

Az

keľesztül táj ékoztatja a kerĹilet lako s ságát.

onkoľmányzat az elmúlt években jelentős összegeket fordított a tulajdonában álló

valamint aktívan tłĺmogattaa magríntulajdonban á1ló
köZterületek és tłírsasházakmegíjításźtra,
táľsasházak felújítását, valamint a tamogatasok segítségévelmegteremtett értékek, felújított
taľsashazak állagmegóvasát. Ennek érdekébena fennmaradő, mfüödőképes kamerák az
onkoľmányzattulajdonábanlévőbéthazak'rakeľülnekfelszeľelésľe.

il.

A beteľjesztés indoka

fulajdonban źL|Iő _ a térťrgyelő kamerarendszer koľszerűsítése, bővítése
_
pá|yźzat útján töľténő biĺosítasľólvaló dĺintésa
miatt leszerelt kamerák tźrsashźzakrészéte
Képviselő-testiilet hatásköľéb e tartozik.

Az önkormźnyzati

A

nI.

A döntés célja' pénzüryĺhatása

döntés cé|ja a jőzsefvarosi tłáľsashĺĺzak,onkoľmányzat vagyonának biĺonságanak és
védelmének növelése és állagmegóvása. A döntésnęk pérungyi hatása nincs.

Iv.

Jogszabályĺ kiiľnyezet

Magyaľországhelyi ĺinkoľmĺányzatairőI sző|ó 20|1. évi CI,)o(xIX. tcirvény (Mötv.) 13. $ (1)
bekezdés 17' pontja szeľint: ,l helyi koztiglek, valamint a helyben biztosítható lözfeladatok
kar éb en e l l át andó hely i o nkorm ányz at i fe l adat o k kiłl önĺ; s en :
] 7' Irô zr eműIú dés a t e l epül és lrn z b i zt ons ógźnak b i zt o s ítĺźs áb an ;''
Mindezek a|apjźn a Képviselő-testtilet azMoN. 13. $ (t) bekezdés |7.pontja és a 41. $ (3)
bekezdésę a|apj án hozza meg.
Kéremaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozĺ,TIJAvAsLAT
A Képviselő.testület úgy dtint' hory

1.

atźrsashźzakkamera rendszer-fejlesztésére pá|yázatot hirdet meg _ oly módon, hogy a
nyertes pźiyázők részérea kamerákat térítésmentesenhasználatba adja - és elfogadja az
előteľj e szté s 2. sz. rrrell ékletétképező pét|y źzati felhívast.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

2.

ahatźnozat 1. pontja a|apjźn felkéri a Polgármesteľt a pźůyźzatifelhívás Józsefuaros c.

ingyenes önkormányzati

lapjában

és a

wwwjozsefuaľos.hu honlapon történő

megjelentetéséľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. május 18.

3.

ahatározat 1. pontja szerint eredményesen lefolytatott pályazati eljárást követően felkéri
a Polgáľmesteľt, hogy a nyeľtes pá|yaző|ka| kĺisse meg a megállapođásokat a kamęrfü
térítésmenteshasználatb a áLtadásźLrőI és az üzemeltetés feltételeiről.

Felelős: polglĺľmester
Határidő: 20|5.július 30.

fennmaradó, mfüödő képes kameľákat a Kisfalu Kft. tészétetéľítésmentesen
haszná|atźtba źúadjaaz önkormányzati tulajdonban á||ő épületek felszerelésę és

4. a

iizemeltetése érdekében.

Felelős: polglíľmesteľ
Határidő: 20|5.július 30.

A döntést végrehaj tá

sát

v

égző szerv ezeti erység: Gazdálkodási Ügyosĺály, Kisfalu Kft

Budapest, 20|5. május 04.

,A

I l\ | |/

/ "\\\7

ł
(

dľ. Kocsis Máté
poIgármesteľ

Danada.Rimán Edina

jegző

nevében és megbízásábĺó|

!!

fi,ĺ l

,ĄM/ŕĺ,,,9Ł(úúw
dr. Kovács

Glbľiella

a|jegyző
2015

Ą.

p

Torvényességiellenorzés:

MÁJ 0

4.

.
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kameľa típus
(Panasonic)

Üzembe helyezés

wv-cws90

2013

90W (fiĺtéssel)

wv-cw590

f0r4

90W (fiitéssel)

wv-cw960

2007

90W (frĺtéssel)

wv-csgs0

2005

13W

Max. felvett telj esítmény

éve:

f.szttmu melléklet
P á|yáruati

1.

felhívás táľsasházak részére

Apá.Jyázat célja

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat a kerĹileti tźrsasházak, szátmtra
lehetőséget kívan biztosítani saját közvetlen kĺirnyezetfü védelménekn<jvelésére,ezért
tamogatni kívánja a tźtrsasbězak kameľa rendszerének fejlesztését. Ennek érdekében kamera
rendszer elemeket (kameľfüat) biztosít térítésmenteshasználatba adássa|, pá|yźzat tłtján a
táľsashazaknak.

2.

Apáůyázők kiire

Budapest VIII. kerület Józsefuĺĺľosközígazgatasi területén ta|á|hatő tlĺrsashazak.

3.

Apáiyánattárgĺa

Budapest Józsefuarosi Önkoľmanyzat páIyázat útjrĺntaľsashźzak szźtmźratéľítésmentes
használatba adással biĺosítmásodbeépítésűkültéri kameľákat. A tźrsashźza pá|yźnatbarl
vźů|a\ja,hogyaz onkormanyzatte|ephelyéről e|szá||itja és beépítia kamerfüat, az a|źbbiak
szerint.

3.1. Kamerák
Az onkormányzat

Józsefulíros kdzteľületeiről a kĺjzteľületi téľfigyelő kameľarendszeľ
korszeľűsítéssorán leszerelte a meglévő kamerfüat. TaľsashĺĺzakpáIyźnatot nyrijthatnak be a
fenti kamerák megszerzésére taľsashĺŁankéntlegfeljebb 2 darab karlerára, amennyiben a
tĺáľsashaz vállalja
elemek telephelyľől történő elszállítását' azok beépítését
^z
beüzemelését és fenntaľtását, valamint a megvalósításľól elektronikusan felhasználható fotó
dokumentáció készítését.

3.2.

x'enntaľtás

A trĺľsashazakvállaljak, hogy

műszaki átadástő| száĺritott 5 évig tizemeltetik és fenntartjfü a
kiépítettrendszert, és engedélyezik, hogy az onkoľmlĺnyzat 5 évig figyelemmel kísérjea
a

megvalósult rendszert, valamint hozzájźninak ahhoz, hogy eľről az Önkormźnyzat a
honlapján és a Józsefulĺĺos újságon keľesztül tájékoztatja a kerĹilet lakosságát. Tudomásul
veszi, hogy a kamerák az onkoľmáĺyzat fulajdonát képezik, azok selejtezéséhez az
onkormanyzat engeđélyeszfüséges. A haszná|atba adás iđőtaŕrarĺna|att a tźrsasház kĺiteles
évente nyilatkozni a kameľfü meglétéről.

4.

Pá|yánati feltételek

Apźiyźzatona kerĺilet összes tźrsashéaarésztvehet.
Apá|yazőnakazalźtbbidokumentumokatkellpáIyazatźůlozbenyújtania:

-

Kitĺiltritt adatlapot
Kozgyulési hatótrozatot a pźiyźaatontĺirténő indulásľól, a megvalósítás, tizemeltetés és
(különĺis
fenntaľtás vállalásaról. a szfüséges Sz.M.Sz. módosítasok elkészítéséľől
tekintettel: aTáĺsasházakľól szóló 2003. évi C)oo(III. törvény 25. $.ban foglaltakra, a

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magátlĺlyomozói tevékenység szabá,|yafuőI
szőLő 2005. évi CXXXIII. tĺirvény30. $ (1) bekezdésében foglaltakĺa, va|arcliĺt az
információs önľendelkezési jogról és az informácíőszabaďságról sző|ő20|1. évi CXII.
töľvényben fo glaltakľa)

-

A Józsefuárosi onkoľmźnyzatPolgáľmesteri Hivatala á|ta| kiállított igazolźst, amely
szerint a pá|yaző társashiíznak nincsen fizetési elmaľadĺĺsaa Józsefulĺrosi
Önkorman

-

y

zatĺa| szemben.

Rajzotvagy fotót és múszaki leírást akanera/kamerák tervezętt helyéről a ľendszer
kialakításaról.

-

Nyertes pźt|yźzővá||alja, hogy a megvalósult rendszerről fotódokumentációt
azt az onkoľmanyz at részéteelj uttatj a.

5. Páiyánatokbenyújtásánakhatáľideje'helye:
A pá|yázatokat 2015. május. 15.-től legkésőbb 20|5.

készít,és

junius 30-ig folyamatosan lehet

benyuj tani zárt b orítékban,,,Kamera ľendszeľ p źiyźzat,, jelzé s sel.

Benyújtas helye: postai úton, vagy személyesen a Polgĺáľmesteri Hivata| Gazdźtlkodási
Ügyosaály titkĺĺľságan(1082 Budapest, Baľoss ll.63-67 sz. III. em. 315-ös szoba).

6.
A

Apáiyánatokelbíľálása,megvalósításihatáridők
páIyźaatok elbírálásáĺa a Tźrsasházi PźiyźaatokatElbíráló Munkacs.opoÍt, a benyújtást

kĺivető 30 napon beliil a bęéľkezésisoľľend, készletek és a VIII. keľületi Rendőrkapitanyság
ajánlásának figyelembevételével tesz javaslatot a Polgármester felé. Döntéséről a társashźu a
döntést követő 30 napon belül írásban éľtesítéstkap.
Kamera igénylésesetén pá|yaző nyertes tźnsashźlza döntési éľtesítéstkövető 30 napon beliil
köteles az e|nyertmennyiségÍĺkamerát/kamerfüat az Önkormźnyzattelephelyéről elszállítani
és legkésőbb 20|5. auguszťus 3 O.-ig beépíteni.
Amennyiben a pélyézó nyeľtes tźrsashéna kamęra rendszer kiépítését,iizembe he|yezéséta
je|zett hatríridőig nem teljesíti, az áEĺett kameľákat vissza kell szolgáltatĺia az onkoľmanyzat
részére.Amennyiben a hatáľidőben be nem építettkamerát a tźnsashźnnem szolgá|tatja
vissza, az onkormźnyzat részéreúgy annak az értékétkiiteles meetéľítenĺ,
emellett a
társashźz 1 évig nempáIyázhat az onkorményzatnál felújítási munkfü tźmogatásźna.

7.

Eryebek

Apá|yazattal kapcsolatban további információ aGazdá|kodási Ügyosztá|y titkźIÍságan kéľhető
a 459 -25 67 telefonszĺĺmon.

pĺĺvAzĺTIADATLAP
Másod felhasználású kameľa igényléséľe

P áiy ánő

társasház címe:

Ktiziis képviselő neve' eléľhetősége:

Igényelt kameľák száma (db):

Aláíľás

Dátum

C s at olandó dokumentumok :

-

Közglűlési határozat

a

pályázaton történő indulósról, a megvalósítás, üzemeltetés és

fe nnt ar t á s v áll al ós ár ó l, a s zülrs ége s Sz MSz mó do s ítás

-

k

e

l kés zít és ér ő

l

Mlźsolatban a Tórsasház alaprajza.

A Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatąla által kióllított igazolás, mely
szerint a pályázó társasháznak nincsen fizetési elmaradósa a Józsefvárosi
o nka r móny z at t al

-

o

s z emb

e

n.

Rajz vagłfotó és rtjvid leírás a kamerók tervezett helyéről, a rendszer kialakításáróI.

Pólyózó óltal kiállított nyilatlazat, miszerint a pályózó vóllalja, hogł a megvalósult
rendszerrőlfotódofumentációt kźszít,és azt eljuttatja az onkormányzat részére.

Megjegyzés:

- A tarsashazakról szóló 2003. évi cĐofiIl. ttĺrvény25. $ (l) A közös tulajdonban álló épiiletrészek,
helyiségek és teriiletek megfigyelését szo|gźiô, zárt rendszeriĺ műszaki megoldással kiépített elektronikus
megťrgyelő rendszeľ (a továbbiakban: kamęrarendszer) létesítésérőlés iiemeltetéséről a közgyűlés az összes
tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával
dönthet. Ebben az esetben a szervezeti-működési szabá|yzatnak tarta|manlia kell a kamerarendszer
üzemeltetéséhez szÍikséges. az információs önľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságról szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban megállapított - adatkezelési szabályokat.
(2) A köziis képviselő vagy az ntézobizottság által ki'tött szerződés alapján a kameraľendszer tizemeltetője a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben
személy. és vagyonvédelmi, valamint
me ghatár ozott szemé ly lehet.

a

(3) Az (l) bekezdésben említett kiizgyűlési hatźrozat alapjan létesített kamerarendszer a következő
egyiittes fennállása esetén tizemeltethető:

feltételek

a) a kamerarendszeľ kizárólag az emberi élet, a testi épség'a személyi szabadság védelmét, a jogséľtő
cselekmények megelőzésétés bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmétszolgá|ja,
b) a fennálló körütmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasmálása,
nem érhető el,
c) aka|mazźlsa az a) pontban meghatarozott célok eléréséhezelengedhetetlenül sztikséges mértékigterjed, és
nem jár az információs önľendelkezési jog aľánytalan korlátozasával.
(4) A kamerarendszer nem irányulhat a kiilön fulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
bejáratźlra vagy más nyi|ászárőjára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épĺ'iletrészenvagy
teri.ileten van elhelyezve. A kamerarendszeľ nem helyezhető el a közös fulajdonban és a tulajdonostársak közös
használataban álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetésébó| fakadőan - az
emberi méltóságot sértheti (pl' öltöző, illemhelý.

(5) A kamerarendszernek meg kell fele|nie a mindenkori legmagasabb adatbiaonsági szint és a felvételek
automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a rögzítést követő 15 napig kell taro|ni abból a célból,

hogy azok

a

rögzités helyszínén elkövetett bĺĺncselekmény vagy szabálysértés miatt indult bĺintető-,

szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárasban - ideéľtveaz &lntett személy vagy atőrsasházi közösség
által, jogainak érvényesítésecéljából indított eljáľásokat, akár a polgári peres eljárást is . bizonyítékul,az erre
törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasaálhatóak legyenek. E hat'íridő \ejártft követően a fel nem
használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
(6) A kamerarendszer źita| ftgzített felvételekhez - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - kizáróllag a

rendszer üzemeltetóje férhet honźl, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezeffségei éľvényesítéséhez
szükséges és a jogséľtő cselekmény megelĺĺzésevagy megszakítása éľdekébenmellőżretetlen esetben jogosult
megismerni, és a felvételeket csak a bíľóság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A
továbbításra kizáró|agtörvényben meg}latározoItesetekben és a felvételľe igénýtartő adatkezelési jogalapjanak
megfelelő igazo|ása után keľĺilhet sor. A felvételeket a továbbít.rís megtiiľténte utĺĺnhaladéktalanul törölni kell.
(7) Az, akinekjogát vagyjogos érdekéta kamerarendszer éůtal'rögzitett felvétel érinti, a felvétel rÖgzítésétó|
számított tizenÖt napon belül jogának vagy jogos érdekénekigazo|áséxa| kérheti, hogy az adatot annak
üzemeltetője ne semmisítse meg' illetve ne törölje. BÍróság vagy más hatóság megkeresésére arögziteĺt felvételt
halađék;talanulmeg kell kĺildeni. Amennyiben a megkeľesésre attól sztlmitott harminc napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kéľték,nem keriil soľ, a ľiigzített felvételt haladéktalanul ti'ľtilni kell úgy, hogy azok
többé ne legyenek helyreállíthatóak'

(8) A felvételen szereplő teľmészetesszemély éľintett szźlmttra biztosítani kell valamennyi, az információs
önrendelkezési jogľól és az információszabadságľól szóló törvényben felsorolt jopak az ott meghatźrozoĺt
korlátozísok figyelembevételével történő gyakorlását'
(9) A felvételek megismerésérő| jegyzőkönyvet kell készíteni,a melynek tarta|manlia kell a rögzített felvételt,
az annak megismerésére - a (2) bekezdésben meghatiírozottak szerint . jogosult személy nevét, tovtlbbá az
adatok megismerésének okát és idejét.

(l0) A kamerarendszeľrel felszerelt épületbe, épĺiletrészbeés a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott

taľtózkodni szźndékozószemélyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan' a megfelelő tĺíjékoztatásra
alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőľendszęľ alkalmazĺĺsĺánaktényére.A ĺĺjékoztatasban
meg kell jeliilni az izemeltető személyét és elérhetőségét is. Az iizemeltető az érntett személyt - kérésérekapcsolatos minden tényről, így kiilönösen annak céljáról és
köteles tájékoztatrli a felvételek készítésével
jogalapjáról, az iszeme|tetésre jogosult személyéről, a felvételek készítésénekidőpontjáról és tĺĺrolásának
időtaľtamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tajékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a (7) bekezđésbenmeghatźtrozott jogait is ., valamint
j

ogorvoslati lehetőségeiľe.

- A személy. és vagyonvédelmi,
Cxxxm. törvény:

valamint a magánnyomozói tevékenységszabályaiľól szóIó 2005. évi

30. $ (l) A vagyonőrzési feladatokat e||źLtő szemé|y az elektronikus megfiryelőrendszer működése útján kép.
,hang-, valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatiĺľozó szerz(jďés keľetei között, a szerződésből

fakadó kötelezettségei teljesítése céljábót, az Avtv' szerinti adatvédelmi jogok érvényesítésemellett, illetve e
törvényben meglatározott korlátozó rendelkezések betartasával készíthet, illetve kezelhet. E tevékenysége során
vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkeze|őnęk minősül.
Q) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelőľendszeľt kizáról'ag magánterületen,
illetve a magiíĺrterületnek a közönség számźra nyilvános részén a|ka|mazhat, ha ehhez a természetes személy
kifejezetten hozzajźru|. Ahozzájám\as ráutaló magataľtással is megadható. Ráutaló magataľtás k[ilönösen, ha az
oťt tartózkodó természetes személy a magánteľĹilet közönség számára nyilvános részén a 28. $ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően elhelyezett ismeľtetés ellenére a területre bemery, kivéve, ha a körĺilményekből
egyéľtelmĺĺenmás következik.
(3) Nem a|ka|mazhato elektronikus megfigyelĺĺľendszerolyan helyen, ahol a megťrgyelés az emberi
méltóságot séľtheti, így külÖnösen öltözőben, próbafiilkében, mosđóban, illemhelyen, kórhźu'i szobában és
szociális intézménylakóhelyiségében.
(4) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy a távfeliigyeleti rendszer, adat. és informatikai védelemľe
irĺĺnyuló biztonságtechnikai renđszeľműködése körében adatot a kötelezettségeit meghataroző szerzodés kęretei
között,
szerzł5désből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az Avtv. szerinti adawédelmi jogok
mellett, illetve e töľvényben meg}ntÁrozottkor|átozó rendelkezések betartásával rögzíthet, illetve
érvényesítése
használhat fel. Ezen adatok kezelésére egyebekben a 3l. $-ban foglaltak irányadók' E tevékenysége során
varyonórzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minőstil.

a

.

Az információs önľendęlkezési jogról és az információszabadságról szóló 20l l. évi CX[. törvény
7. s (l) Az adatkeze|ő köteles az adatkeze|ési mĺĺveleteketúgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény
és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok a|kalmazása során biztosítsa az éľintęttekmagćnszférájának
védelmét'
(2)
aďatkeze|ő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biaonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szęrvezési intézkedéseketés kialakítani azokat az
eljarási szabályokat, amelyek e töľvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok éľvényrejuttatźsához

Az

szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell kiilönösen a jogosulat|anhozzźférés,megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságľa hozata|, töľlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisülés és sériilés,
továbbá azaka|mazotttechnika megváItozásából fakadó hoz-zźférhetetlennéválás ellen.

(4) A kiiliinböző nyilvántaľtásokban elektronikusan keze|t adatá|lományok védęlme érdekébenmegfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyi|vőntartźlsokban tłíroltadatok . kivéve ha azt tirvény lehetővé
teszi - közvetlenül ne leryenek összekapcsolhatók és az ér,lntetthez rendelhetők'
(5)
személyes adatok automatizä|t feldolgozísa sorźlĺaz adatkeze|ó és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítj a
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozźtsát;

A

b) az

automatikus adatfeldolgozó rendszeľek jogosulatlan személyek általi, adatĺĺtviteli berendezés

segítségéveltörténő hasmálatának me gakadály ozásőú;

c) annak

ellenőľizlretőségét

és megállapíthatőságát, hogy a személyes adatokat adatítviteli

a|kalmazásźtval mely szerveknek továbbították vagy továbbÍthatj ák;

berendezés

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikoľ és ki vitte be az
automatikus adatfeldolgozó rendszeľekbe;
e) a telepített rendszerek wemzavar esetén töľténő helyľeállíthatóságát és
f) azt,hogy azautomatizźllt feldolgozás sorĺínfellépő hibálľól jelentés készüljön.
(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedésekmeghatáľoaĺsakor
és alkalmaziásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás kťlzlu| azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintĺĺvédelmétbiztosítja, kivéve, ha az
arányta|annehézséget jelenteneazadatkezelónek'

