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1. A szabályzat célja 
 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Szegedi Közlekedési Kft-nél a képfelvevő és 

hangrögzítő berendezések működtetésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem 

alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az 

adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalát. 

 

2. A szabályzat hatálya 
 

A szabályzat hatálya a Szegedi Közlekedési Kft által üzemeltetett kamerás 

megfigyelőrendszerek és hangrögzítő rendszerek üzemeltetésében, karbantartásában közreműködő 

szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá ezen szabályzatban meghatározott 

szervezeti egységekre és a munkavállalókra terjed ki. 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szegedi Közlekedési Kft általános 

adatvédelmi szabályai, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok irányadók. Jelen szabályzat 

előírásai nem állhatnak ellentétben a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és a társaság általános 

adatvédelmi szabályaival. 

 

3. Az adatkezelő meghatározása 

 
A Szegedi Közlekedési Kft (Szeged, Zrínyi utca 4-8., mint adatkezelő, a továbbiakban: 

társaság) szervezetén belül a képfelvevő és rögzítő berendezések működtetését, üzemeltetését és 

egyben a tényleges adatkezelést az Informatikai Iroda és a Forgalmi Főmérnökség végzi. A Szegedi 

Regionális Repülőtéren üzemeltetett kamerás megfigyelő és hangrögzítő rendszerre vonatkozóan 

kizárólagossággal a repülőtéri üzemeltetés jár el. 

 

4. A Szegedi Közlekedési Kft az alábbi helyeken üzemeltet kamerás megfigyelő 

rendszereket: 
 

➢ a társaság Szeged, Zrínyi u. 4-8. központi irodaház bejáratnál, a főpénztár bejáratnál és a II. és 

III. emeleti folyosón, Pulcz utcai villamos remiz telep mindkét bejáratánál, az új csarnok vasúti 

oldalán, Körtöltés u. 35. sz. troli telep bejáratánál és belső területén, a Deák F. u. 31. sz. alatti 

Integrált Ügyfélszolgálati Iroda váróteremben és külső homlokzaton, az értékcikk raktárban és 

a parkoló házban, a repülő tér portai bejáratánál, a tároló hangárnál valamint a Vár utcai mindkét 

bérletpénztárnál. 

➢ a társaság tömegközlekedési jármű végállomásain: Szeged-Tarján villamos végállomás, 

Makkosház (Hont F. utcai) trolibusz – autóbusz végállomás, Vértói út trolibusz végállomás, 

Szeged Rókus villamos végállomás és a Tarján, Víztorony tér trolibusz – autóbusz végállomás; 

➢ a társaság 1-es villamos vonalán a Pulz utca villamos megállóhelyi váltónál, 2-es villamos 

 végállomásnál (Európa liget) valamint a 3-as vonalán a II. Kórház villamos megállóhelynél; 

➢ a társaság által kihelyezett és működtetett jegykiadó automatáknál: Aradi vértanúk tere, Mars 

tér, Tarján végállomás, Makkosház (Hont F. u.) végállomás, Tarján, Víztorony téri végállomás, 

Szeged Plaza végállomás; 

➢ a társaság által kihelyezett és működtetett WEB termináloknál: Aradi vértanúk tere, Mars tér, 

Széchenyi tér, Makkosház (Hont F. u.) végállomás, Tarján, Víztorony téri végállomás; Szeged 

vasútállomás (Indóház tér), a társaság által működtetett jegypénztár előtér. 



 

 

➢ a társaság által kihelyezett és működtetett elektromos töltőberendezésnél: Körtöltés u. 35. 

➢ a társaság alábbi villamos vonalai mentén: 

▪ Kecskés végállomás <Szabadkai út- Nyomdai peron> (4/3 oszlop), 

▪ Tisza L. krt. 41/43. hsz. és 39. hsz. 

▪ Széchenyi tér 8. hsz. (Anna kút.) 

▪ Kossuth L. sgt. 1. hsz. 

▪ Aradi vértanúk tere (Zrínyi u. i peron 1/210 oszlop) 

▪ József A. sgt. 40. hsz. (Tarjáni irányú peron) 

▪ Brüsszeli krt. 1. hsz. (10/184 oszlop) 

▪ Híd u. /Széchényi tér perom (1/118 oszlop.) 

▪ Dugonics tér (K4/104 oszlop) 

▪ Petőfi S. sgt. 2. 

▪ Kálvária sugárút 87/A (3/90A oszlop) 

▪ Kossuth L. sgt. /Vásárhelyi P. u. (1/031 oszlop) 

▪ Kossuth L. sgt./Rókusi krt. (1/285 oszlop) 

▪ Kossuth L sgt. 34.  (1/078 oszlop) 

▪ Kossuth L sgt. 30 /Párizsi krt. (1/081 oszlop) 

▪ Kossuth L sgt. /Párizsi krt. 32. 

▪ Indóház tér / Szent F. u. 

 

➢ a társaság alábbi trolibusz vonalai mentén: 

▪ Csongrádi sgt. 13/15. hsz. (8/079A oszlop), 

▪ Brüsszeli krt. 32. hsz. – (10/003 oszlop), 

▪ Csongrádi sgt.- Makkosházi krt. kereszteződés 

▪ Csongrádi sgt.- Rókusi krt. kereszteződés 

▪ Tisza L. krt. 4. hsz. (Glatfelder Gy. tér) 

▪ Budapesti krt. 4. hsz. (Csillag tér) 10/137 oszlop 

▪ Lugas u. 2. hsz. (Csillag tér) 9/193 oszlop 

▪ Széchenyi tér 17. hsz. 

 

➢ a társaság PESA villamosain (jobb első tükör, jobb hátsó tükör, bal első tükör, első, hátsó, belső 

1, belső 2, belső 3, belső 4, belső 5): (1. sz. mellékletet) 

▪ Pályaszám szerint: 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107, 108. 

 

➢ a társaság Ikarus-Skoda trolibuszain (jobb első tükör, bal első tükör, első, tolató, áramszedő 

figyelő, belső 1, belső 2, belső 3): (2. sz. mellékletet) 

▪ T-450; T-451; T-452; T-453; T-454; T-455; T-456; T-457; T-458; T-459; T-460; T-461 ;T-

462. 

 

➢ a társaság T6A2 és KT4D villamosain: (3. sz. melléklet) 

▪ psz.:900: 1 db első eseményfigyelő kamera és 1db tető kamera 

▪ psz.:901;903;905;910;: 1 db első eseményfigyelő kamera 

▪ psz.:206: 1 db első eseményfigyelő kamera és 1db tető kamera 

▪ psz.:203;204;205;207;208;212: 1 db első eseményfigyelő kamera 

▪ (+ 2 db tartalék kamera)  

 

➢ a társaság Trolibuszain: (4. sz. melléklet) 



 

 

▪ psz: T-601; T-604; T-608; T-610; T-611; T-619; T-620; T-860; 

▪ 1 db eseményfigyelő kamera a vezetőfülkében 

▪ (+ 1 db tartalék kamera)  

 

➢ a társaságnál tájékoztató hangbemondással ellátott iP/ISDN telefonok és hangrögzítéssel 

rendelkező telefonok listája: 

 

Hangbemondás (fővonali szám alapján) 

Telephely Osztály  Beosztás/besorolás Fővonal 

Tarján vá. Forgalmi főmérnökség  Villamos menetirányító 592-202 

Körtöltés u. 35. Parkolási üzletág  
Autómentő és elszállítási 
csoportvezető 423-052 

Vértó vá. Forgalmi főmérnökség  Vértó végállomás 800-233 

Körtöltés u. 35. Műszaki főmérnökség  
Trolibusz és autóbusz 
garázsmester 549-332 

Körtöltés u. 35. Forgalmi főmérnökség  Diszpécser szolgálat 
80/820-500 
munkaidőn 

kívül 

Körtöltés u. 35. Forgalmi főmérnökség  Diszpécser szolgálat 420-767 

Makkosháza vá. Forgalmi főmérnökség  Hont F. végállomás 800-232 

Tarján vá. Forgalmi főmérnökség  Tarján végállomás 800-231 

Európa liget Forgalmi főmérnökség  2-es villamos végállomás 800-234 

Rókus vá. Forgalmi főmérnökség  Pláza Végállomás 800-235 

Pulz u. 48. Forgalmi főmérnökség  Villamos garázsmester 800-259 

Deák F. u. 31. 
Bevétel-elszámolási 
csoport  Ügyfélszolgálati ügyintéző 485-495 

Deák F. u. 31. 
Bevétel-elszámolási 
csoport  Ügyfélszolgálati ügyintéző 540-060 

Deák F. u. 31. Parkolási üzletág  Ügyfélszolgálati üi.  487-421 

Deák F. u. 31. Parkolási üzletág  Parkolási üzletág-vezető 540-073 

       

Hangrögzítés (mellékek alapján) 

Telephely Osztály  Beosztás/besorolás Mellék 

Tarján vá. Forgalmi főmérnökség  Villamos menetirányító 252 

Körtöltés u. 35. Forgalmi főmérnökség  Diszpécser szolgálat 301 

Körtöltés u. 35. Parkolási üzletág  
Autómentő és elszállítási 
csoportvezető 314 

Vértó vá. Forgalmi főmérnökség  Vértó végállomás 324 

Körtöltés u. 35. Műszaki főmérnökség  
Trolibusz és autóbusz 
garázsmester 328 

Körtöltés u. 35. Forgalmi főmérnökség  Diszpécser szolgálat 329 

Makkosháza vá. Forgalmi főmérnökség  Hont F. végállomás 332 

Tarján vá. Forgalmi főmérnökség  Tarján végállomás 601 

Európa liget Forgalmi főmérnökség  2-es villamos végállomás 612 

Rókus vá. Forgalmi főmérnökség  Pláza Végállomás 614 

Pulz u. 48. Forgalmi főmérnökség  Villamos garázsmester 618 

Deák F. u. 31. 
Bevétel-elszámolási 
csoport  Ügyfélszolgálati ügyintéző 621 

Deák F. u. 31. 
Bevétel-elszámolási 
csoport  Ügyfélszolgálati ügyintéző 622 



 

 

Deák F. u. 31. Parkolási üzletág  Ügyfélszolgálati üi.  623 

Deák F. u. 31. Parkolási üzletág  Parkolási üzletág-vezető 626 

 

 

5. Az adatkezelés céljának meghatározása 
 

A társaságnál üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek és hangrögzítő rendszerek 

üzemeltetésének célja: 

a) a társaság által üzemeltetett járművek és berendezéseik, továbbá az utasok, valamint a 

társaság munkavállalói és megbízottjai életének, személyének, testi épségének és 

vagyontárgyaik védelmének biztosítása, terrorcselekmény és közveszély okozás 

megelőzése, balesetek, illetve szabálysértések és bűncselekmények utólagos 

kivizsgálásának elősegítése; 

b) a társaság üzemeltetése alatt, illetve birtokában álló, közterületnek és az a) pont szerinti 

területnek nem minősülő létesítmények őrzése során az emberi élet, testi épség, személyi 

szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok 

védelme, valamint vagyonvédelem (a továbbiakban: személy- és vagyonvédelem). 

 

6. A kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés jogalapja 
 

A kamerás megfigyelőrendszerek és hangrögzítő rendszerek üzemeltetése során 

kezelt adat:   az érintettek képmása és/vagy rögzített hangfájlja, 

kezelt adat forrása:  az érintett, 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása,  

 

 

7. Az adatok nyilvántartásának módja (eszközök) 
 

A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő és hangrögzítő rendszerek külső és/vagy 

belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet betöltő kamerákból, a telefon forgalmat 

biztosító iP illetve ISDN telefon rendszerből, a kamerák által rögzített képet megjelenítő 

monitorokból valamint a társaság Szeged, Körtöltés u. 35. (troli) telephelyén kijelölt irodájában, 

valamint a Makkosház (Hont F. u.-i) vá., a Tarján, Víztorony téri végállomás és a 2-es villamos 

végállomás (Európa liget) szerver helyiségében illetve rack szekrényében elhelyezett, a kamerák 

által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből, iP telefon szerverből (4 

db szerver számítógépből) áll. 

 

8. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai a 5. pont a) alpont szerinti célból 

történő megfigyelés esetén 
 

A megfigyelőrendszer által valós időben közvetített, a megfigyelő monitorokon 

megjelenítésre kerülő képeket a szolgálatot teljesítő diszpécserek, menetirányítók, baleseti 

helyszínelők, biztonsági őrök és szolgálati feletteseik tekinthetik meg.  

A megfigyelőrendszer által rögzített kép- és/vagy hangfelvételhez kizárólag az Informatikai 

Iroda vezetője, a Forgalmi főmérnök, valamint az általuk kijelölt, illetve megbízott munkatársak, a 

bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes 

más hatóság, továbbá a Közlekedésbiztonsági Szervezet férhet hozzá. 

A jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint 

nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából - a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az 



 

 

ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, a közlekedés 

szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárást folytató hatóság, nemzetközi 

jogsegély keretében külföldi hatóság, jogának vagy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében 

valamely harmadik személy igényelhet adatot. 

Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt illetve hangfájlt a megkereső 

részére a Informatikai Iroda vezetője, a forgalmi főmérnök, valamint az általuk kijelölt munkatársak 

haladéktalanul megküldik. 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve hangfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 15 

napon belül kérheti, hogy a felvételt a társaság ne semmisítse meg, vagy ne törölje. Azonban ebben 

az esetben is kizárólag a bíróság vagy hatóság részére kerülhet átadásra a felvétel. 

 

A társaság telephelyein belüli irodákban készült képfelvételek: 

 

 A rögzített felvételt felhasználás hiányában a közforgalom számára is nyitott telephelyi 

irodák és egyéb helyiségek vonatkozásában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 (tizenöt) 

nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.  

 

Kivétel ez alól: a Szegedi Közlekedési Kft. telephelyein, legalább jelentős értékű pénz 

biztonságos tárolása, kezelése, szállítása érdekében készített felvételek esetében: a 

rögzítéstől számított 30 (harminc) nap elteltével kell törölni.   

 

A rögzített felvételt felhasználás hiányában a közforgalom számára elzárt telephelyi irodák 

és egyéb helyiségek vonatkozásában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 (három) munkanap 

elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.  

 

Az SZKT közösségi közlekedési megállóhelyein, közösségi közlekedési szállítóeszközein: 

trolibuszok, villamosok, járatpótló autóbuszok belső terében készült képfelvételek: 

 

A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 (tizenöt) nap 

elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.  

 

A rögzített kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől 

számított 16. napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített 

kép-, illetve hangfelvétel bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy 

bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során benyújtásra kerül. A törlésről a felvétel napjának 

rögzítése mellett jegyzőkönyvet vesz fel a Forgalmi Főmérnökség törlést végző, munkakör szerint 

illetékes munkatársa és közvetlen munkahelyi felettese. A jegyzőkönyv felvétele az adattörlés 

végrehajtását nem akadályozhatja. 

 

Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített kép-, illetve hangfelvételt a bíróságnak vagy 

a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.  

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve hangfelvétel érinti, a fenti bekezdésekben 

foglaltaknak megfelelően a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének 

igazolásával kérheti, hogy a kép- illetve hangfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne 

törölje.  

 

Az adatok kimentéséről, a megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos 

tényekről, körülményekről jegyzőkönyvet kell felvenni (5. sz. melléklet), amely tartalmazza: 

▪ az adatkérő (megkereső) nevét, címét, 



 

 

▪ a kimentés (megkeresés) okát, célját, a jog vagy jogos érdek igazolására szolgáló 

információkat, 

▪ a megfigyelőrendszer elhelyezésére vonatkozó adatokat, a képrögzítés helyét, 

▪ a képrögzítés időpontját és időtartamát, 

▪ a kimentést végző személy nevét és munkahelyét. 

A jegyzőkönyv egy példányát a felvétel megőrzését kérelmező jogosultnak meg kell küldeni, 

illetve a társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint az adattovábbítási 

nyilvántartásba be kell jegyezni és annak mellékleteként meg kell őrizni. 

Ha ezt követően bírósági vagy hatósági megkeresésre attól számított 72 órán belül, hogy a 

megsemmisítés vagy törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, és a rögzítéstől számított 15 napos 

határidő letelt, a rögzített kép- illetve hangfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. 

 

Balesetek, káresetek körülményeinek, továbbá a társaságnál vagy a közlekedésszervezőnél 

(Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési Csoport) tett 

panaszbejelentések kivizsgálása  

 

A társaság vagy közlekedésszervező a felvételt felhasználhatja a szolgáltatását igénybe vevő 

személyeket, a működtetésében lévő berendezések használóit, a társaság munkavállalóit, 

megbízottjait és a kezelésében lévő területeken tartózkodó személyeket, illetve poggyászaikat, a 

járműveket, berendezéseket és felszereléseket ért balesetek, káresetek körülményeinek, továbbá a 

szolgáltatónál vagy a közlekedésszervezőnél tett panaszbejelentések kivizsgálásához.  

Ezen vizsgálat idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 30 napra a 

szolgáltató, közlekedésszervező mentesül a megsemmisítési vagy törlési kötelezettség alól, feltéve, 

hogy az eseményt a felvétel elkészítését követő 15 napon belül részükre bejelentették, vagy arról 

más módon tudomást szereztek.  

A vizsgálatra felhasznált kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételt a vizsgálat és az annak 

eredményeként tett intézkedések, illetve lehetséges további jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró 

határozat - ideértve a bírósági eljárást is - véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 15. 

napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell. 

 

Tájékoztatási kötelezettség a megfigyelőrendszerek működtetéséről 

 

A társaság az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén köteles a 

megfigyelő rendszer által megfigyelt területen: a társaság közforgalom számára nyitva álló 

telephelyein belül, a trolibusz- és a villamos megállóhely bejáratánál, valamint a trolibuszra, és a 

villamosra való felszállásra szolgáló peronoknál, továbbá a cég által üzemeltetett trolibuszokon, 

villamosokon az érintetteket (utasokat) egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell kép- és 

hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának 

helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok 

megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére 

vonatkozó rendelkezéseiről. A tájékoztatást az SZKT honlapján, gyengén látókat segítő 

üzemmódban is elérhetővé kell tenni. 

A megfigyelt területeken, jól látható helyen, figyelmeztető táblákat, illetve matricákat kell 

elhelyezni az alábbi szöveggel: 

 

„Szegedi Közlekedési Kft által üzemeltetett és kamerával megfigyelt terület. 

A megfigyelés célja a társaság által üzemeltetett járművek és berendezéseik, továbbá 

az utasok, valamint a társaság munkavállalói és megbízottai életének, személyének, 

testi épségének és vagyontárgyaik védelmének biztosítása, terrorcselekmény és 



 

 

közveszély okozás megelőzése, balesetek, illetve szabálysértések és bűncselekmények 

utólagos kivizsgálásának elősegítése. A felvételeket kizárólag bíróságok és 

hatóságok, illetve a törvény által erre feljogosított személyek ismerhetik meg. 

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől 

számított 15 napon belül a Szegedi Közlekedési Kft ügyvezető igazgatójának (cím: 

6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.) címzett, a jogát vagy jogos érdekét igazoló írásbeli 

kérelmében kérheti, hogy a képfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne 

törölje. Ha ilyen nem történik, a rögzített felvételeket 15 nap elteltével töröljük. 

Ha Ön ezen a területen tartózkodik, azzal hozzájárulását adja a felvételek 

elkészítéséhez és a fentiek szerinti továbbításához.” 

 

9. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai a 5. pont b) alpont szerinti célból 

történő megfigyelés esetén 
 

A kamerás megfigyelőrendszerek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti elektronikai vagyonvédelmi 

rendszernek (térfelügyeleti rendszernek) minősülnek, amelynek alkalmazására, üzemeltetésére 

vagyonőr rendelkezik jogosultsággal. 

 

A vagyonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján kép-, hang-, valamint kép- 

és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó 

kötelezettségei teljesítése céljából, az Infotv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, 

illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával készíthet, 

illetve kezelhet. E tevékenysége során a vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek 

minősül. 

 

A felvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez az SZKT-val fennálló szerződéséből 

fakadó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: vagyonőr), és a jogsértő 

cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép- és/vagy 

hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és 

idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Vagyonőr kamerás megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek 

a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, és csak abban az esetben, ha ehhez a természetes 

személy – megfelelő tájékoztatás alapján – kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló 

magatartással is megadható. 

 

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen. 

 

Felhasználás hiányában a kép- és/vagy hangfelvételeket a rögzítéstől számított 3 munkanap 

elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak minősül a felvétel bírósági vagy 

más hatósági eljárásban való felhasználása. 

 

A felvételeket felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével kell 

megsemmisíteni, illetve törölni akkor, ha a rögzítésre 

- nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 



 

 

- nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén 

(pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és 

közveszélyokozás megelőzése, 

- a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, 

értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása 

- a veszélyes anyagok őrzése 

érdekében kerül sor. 

 

Ilyen feltétel fennállása esetén a kamerás megfigyeléssel érintett területen a tájékoztatót ezen 

rendelkezéseknek megfelelő tartalommal kell elhelyezni. 

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és/vagy hangfelvétel, illetve más személyes adatának 

rögzítése érinti, rögzítésétől számított 3 munkanapon – illetve a fenti esetekben 30 napon belül – 

jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse 

meg, illetve ne törölje. Amennyiben a bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított 30 

napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és/vagy 

hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha 

az adatkezelési határidő egyébként még nem járt le. 

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, 

valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 

 

A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén jól látható helyen, jól olvashatóan, 

tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni, amely 

tartalmazza a megfigyelés tényét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az érintettek 

jogérvényesítésének rendjét, azt, hogy felvétel hol és meddig kerül tárolásra, ki a rendszert 

alkalmazó (üzemeltető) személy, ki jogosult az adatok megismerésére, és az alábbiak szerint: 

 

 

„A Szegedi Közlekedési Kft. által üzemeltetett és kamerával megfigyelt terület. 

A kamerarendszer üzemeltetését, valamint a kép- és hangfelvétel kezelését a 

Társaság megbízásából a [személy- vagyonvédelmi tevékenységet ellátó szolgáltató 

megnevezése] végzi. A megfigyelés célja a társaság üzemeltetése alatt, illetve 

birtokában álló, közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során az emberi 

élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, 

fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem. A felvételeket 

kizárólag bíróságok és hatóságok, valamint a törvény és szerződés alapján arra 

feljogosított személyek ismerhetik meg. A kép- és hangfelvételek 3 munkanap 

elteltével automatikusan megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek. 

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől 

számított 3 munkanapon belül a Szegedi Közlekedési Kft ügyvezető igazgatójának 

(cím: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.) címzett, a jogát vagy jogos érdekét igazoló írásbeli 

kérelmében kérheti, hogy a kép- és hangfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, 

illetve ne törölje. Ha a felvétel hatóság vagy bíróság általi bekérésre a kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül nem kerül sor, a rögzített felvételek 

megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek. 

Ha Ön a kamerával megfigyelt a területen tartózkodik, azzal hozzájárulását adja a 

felvételek elkészítéséhez, fentiek szerinti kezeléséhez és továbbításához. 

Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az érintett hozzájárulása.” 

 



 

 

10. Hivatkozások: 

 
▪ rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

▪ a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

▪ a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

 

 

11. Záró rendelkezések 
 

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. 

 

A Szabályzat rendelkezéseit az érintett munkavállalókkal ismertetni, a szükséges mértékben 

a munkavállalói oktatások keretében oktatni kell. 

 

Jelen Szabályzatot az SZKT valamennyi szervezeti egysége számára folyamatosan 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

 

 

Alkalmazását elrendelem. 

 

 

 

 

 

 

       
 

Majó-Petri Zoltán   

ügyvezető igazgató 

 



 

 

1. sz. melléklet 

 

 
 

2. sz. melléklet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. sz. melléklet 
 

KT4D ; T6A2 és a  villamos vezetőfülkében a jobb első sarokban vannak elhelyezve, közvetlen a szélvédő mögött, 

előre néz és a villamos előtti területet látja be. 

A tetőn a fülke feletti tetőrészen hátrafelé néz, az áramszedőt és a felsővezetéket látja. 

 

 
 

4. sz. melléklet 

 
Trolibusz vezetőfülkében van elhelyezve a kamera, közvetlen a szélvédő mögött, előre néz és a trolibusz előtti 

területet látja be (forgalomfigyelés).  psz: T601;604;608;610; 611;619; 620; 860. 

 

 



 

 

5. sz. melléklet 

 

ügyirat szám: 

 

 

Adatkimentési, adatszolgáltatási jegyzőkönyv 

 

 

 

Adatkérő (megkereső) neve, címe: 

 

 

 

A kimentés (megkeresés) oka, célja, a jog vagy jogos érdek igazolására szolgáló információk: 

 

 

A megfigyelőrendszer elhelyezésére vonatkozó adatok, a képrögzítés helye: 

 

 

 

A képrögzítés időpontja és időtartama: 

 

 

 

A kimentést végző személy neve és munkahelye: 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvezés helyszíne: 

 

 

Jegyzőkönyvezés dátuma: 
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