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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
 

Zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszer üzemeltetése útján történő 
személyes adatok adatkezelésről 

 
 
Az Adatkezelési Tájékoztatóban és a Zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszer üzemeltetéséről 
szóló tájékoztatóban bemutatott személyes adatok vonatkozásában az FGSZ Zrt. adatkezelését jogos 
érdek jogalapon (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 6. cikk (1) f) 
pontja alapján) végzi. Az alábbiakban kerül bemutatásra az érdekmérlegelési teszt eredménye.  
 

 
1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek és cél azonosítása 

 
Az FGSZ Zrt. a kamerás megfigyelőrendszerét az emberi élet, testi épség, a veszélyes anyagok őrzése, 
az infrastruktúrájának védelme, az üzleti titkok védelme, illetve büntető-, szabálysértési, -etikai ügyek 
megelőzése és/vagy egyéb panaszok hatékony kivizsgálása érdekében alkalmazza. 
 

2. Érdek jogszerűségének bemutatása 
 
A GDPR rendelet preambulumának 47. pontja rögzíti, hogy „az adatkezelő vagy valamely harmadik fél 
érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az 
érintett ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és 
megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az 
érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.” 
 
A személy-és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény 31. §. (1) bekezdése rögzíti, hogy „az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-
, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 
védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint 
vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények 
valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények 
megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök 
alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan 
korlátozásával nem jár.” 
 
Az FGSZ Zrt. elsődlegesen ügyfelei és alkalmazásában álló munkavállalói élete, testi épsége, valamint 
infrastruktúrájának védelme érdekében működteti kamerarendszerét. A személyes adatokon túl az 
üzleti titkok, hatékony védelme érdekében szükséges tudnia, hogy - összhangban a beléptető rendszer 
adataival– valóban csak az arra feljogosított személyek tartózkodnak-e a központi irodai és üzemi 
területeken. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése, üzemi vészhelyzet vagy baleset esetén a 
kamerarendszer segítséget nyújt, hogy az eseményeket megfelelően megelőzni, vagy bekövetkezésük 
esetén rekonstruálni lehessen. 
 
Az 1997. évi CLIX. számú, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról 
szóló törvény 9/A. § (1) bekezdése lehetőséget ad a fegyveres biztonsági őr számára elektronikus 
megfigyelőrendszer működtetése útján kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételek kezelésére a 
fegyveres biztonsági őrzésből adódó kötelezettségei teljesítése, így a létesítmény telephelyének 
védelme, a veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek 
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elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a 
jogsértő cselekmények megelőzése céljából.  
 
Az FGSZ Zrt. közterületet is érintő kamerás megfigyeléseket kizárólag azon létesítményeinél, illetve 
kritikus infrastruktúrainál végez, amely megfeleltethető az Fegyveres biztonsági őrségről (…) szóló 
törvény (FBÖ tv.) 1.§ (1) c) és d) pontjának. 
 
A közterületet is érintő elektronikus megfigyelőrendszerrel védett terület esetén az FGSZ Zrt. jól látható 
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő 
módon figyelmeztető jelzést helyez el a törvényben meghatározott tartalommal. 
 
Tekintettel arra, hogy az FGSZ Zrt. tulajdonosa és üzemeltetője a Magyarország területét behálózó 
nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek, amely a gázszolgáltató társaságokat, erőműveket 
és a nagyipari fogyasztókat látja el, esszenciális követelmény azt ezt biztosító infrastruktúra, az ezt 
irányító technikai és informatikai rendszerek és személyzet biztonságának garantálása, valamint a 
robbanásveszélyes földgáz (mint veszélyes anyag) irányító létesítményeinek megfelelő őrzése. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a GDPR rendelet felhatalmazása, valamint a hazai 
jogszabályok keretei között az FGSZ Zrt. mint Adatkezelő jogos érdeke megfelelően konkrét, 
valódi és aktuális.  
 

3. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata 

 
A szükségesség vizsgálata során megállapítható, hogy az FGSZ Zrt. területére lépő személyek 
képmásának, mozgásának megfigyelése vagy rögzítése szükséges annak érdekében, hogy az emberi 
élet, testi épség, a veszélyes anyagok őrzése, az infrastruktúrájának védelme, az üzleti titkok védelme, 
illetve büntető-, szabálysértési, -etikai ügyek megelőzése és/vagy egyéb panaszok hatékony 
kivizsgálása e célnak megfelelően biztosított legyen. 
 
Az FGSZ Zrt.-nek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás vagy megoldás melynek 
segítségével a fenti célt az érintettek információs és önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben 
korlátozó módszerrel biztosítani lehessen. A vagyonvédelem szempontjából ugyan lehetséges lenne 
kizárólag riasztó rendszer használata, ez azonban nem nyújtana segítséget a balesetek 
megelőzésében és kivizsgálásában, bűncselekmények felderítésében, az elkövetők beazonosításában. 
A felvételek esetleges anonimizálása, az érintett személyek kimaszkolása szintén lehetetlenné tenné 
az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a 
felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának az adatok cselekmények 
bizonyítására, ellenőrzésre.  
 
Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású földgázszállító rendszer és annak létesítményei kiemelt 
fontosságú szerepet játszanak a társadalmi szükségletek folyamatos ellátásában. A gázszolgáltatás 
kiesése vagy ellátásának átmeneti hiánya jelentős hatással lenne a nemzetgazdaságra. Társadalom 
egészének érdeke, hogy a személy-és vagyonvédelem, a veszélyes anyagok biztonságos tárolása, az 
üzleti megőrzése az elérhető legjobb technikai szervezéssel biztosított legyen. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükségessége fennáll. 
 

4. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása 
 
Az érintettek egy csoportja az FGSZ Zrt. üzleti kapcsolatban álló, vagy jövőbeni együttműködési 
szándékkal kapcsolatba kerülő nagykorú természetes személyek. Az érintettek másik csoportja azon 
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természetes személyek, akik a FBÖ törvény alapján kiemelten védendő létesítmények biztosítására 
rendelt kamerarendszer látószögébe eső közterületen keresztülhaladnak.  
Kivételes jelleggel – tekintettel az FGSZ Zrt. családbarát munkahelyi törekvéseire – előfordul, hogy 
családi nap, Mikulás ünnepség, vagy a kiskorú gyermek munkahelyre történő behozatala esetén a 
biztonsági kamerarendszer 16 év alatti személyek vonatkozásában is kezel személyes adatokat. Erre 
tekintettel a kiskorúak jogainak és érdekeinek azonosításakor, illetve az arányosság vizsgálatánál 
kiemelt figyelemmel kell eljárni. 
 
A szerződéses vagy jövőbeni szerződéses kapcsolatban álló személyek üzleti érdeke az FGSZ Zrt. 
vezetőivel, alkalmazottjaival való kapcsolattartás. A személyes egyeztetés, tárgyalás szükségszerű 
velejárója az FGSZ Zrt. létesítményeinek látogatása.  
16. év alatti gyermek esetén törvényes képviselője szabadon dönt arról, hogy gyermekét a 
kamerarendszerrel érintett létesítményekbe be kívánja-e hozni.  
Az FBÖ törvény védendő jogi céljára és felhatalmazására tekintettel pedig a közterületet jogosan 
használó érintett - megfelelő tájékoztatása és adatvédelmi jogainak biztosítása mellett – tűrni köteles, 
hogy az FGSZ Zrt. a védendő objektum megfigyelése során az ő mozgását is rögzítse.  
 
Az érintettek ésszerű elvárása, hogy az FGSZ Zrt. által működtetett zártláncú kamerarendszer 
használata során kezelt személyes adatokat kizárólag jelen dokumentumban fogalt cél elérése 
érdekében, a jogszabályokban meghatározott ideig és módon kezelje.  
Az érintettek jogos elvárása, hogy személyes adataik kezelése során ne kerüljenek o lyan - az FGSZ 
számára más célból rendelkezésre álló adatok vagy azokból levonható következtetések – 
felhasználásra, melyek a fenti célok szempontjából szükségtelenek, vagy irrelevánsak.   
Az érintettek jogos elvárása az is, hogy az adatkezelés tényéről, körülményeiről és feltételeiről az FGSZ 
Zrt. megfelelő tájékoztatást nyújtson, illetve a kamerarendszer vonatkozásában figyelmeztető jelzéseket 
helyezzen el, különösen a közterülettel is érintett megfigyelés tekintetében.  
 
 
A fentiek alapján az FGSZ Zrt. felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdeket 
és jogokat. 
 
 

5. Az Adatkezelői érdekek és az érintetti érdekek arányosságának vizsgálata 
 

 
Az FGSZ Zrt. alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy létesítményeiben megvalósuljon a megfelelő 
személy- és vagyonbiztonság, illetve a cégre vonatkozó üzleti titkokat és bizalmas információkat 
megvédje. A szóban forgó adatkezelési tevékenység nélkül az adatkezelő személy- és 
vagyonvédelemhez, valamint információ-biztonság megvalósulásához fűződő alapvető gazdasági és 
üzleti érdeke jelentős mértékben veszélyeztetve lenne.  
 
A személyes adatok kezelése az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely 
szükséges és arányos módon korlátozható.  
A kezelt adatok között nem szerepel GDPR 9. cikkében meghatározott különleges személyes adatok 
köre.  Megemlítendő azonban, hogy a kezelt adatok között szerepelnek az érintettek mozgásadataira, 
tartózkodására vonatkozó információk, melyekből akár következtetések vonhatók le az érintettek 
személyes adatainak különleges kategóriáira is, így kezelésükkor körültekintően szükséges eljárni.  
 
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát és a képmáshoz való jogát érinti, 
korlátozza. Ugyanakkor az adatkezelésnek lehetnek olyan pozitív hatásai az érintettre, amely az érintett 
részéről is szükségessé teheti a biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a 
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személy-és vagyonvédelem, illetve a panaszkezelés is, mint jogilag védett, társadalmilag elfogadott 
érdekek, az élet és testi épség védelméhez fűződő érdek, valamint az adatkezelő infrastruktúrájának 
védelme is.  
 
Bár az érintett számára az adatkezelés nem jár kifejezett előnnyel, viszont megteremti a biztonságos 
tartózkodásának alapvető körülményeit, az adott adatkezelési tevékenység az érintettek személyi és 
vagyoni védelmét is szolgálja. Az adatkezelés érintheti negatívan az egyént, hiszen az nem feltétlenül 
egyezik akaratával. Ezt a negatív hatást azonban mérsékli az a tény, hogy az adatkezelőnek a kamera 
rendszerek működtetésével az események megelőzése és a bekövetkezett események 
visszakereshetőségének megteremtése a célja, és a tárolt adatok nem is használhatók fel ettől eltérő a 
célra.  
 
Tekintettel az Adatkezelő alapvető jogi és gazdasági érdekére, valamint arra a tényre, hogy a 
kamerarendszer működése a nemzetgazdaság szempontjából alapvető jelentőségű 
infrastruktúrát is véd, a kamerarendszer működtetése az érintettek önrendelkezési jogának 
arányos korlátozását jelenti. Az esetleges negatív hatások mérséklését szolgálják az adatkezelés 
során megvalósított biztosítékok is. 
 
 

6. Az adatkezelés során megvalósított biztosítékok 
 

A kamerás megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és a 
felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.  
 
A felvételeket az Adatkezelő felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, vagy 30 napig tárolja.  
A kimentett felvételek az FGSZ Zrt. hivatalos, dedikált tárhelyén található belső szerverén, kizárólag 
külön hozzáférési jogosultsággal érhetőek el. A felvételeket tároló eszközök védett térben vannak 
elhelyezve, riasztással, illetve belépési jog korlátozásával. A digitális rögzítők elérése naplózásra kerül.  
 
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva – csupán azon adatok 
körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Minden egyes kamera 
szükségességét és arányosságát az adatkezelő a kihelyezés előtt megvizsgálta.  
 
A személyes adatok kezelése a gyűjtésen, tároláson és a bizonyításhoz történő felhasználáson kívül 
más adatkezelésre nem terjed ki, továbbá azokat az adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, 
megismerhetőségüket szigorúan azon munkavállalók, illetve szerződött Adatfeldolgozók számára teszi 
lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez ezen adatokra szükségük van.  
Az objektumok biztonsági szolgálatainál elérhető, és a működtetett kamerák pozícionálását tartalmazó 
„Tájékoztató a beléptetési kontroll rendszer és a kamerás vagyonvédelmi rendszer használata során 
kezelt adatokról és azok adatkezeléséről” dokumentum hozzáférhetősége alapján az adatkezelés 
hatásai teljes mértékben előreláthatóak és kiszámíthatóak.  

 
Az Adatkezelő az érintetteket az adatkezelés körülményeiről, az érintetteket jogaikról és jogorvoslati 
lehetőségeikről az Adatkezelési Tájékoztatón és kamerarendszer tájékoztatón keresztül megfelelően 
és részletesen tájékoztatja, amely az FGSZ Zrt. honlapján (www.fgsz.hu) valamint papíralapon is 
elérhető a Társaság recepcióin. Ezen túlmenően az FGSZ Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az 
érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, 
törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. 
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7. Érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása 
 
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés jogszerű, szükséges és arányos, 
az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, így az FGSZ Zrt. 
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 
 
Az FGSZ Zrt. a tájékoztatás és az átláthatóság érdekében jogos érdekén alapuló érdekmérlegelését 
honlapján nyilvánossá teszi.  
 
 

 


