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KSH KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

2023. február 13. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, 

a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Központi Statisztikai 

Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre a KSH épületeit látogató természetes 

személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket, mint 

érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419. 

 

Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának vonatkozó, 

2.7. pontja alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatója 

elérhető az alábbi linken: 

https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere 
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1. Kamerás megfigyelő rendszer 

 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő törvényben (a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges.  

 

b) Az adatkezelés célja: 

Az adatok kezelésének célja személy- és vagyonvédelem, az emberi élet, a testi épség, valamint a 

vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető 

tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre: 

Élőképek (valós idejű megfigyelés): 

Valamennyi épület esetében a KSH Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési 

osztályának vezetője és három kijelölt munkatársa; a budapesti, a miskolci, a szegedi, a pécsi, a 

debreceni és a győri épületek esetében a portaszolgálat STATEK Kft. foglalkoztatásában álló 

munkatársai figyelik az élőképeket. 

Rögzített felvételek: 

A KSH által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az 

emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések, illetve a Kutatószoba 

adatvédelmi szabályainak megsértésére irányuló cselekmények bizonyítása és az elkövető 

azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget, adatbiztonságot érintő egyéb események feltárása 

érdekében tekinthetnek be a KSH Gazdálkodási Főosztály Műszaki és üzemeltetési osztályának 

vezetője és az általa megbízott személy/ek/. 

A KSH a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok 

megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A személyes adatok biztonságos kezelése 

érdekében a KSH szerverein tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó 

biztosítja, amelynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért 

hozzá. 
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d) Adatfeldolgozók: 

A KSH épületeiben/objektumaiban történő személyportai szolgáltatási feladatok megvalósítására 

szerződést kötött a STATEK Kft-vel. A STATEK Kft. a valós idejű megfigyelés tekintetében 

adatfeldolgozónak minősül, mert a személyes jelenlét során a KSH nevében és utasítása szerint 

kezel személyes adatot. 

Név: STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-175125 

Székhely: 1024 Budapest Keleti Károly u. 5-7. 

Elérhetőség: e-mail: info@statek.hu, telefon: +36 1 345 6123, telefax: +36 1 345 8614, 

Honlap: www.statek.hu 

A KSH a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése kapcsán további külső szolgáltatót nem vesz 

igénybe. 

 

e) Az érintettek: 

A KSH épületeinek látogatói. A KSH épületeibe belépő személy részére belépéskor a kamerás 

megfigyelő rendszer üzemeléséről a KSH épületeinek főbejáratainál elhelyezett figyelemfelhívó 

jelzés ad tájékoztatást, valamint a főbejáratok portáinál jelen tájékoztató papír alapú formában is 

ezt a célt szolgálja. 

 

f) A kezelt adatok köre: 

A 173 db kamera által az épületek bejáratainál, a portáknál, a folyosók egy részén, belső udvari 

parkolóknál, valamint a KSH Könyvtár folyosóin és olvasótermeiben rögzített képfelvételek. A 

kamerák látószöge csak azokra a területekre irányul, amely a védelem szempontjából szükséges. 

A KSH épületeiben levő kamerás megfigyelő rendszer napi 24 órán át a megfigyelt területre 

belépők képmását videofelvétel formájában, mint személyes adatot kezeli, rögzíti és tárolja. Az 

élőképeket a portaszolgálat folyamatosan figyeli. 

Város Cím Kamerák száma 

Budapest Keleti Károly u. 5-7. 36 

Budapest Buday László u. 1-3. 61 

Budapest Keleti Károly u. 18/B. 5 

Budapest Fényes Elek u. 14-18. 11 

Miskolc Katalin utca 1. 12 

Győr Bem tér 19. 8 

Debrecen Faraktár utca 29/B. 12 

Szeged Jobb fasor 6-10. 8 
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Kecskemét Irinyi u. 17/A. 4 

Pécs József Attila u. 10/A. 8 

Veszprém Radnóti tér 2. 8 

 összesen: 173 

 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A felvételeket felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével, nyilvános rendezvény esetén 

felhasználás hiányában 30 nap elteltével töröljük. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági 

eljárásban történő felhasználást jelent.) 

 

h) Adattovábbítás 

A KSH rendes tevékenysége körében a felvételeket harmadik személyek részére nem teszi 

hozzáférhetővé. (Az érintett részére történő hozzáférhetővé tétel saját adatai vonatkozásában nem 

adattovábbításnak, hanem hozzáférési jog gyakorlásnak minősül. Lásd bővebben: érintettek jogai.) 

Amennyiben a kamerarendszer által rögzített felvételek különösen szabálysértési, büntetőeljárási, 

fegyelmi, illetve polgári peres eljárás alapját képezheti, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok 

felé van lehetőség adattovábbításra hivatalos megkeresés alapján. Az átadott adatok körébe a 

kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a 

felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. 

 

2. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 
 

2.1. Az érintettek jogai 

Az érintett kérelmezheti: 

a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről; 

b) személyes adataihoz való hozzáférést (azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a 

képfelvétel rögzítése érinti, kérheti az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült 

felvételekről másolat készítését); 

c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését; 

d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek 

fennállnak (akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel 

rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 

hogy az adatot a KSH ne semmisítse meg, illetve ne törölje, vagyis zárolja); 

e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 
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2.2. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

- a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-

345-6419); vagy 

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

- valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ugyfelszolgalat@naih.hu), 

illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál. 


