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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE 
 

1.1. A szabályzat célja 

A Szabályzat célja a Bugát Pál Kórház (BPK) által telepített kamerák működtetése 

során az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása, figyelemmel 

az érintettek személyhez fűződő jogaira, azok maximális tiszteletben tartásával. 

1.2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed: 

 

 területi hatály: a BPK kamerával megfigyelt területei 

 

 személyi hatály: BPK-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 

személyek, (munkatársak, szerződéses partnerek) valamint a BPK területén 

tartózkodó betegek, hozzátartozók, látogatók: összességében a BPK nyilvános 

részén megforduló valamennyi természetes személy  

 

 tárgyi hatály: minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, 

amely a BPK kamerái által rögzített adatokra vonatkozik.  

 

2. HIVATKOZÁSOK 

2.1.  Kapcsolódó külső előírások 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

 

2011. évi CXII. Tv. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

 

2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv.) 

 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

rendelkezései 

 

2.2.  Kapcsolódó belső előírások 

SZ20 Adatvédelmi - adatkezelési szabályzat 

3. MEGHATÁROZÁSOK 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek 

elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
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vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adathordozó: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok lejegyzésére, tárolására 

és visszaolvasására alkalmas. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai biológiai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. 

Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 

többé nem lehetséges. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; minden, az adatkezelő 

szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybevevő 

természetes személy. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését 

adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre 

kiterjedő – kezeléséhez. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak. 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

Magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely 

mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon 
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részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység 

folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy 

haszonbérleti jogviszony keretében jut. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Rendkívüli esemény: minden olyan esemény, körülmény, amely a BPK területén 

tartózkodó személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát veszélyezteti, a 

Kórház zavartalan működését akadályozza vagy veszélyezteti, valamint 

bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény, illetve előbbiek reális veszélye. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

4. A SZABÁLYZAT TARTALMA 
 

4.1. Az adatkezelés célja 

Az Alaptörvényben alkotmányos alapjogként rögzített testi és lelki egészséghez való jog 

garanciája az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének folyamatos biztosítása, így a 

Bugát Pál Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés időben és térben 

nem korlátozható. A Bugát Pál Kórház, mint közintézmény területére történő belépés 

megakadályozására, illetve megtagadására nincs lehetőség, az intézmény nyitott jellegéből 

fakadóan szükséges egy megfelelő védelmi rendszer kiépítése, ezen belül kamerarendszer 

alkalmazása és működtetése. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer az emberi élet, testi épség, illetve személyiségi jogok 

védelme, valamint vagyonvédelem – így különösen a Bugát Pál Kórház területén tárolt, 

jelentős értéket képviselő orvostechnikai eszközök, a napi betegellátást biztosító raktárkészlet 

védelme, a betegek és látogatók értékeinek védelme, illetve a veszélyes anyagok őrzése - 

céljából kerül alkalmazásra. Valószínűsíthető, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetők 

tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel 

nem érhető el. E technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az 

információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Az adatkezelésnek nem 

célja a Bugát Pál Kórház dolgozói magatartásának, szokásainak megfigyelése, viselkedésének 

befolyásolása, illetve a munkavégzés ellenőrzése. 

 

4.2.  Adatkezelés jogalapja 

Az Infotv. rendelkezései alapján személyes adat az érintett hozzájárulásával vagy törvény, 

rendelet által elrendelt esetekben kezelhető. Jelen Szabályzat alkalmazásában az adatkezelés 

az érintett – a BPK kamerával megfigyelt területein tartózkodó személyek, ide nem értve a 

dolgozókat - hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással a kamerák által 

megfigyelt területre történő belépéssel megadottnak tekintendő. A kamera rendszer 

alkalmazásáról a Kórház- a kamera rendszert érintő területeken jól látható tájékoztatást ad. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása szempontjából nincs szükség a Bugát Pál 
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Kórház dolgozóinak írásbeli kifejezett hozzájárulására, azonban a dolgozókat az Infotv. 

szabályai értelmében előzetesen tájékoztatni kell az elektronikus megfigyelőrendszer 

alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről. A tájékoztatás módját, a 

dokumentálás részleteit az Adatkezelési szabályzatban részletezzük. 

4.3. Az adatkezelés időtartama 

A képfelvételeket a gyógyszertárban a tárhely megteltéig (kb. három hónapig), a többi 

területen működő kamerák tekintetében is a tárhely megteltéig (kb. 8 napig) tároljuk. A 

tárhely megtelésével a legrégebbi felvétel automatikusan törlődik. Az ennél hosszabb ideig 

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

időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. A határidő csak hatósági felhívásra, vagy 

megindított, illetve megindítani kívánt eljárás bizonyítási eszközeként hosszabbítható meg. A 

meghosszabbításról az adatvédelmi tisztviselő dönt, a döntésről önálló nyilvántartást kell 

vezetni. 

A CT megfigyelőben elhelyezett kamera képet nem rögzít. 

4.4. Az adatkezelésre jogosultak köre 

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

került felvételeket kizárólag a szabályzat 1. mellékletében felsorolt személyek tekinthetik meg 

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

4.5. 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, azok megszüntetése. 

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

hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.  A kamerák által sugárzott képekről a 

központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.  

A felvétel és a mentés hordozóeszközeit elzárt helyen kell tárolni. A tárolt képfelvételek 

visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.  

A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételt törölni kell! 

A Bugát Pál Kórház az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, melynek részletei az SZ20-as 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban vannak lefektetve. Az adattovábbítási 

nyilvántartást, a Bugát Pál Kórház Informatikai osztálya vezeti. A megfigyelő rendszer által 

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

nyilvántartásban rögzítésre kerül. 

4.6. A kamerák helye, a megfigyelt terület 

A kamerák helyét és a megfigyelt területet jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza. 

4.7. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

Az érintett további adatkezelési jogait részletesen az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

tartalmazza, amely elérhető a www.bugatpal.hu honlapon, a Főigazgató titkárságán, illetve az 

osztályokon. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a róla készült képfelvétel, illetve más 

személy adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon 

belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön 
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megsemmisítésre, illetve törlésre. A kérelmet az főigazgatóhoz kell benyújtani. 

 

Az érintett írásban kérelmezheti a főigazgatónak címezve 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

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

 

Az érintett kérelmére a BPK 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. 

 

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. 

 

A főigazgató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

 

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 az Informatikusnak meg kell semmisíteni, 

illetve törölni kell. 

 

5. MELLÉKLETEK 
Azonosító 

 

Megnevezés 

MSZ31/01 Az adatkezelésre jogosultak köre 

MSZ31/02 Tájékoztató 

MSZ31/03 A kamerák helye, a megfigyelt terület 

 

6. KAPCSOLÓDÓ FORMANYOMTATVÁNYOK FELJEGYZÉSEK 
Azonosító 

 

Megnevezés Megőrzés helye 

 

FSZ31/1 Nyilvántartás az elektronikus megfigyelőrendszer Informatikai osztály 
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adattovábbításáról és a képfelvételekről készített 

mentésekről 

--------- Nyilvántartás a határidőn túli megőrzés 

elrendeléséről 

Főigazgatói titkárság 

/Informatikai osztály 

---------- Nyilvántartás az adat megőrzésére, illetve törlésére 

vonatkozó kérelmekről 

Főigazgatói titkárság 

Informatikai osztály 
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Az adatkezelésre jogosultak köre 

 
 

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

a tárolásra került felvételek mentésére jogosultak köre: 

 

Igazgatók (főigazgató, orvos igazgató, 

ápolási igazgató, gazdasági igazgató) 

Valamennyi kamera tekintetében 

Informatikai osztályvezető Valamennyi kamera tekintetében 

Informatikus Valamennyi kamera tekintetében 

Humánpolitikai és üzemeltetési 

osztályvezető 

Valamennyi kamera tekintetében 

A portán szolgálatot teljesítő munkatársak Azon kamerák tekintetében, melyek 

monitorozását munkája során végzi 
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Tájékoztató az elektronikus térfigyelő rendszer használatáról és 

az ezzel összefüggő adatkezelés szabályairól a Bugát Pál 

Kórházban 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a Bugát Pál Kórház (továbbiakban: BPK) 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 a BPK-ba történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel 

kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a BPK, 

és az itt kezelt betegek és látogatóik személyének, illetve tulajdonában és használatában 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 képfelvételeket a gyógyszertárban a tárhely megteltéig (kb. három hónapig), a többi 

területen működő kamerák tekintetében is a tárhely megteltéig (kb. 8 napig) tároljuk. A 

tárhely megtelésével a legrégebbi felvétel automatikusan törlődik. A CT megfigyelőben 

elhelyezett kamera képet nem rögzít. A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk 

megfigyelt területről a BPK Elektronikus térfigyelő rendszer használatának szabályzatából 

informálódhat.  

Az érintett területeken a  

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

felirat látható. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 

– azonosítható természetes személy kérelmezheti 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről 

 személyes adatainak helyesbítését, valamint 

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

A kérelmeket a BPK főigazgatójának címezve lehet benyújtani postai úton a 3200 Gyöngyös, 

Dózsa György út 20-22. címre. 

Az Elektronikus térfigyelő rendszer szabályzat megtekinthető a BPK honlapján 

(www.bugatpal.hu).  

  

Gyöngyös, 2018. május 25. 

 

 

Weisz Péter 

főigazgató 
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Kamerák elhelyezkedése, megfigyelt területe 

Kamera száma A kihelyezés helye Megfigyelt területe A kihelyezés célja 

1. számú kamera Vényforgalmas patika 

1,2 kiszolgálópult 

Eladótér Vagyonvédelem 

2. számú kamera Vényforgalmas patika 

3. kiszolgálópult 

Eladótér Vagyonvédelem 

3. számú kamera Vényforgalmas patika 

raktár 

Raktárkészlet Vagyonvédelem 

4. számú kamera Főépület 1. emelet 

keleti szárny 

Folyosó Vagyonvédelem, 

Személyi védelem 

5. számú kamera Főépület 1. emelet 

nyugati szárny 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

6. számú kamera Főépület 2. emelet 

keleti szárny 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

7. számú kamera Főépület alagsor átjáró Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

8. számú kamera Főépület alagsor 

nyugati oldal 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

9. számú kamera Főépület alagsor keleti 

oldal 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

10. számú kamera Északi porta Sorompó, és az ahhoz 

vezető terület 

Vagyonvédelem, 

személyi védelem, 

gépjárművek 

ellenőrzése 

11. számú kamera Főépület főbejárat Bejárat körüli terület Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

12. számú kamera Igazgatás 

gyógyszertár-műszak 

Az intézeti 

gyógyszertár bejárata 

előtti terület 

Vagyonvédelem 

13. számú kamera Igazgatás bejárat Az igazgatás bejárata 

előtti terület 

Vagyonvédelem 

14. számú kamera Babamentő A babamentő belső 

területe 

Személyi védelem, 

vagyonvédelem 

15. számú kamera Igazgatás pénztár, 

bejárat 

Igazgatás bejáratának 

belső területe 

Vagyonvédelem, 

Üzleti titok védelme 

16. számú kamera Pszichiátria 

szakrendelés 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

17. számú kamera Főépület, alagsor 

raktárak 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

18. számú kamera Szakrendelők 1. 

emelet folyosó 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

19. számú kamera Szakrendelők 1. 

emelet lift 

Lift előtti folyosó rész Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

20. számú kamera Szakrendelők 2. 

emelet folyosó 

Folyosók Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

21. számú kamera Szakrendelők 2. 

emelet lift 

Lift előtti folyosó rész Vagyonvédelem, 

személyi védelem 
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22. számú kamera Szakrendelők 2. 

emelet nővérpult 

Nővérpult, és az előtte 

lévő terület 

Személyi védelem 

23. számú kamera Szakrendelők 3. 

emelet folyosó 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

24. számú kamera Szakrendelők 3. 

emelet lift 

Lift előtti folyosó rész vagyonvédelem, 

személyi védelem 

25. számú kamera Szakrendelők 3. 

emelet nővérpult 

Nővérpult, és az előtte 

lévő terület 

Személyi védelem 

26. számú kamera Szakrendelők alagsor 

lift 

Lift előtti folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

27. számú kamera Szakrendelők garázs Garázs területe Vagyonvédelem 

28. számú kamera Szakrendelők földszint 

átjáró 

Az átjáró előtti terület Személyi védelem 

29. számú kamera Szakrendelők földszint 

folyosó 1 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

30. számú kamera Szakrendelők földszint 

folyosó 2 

Folyosó Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

31. számú kamera Szakrendelők főbejárat Főbejárat előtti belső 

terület 

Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

32. számú kamera Földszint lift Lift előtti terület Vagyonvédelem, 

személyi védelem 

33. számú kamera Szakrendelők lezárt 

bejárat 

Szakrendelő előtti 

udvari terület 

Vagyonvédelem 

34. számú kamera CT-megfigyelő 

helyiség 

CT-megfigyelő 

helyiség területe 

Személyi védelem 

 


