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 A Túravitorlás Egyesület Balatonmáriafürdő EH7 2021.12.10. elnökségi határozata szerint a 

kikötő kamerarendszer adatkezelési szabályait az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. Szabályzat célja:  

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a térfigyelő kamera rendszer 
működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:  
 
- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,  

- a rögzített adatok felhasználásának előírásait,  

- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,  

- az adattörlési kötelezettséget.  
 

2. A szabályzat hatálya 
 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed elsősorban az Egyesületet képviselő 

kikötőmesterre, illetve az Egyesületet vezetőre vagy megbízottjára - a megbízott 

feladatot ellátó személyekre. 

 

3. Előírások 

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vett tagállami vagy uniós jogszabályok:  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, (továbbiakban: Infotv.)  

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)  

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének az 
önkormányzat közterületén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörben kiadott 
NAIH 4125-2/2012/V. számú állásfoglalása.  
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4. Értelmező rendelkezések 

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:  
 
Egyesületi térfigyelő kamera rendszer:  
Az egyesületi térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek 
kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a kikötő távolból történő 
megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint 
az adatok továbbítását.  
 
Kikötői terület: 
Az Egyesület illetékességi területe, beleértve a szárazulatot és a két partoldal közötti 
vízfelületet ( Keleti csatorna ) lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban 
egyesületi területként szerepel.  
 
Személyes adat:  
GDPR 4. cikk. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  
 
Adatkezelő:  
GDPR 4. cikk 7. „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;  
A egyesületi térfigyelő kamera rendszer esetében az adatkezelő az Egyesület 
elnöksége. 
  
Adatkezelés:  
GDPR 4. cikk 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés 
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.  
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Adattovábbítás:  
Adattovábbítás - az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás: az adat 
meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.  
 
Adattörlés:  
Adattörlés - az Infotv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés: az adat felismerhetetlenné 
tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.  
 
Adatmegsemmisítés:  
Adatmegsemmisítés - az Infotv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés: az adatot 
tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.  
 
Adatfeldolgozó:  
Adatfeldolgozó - az Infotv. 3. § 18. pontja szerinti adatfeldolgozó: az a természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Intézmény, aki vagy 
amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is - adatok feldolgozását végzi.  
 
Adatfelelős:  
Adatfelelős - az információs tv. 3. § 19. pontja szerinti adatfelelős, azaz - az a 

közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett. 

 

 

5. A térfigyelő kamerarendszer 

 

5.1. A rendszer felépítése 

A kikötői térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:  
- a kikötő területén fémoszlopokra kihelyezett kamerákból,  

- a központi megfigyelő, illetve rögzítő egységből a szükséges eszközökkel és 
műszaki megoldásokkal.  
 

5.2. A kikötőbe kihelyezett kamerák 
A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák 
üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell 
kihelyezni. 
A kamerák és a megfigyelés tényét az összes lejárónál lévő zárható kapun és a 
daruzóhely min. kettő kerítéselemére helyezett „Kamerával megfigyelt 
terület” táblával kell jelezni ! 
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A telepített kamerák elhelyezése és adatátviteli rendszerük sematikus ábrája 
 

5.3. Alkalmazott kameratípus 
Indernet B 5 MP VF nagy látótávolságú variofokális speciaális objektívvel és 
infrasugárzóval ellátott kamera 

 

5.4. Adattároló központi helyiség 

Kikötőmesteri iroda ( Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 6. ) 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek:  
- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja,  

- a képek rögzítése egy 8 TB HDD központi tároló egységre történik.  
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5.5. A rendszer üzemeltetésének célja 
 

az általános közbiztonság növelése,  
 
a, az egyesületi tagság biztonságérzetének növelése,  
b, a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,  
c, a kikötői terület általános rend megtartásának elősegítése  
d, a kikötőben található vagyon ( hajók és tartozékaik ) megóvása,  
e, a kikötőben a megfelelő magatartásra ösztönzés,  
f, bűnmegelőzés, 
g, az engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése 
h, a kikötő rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 

tevékenység  megelőzése  

i, az épített és a természeti környezet védelme 

 

 

5.6.  A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője 
  

A térfigyelő kamera rendszer a Túravitorlás Egyesület tulajdona. A vagyon 
használatára, kezelésére, üzemeltetésére az Egyesület jogosult. 
  

                  5.6.1.A Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése  
 

A kikötői térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésre, ill. 
folyamatos rögzítésre kerülnek  
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek 
megfigyelésének célja, hogy a Túravitorlás Egyesület áttekintést kapjon a 
megfigyelt területek állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali 
intézkedést tegyen, illetve kezdeményezzen.  
 
5.6.2. A közterületi térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése  
 
A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 
órájában – történik.  
A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként 
felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban.  
A rögzített felvételek visszanézése  
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézése 
a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg.  
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5.6.3. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése  
 
A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől 
számított két munkanapon belül a kikötőmester köteles:  
- az eseményről az elnököt, akadályoztatás esetén az elnök-helyettest, és/vagy   
bármely elnökségi tagot  értesíteni  

- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások 
esetén azokat értesíteni  
 
 
 

6. A térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés  
 

6.1. A kikötői térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes 
adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni kell az Info tv.ben szóló törvényben 
meghatározott, valamint jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési 
szabályokat.  
 

        6.2. Az adatkezelés alapelvei  
a) személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető,  

b) az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie.  

 

 

7. Az adatkezelés jogalapja  
 
A Túravitorlás Egyesület adatkezelésének jogalapját a közterület-felügyeletről szóló 
törvény 7. § (3)-(4) bekezdése adja meg. Az Egyesületi területen bárki számára 
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. 
A képfelvevőt az Egyesület üzemelteti és kezeli.  
A térfigyelő kamera rendszer felvételei kezelésének további általános jogalapját 
határozza meg az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja is.  
 

8. Az adatkezelés korlátai  
 
Az intézkedések jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 
eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása 
érdekében indított eljárásban használható fel.  
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A Túravitorlás Egyesület bizonyítási eszközként:  
 
a) a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve  

b) közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi 
jogsegély keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság 
megkeresése megfelelő.  

 
A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza:  
- az eljárás tárgyát,  

- az eljárás ügyiratszámát,  
- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 

  
A megkeresést meg kell tagadni, ha:  
- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő,  

- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.  
 

9.  Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése  
 

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges ideig kezelhető.  
A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő legfeljebb 30 
napig kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.  
 

10. Betekintési jog  
 
A Túravitorlás Egyesületnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy alapos 
indok esetében a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló 
időtartam alatt, jellemzően a felvétel készítésétől számított 30 napon belül – előzetes 
egyeztetés után megtekinthesse a róla készült felvételt. 
 

11. Adatbiztonság  
 
A Túravitorlás Egyesületnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak 
védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet 
körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.  
Az adatokat védeni kell különösen:  
- a jogosulatlan hozzáférés,  

- a jogosulatlan megváltoztatás,  

- a jogtalan továbbítás,  

- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,  

- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint  

- a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen  
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12. Szervezési intézkedések  

 
Személyek  
 

A térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek szükség szerinti kezelését a 
kikötőmester végezheti, aki a munkaköri leírásában a jelen feladat elvégzésére a 
kijelölt személy. Amennyiben akadályoztatott- akkor ezt a feladatot az elnök, vagy 
valamelyik elnökségi tag látja el. 
 

Feladatköre kiterjed: 

a) a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint  

b) a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,  

c) a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem 
rendkívüli események szerint,  

d) az adat kimentésére,  

e) az adat továbbításra,  

f) az adattörlésre.  
 
A jelzett feladatok ellátásra szükség esetén a rendszert telepítő cég szakemberit is be 
kell vonni ! 
 
A tárolt adatok kezelésekor az irodahelyiségbe csak olyan személyek 
tartózkodhatnak, akik adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk 
van. A betekintési jogukat igazolniuk kell. 
 
 
13. Üzembiztonság 
 
Az informatikai eszközök karbantartás esetén Túravitorlás Egyesület által megbízott 
személynek kell gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, 
javítást csak Egyesület foglalkoztatottja jelenlétében lehet végezni. 
 

13. Üzemeltetés 
 

Üzemeltetési napló/feljegyzés 
A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti 
ellenőrzéséről, valamint az idegenek betekintési igényéről feljegyzést kell vezetni.  
( időpont, betekintő neve, betekintési igény indoka ) 
Betekintés csak előzetes alapos indok esetében, egyeztetés után lehetséges ! 
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14. A szabályzat tartalmának megismertetése  
A szabályzat tartalmát ismertetni kell a kiadást követő első közgyűlésen és ennek 
tényét közgyűlési határozatban kell dokumentálni.  
 
A szabályzatot a honlapon az adatvédelemmel kapcsolatos szekcióban a 
hatálybalépéskor közzé kel tenni, a legközelebbi közgyűlésen ismertetni kell. 
 
A hatályos szabályzat 1 db nyomtatott példányát a kikötőmesteri irodában kell 
tartani. Az Egyesület biztosítja az egyesületi törzstagok, rendes tagok, ill. bérlők 
részére helyben történő tanulmányozását.  
 
15. Záró rendelkezések 
 
A térfigyelő kamera rendszer kezelésére jogosult személyek  
- munkaköréből adódóan a kikötőmester  
- Egyesületi elnök  
- Egyesületi elnökhelyettes 
- Egyesületi Elnökségi tagok  
 
A szabályzat 2021.12.01-én lép hatályba. 
 
Megismerési záradék 
 
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a térfigyelő kamera rendszer adatkezelésére 
vonatkozó szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk 
vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.  
 
A szabályozást az elnök szóban ismertette, a nyomtatott formában a Kikötőmesteri 
irodában hozzáférhető, a hatálybalépést követően honlapon is elérhető, ill. a 
legközelebbi Közgyűlésen ismertetésre kerül. 
 
A szabályozást ismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, 
hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett 
változás után meg kell ismételni. 
 

Név pozíció aláírás dátum 

Bíró Károly elnök   

Kámán István  elnökhelyettes   

Fekete Attila pénzügyi titkár   

Dr Bárczi Tamás sportfelelős   

Gelencsér László elnökségi tag   

Dr Liszkai Péter felügyelő biztos   

Fazekas János elnökségi tag   

 


