
 
 

 

1. Titok 

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT 

 

A társasházak egy részében a jelenleg is üzemelő kamerás megfigyelő rendszerek a jogszabályi 

feltételeknek nem, vagy csak részben felelnek meg. Kiadványunkban a hasonló rendszerek 

működtetésének feltételeivel kapcsolatos kérdésekben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek. 

Társasházakban elektronikus megfigyelő rendszerek létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés 

az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező 

tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. A már meglévő rendszerek esetében is meg kell 

felelni a jogszabályi előírásoknak. 

 

A szavazás történhet határozatképes közgyűlés vagy a társasház írásbeli szavazása útján. A 

szavazást sorszámozott határozatban és később az SZMSZ-ben is rögzíteni kell. 

 

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK DOKUMENTUMAI: 
 

A kamerarendszer létesítéséről dönteni lehet közgyűlésen vagy írásbeli szavazás útján, ez utóbbin 

belül szavazóíven vagy szavazólapon.  

Írásbeli szavazást azonban csak akkor lehet elrendelni, ha az ezzel kapcsolatos szabályokat az 

SZMSZ rögzíti. 

Arra is szükséges felhívni a figyelmet, hogy a határozatképtelen közgyűlésről, illetve az 

eredménytelen szavazásról is jegyzőkönyvet kell felvenni. 

KÖZGYŰLÉSEN TÖRTÉNŐ DÖNTÉS ESETÉN: 

- Meghívó a közgyűlésre 

- Írásos előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet) a közgyűlésre 

- Jegyzőkönyv a határozatképes közgyűlésről  

 

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS ÚTJÁN VALÓ DÖNTÉSHOZATAL ESETÉN: 

 

- A szavazóíves írásbeli szavazás okának részletes leírása 

- A szavazóív 

- Jegyzőkönyv a szavazóíven történő eredményes írásbeli szavazásról 

- Értesítő levél a szavazólapos írásbeli szavazás eredményéről 

 

 



 

 

 

2. Titok 

 

AZ SZMSZ-BEN TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁS 

 

A kamerarendszer működésének törvényi feltételeit a Társasházi tv. 25. §-a tartalmazza. Az 

(1) bekezdés szerint „a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését 

szolgáló kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad 

szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. 

A Társasház Szervezeti-Működési Szabályzatának tartalmaznia kell a kamerás megfigyelő 

rendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. 

 

 

 

3. Titok 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

Ha elhatároztuk, hogy telepítünk elektronikus megfigyelő rendszereket, meg kell határoznunk 

annak célját, hogy miért telepítjük. Erre azért van szükség, hogy visszaélés a rendszer 

használatával ne fordulhasson elő.( pl: a kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló 

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az 

a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve. A kamerarendszer 

nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában álló olyan 

helyiségben sem, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi 

méltóságot sértheti (például: öltöző, illemhely). 

 

Amennyiben a kamerás megfigyelő rendszer korábban lett telepítve, érdemes a kamerák képeit 

ellenőrizni, ellenőriztetni, hogy a fenti szabályozásnak megfeleljenek. 

 

A megfigyelés célja kizárólag az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyonvédelem 

érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések 

bizonyítását és a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálhatja. 

 

A fennálló körülményeknek azt is valószínűsíteniük kell, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint 

a felvételek felhasználása, nem érhető el, csak az elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és 

nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. 

 

Ez könnyen megindokolható, mert a statisztikai adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az 

elektronikus megfigyelő rendszerek alkalmazásával radikálisan csökken a vagyon elleni 

jogsértések száma. 



 

 

4. Titok 
 

ÜZEMELTETÉS 
 

A Társasház képviselője által kötött szerződés alapján az elektronikus megfigyelő rendszer 

üzemeltetője csak a személy-, vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott személy lehet. 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a megfigyelőrendszer üzemeltetésére a közös képviselőnek 

kell szerződést kötnie olyan személlyel, aki megfelel a külön törvényben meghatározott 

feltételeknek, hiszen a kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer 

üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez 

szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen 

esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság 

részére továbbíthatja. 

 

 
5. Titok 

 

TÁJÉKOZTATÁS KAMERA FELVÉTEL HASZNÁLATÁRÓL 

 
A kamerás megfigyelő rendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt 

területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét - jól látható helyen, jól 

olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon - fel kell hívni az elektronikus 

megfigyelő rendszer alkalmazására. 

A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltető nevét és elérhetőségét is. Az üzemeltető 

kötelessége, hogy az érintett személyt - kérésére - tájékoztassa a felvételek készítésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen annak céljáról és jogalapjáról. 

Tájékoztatást kell adni a felvételek készítésének időpontjáról, tárolásának időtartamáról, 

továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira is. 

 
 

 
6. Titok 

ADATOK KEZELÉSE 

 

Ha a felvételeket rögzítjük, adatok keletkeznek. Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 

végzett bármely művelet (pl: felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése és megsemmisítése) adatkezelésnek minősül.  

Az adatkezelés jogszerű használatáért egy felelős személyt kell kinevezni, aki a továbbiakban 

adatkezelőnek minősül. Amennyiben az adatkezelő személyében változás történik, azt 8 napon 

belül módosításként be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak 

(továbbiakban: NAIH). 

 

 



 

 

Felvételek készülhetnek: a védett területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó 

arcképmásáról és egyéb személyes adatairól.  

 

A társasház közös területén üzemeltetett kamerarendszer használásakor tájékoztatást kell nyújtani a 

belépők részére a rögzítés tényéről, annak körülményeiről, illetve jogaik érvényesítéséről. A 

tájékoztatás írásban is történhet (Adatkezelési tájékoztató). 

 

Fontos: 

Felvételt készíteni lakásról, mellékhelyiségről és mindarról, ami az emberi méltóságot megsértheti, 

szigorúan tilos!  
 

7. Titok 
 

BEJELENTÉS A HATÓSÁG FELÉ 
 

A jelenlegi adatvédelmi törvény bejelentési kötelezettséggel terheli az adatkezelőket. 

 

A bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) 

honlapján kell megtenni, ahonnan a regisztráció után egy nyilvántartási szám érkezik vissza. 

Késedelmes nyilvántartásba vétel esetén a Hatósághoz történő beérkezéstől számított nyolcadik 

naptól kezdheti meg az adatkezelő az adatkezelést. A jogszabályok szerint csak ezután kezelhető 

adat.  

Az az adatkezelő, aki bejelentési kötelezettségét nem teljesítve kezeli a személyes adatokat, 

akár tízmillió forint bírsággal is sújtható.  

 

 
 

8. Titok 

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FELVÉTELEK IDŐTARTAMA 

 
A felvételek időtartama: a felvételeket a rögzítést követő tizenötödik napig kell tárolni abból a 

célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt indult 

büntető, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékul felhasználható legyen.  

A felvételek a módosítás szerint akár polgári peres eljárásban is felhasználhatóak, például az érintett 

személy, vagy a társasházi közösség által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokban. E 

határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy 

azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. 

 
Felvételek készülhetnek: a védett területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó 

arcképmásáról és egyéb személyes adatairól.  

A társasházba belépő személyeknek tájékoztatást kell nyújtani a rögzítés tényéről, annak 

körülményeiről, illetve jogaik érvényesítéséről. A tájékoztatást írásban, jól látható helyen kell 

elhelyezni (Adatkezelési tájékoztató). 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor, hatósági feljelentés megtétele mellett a tárolt felvételek 

megőrzési ideje 30 napra meghosszabbítható, de csak abban az esetben, ha az jelezve lett valamely 

hatóság felé (Pl: betörés, lopás esetén,).  Ezt írásban, naplóban kell rögzíteni. 



 

 

9. Titok 

 

A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA, NYILVÁNTARTÁSA 

 
Mint ahogy már korábban említésre került, a kamerák felvételének hozzáféréséhez, és a felvételek 

megtekintéséhez illetve kimentéséhez csak egy kinevezett adatkezelő jogosult. Ő felel a 

felvételek felhasználásának körülményeiért, annak a jogszabályokban meghatározott tárolásáért, 

illetve törléséért. 

A felvételen szereplő személy – amennyiben a felvételen rajta kívül más nem szerepel – kérhet az 

elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről egy másolatot. Ezt írásban kell kérnie, és 

egy évben csak egyszer teheti meg díjmentesen. 

 

Felvételeket felhasználni, továbbítani csak szabálysértési vagy büntetőeljárási ügy esetén, az 

azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé lehet. A továbbítást követően, amennyiben egyéb 

tartási igény nem jelentkezik, a felvételeket visszaállíthatatlan módon meg kell semmisíteni. 

 

Minden adatmentésről napló formájában nyilvántartást kell vezetni. 

 

A naplónak tartalmaznia kell a: 

 bejelentő nevét, 

 mentendő időszakot (év, hónap, nap, óra, perc), 

 a mentés okát (pl. lopás, betörés stb.), 

 az adatkezelő nevét, 

 

 

 

10. Titok 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA,  

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

AZ ADATKEZELŐN KÍVÜL, MÁS A FELVÉTELEKHEZ NEM FÉRHET HOZZÁ. 

 

A fentiek alapján sem a közös képviselő, sem intézőbizottsági tag, sem lakóközösség tagja nem 

férhet hozzá. Az adatkezelő csak így tudja garantálni, hogy a felvételekkel ne történjen visszaélés, 

és azok csak a törvényben meghatározott célból legyenek felhasználva. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Reméljük tájékoztatónk segített abban, hogy eligazodjanak az alapvető 

jogszabályi kötelezettségek megismerésében.  
 

Cégünk nemcsak a lakóközösség biztonságáról és nyugalmáról gondoskodik, de a jogszabályi 

változásoknak is segít eleget tenni. Jogbiztonság Csomagunk leveszi az Ön válláról az összes 

terhet, ami egy kamerarendszer üzemeltetésével jár, így Önnek több ideje marad más teendőinek 

elintézésére, családjára. 

 

 

 

Az alábbiakban segítünk Önnek, ha megrendeli Jogbiztonság Csomagunkat: 

 

 

1. Adatvédelmi szabályzat  

Szakképzett és hozzáértő kollégáink elkészítik az adatvédelmi szabályzatot mind a meglévő, mind 

az újonnan kiépítésre kerülő kamerarendszerek esetében.  

 

 

2. Bejelentési kötelezettség 

Elvégzünk minden ezzel kapcsolatos teendőt, bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság felé. 

 

 

3. Hivatásos, megbízott adatkezelő – minimális költség a bírsághoz képest! 

Vállaljuk az adatkezelői teendők teljes ellátását. Ehhez a tevékenységhez minden engedéllyel és 

szakképesítéssel rendelkezünk.  

Diszpécser szolgálatunk a nap 24 órájában fogadja a megkereséseket, bejelentéseket és megteszi a 

szükséges intézkedéseket.  

 

 

 

 

www.orszemprogram.hu 
www.adatkezeles.hu 

 
 
 

MNS Védelem Biztonságtechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
 

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 14. E-mail: info@mnsvedelem.hu 
Telefon: 06-1/284-7200 Mobil: 06-70/949-2289 
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