
1/13

A
H

E-
43

29
4/

1

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az Allianz Hungária Zrt. által 
üzemeltetett ingatlanokat látogató 
vagy ott dolgozó személyek számára

ALLIANZ.HU

HATÁLYOS  
2022. MÁJUS 31-TŐL



2/13

A
H

E-
43

29
4/

1

TARTALOM

Adatkezelési Tájékoztató az Allianz Hungária Zrt. által 
üzemeltetett ingatlanokat látogató vagy ott dolgozó 
személyek számára  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

A személyes adatok kezelése  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1 . Az adatkezelő adatai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

2 . Az adatkezelés célja, az érintett adatok köre és az 
adatkezelés időtartama .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

3 . Az adatkezelés jogalapja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

4 . Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  .  .  .  . 4

5 . Adatbiztonsági intézkedések   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

6 . Automatizált döntéshozatal, profilalkotás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

7 . Érintett által gyakorolható jogok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

8 . Jogorvoslati lehetőségek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

1 . számú melléklet 
Az egyes kamerákkal kapcsolatos releváns információk  . 7

TARTALOM



3/13

A
H

E-
43

29
4/

1

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Allianz Hungária Zrt. által üzemeltetett ingatlanokat látogató vagy ott 
dolgozó személyek számára

Hatályos 2022. május 31-től

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Ha Ön, mint a személyes adatai kezelésében érintett sze-
mély (az adatkezelő munkavállalója, megbízottja, bérlő, 
bérlő munkavállalója vagy látogató) belép az Allianz 
Hungária Zrt . (továbbiakban: Allianz vagy adatkezelő) 
által üzemeltetett épületekbe, akkor ezen tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezeljük a személyes adatait . 
Személyes adatait a természetes személyeknek a szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016 . 
április 27 .) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Ren-
delet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény 
(a továbbiakban: „Infotv .”) rendelkezéseinek megfelelően 
kezeljük .

1. Az adatkezelő adatai

Név: Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság
Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf . 191 .
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, 
Cg . 01-10-041356
A székhely állama: Magyarország
Felügyeleti szervünk a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9 .) .
Honlapunk címe: www .allianz .hu 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Stratégiai és általá-
nos igazgatási divízió Compliance osztály, Levelezési cím: 
1368 Budapest, Pf . 191 . 
Az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos rész-
letes tájékoztatás a www .allianz .hu/adatvedelem oldalon 
megtalálható .

Ha az érintett a biztosító tulajdonosához, az Allianz SE-hez 
fordul panasszal, az Allianz SE az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően kezeli az adatait, ideértve szük-
ség esetén a biztosítóval történő kapcsolatfelvételt is . 

2. Az adatkezelés célja, az érintett adatok köre és az 
adatkezelés időtartama

2 .1 . Belépéssel, az épületben tartózkodással kapcsolat-
ban kezelt adatok 
a)  Az adatkezelő által üzemeltetett ingatlanokba kizáró-

lag elektronikus beléptető rendszeren keresztül szabad 
belépni .  
Az adatkezelés célja az épületbe belépők személyazo-
nosságának ellenőrzése, az épületben adott napon 
tartózkodó személyek megfelelő ellenőrzése és nyomon 
követése .

  Az Allianz biztonsági szabályzata alapján a látogatók 
számára az épületbe történő belépéshez fénykép nél-
küli kártya kerül kiadásra, amely csak az adott napon 
érvényes . Hosszabb időszakra egyedi engedély alapján 
adható ki kártya . A kártya csak akkor adható ki, ha a 
látogató fényképes igazolvány bemutatásával igazolni 
tudja a személyazonosságát . A beléptetés során az érin-
tett neve és személyazonosító okmányának (személyi 
igazolvány, vezetői igazolvány, útlevél) száma kerül rög-
zítésre . Az adatokat az adatkezelő az adat rögzítésétől 
számított 5 munkanapig tárolja . Hosszabb időszakra 
vonatkozóan kiadott látogató kártyát az időszak lejár-
tát követően 5 munkanapig .

b)  Az ingatlanokban a kulcsok kiadása és visszavétele 
csak a mindenkor hatályos kulcskiadási rend alapján 
történhet . A kulcsok kiadása és visszavétele kulcsnyil-
vántartó füzetben történik, melyben a kulcsot átvevő és 
leadó neve és a szervezeti egység megnevezése szere-
pel . Az adatokat az adatkezelő 1 évig tárolja .

c)  Az ingatlanhoz tartozó parkolóhelyeket a létesítmény-
vezető által kiadott engedéllyel lehet használni . A par-
kolási engedélyekkel összefüggésben az adatkezelő az 
alábbi adatokat kezeli, a parkolás befejezését követő 5 
munkanapig, vagy a parkolási jogosultság (pld munka-
viszony alapján) megszűnéséig: név, jármű rendszáma .

d)  Az ingatlanokban található öltözők szekrényéhez kul-
csot a létesítmény vezetőjétől lehet igényelni . A kulcs 
átadása és átvétele nyilvántartásban kerül rögzítésre, 
amely a nevet és a szervezeti egység megnevezését tar-
talmazza . Az adatokat az adatkezelő a jogosultság (pld 
munkaviszony) megszűnéséig kezeli .

e)  Az ingatlanban található kávégépekhez a létesítmény 
vezetőjétől lehet kulcsot igényelni . A kulcs átadása 
és átvétele nyilvántartásban kerül rögzítésre, amely 
a nevet és a szervezeti egység megnevezését tartal-
mazza . Az adatokat az adatkezelő a jogosultság (pld 
munkaviszony) megszűnéséig kezeli .

2 .2 . Térfigyelés
Az adatkezelő a tulajdonában, illetve használatában 
álló területen elektronikus megfigyelő rendszert (továb-
biakban: Térfigyelés) működtet, amely képrögzítést 
végez . Az adatkezelés elsődleges és legfontosabb célja 
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a személy- és vagyonvédelem, a biztosítási titok és adat-
vagyon védelme, a jogsértések észlelése, bizonyítása, a 
jogsértő cselekmények megelőzése . Az adatkezelés célja 
továbbá a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos lehet-
séges igények körében a munkahelyi balesetek körül-
ményeinek feltárása, a munkahelyi balesetek megfelelő 
elbírálása, a baleset okainak megismerése és a hasonló 
esetek megelőzése .
A megfigyelő rendszer működtetésének nem célja a mun-
kavállalók azonosítása vagy a munkavégzés megfigye-
lése .

Kezelt adatok köre: a megfigyelt területekre belépő, ott 
tartózkodó személyek (továbbiakban: Belépő személy) 
képmása, megjelenésével, személyével kapcsolatos sze-
mélyes adatai, a megfigyelt területre belépő jármű rend-
száma .

Az adatkezelő a Térfigyelés adott területen történő alkal-
mazásának tényéről jól látható helyen, figyelemfelhívó 
jelzést, és a tájékoztatás megismerésére vonatkozó felhívást 
helyez el . A részletes tájékoztatás az épület recepcióján/por-
táján található . Az egyes kamerák sorszámát, elhelyezkedé-
sét, látószögét jelen tájékoztató melléklete tartalmazza . 

A felvétel tárolásának időtartama a rögzítéstől számított 
3 vagy 7 munkanap . Az egyes kamerák elhelyezésének 
helyét, az elhelyezés célját, a kamerák látómezőjét, a táro-
lás időtartamát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza . 
A felvétel a tárolási időtartam lejártát követően, felhaszná-
lás, érintetti kérelem hiányában törlésre kerül . Amennyiben 
a felvételen szereplő érintett ezt kéri, vagy az adatkezelő 
jogi igényének érvényesítéséhez, büntető vagy szabálysér-
tési eljárásban a felvétel bizonyítékként való felhasználása 
szükséges, akkor a tárolási időszak az érintett felvétel 
esetében meghosszabbítható . A munkahelyi balesetekkel 
kapcsolatosan felmerült igények körében a megőrzési idő 
az esemény bekövetkezésétől számított legfeljebb 3 év .
Az adatok tárolásának helye:
–  Allianz székház megfigyelése esetében: 1087 Budapest 

Könyves K . krt . 48-52 .
–  A debreceni Call Center épületének megfigyelése eseté-

ben: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u . 5 .
–  győri kárrendezési központ épületének megfigyelése 

esetében: 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u . 23 .,
–  veszprémi Állománykezelési központ épületének megfi-

gyelése esetében: 8200 Veszprém, Budapesti út 70/a .

2 .3 . Térfigyelő rendszer által rögzített adatok megisme-
rése és átadása jogszabály alapján
Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rög-
zített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel megisme-
résének okát és idejét, valamint a megismerő személyét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni . Az ezen adatokat igazol-
ható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegy-
zőkönyvnek minősül .

Az Allianz a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt 
a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv részére hatósági kötelezés ese-
tén átadja .

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Allianz a 2 .1 . és a 2 .2 . pont szerint adatkezelési tevé-
kenységet a jogos érdekeire tekintettel végzi . 
Az Allianz jogos érdeke 
–  a 2 .1 .a), b), d) és e) pontok szerint kezelt adatok ese-

tében, hogy az Allianz Csoport értékei, a biztosítási 
és egyéb védett adatok, valamint munkavállalóinak, 
illetve a látogatók védelme érdekében megfelelően 
ellenőrizze az épületbe belépők személyazonosságát, 
és az épületen belüli mozgást a beléptető rendszeren 
keresztül ellenőrizze, továbbá ellenőrzés és biztonsági 
okokból nyilvántartsa, hogy a tulajdonában lévő zárt 
helységeket, öltözőt, kávégépeket ki használja .

–  a 2 .1 . b) pont szerint kezelt adatok tekintetében az Alli-
anz jogos érdeke, hogy nyilvántartsa, hogy az általa 
üzemeltetett parkolóhelyeket ki és mikor használja .

A 2 .2 pont szerinti térfigyelés esetében az Allianz jogos 
érdeke
–  a kezelésében levő biztosítási titok, személyes adatok 

védelme, illetve az üzleti titok védelme . 
–  a tulajdonában álló vagyontárgyak védelme . 
–  az Allianz jogos érdeke arra is kiterjed, hogy a jogsértő 

személlyel szemben a szükséges jogi lépéseket meg-
tegye . Így például büntetőfeljelentést tegyen vagy vele 
szemben polgári pert tudjon kezdeményezni (például 
kártérítési pert) és az eljárás során a szükséges bizonyí-
tékok rendelkezésre álljanak a felelősség megállapítá-
sához .

–  az Allianz munkavállalói, ügyfelei vagy az épületbe 
megbeszélésre vagy egy rendezvényre érkező szemé-
lyek (látogatók) vagyontárgyaival összefüggésben is 
bekövetkezhetnek jogellenes cselekmény . Észszerűen 
elképzelhető az, hogy harmadik személy valamely 
értéktárgyát (táskáját, pénztárcáját, mobiltelefonját, 
laptopját, tabletjét, stb .) az épületben felejtik vagy ott 
őrizetlenül hagyják, amely esetben ha azt valamely 
más személy eltulajdonítja, akkor lopás vagy jogtalan 
elsajátítás bűncselekménye miatt büntetőeljárás vagy 
szabálysértési eljárás megindításához a felvételekre 
szüksége lehet . Ebben az esetben a harmadik szemé-
lyeknek a jogos érdeke az, hogy az elkövető beazono-
sítható legyen, illetve velük szemben meg tudják tenni a 
szükséges jogi lépéseket . 

–  az Allianz székházának mélygarázsában több gépjármű 
is található . Ezek egy része az Allianz tulajdonában álló 
vagy általa lízingelt gépjárművek (céges gépjárművek), 
másrészt pedig a munkavállalók vagy látogatók saját 
gépjárművei . A gépjárművekkel összefüggésben szintén 
előfordulhatnak jogellenes cselekmények (így például 
rongálás, lopás), amely esetben az Allianz vagy harma-
dik személy (a gépjárművet lízingbe adó cég, a mun-
kavállaló) jogos érdeke az, hogy a jogsértő személyt 
azonosítani lehessen, illetve vele szemben jogi eljárást 
lehessen kezdeményezni, valamint ennek során a felvé-
teleket bizonyítékként fel lehessen használni . 

–  az Allianz munkavállalói, ügyfelei és látogatói jogos 
érdeke, hogy egy esetleges munkabaleset, baleset 
esetében a felvételeket fel tudják használni az általuk 
megindított jogérvényesítés során (például kártérítési 
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igényük érvényesítése során) . Ezzel párhuzamosan az 
Allianz jogos érdeke a baleset körülményeinek a feltá-
rása, hiszen az Allianznak is megfelelő intézkedéseket 
kell hoznia annak érdekében, hogy jövőben ne fordul-
hasson elő hasonló baleset vagy káresemény .

A 2 .3 . pont szerint kezelt adatok esetében az adatkezelés 
jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése .

4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK 
KATEGÓRIÁI

4 .1 . Adatfeldolgozók igénybevétele
Az adatokat az Allianz megbízásából a Török Biztonsági 
Szolgálat Kft . (1026 Budapest, Gábor Áron u 38 ., Cégjegy-
zékszám: 01-09-665618, Adószám: 12330081-2-41) recep-
ciós és vagyonőr munkatársai kezelik .

4 .2 . A biztosító munkavállalói a feladataik ellátásához 
szükséges mértékben, az Allianz által üzemeltetett ingat-
lanok biztonságos üzemeltetésével, vagy esetlegesen 
munkabalesettel összefüggésben jogosultak az érintett 
személyes adatainak megismerésére .

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A biztosító minden ésszerű lépést megtesz annak érdeké-
ben, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 
jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan fel-
használását . A biztosító az általa kezelt személyes adatok 
védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak 
megfelelően biztosítja . 

A biztosító mind papír alapú, mind elektronikus adattáro-
lás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az 
általa kezelt adatok vonatkozásában . A személyes adatok-
hoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal 
korlátozott, illetve ellenőrizhető . A biztosító által történő 
adatkezelés biztonságát belső szabályzatok rendezik . Az 
előírások értelmében a biztosító az általa kezelt adatokat 
biztonsági osztályokba sorolja . A biztosító által alkalma-
zott besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és az 
adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy 
milyen egyedi védelmi intézkedésre van szükség . 

6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A biztosító jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezeléssel 
kapcsolatban automatizált folyamatokat nem alkalmaz . 
Profilalkotás az adatkezeléssel kapcsolatban nem történik .

7. ÉRINTETT ÁLTAL GYAKOROLHATÓ JOGOK

7 .1 Általános szabályok

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint 
az érintett kérelmezheti a biztosítótól a biztosító által 
kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, 
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 

valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való 
jogát.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lent részletezett 
jogait és a hozzájárulása visszavonásához való jogát a 
biztosító székhelyén, a biztosító adatvédelmi tisztviselőhöz 
címzett levélben (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezési cím: 
1368 Budapest, Pf . 191 ., Stratégiai és általános igazgatás 
divízió, Compliance osztály vagy a https://www .allianz .hu/
hu/adatvedelem .html/ felületen), az azonosítását követően 
gyakorolhatja . Ha a biztosítónak megalapozott kétségei 
vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 
kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szüksé-
ges információk nyújtását kérheti .

A biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 
az érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi 
rendelet 15–22 . cikk szerinti kérelmei alapján hozott 
intézkedésekről . Szükség esetén, figyelembe véve a kére-
lem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható . A biztosító 
a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet . Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a 
biztosító elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett 
azt másként kéri . 

Ha a biztosító nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme 
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beér-
kezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érin-
tettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával .
A biztosító az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcso-
latban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja . Ha az 
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a biztosító, figye-
lemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy meg-
tagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést . 

7 .2 . Az érintett jogai 

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a biztosítótól visz-
szajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak kezelése folyamatban van-e . Az érintett kérésére a 
biztosító rendelkezésére bocsátja az általa kezelt szemé-
lyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az álta-
lános adatvédelmi rendelet 15 . cikkében meghatározott 
információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt ada-
tok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok 
közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama) . 

Helyesbítéshez való jog
A biztosító az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti 
az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes 
adatokat .
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A törléshez és az elfeledtetéshez való jog
A biztosító az általános adatvédelmi rendelet 17 . cikkében 
alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kéré-
sére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az 
érintett általa kezelt adatait . Ha az érintett a biztosító által 
nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor 
a biztosító megtesz minden észszerűen elvárható lépést 
annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait 
kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az ada-
tai törlését .

Adatkezelés korlátozásához való jog
A biztosító az érintett kérésére az általános adatvédelmi 
rendelet 18 . cikkében meghatározott rendelkezésekre 
figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes 
adatait . Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás 
alá esik, az ilyen személyes adatokat a biztosító a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védel-
méhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli .

Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 20 . cikkével össz-
hangban a biztosító, a szerződésen vagy hozzájáruláson 
alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, 
az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban 
általa a biztosító rendelkezésére bocsátott személyes 
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett 
kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen ada-
tokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja . 

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a biztosító jogos érdek alapján kezeli az 
érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy 
a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános 
adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben 
az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítésé-
hez vagy védelméhez kapcsolódnak..

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A biztosító számára fontos a személyes adatok megfe-
lelő kezelése . A biztosító mindent megtesz azért, hogy a 
személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legna-
gyobb biztonságban történjen . Az esetlegesen felmerülő 
problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot 
venne igénybe, közvetlenül a biztosítóhoz fordulni, azok 
mielőbbi orvoslása érdekében .

Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11 .; www .naih .hu) vagy a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti 
hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett 
személyes adatai kezelése sérti az általános adatvédelmi 
rendeletet . Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről 
vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvos-
latra jogosult . A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást 
a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága 
előtt kell megindítani .

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érde-
kében . Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy 
a pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam 
vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU 
tagállam bírósága előtt indítja-e meg . Magyarországon 
az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti tör-
vényszék előtt is megindíthatja .

Allianz Hungária Zrt .
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ EGYES KAMERÁKKAL KAPCSOLATOS RELEVÁNS INFORMÁCIÓK

Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

Liftelőterek

SE12 Északi oldal liftelőtér 1. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE08 Északi oldal liftelőtér 2. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE04 Északi oldal liftelőtér 3. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE32 Északi oldal liftelőtér 4. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE28 Északi oldal liftelőtér 5. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE24 Északi oldal liftelőtér 6. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE20 Északi oldal liftelőtér 7. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE16 Északi oldal liftelőtér Földszint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SE13 Északi oldal liftelőtér P-1. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtó-
val és a garázsba vezető 
ajtókkal

Igen 3 nap

SE25 Északi oldal liftelőtér P-2. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtóval 
és a garázsba vezető ajtókkal

Igen 3 nap

SE29 Északi oldal liftelőtér P-3. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtóval 
és a garázsba vezető ajtókkal

Igen 3 nap

SE15 Északi oldal liftelőtér Földszint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt, a forgókereszteken 
keresztül történő közlekedés 
megfigyelése

A forgókereszetek és 
abevezető folyosó

Igen 1 hét

SD09 Déli oldal liftelőtér 1. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD05 Déli oldal liftelőtér 2. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD02 Déli oldal liftelőtér 3. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD29 Déli oldal liftelőtér 4. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD26 Déli oldal liftelőtér 5. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD21 Déli oldal liftelőtér 6. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD17 Déli oldal liftelőtér 7. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

SD15 Déli oldal liftelőtér P-1 A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtóval 
és a garázsba vezető ajtókkal

Igen 3 nap

SD08 Déli oldal liftelőtér P-2. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtóval 
és a garázsba vezető ajtókkal

Igen 3 nap

SD12 Déli oldal liftelőtér P-3. szint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtóval 
és a garázsba vezető ajtókkal

Igen 3 nap
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Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

SD14 Déli oldali liftelőtér Földszint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt, a forgókereszteken 
keresztül történő közlekedés 
megfigyelése

A forgókereszetek és a beve-
zető folyosó

Igen 1 hét

SD13 Délii oldal liftelőtér Földszint A liftelőtérben történő sze-
mélymozgások megfigyelése

A liftelőtér területe a liftajtókkal Igen 3 nap

H6/03 Aula területe Földszint Az épület területére belépett 
személyek megfigyelése

recepció mögötti terület Igen 1 hét

H5/02 Aula területe álmennyzeten Földszint Recepcióhoz érkező személyek 
ellenőrzése

Recepcióelőtti terület Igen 1 hét

Belső folyosók

SD10 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD06 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

2. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD01 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

3. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD30 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

4. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD25 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

5. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD22 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

6. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD18 Déli oldali liftelőtérbe nyíló ajtó-
nál a folyosói álmennyezeten

7. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD20 Déli oldali belső folyosóra 
nyíló ajtónál az irodában

7. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül az iro-
dába belépők megfigyelése

A belső folyosóra nyíló ajtó 
teljes felülete

Igen 3 nap

SE11 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE07 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

2. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE03 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

3. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE31 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

4. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE27 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

5. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE23 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

6. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE19 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál a folyosói álmennyezeten

7. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap
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Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

H6/07 Déli oldali tárgyalói területen 
lévő menekülési útvonal

Földszint A várakozási terület szabad 
átjárhatóságának és az ott 
történő mozgás ellenőrzése

A várakozói terület egésze Igen 3 nap

SE05 Északi oldal menekülési útvonal Földszint A folyosó szabad átjárhatósá-
gának és az ott történő moz-
gás ellenőrzése

A folyosó teljes hosszúsága Igen 3 nap

SD28 Déli oldali oktatási területen 
lévő menekülési útvonal

Földszint A folyosó szabad átjárhatósá-
gának és az ott történő moz-
gás ellenőrzése

A folyosó teljes hosszúsága Igen 3 nap

Belső helyiségek, területek

SD11 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD07 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

2. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD03 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

3. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD31 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

4. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD27 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

5. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SD23 Déli oldaliliftelőtérbe nyíló ajtó-
nál az irodai álmennyezeten

6. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtó teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE10 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE06 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

2. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE02 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

3. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE30 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

4. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE26 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

5. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap

SE22 Északi oldali liftelőtérbe nyíló 
ajtónál az irodai álmennyezeten

6. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

A liftelőtérbe nyíló ajtók teljes 
felülete

Igen 3 nap
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Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

SD04 Déli oldali főlépcsőházi mene-
külési útvonal

Földszint A folyosó mindenkori szabad 
átjárhatóságának és az ott 
történő mozgás ellenőrzése

A folyosó teljes hosszúsága Igen 1 hét

H6/D7 Postázó bejárata belülről Földszint Az utcai homlokzati ajtón 
keresztül a belső helyiségbe 
belépők megfigyelése

A belépési pont előtere az 
átvételi pontig

Igen 1 hét

SE14 Mélygarázs P-1 szint közleke-
dés

Földszint A vendégparkolóhelyekre 
érkezők , illetve a gépjármű 
közlkedés megfigyelése

A bejárati ajtó alőtti terület az 
aulában

Igen 1 hét

H6/02 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépett személyek 
megfigyelése

Az ügyféltér részterülete pult 
1

Igen 1 hét

H6/10 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépett személyek 
megfigyelése

Az ügyféltérr ész területe pult 
2

Igen 1 hét

H6/01 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépő személyek 
ellenőrzése

Az ügyféltér bejárati ajtaja Igen 1 hét

H6/D1 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépő személyek 
megfigyelése

Az ügyféltérr ész területe Igen 1 hét

H6/D2 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépő személyek 
megfigyelése

Az ügyféltérr ész területe ügy-
félhívó területe

Igen 1 hét

H6/D3 Ügyfélszolgálat Földszint A központi ügyfélszolgálat 
területére belépő személyek 
megfigyelése

Az ügyféltérr ész területe Igen 1 hét

H5/01 Ügyfélszolgálat bejárat 
álmennyezet

Földszint ATM pénzkiadó terület megfi-
gyelése

ATM berendezés közvetlen 
területe

Igen 1 hét

H6/05 Aula területe Földszint Az épület területére belépett 
személyek megfigyelése

déli oldali liftajtó és büfé bejá-
rat előtti terület

Igen 1 hét

H6/06 Aula területe Földszint Az épület területére belépett 
személyek megfigyelése

Főbejárat forgóajtó Igen 1 hét

H6/04 Aula területe Földszint Az épület területére belépő 
személyek megfigyelése

északi oldali liftajtó és étterem 
bejárat előtti terület 

Igen 1 hét

H6/D6 Aula területe Földszint Az épület területére belépő 
személyek megfigyelése

tárgyíalókhoz vezető forgóke-
resztek

Igen 1 hét

Mélygarázshoz kapcsolódó területek

H5/09 Belső udvar dohányzó hely 
felett 

udvari 
homlokzat

Menekülési útvonal megfigye-
lése, általános vagyonvédelem

Belső rácsajtó és előtte lévő 
terület

Igen 1 hét

H5/15 Benyovszky Mór u és Könyves 
Kálmán krt sarkon 

utcai hom-
lokzat

Általános vagyonvédelem A Benyovszky M utcára nyíló 
ajtók előtti terület a homlok-
zat síkjában

Igen 3 nap

H6/D4 Déli oldali sorompó Földszint Gépjárműforgalom ellenőr-
zése, a gépkocsikkal érkező 
vendégek azonosítása

Sorompó 3-4 méteres körzete Igen 1 hét

H5/12 Déli oldali sorompó lejárati 
rámpa

P-1. szint Gépjárműforgalom ellenőr-
zése, a gépkocsikkal érkező 
vendégek azonosítása

A rámpa útvonal Igen 1 hét

H6/D5 Északi oldali sorompó Földszint Gépjárműforgalom ellenőr-
zése, a gépkocsikkal érkező 
vendégek azonosítása

Sorompó 3-4 méteres körzete Igen 1 hét

H5/11 Északi oldali sorompó lejárati 
rámpa

P-1. szint Gépjárműforgalom ellenőr-
zése, a gépkocsikkal érkező 
vendégek azonosítása

A rámpa útvonal Igen 1 hét
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Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

SE18 Irattárak előtti közlekedő P-1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtókon keresztül a 
belső helyiségekbe belépők 
megfigyelése és általános 
vagyonvédelem

Raktárajtók és előterük Igen 1 hét

H6/08 Irattárak előtti közlekedő P-1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése

Gépterem ajtó és előtere Igen 1 hét

SE21 Szerver és Szünetmentes rend-
szer helyiség terem előtti köz-
lekedő

P-1. szint A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül a belső 
helyiségbe belépők megfigye-
lése és ltalános vagyonvéde-
lem

Gépterem ajtó és előtere Igen 1 hét

SE17 Anda raktár előtti közlekedő P-1. szint Általános vagyonvédelem és 
gépjármű közlekedés ellenőr-
zése

raktár és az előtte lévő terület Igen 1 hét

H6/09 Kerékpártároló P-1. szint Általános vagyonvédelem Kerékpártároló ajtó és részte-
rület

Igen 1 hét

H6/D8 Garázs Y elágazás P-1. szint Gépjárműforgalom ellenőrzése A rámpák alján lévő bevezető 
útszakasz

Igen 1 hét

SE09 Gépkocsi lehajtó P-2 szintre P-1. szint Gépjárműforgalom ellenőrzése A P-2 szintre vezető lehajtó 
rámpa felső szakasza

Igen 1 hét

SD32 Gépkocsi lehajtó P-2 szintre P-2. szint Gépjárműforgalom és a 
tűzgátló kapu ellenőrzése

A P-2 szintre vezető lehajtó 
rámpa alsó pontja a tűzgátló 
ajtóval

1 hét

SD16 Gépkocsi lehajtó P-3 szintre P-2. szint Gépjárműforgalom ellenőrzése A P-3 szintre vezető lehajtó 
rámpa felső szakasza

Igen 1 hét

SD24 Gépkocsi lehajtó P-3 szintre P-3. szint Gépjárműforgalom és a 
tűzgátló kapu ellenőrzése

A P-2 szintről vezető lehajtó 
rámpa alsó pontja a tűzgátló 
kapuval

Igen 1 hét

Homlokzat

H5/07 Könyves Kálmán körúti hom-
lokzat

utcai hom-
lokzat

A területre belépő személyek 
megfigyelése és általános 
vagyonvédelem 

Régi ügyfélszolgálat bejárata 
előtti tér az előkert határáig 

Igen 1 hét

H5/08 Északi oldali garázsbejárat 
felett (Reguly A u)

utcai hom-
lokzat

Gépjárműforgalom ellenőrzése A garázs közvetlen homlokzati 
bejáratának megfigyelése

Igen 3 nap

H5/04 Déli oldali garázsbejárat felett 
(Benyovszky M. u.)

utcai hom-
lokzat

Gépjárműforgalom ellenőrzése A garázs közvetlen homlokzati 
bejáratának megfigyelése

Igen 3 nap

H5/05 Könyves Kálmán körúti hom-
lokzat

utcai hom-
lokzat

A menekülési útvonal külső sza-
kasza átjárhatóságának és az 
ott történő mozgás ellenőrzése 
és általános vagyonvédelem 

Északi oldali menekülési ajtó 
előtti terület az előkert hatá-
ráig

Igen 1 hét

H5/16 Könyves Kálmán körúti hom-
lokzat (déli oldal Benyovszky 
sarok))

utcai hom-
lokzat

Általános vagyonvédelem Könyve K. krt-ra nyíló tárgya-
lói ajtók előtti terület az elő-
kert határáig

Igen 1 hét

H5/10 Könyves Kálmán körúti hom-
lokzat (déli oldal)

utcai hom-
lokzat

A konferencia terem utcára 
nyíló ajtajai előtti terület meg-
figyelése és átalános vagyon-
védelem

A Benyovszky M felé eső helyi-
ség Könyves K. krt-ra nyíló 
ajtaja előtti terület megfigye-
lése a homlokzat síkjában

Igen 3 nap

H5/13 Könyves Kálmán körúti hom-
lokzat (déli oldal)

utcai hom-
lokzat

Épületbe érkező és onnan 
távozók megfigyelése és álta-
lános vagyonvédelem

Főbejárat előtti terület az elő-
kert határáig

Igen 1 hét

H5/06 Könyves Kálmán krt és Reguly 
antal u sarkon

utcai hom-
lokzat

A központi ügyfélszolgálat 
területére belépő személyek 
megfigyelése és általános 
vagyonvédelem 

Ügyfélszolgálat bejárata előtti 
tér az előkert határáig

Igen 1 hét
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Székház: 1187 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

H5/14 Főbejárat előtti homlokzat for-
gókapunál lévő beugróban

utcai hom-
lokzat

Az épületbe belépő és távozó 
személyek megfigyelése és 
általános vagyonvédelem 

Az aulába vezető  bejárati 
ajtók előtti terület az előkert 
határáig

Igen 1 hét

H5/03 Reguly Antal u és Könyves 
Kálmán krt sarkon

utcai hom-
lokzat

A postázó területére belépő 
személyek megfigyelése és 
általános vagyonvédelem 

Postázó bejárata előtti tér a 
homlokzat síkjában

Igen 3 nap

H5/03 Reguly Antal u. és Könyves 
Kálmán krt. sarkon

utcai hom-
lokzat

A postázó területére belépő 
személyek megfigyelése és 
általános vagyonvédelem 

Postázó bejárata előtti tér és 
a járdaszakasz

Igen 3 nap

Győr: 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 23. 

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

1 „A” épület lépcsőház Fdszt menekülési útvonal ellenőrése, 
általános vagyonvédelem

vészkijárati ajtó belülről , 2. sz 
sorompó része

igen 1 hét

2 Személybejárat portánál Fdszt az épületbe belépők ellenőr-
zése

bejárati ajtó belső oldala igen 1 hét

3 Személybejárat forgókeresztnél Fdszt az épületbe belépők ellenőr-
zése

bejárati ajtó előtti belső terü-
let

igen 1 hét

4 Parkolói személykijáratnál Udvar általános vagyonvédelem személykijárat, szünetmentes 
helyiség, parkoló 1.sz sorompó 

igen 3 nap

5 Parkoló hátsó részén az oldalfa-
lon

Udvar általános vagyonvédelem  raktár ajtó, parkoló egy része igen 3 nap

6 Parkoló hátsó részén az oldal-
falon

Udvar általános vagyonvédelem parkoló kerítés felé eső része igen 3 nap

7 „B” épület belső oldalfal Fdszt általános vagyonvédelem parkoló belső területe igen 3 nap

8 A technikai helyiség előtti 
belső folyosó

Fdszt az épületbe belépők ellenőr-
zése

Parkolói kijárati ajtó előtti 
terület belül

igen 1 hét

9 „B” épület lépcsőház Fdszt menekülési útvonal ellenőrése, 
általános vagyonvédelem

vészkijárati ajtó belülről , 2. sz 
sorompó része

igen 1 hét

Debrecen: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

1 Főbejárat lépcső felett Fdszt Főbejárati ajtón belépők, 
illetve a menekülési útvonal 
ellenőrzése, általános vagyon-
védelem

utcára nyíló főbejárati ajtó 
előtti belső terület , illetve 
kívül a homlokzat síkjában

igen 1 hét

2 Belső folyosó automata mel-
lett oldalfalon

Fdszt az épületbe belépők és  
mozgásuk ellenőrzése, 

folyosó és porta előtti terület igen 1 hét

3 Belső folyosó call center terem 
ajtó  mellett oldalfalon

Fdszt az épületbe belépők és  
mozgásuk ellenőrzése, 

folyosó és a lift előtti terület igen 1 hét

4 Lépcsőfordulóval szemben az 
oldalfalon

Fdszt udvari kijárati ajtó,  
lépcsőforduló

személykijárat, szünetmentes 
helyiség, parkoló 1.sz sorompó 

igen 1 hét

5 Alagsori lépcsőlejáratnál 
oldalfalon

pince a bérlői területre érkezők  
mozgásának ellenőrzése, 

pincébe vezető lépcső csatla-
kozási pontja és az irattár felé 
vezető folyosó rész

igen 3 nap
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Debrecen: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

6 Irattár bejárat előtt az  
oldalfalon

pince A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése, álta-
lános vagyonvédelem

irattári ajtó és az előtte lévő 
terület

igen 3 nap

7 Lépcsőfordulóval szemben az 
oldalfalon

1. emelet A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése, 

call center bejárati ajtó és lift 
előtti terület 

igen 3 nap

8 Call center bejárati ajtónál 
oldalfalon

1. emelet A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése, 

lépcsőforduló és lift előtéri 
folyosói terület

igen 3 nap

9 Lépcsőfordulóval  
szemben az oldalfalon

2. emelet A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt forgókereszteken 
keresztül történő közlekedés 
megfigyelése, 

lépcsőforduló és a folyosói 
terület a forgókeresztekkel

igen 3 nap

10 Étkező bejárati ajtónál  
oldalfalon

2. emelet A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt forgókereszteken 
keresztül történő közlekedés 
megfigyelése, 

lépcsőforduló és lift előtéri 
folyosói terület a forgókeresz-
tekkel

igen 3 nap

11 Udvari kijárati ajtó felett udvar Az udvari kijárat előtti terület 
megfigyelése

az udvarra nyíló ajtó előtti 
terület kívül a homlokzat  
síkjáig

igen 3 nap

12 Lifttel szembeni oldalfalon 3. emelet A beléptető rendszerrel fel-
ügyelt ajtón keresztül történő 
közlekedés megfigyelése, 

lépcsőforduló és lift előtéri 
folyosói terület és a bérlői  
terület bejárati ajtaja

igen 3 nap

Veszprém: 8200 Veszprém, Budapesti út 70/a.

Rögzítő/ 
kameraszám

Kamerák telepítési helye Szint Elhelyezés célja Látómező Képtartalom 
rögzítés történik

Tárolás 
időtartama

1 Az épület hátsó homlokzatán udvar általános vagyonvédelem a hátső kerítés meletti terület 
a kazánház és az aggregátor 
helyiség felé

igen 3 nap

2 Főbejárat mellett a  
homlokzaton

udvar általános vagyonvédelem belső parkoló és a kerékpár 
tároló

igen 3 nap

3 Az épület hátsó homlokzatán udvar általános vagyonvédelem kazánház és az aggregátor 
helyiség előtti terület

igen 3 nap

4 Az épület telekbejárat felé eső 
homlokzatán

udvar a területre érkezők megfigye-
lése, általános vagyonvédelem

bevezető út egy része, épület 
oldala

igen 1 hét

5 Az épület főbejárat felé eső 
homlokzatán

udvar a területre érkezők megfigye-
lése, általános vagyonvédelem

főbejárat előtti terület és a 
parkoló egy része

igen 1 hét

6 Az épület telekbejárat felé eső 
homlokzatán

udvar a területre érkezők megfigye-
lése, általános vagyonvédelem

bevezető út egy része a kis 
ház melletti szakaszon

igen 1 hét

7 Bejárati ajtó felett Fdszt A beléptető rendszerrel felügyelt 
forgókereszten keresztül történő 
közlekedés megfigyelése, 

Főbejárati ajtó  előtti belső 
terület és a lépcsőház egy 
része

igen 3 nap

8 Folyosó oldalfalon Fdszt Az épület belső terébe érkezők 
és a beléptető rendszerrel fel-
ügyelt forgókereszten keresztül 
történő közlekedés megfigyelése, 

Főbejárati ajtó  előtti belső 
terület és a forgókereszt

igen 1 hét


