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1. HÁTTÉR 

1.1. A Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. (továbbiakban Adatkezelő) és a Fény Utcai Piac és 

Kereskedelmi Központ Társasház (közösen együtt: Felek) között érvényben lévő üzemeltetési szerződés 

kiegészítésében rögzítették, hogy – tekintettel a Felek közötti tulajdonviszonyra, továbbá a Fény Utcai Piac 

üzemeltetéséhez kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre – a személyes adatkezelés vonatkozásában közös 

adatkezelőnek minősülnek. 

Felek a hivatkozott szerződés-kiegészítés lényegét az Érintettekkel általános adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban 

bocsátják rendelkezésre, egyben tájékoztatják az Érintetteket, hogy a szerződés-kiegészítéstől függetlenül mindkét 

adatkezelővel szemben gyakorolhatják AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) 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 (továbbiakban: Rendelet)szerinti 

jogaikat. 

Felek a Rendelet 26. cikke alapján a közös adatkezelői minőséghez rendelt kötelezettségek teljesítését és különösen az 

Érintettek jogainak gyakorlásával és a 13. illetve 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával 

kapcsolatos feladataikkal összefüggésben felelősségük megoszlását az alábbi módon rögzítik: 

A személyes adatokhoz való hozzáférés kapcsán 

Az adatkezelő neve: Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 

Képviselő: Kiss Ferenc ügyvezető 

Az adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 12. 

Adószám:12232983-2-41 
Cégjegyzékszám:01-09-566703 
Az adatkezelő elérhetőségei: 

telefon: +36-1-345-4112 

e-mail: info@fenyutcaipiac.hu 

honlap: www.fenyutcaipiac.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve:Kocsis Istvánné 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

telefon: +36-1-345-4112 

1.2. Adatkezelő székhelycíme alatt található ingatlanban elektronikus megfigyelőrendszert (továbbiakban: megfigyelő 

rendszer vagy kamera) üzemeltet. Adatkezelő a rendszerüzemeltetéshez adatfeldolgózót vesz igénybe, akivel 2018. 

augusztus 15-én adatfeldolgozási szerződést kötött.  

Az adatfeldolgozó: M-GuardSecurity Kft. 

Képviselő: Laub János ügyvezető 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2030 Érd, Oportó utca 5 

Adószám: 23724095-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 152503 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

telefon: +36-30-991-7464 

e-mail: m-guard@protonmail.com 

 

2. JOGFORRÁSOK 

A megfigyelő rendszer kialakításánál, működtetésénél és jelen szabályzat rendelkezéseinek kidolgozása során figyelembe 

vette: 

 a Rendeletet, 

 a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 25. §, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a 

továbbiakban: Infotv.)  

 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvényt (a továbbiakban Szvtv.). 
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3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

A kamerák működésének és használatának a célja: 

 az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme,  

 a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, 

 a társasházi tulajdonban álló közös vagyon védelme, 

 üzleti-, fizetési titok védelme. 

A fenti célokat valósítja meg: a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, 

hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges. 

A jogalaphoz tartozó kötelező érdekmérlegelési teszt jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi. 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE 

Személyes adatnak is minősülhető képfelvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható magánszemélyek 

jelenhetnek meg, egyben különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből akár közvetett vagy közvetlen 

következtetések is levonhatóak. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Adatkezelő a felvételeket tizenöt napig őrzi meg, azt követően a személyes adatok helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek, 

kivéve, ha a megfigyelt ingatlannal, helyiséggel, eseménnyel kapcsolatban fennállnak a Társasházakról szóló 2003. évi 

CXXXIII. tv. 25. § (7), illetve  Szvtv. 31. § (3) bekezdésének feltételei (lsd. 10. pont). Felhasználásnak az minősül, ha a 

rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

7. KAMERÁK 

Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában/használatában álló épületrészek, helyiségek és 

területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmaz. Az alkalmazott kamerák számát, 

elhelyezkedését,valamint megfigyelési tartományát a 3. számú melléklet tartalmazza. 

8. FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE 

8.1. A kamerák folyamatosan, digitálisan rögzítenek. A felvételek az Adatkezelő székhelycíme alatt lévő központi épület 

diszpécseri helyiségében, merevlemezes rögzítőre kerülnek mentésre. 

8.2. A tizenötnapos tárolási idő lejártát követően a felvételek vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. 

8.3. A felvételekről mentés vagy másolat kizárólag a törvényben meghatározott esetben, pl. bűntető jogi eljárás céljára készül. 

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

9.1. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.  

9.2. A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye 

azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A 

jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 

9.3. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.  

9.4. A digitálisan rögzített felvételeket külső hálózatokon keresztül nem lehet elérni, azok csak a merevlemezes 

rögzítőberendezésen érhetők el. 



 

9.5. Adatkezelő az adatokat szakmailag elvárható intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, 

megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, így 

különös tekintettel a jogosultsági, belépési és műveleti szintekre, felhasználói jogokra és jelszavakra. 

9.6. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatkezelésben és feldolgozásban részt vevő személyekkel a 

személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, melyet az érintettek az 1.2. szerinti 

szerződésben rögzítettek. 

9.7. A rendszer biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek 

férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

9.8. Adatkezelő biztosítja  az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai, logikai és adminisztratív 

védelmét. 

10. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS 

10.1. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve 

más személyes adat rögzítésétől számított tizenöt napon (bizonyos esetekben: harminc, illetve hatvan napon) belül 

jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti az adatkezelőtől, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, 

illetve ne törölje. 

10.2. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot 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 más személyes adatot meg kell 

semmisíteni, illetve törölni kell. 

11. FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA, VISSZANÉZÉSE 

11.1. A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző 

személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a 

jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek 

visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések 

kezdeményezése céljából figyelheti az adott személy. 

11.2. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és 

vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 

11.3.  A rögzített képfelvételeket az adatfeldolgozó szakírányú szakképesítéssel rendelkező munkatársa(i) folyamatosan 

figyeli. 

11.4. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek 

sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

 

12. ÉRINTETTI JOGOK 

12.1. Nem alkalmazható a megfigyelőrendszer más tulajdonában álló épület vagy terület, illetőleg közterület megfigyelésére. 

12.2. Adatkezelő jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti figyelemfelhívó és tájékoztató jelzést köteles elhelyezni azokon 

a területeken, ahol kamerákat helyezett el. 

12.3. Az érintett magánszemély az Adatkezelőtől kérheti 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy korlátozását. 

12.4. Az érintett magánszemély tiltakozhat is személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  



 

12.5. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt hogy az adatkezelés a 

jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az Érintettek kérelmeiket az Adatkezelő 

képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez adathatják le.  

 

Budapest, 2018. augusztus 15. 
 
 
 

  



 

1. számú melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL 

MEGFIGYELT TERÜLET! 

1. Az adatgyűjtés ténye: Az EU Parlament és Tanács által elfogadoott 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete 

(továbbikakban: Rendelet), a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 25. § és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbikaban: Szvtv) alapján a kamera 

látószögével érzékelt magánterületen elektronikus megfigyelő rendszer működik. 

2. Az érintett személyes adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus 

megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő képfelvétel, mozgásból, 

viselkedésből származó következtetés. 

3. Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és 

bizonyítása, a társasházi tulajdonban álló közös vagyon védelme, üzleti-, fizetési titok védelme. 

4. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelő jogos érdeke alapján történő 

adatkezelés. 

5. Az adatkezelés időtartama: a törvényi felhatalmazás alapján a képfelvétel a rögzítéstől számított tizenöt napig tárolható 
felhasználás hiányában, ezt követően haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben nem szükséges a 
felhasználása. Legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a 
rögzítésre nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve nyilvános rendezvényen 
terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése érdekében kerül sor. 

6. Az adatkezelő meghatározása: 

Az adatkezelő neve: Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 

Képviselő:Kiss Ferenc ügyvezető 

Az adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 12. 

Adószám:12232983-2-41 
Cégjegyzékszám:01-09-566703 
Az adatkezelő elérhetőségei: 

telefon: +36-1-345-4112 

e-mail: info@fenyutcaipiac.hu 

honlap: www.fenyutcaipiac.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Kocsis Istvánné 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

telefon: +36-1-345-4112 

7. Az adatfeldolgozó meghatározása: 

Az adatfeldolgozó: M-GuardSecurity Kft. 

Képviselő: Laub János ügyvezető 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2030 Érd, Oportó utca 5 

Adószám: 23724095-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 152503 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

telefon: +36-30-991-7464 

e-mail: m-guard@protonmail.com 

 

8. Adattárolás helye és biztonsága: A kamerák folyamatosan, digitálisan rögzítenek. A felvételek az Adatkezelő székhelycíme 
alatt lévő központi épület diszpécseri helyiségében, merevlemezes rögzítőre kerülnek mentésre. A tizenötnapos tárolási idő 
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lejártát követően a felvételek vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. A felvételekről mentés vagy másolat kizárólag a 
törvényben meghatározott esetben, pl. bűnügyi eljárás céljára készül. 

9. Felvételek megtekintésére jogosult személyi kör: A rögzített képfelvételeket az adatfeldolgozó szakírányú 

szakképesítéssel rendelkező munkatársa(i) folyamatosan figyeli. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló 

monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne 

láthassa. 

10. Jogorvoslat: A magánszemély jogainak részletes tartalmát az Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 

tartalmazza. Az érintett magánszemélynek joga van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tenni. Az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az Érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 

tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges 

elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről. 

  



 

2. számú melléklet 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

A jogos érdek jogalap alapján történő személyes adatok kezelésénél minden esetben szükséges az adatkezelőnek elvégeznie az 

ún. érdekmérlegelési tesztet, amely eredményétől függ, hogy van-e lehetőség az adatkezelésre. 

A teszt tartalmazza: 

 Az adatkezelő/üzemeltető jogos érdekeinek azonosítását, leírását 

 Az érintett magánszemély/ek érdekét, illetve az alapjogaiknak az azonosítását és leírását 

 Esetleges alternatív megoldási módokat 

 A két szembenálló érdek elemzését, súlyozását és mérlegelést, mely alapján megállapítható és eldönthető, hogy a 

teszt eredménye alapján kezelhetők-e felvételek, mint személyes adatok. 

1. Az elektronikus megfigyelő rendszert működtető adatkezelő egyértelmű, valós és jogos érdekének azonosítása 

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 25. §, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) 31. §(1) bekezdés alapján ingatlan tulajdonosnak vagy 

használónak lehetősége van képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésére az alábbi célok 

figyelembe vételével: 

 az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme,  

 a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, 

 a társasházi tulajdonban álló közös vagyon védelme, 

 üzleti-, fizetési titok védelme az üzleti, fizetési titok védelme. 

Az alkalmazhatóság feltétele, hogy a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, 

illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök 

alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az érintett magánszemélyek információs önrendelkezési joga aránytalan 

korlátozással nem jár. 

2. Az elektronikus megfigyelő rendszert működtető adatkezelő számára rendelkezésre álló alternatív megoldások, 

módszerek 

Az adatkezelő az érdekmérlegelési teszttel érintett tevékenységének ellenőrzésekor más megoldást nem tud alkalmazni: 

 nincs fizikai, pénzügyi és emberi lehetőség minden épületrész, helyiség vagyonőr általi megfigyelésére, több ilyen 

személy alkalmazására, 

 nincs lehetőség olyan technikai módszer, szoftver alkalmazására, amely automatikusan elkerülné az olyan 

ellenőrzési módot, amely személyes adatot érint. 

3. Az Érintettek jogos érdeke, alapjogaik azonosítása 

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 25. § és az Szvtv. maga is hangsúlyozza, hogy az elektronikus megfigyelő rendszer 

alkalmazása annyiban megengedett, hogy ha az az érintett magánszemélyek információs önrendelkezési jogának aránytalan 

korlátozásával nem jár. 

A megfigyeléssel, felvétellel érintett magánszemélyeknek érdeke, hogy minél kevesebb helyen minél kevesebb felvétel, video 

készüljön róluk, ne lehessen kontrollálatlanul képfelvételeket különböző adatbázisokba elhelyezni. 

4. A két szembenálló érdek súlyozása, mérlegelése, az összevetés alapján elért ideiglenes egyensúly 

Az érintett magánszemély alapesetben információs önrendelkezési joga szerint saját adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. 

Alapvető érdeke a Ptk,, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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, illetve azáltal magánszférát védő rendelkezéseinek érvényesülése. 



 

Az elektronikus megfigyelő rendszert működtető adatkezelőnek az ellenőrzésekkel biztosított érdekeinek megvalósulása – így a 

személy- és vagyonbiztonság – különös tekintettel a vásárlók és a bérlők érdekeire – az üzleti titkok védelme – bizonytalanná 

válna, a megfelelő jogi keretek és garanciák közé szorított ellenőrzés és szabályozás nélkül. 

5. Biztosítékok és végleges egyensúly 

Az érintett magánszemély a kamera látószögébe való belépését megelőzően részletes tájékoztatást kap arról, hogy elektronikus 

megfigyelő rendszer működik abban az ingatlanban, helyiségben, ahova belépni kíván, így a tájékoztatás kiterjed: 

 az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelő személyéről, 

 adatkezelés időtartamáról, adattárolás helyéről és adatbiztonságról, 

 a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogairól, így különösen a tájékoztatáshoz való jogáról, tiltakozáshoz 

való jogáról, jogorvoslati jogairól. 

6. A teszt eredménye, megfelelés és átláthatóság biztosítása 

Az adatkezeléshez, illetve a személyes adatok megőrzéséhez kapcsolódó érdekek súlyozása kapcsán az adatkezelő 

megvizsgálja, hogy az adatkezelés az Érintetti jogokat csekély vagy jelentős mértékben korlátozza-e. Az adatkezelő az elemzés, 

értékelés során összehasonlítja az adatkezelés Érintettre gyakorolt hatását az adatkezelőnek az adatkezeléstől remélt előnyével. 

Az adatkezelő jogos érdek jogalappal személyes adatot csak akkor kezel, ha az érintett magánszemély személyhez fűződő jogait 

az adatkezelés egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben korlátozza. 

Jelen esetben a jogos érdek alapján történő adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulása szempontjából szükséges, illetve 

figyelembe lett véve, hogy más módon vagy csekélyebb mértékű személyes adat kezelésével a cél nem érhető el. A felvétel 

készítéssel érintett magánszemélyek érdekét csekély mértékben korlátozza csak az adatkezelés, különös tekintettel annak igen 

rövid időtartamára, a felvételeket megismerő személyek szűk körére. 

Az adatkezelő érdeke jogilag és üzletileg kényszerítő. 

  



 

3. számú melléklet 

Kamerák elhelyezkedése: 

  1. számú megfigyelőrendszer 

sz: Kamera helye Megfigyelési tartomány 

1 II/23 üzlet előtt II/23,24,25,55,üzletek előtti közlekedő 

2 Lövőház utcai főbejárat Kereskedelmi 1. szint belső udvar 

3 Rakodótéri lehajtó mellett Rakodótéri raktárak ill. rakodóhelyek 

4 Rakodótéri lehajtó mellett Térmesteri iroda előtti terület 

5 Rakodótér 6-7 gazdasági liftek előtt Rakodótéri raktárak ill. rakodóhelyek 

6 Lövőház és Fény utca sarkán lévő lépcsőháznál 
Kereskedelmi 1 szint I/1C-D üzletek és az előttük 

lévő közlekedő 

7 Ker.2 szint II/5A üzlet mellett II/28 üzlet, Mammut átjáró előtti közlekedő 

8 Ker.2 szint II/14 üzlet előtt II/14,15,16 üzletek előtti közlekedő 

9 Ker.2 szint II/30B üzlet előtti oszlopon 
Kereskedelmi 2. szint főbejárat és a külső üzletek 

előtti közlekedő 

10 Ker.2 szint II/30A üzlet mellett 
Kereskedelmi 2 szint belső udvar, Príma bejárat 

előtti közlekedő  

11 Ker.2 szint II/30A üzlet mellett 
Kereskedelmi 2 szint belső udvar, középső 

lépcsőház 

12 Piac 1 szint III/36 mellett  Retek utcai lépcsős főbejárat, őstermelői hűtőpultok 

13 Lövőház utcai lépcsőház oldalán 
Rakodótéri lehajtó, teherporta,gombavizsgáló 

pavilon 

14 Piac 2. szint mozgólépcső mellett Mozgólépcső 

15 Piac 1 szinten 8 lift mellett  Piacfelügyelői iroda 

16 Üzemeltetési igazgatóság Üzemeltetési igazgatóság bejárat, recepció 

  



 

  2. számú megfigyelőrendszer 

sz: Kamera helye Megfigyelési tartomány 

1 Piac 2. szint IV/6 üzlet mellett  
Középső lépcsőház, üzletek előtti közlekedő a 

Lövőház utca felé 

2 Piac 1. szint III/1A-B üzlet előtt Üzletek előtti közlekedő a Retek utca felé 

3 Piac 1. szint főbejáratnál lévő hídon Retek utcai főbejárat 

4 Piac 2. szint IV/6 üzlet mellett  
Üzletek előtti közlekedő a Retek utca felé piac 1 

őstermelői terület 

5 Piac 2. szint IV/13 üzlet előtt Üzletek előtti közlekedő a IV/2 üzlet felé 

6 Ker. 2. szint II/30B üzletnél 
Kereskedelmi 2. szint közlekedő, Lottozó, OTP 

külső oldala 

7 Ker. 2. szint Mammut átjáró mennyezeten  Prima kijárat, Kereskedelmi 2 szint belső udvar 

8 Ker.1. szint I/4C üzletnél 
Kereskedelmi 1. szint üzletek előtti közlekedő a 

Lövőház utca felé 

9 Piac 1. szint III/23 üzletnél 
Piac 1. szint üzletek előtti közlekedő a Lövőház 

utca felé 

10 Piac 1. szint III/24 üzletnél  
Piac 1. szint üzletek előtti közlekedő a Lövőház 

utca felé 

11 Piac 1. szint III/26 üzletnél 
Piac 1. szint üzletek előtti közlekedő a Retek utca 

felé 

12 Piac 1. szint III/25 üzletnél 
Piac 2. szint üzletek előtti közlekedő a Retek utca 

felé 

13 Piac 2. szint IV/24 üzletnél 
Piac 2. szint üzletek előtti közlekedő a Retek utca 

felé 

14 Piac 2. szint IV/22 üzlet előtt 
Piac 2. szint üzletek előtti közlekedő a Lövőház 

utca felé 

15 Piac 2. szint IV/23 üzletnél 
Üzletek előtti közlekedő a Retek utca felé, Piac 1. 

szint őstermelői asztalok 

16 Piac 2. szint átjáró a Fény utca felé 
Piac 2. szint üzletek előtti közlekedő a Lövőház 

utca felé 

 



 

 

  3. számú megfigyelőrendszer 

sz: Kamera helye Megfigyelési tartomány 

1 Teherporta külső fal Teherporta előtti lépcső, és ablak 

2 Teherporta   Teherportai asztal ,portás 

3 Parkoló szint Parkoló szintről kihajtó átjáró 

4 Parkoló szint Parkóló szintre behajtó átjáró 

 

 

Az Intézőbizottság 2018./154. sz. határozatának megfelelően a kamerarendszer a további 3 kamerával bővült: 

sz: Kamera helye Megfigyelési tartomány 

5 Rakodótér I/17A előtt Rakodó állások ,raktárak 

6 Rakodótér I/13A előtt  Raktárak 

7 Rakodótér I/14A előtt Rakodó állások ,raktárak 

 


