
Kamerával megfigyelés

Adatkezelési Tájékoztató
az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a MOL Aréna  Sóstó 

kamerarendszerének Fehérvár F. C. KFT általi alkalmazásával kapcsolatban
1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

A Fehérvár F. C. KFT  a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, 
vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési 
műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, 
időtartama, stb.) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely 
kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató 
módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum lejjebb található.  

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre

A Fehérvár F. C. KFT  által szervezett bajnoki és Magyar Kupa  mérkőzéseken főszabály szerint biztonsági kamerarendszer üzemel.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 74. § (1) bekezdése szerint kamerafelvételt készíthet:

 - a szervező,

 - rendező alkalmazása esetén a rendező és

 - az utazó sportszervezet képviselője.

A bajnoki mérkőzések, valamint Magyar Kupa mérkőzések esetén a Fehérvár F.C. KFT a mérkőzés szervezője.

A felvétel készítés időben a sportrendezvények időtartamára terjed ki (ideértve a beléptetés és a rendezvény helyszínének 
elhagyási idejét is).

A felvételkészítés helyileg kiterjed:

 - a sportrendezvény helyszínére,

 - a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületre és 

 - a nézők részére kijelölt parkolókra is.

A felvételkészítést és megfigyelést a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező 
alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító 
kamerával lehet megvalósítani.

A felvételkészítés nem kötelezettség, hanem jogosultság a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében a normál 
minősítésű sportrendezvények esetében. 

A felvételkészítés kötelező a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, valamint a kiemelt biztonsági kockázatú 
sportrendezvények ideje alatt.

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a rendező, illetve a rendező 
szerv képviselője egyidejűleg és folyamatosan figyelemmel kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal 
megbízott képviselője ennek során jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a szervező, a 
rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a kamerával történő 
megfigyeléshez.

A kamerarendszerben a mérkőzésről készült kép és hangfelvételt, valamint az érintettekről készült kép és hangfelvételt, az érintett 
arcképmását, viselkedését és ruházatát kezeljük személyes adatként. 

A rendező és az utazó sportszervezet által rögzített felvételek tekintetében az MLSZ nem adatkezelő, tájékoztatás és az érintetti 
jogok gyakorlása a felvételt készítő jogi személy útján kérhető.

3. Adatkezelés időtartama

Az Stv. 74. § (3) bekezdése alapján a felvételek megőrzésének ideje 120 óra. 

Azonban a rendőrség ezen 120 órán belül felszólíthatja a szervezőt, a rendezőt vagy az utazó sportszervezetet, hogy maximum 60 
napig terjedő további időtartamig őrizze meg a felvételeket, amennyiben azok szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához, 
vagy lefolytatásához szükséges információt tartalmaznak.

Amennyiben a felvételek alapján az MLSZ kizárási eljárást indított, a kizárás alapjául szolgáló felvételek azok kikéréséig, ennek 
hiányában a kizárási eljárás lefolytatásáig kerülnek megőrzésre.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Stv. 74. § (1) és (3) bekezdése szerinti követelmények teljesítése.

A hivatkozott jogszabály alapján az adatok a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, 
illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési 
eljárás céljából, avagy az Stv. 73. § (5) bekezdése alapján a szervező, valamint az utazó sportszervezet által, a sportrendezvényen 
történő részvételből való kizárás, közigazgatási hatósági eljárás megindítása, valamint polgári jogi igény érvényesítése érdekében 
az eljárás jogerős befejezéséről szóló értesítés kézhezvételét, vagy a kizárás hatályának leteltét követő harmadik munkanapig a 
rendbontó személy kizárása érdekében használhatók fel.

Az olyan adat, amely az érintett kérelme alapján korlátozás alá esik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében az MLSZ által kezelhető.

A jogszabályi megőrzési határidő leteltét követő vagy a nem fokozott vagy kiemelt biztonsági kockázatú rendezvényekhez 
kapcsolódó adatkezelés célja az MLSZ igényérvényesítése (pl. kártérítési igény), az érintett sportrendezvényen történő részvételből 
való kizárása és esetleges további hatósági eljárások biztosítása (igény igazolása, érintett azonosítása).    

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási 
feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, 
valamint az érintett személy igényelhet adatot. A további és a 4. pontban rögzített eljárások érdekében a felvételeket a szervező és 
az utazó sportszervezet továbbíthatja az eljáró szerv részére. 

5.1. Azokban a létesítményekben, ahol az MLSZ közreműködésével kialakított kamerarendszer üzemel, a tevékenységben 
adatfeldolgozóként vesz részt:

Nádor Rendszerház Kft. 
székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.  
cégjegyzékszám: 01-09-074755  
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.  
elektronikus levélcíme: info@nador.hu   
honlapja : www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. e tevékenységi körében a kamerarendszer üzemeltetője, az adatok keresését, mentését, exportálását 
és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

e-Corvina Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. 
cégjegyzékszám: 01-09-718803 
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu     
honlapja : www.ecorvina.hu

Az e-Corvina kft. a klubkártya rendszer fejlesztője,a Nádor Rendszerház Kft. al-adatfeldolgozója, ezen feladatok során 
adatokhoz hozzáférhet, azokban változtatást csak az adatkezelő írásbeli utasítására végezhet.

TEX Hungary Kft. 
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903  
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.  
elektronikus levélcíme: info@tex.hu  
klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu  
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu 
A honlapja: www.tex.hu

A Futballkártya kibocsátója az MLSZ.

A TEX Hungary Kft. az MLSZ jegyértékesítője, a Futballkártyák kiállítója, a vevőszolgálati feladatok ellátója.

A TEX al-adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők 
részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az www.tex.hu/mlsz címen érhetők el.

Jegymester Kft. 
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.  
cégjegyzékszám: 01-09-369537  
elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja, 
valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor 
Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop  üzemeltetésében.

5.2. A MOL Aréna Sóstón a kamerarendszert a Városfejlesztés  Kft. és a Fehérvár F.C. KFT  üzemelteti, amely az üzemeltetéshez 
kapcsolódó valamennyi feladatot ellátja:

Adatkezelők:

Fehérvár F.C. KFT 
székhely: 8000. Székesfehérvár, Csíkvári út 10. 
elektronikus levélcíme: titkarsag@molvidi.hu 
honlap címe: molvidi.hu 
aadatkezelő tel.száma  : +3622379493

HardGuard Group Security ZRT . 
székhely: 2217., Gomba , Bartók B. u.25.

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság  
székhely: Székesfehérvár, Deák F. utca 2.

Székesfehérvári Városfejlesztési  Közhasznú Nonprofit Kft. 
8000 Székesfehérvár Irányi Dániel utca 4./C 
mobil: +36 (70) 385 0005 
e-mail:szabo.zoltan@oik.co.hu

6. A személyes adatok forrása 
Az adatokat a résztvevők tudtával rögzítjük.

7. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Stv. 74. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése a 
Fehérvár F.C. KFT által közvetlenül szervezett egyéb, fokozott vagy kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények esetében.

Az Stv. 74. § (3) bekezdésében rögzített időtartamot meghaladó, avagy a nem fokozott vagy kiemelt biztonsági kockázatú 
rendezvényen rögzített kamerafelvételek kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Fehérvár F.C. 
KFT azon jogos érdeke, hogy jogos igényének (pl. kártérítési, káráthárítási igény) érvényesítése érdekében és során, valamint 
a kizárás és esetleges további hatósági eljárások érdekében és során jogos igényét igazolni, érvényesíteni és az érintettet 
azonosítani tudja.

8. Megfigyeléssel érintett helyek

A MOL Aréna Sóstón  a kamerák az alábbi területeket figyelik meg:

 - lelátók és hozzá kapcsolódó lépcsők;

 - beléptetési pontok;

 - játékos-kijáró, az épület egyéb folyosói;

 - a pálya és a pályát övező nézők elől elzárt terület;

 - lelátók alatti (ún. kerengő) területek;

 - üzemi területek;

 - parkolók;

 - a stadiont határoló kerítés, valamint a beléptető pontok közelében lévő közterület.

9. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez 
és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz 
fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel 
kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A tájékoztató 2019.04.12-től hatályos.


