
 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

 

 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy 

„Társaság”) üzemeltetésében lévő Csömöri hamvasztóüzemben kihelyezett elektronikus 

megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában 

 

 

1. Az Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek 

 

Az adatkezelés jogalapja/jogszerűsége: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján 

Adatkezelőnek a technológiai- és munkafolyamatok ellenőrzéséhez, a személy- és 

vagyonvédelemhez, valamint Érintetteknek a végtisztesség megadásához, a kegyeleti jogok 

gyakorlásához fűződő jogos érdeke. 

 

2. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja a munkafolyamatok ellenőrizhetősége, esetlegesen előforduló 

munkahelyi balesetek körülményeinek kivizsgálása, érintetteknek a kegyeleti jogok 

gyakorlásához fűződő jogos érdeke, továbbá nyílt nap esetén személy- és vagyonvédelem 

eszközéül is szolgálhat. 

 

A hamvasztás meleg üzemű berendezésekben (650C°-1100C°) történik, melynek kezelője a 

berendezés minden oldalára nem bír rálátással. Műszaki probléma esetén a műveletet 

felügyelő személyzet szükség esetén be tud avatkozni, a kamerafelvételek pedig segítségül 

szolgálhatnak a rendellenesség utólagos kivizsgálásában. A hamvasztókemencébe történő 

bekezelés és kikezelés a számítógépen felül a kamerafelvételen is nyomon követhető, továbbá 

egy erre a célra rendszeresített könyvbe is rögzítésre kerül percre pontosan, így a hamvak a 

későbbiek folyamán is egyértelműen azonosíthatóak lesznek. 

 

A halott átvétel az e célra rendszeresített azonosító cédulák adatainak ellenőrzésével és a 

szállítási okmányok adatainak összehasonlításával történik. Az azonosítás folyamatát az 

üzemterület hátsó bejáratánál elhelyezett kamerák rögzítik és szükség esetén utólag igazolják 

annak a technológiai utasításban meghatározottak szerinti végrehajtását.   

 

Társaságunk munkatársai feladatukat az elhunyt emberi méltóságának tiszteletben tartásával 

végzik. Lehetőségük van a hozzátartozóknak a hamvasztókemencébe történő bekezelést 

megtekinteni, ezzel azonban viszonylag kevesen élnek. Gyakran a hamvasztás után 2-3 héttel 

jelentkezik a hozzátartozó, hogy megkérdezze, szerette valóban kérésének megfelelően, a 

kórházban leadott öltözetben, illetve kellékekkel együtt került-e hamvasztásra. A 

kamerafelvételek megnyugtató segítséget tudtak nyújtani a gyászoló fájdalmának 

enyhítésében, kegyeleti jogának gyakorlásában. 

 

Évente egy alkalommal Adatkezelő lehetőséget biztosít az érdeklődök számára, hogy pontos 

felvilágosítást kapjanak arról, hogy mi történik a hamvasztás folyamata alatt. A nyílt napon 

tényleges munkavégzés történik, melynek során a látogatók bejárhatják az üzem területét. Az 

esetlegesen előforduló balesetek és káresemények tisztázásául szolgálhatnak a rögzített 

felvételek. 
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Társaságunk a technológiai- és munkafolyamatok ellenőrzése, a végtisztesség megadása, 

személy- és vagyonvédelem, valamint Érintettek kegyeleti jogainak gyakorlása érdekében 

alkalmazza a kamerákat. 

 

A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, 

egyértelmű és valóban fennálló, ezért a jogos érdek megléte megállapítható. 

 

3. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata 

 

Az Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása, leírása: Adatkezelő jogos érdeke a  

technológiai folyamatok ellenőrzéséhez, a végtisztesség megadásához, személy- és 

vagyonvédelemhez, valamint Érintetteknek a kegyeleti jogok gyakorlásához fűződő jogos 

érdeke. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során szükségképpen adatkezelés történik, 

hiszen lényegéből fakadóan a rögzített munkafolyamatoknak, rögzített személyeknek 

beazonosíthatónak kell lenniük. Erre tekintettel Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére más 

olyan alternatív eszköz, eljárás vagy megoldás, amelynek segítségével a fenti adatkezelési célt 

adatkezelés nélkül tudná elérni.  

 

Amennyiben az elektronikus megfigyelőrendszer nem kerülne alkalmazásra a 

hamvasztóüzemben, úgy nem tudnánk a hozzátartozóknak kegyeleti jogaik gyakorlásában 

segítséget nyújtani, az üzemi balesetek- meghibásodások kivizsgálása nehézségekbe ütközne, 

akárcsak az elhunyt személy átvétele, azonosítása folyamatának igazolása.  

 

Adatkezelő és érintettek jogos érdeke, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, 

továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az 

adatkezelés során alkalmazott biztosítékok miatt az érintettek információs önrendelkezési 

jogának aránytalan korlátozásával nem jár. A fentiek alapján az elektronikus 

megfigyelőrendszer üzemeltetése során végzett előzőekben meghatározott célú adatkezelés 

szükséges. 

 

4. Az érintettek alapvető jogainak és szabadságainak azonosítása 

 

A kamerás megfigyeléshez kapcsolódó adatkezeléssel érintett személyek köre azon 

természetes személyek, aki Adatkezelő által elektronikus megfigyelőrendszerrel ellenőrzött 

hamvasztóüzem területére belép, illetve ott tartózkodik. 

 

Az alkalmazott kamerarendszer hatással van az érintettek információs önrendelkezési jogára, 

valamint a természetes személyeket megillető személyiségi jogokra, különös tekintettel a 

képmáshoz való jogra. A hamvasztóüzemben felszerelt kamerák rögzítik az oda be- és kilépő, 

valamint az üzem területén tartózkodó személyeket. Az érintettek ennek megfelelően elvárják, 

hogy adataik csak a lehető legrövidebb ideig kerüljenek kezelésre, valamint, hogy ahhoz csak 

egy szűk, erre felhatalmazással rendelkező kör férhessen hozzá. 

 

A kamerák elhelyezkedése nem sérti az emberi méltóságot és a személyiségi jogokat, azok 

zuhanyzóban, illem-, étkező- és pihenőhelyiségben nem kerültek elhelyezésre. A kamerák 

kihelyezésének nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása, 

magatartásának, szokásainak megfigyelése, a munkaintenzitás ellenőrzése. 
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5. Biztosítékok, biztonsági intézkedések:  

 

Tájékoztatás megvalósulása: Az Adatkezelő a kamerarendszer működtetésével kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettségének piktogramok, feliratok érintettek által jól látható helyen 

történő elhelyezésével tesz eleget. Kihelyezett tájékoztatón keresztül tájékoztatja továbbá a 

területre belépő érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó részletes Adatkezelési 

tájékoztató és az Adatkezelő jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési teszt megtekinthető 

a Társaság honlapján, valamint papír alapon a temetőirodákban.  

 

Biztonsági intézkedések: Az adatbiztonság az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása 

és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások összessége. A digitális rögzítők 

zárt, illetve őrzött helyen vannak tárolva, mely rögzítőket csak érvényes kóddal rendelkező, 

erre kijelölt személyek kezelhetik, illetve végezhetnek azokról adatmentést. A felvételek 

visszanézése az élet, testi épség, illetve személyiségi- és kegyeleti jogok védelme, a 

vagyonvédelem és rendkívüli események kivizsgálása esetén indokolt. A felvételek zárolására 

akkor kerülhet sor, ha a felvételek megismerésére, illetve a felvételen látható eseményről való 

tájékoztatáskérésre vonatkozó kérelem tárgyában engedélyező döntés születik, rendkívüli 

események kivizsgálása teszi indokolttá, hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a felvétel. 

A felvételek végleges törlését az adat rögzítésétől számított 25 nap elteltével felhasználás 

hiányában el kell végezni. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt haladéktalanul 

meg kell küldeni, azonban ha a megsemmisítés mellőzésére vonatkozó kérés beérkezésétől 

számított 30 napon belül a felvételek kikérése nem történik meg, annak törléséről 

gondoskodni kell. 

 

A felvételek minden esetben bizonyítékként szolgálhatnak. Érintettek megkeresése esetén 

Társaságunk minden esetben megadja a szükséges tájékoztatást az üzemeltetett 

kamerarendszerrel kapcsolatosan, továbbá érintettség esetén felvilágosítást adunk a 

felvételekkel kapcsolatos hivatalos eljárás rendjéről. 

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen: Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor 

tiltakozhat. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha 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, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 

6. Mérlegelés eredménye 

 

Az érintett(ek) személyes adatainak korlátozása szükséges és arányos, a cél elérése érdekében 

a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen. A Társaság érdeke az érintett (Adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt) személyes adatainak kezelése, a technológiai – és munkafolyamatok 

ellenőrzésének, a végtisztesség megadásának, személy- és vagyonvédelem, valamint 

Érintettek kegyeleti joga gyakorlásának biztosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a kezelt 

személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek 

megőrzésre és felhasználásra, valamint, hogy azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges 

körben férhetnek hozzá, az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos 

megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így 

a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának és 
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személyiségi jogainak korlátozása. A személyes adatok kezelése ezért célhoz kötött, az 

Adatkezelő az adattakarékosság figyelembevételével kezeli az érintettek személyes adatait. 

 

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, 

nem okoz indokolatlan beavatkozást a munkavállalók és az üzem területére belépő 

érintettek magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 

szolgálhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


