SZABÁLYZAT
AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERRŐL

Jóváhagyta az UV Zrt. Igazgatósága 15/2019. (III.18.) sz. Ig. határozatával
Hatályos: 2019. március 19-től

dr. Telek Zoltán s.k.
az Igazgatóság elnöke

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzat célja, hogy az UV Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) meghatározza a
Társaságnál, valamint az általa üzemeltetett létesítményeknél működő elektronikus megfigyelőrendszerre
vonatkozó szabályokat.
A Társaság a személy- és vagyonvédelem biztosítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert
(továbbiakban: kamerákat) üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe veszi a 2012. évi I.
törvényt (a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.), valamint 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács
(EU) 2016/679 rendeletet (továbbiakban: GDPR). A megfigyelés során személyes adatot (képmás)
tartalmazó képfelvételek készülnek.
Az adatkezelés jogalapja

•
•
•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
az Mt. 9. és 11. §-a, valamint
az Szvtv. 28. § (2) bekezdés c)-d) pontja; 30. § (1)-(3) bekezdése és 31. § (1) bekezdése.

A kamerarendszer üzemeltetője az Újpesti Vagyonőr Kft. (1042 Budapest, Munkásotthon u 66-68.). Az
üzemeltető egyben adatfeldolgozó is. Adatkezelő és adatfeldolgozó szolgáltatási szerződésben rögzítik az
elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos feladatokat.

HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
A hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez.
Ügyfelek és látogatók esetében jelen szabályzat 1. sz. melléklete nyújt információt a kamerás megfigyelő
rendszerről, amelyet követően az érintett ráutaló magatartásának és ez által hozzájárulásának minősül, ha az
érintett a kamerás megfigyelést jelző tájékoztató ellenére a megfigyelt területre lép. Jelen szabályzat hatályba
lépését követő 15 munkanapon belül a kamerákkal érintett helyszíneken el kell helyezni a kamerás
megfigyelést jelző tájékoztatót és a kamerás megfigyelésre utaló piktogramot. Felelős: Üzemeltetési Osztály.
A munkavállalókat a munkáltató tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet a munkavállalók
ellenjegyeznek (2. sz. melléklet). Új belépők esetén a tájékoztatásról és az ellenjegyzésről az UV Zrt.-nél az
elnök-vezérigazgatói titkárságvezető, illetőleg a bérszámfejtő és TB ügyintéző munkatárs gondoskodik; míg
egyéb létesítményeknél a létesítmény vezetője által kijelölt személy látja el e feladatot.
Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény
lakóhelyiségében. Szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan helyiségben sem,
amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, mint például a munkavállalók
számára biztosított ebédlő (kivéve, ha ebben a helyiségben védendő vagyontárgy található, amellyel
összefüggésben igazolható valamilyen munkáltatói érdek).
Az érintett kérésére tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
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AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE
1.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a GDPR
és az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.

2.

Az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai/műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a kamerarendszer által rögzített személyes adatot védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3.

A kamera rendszer a belső informatikai rendszertől függetlenül, zárt rendszerként működik.

4.

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az
azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik.

5.

A tárolt képfelvételek megismerését oly módon kell biztosítani, hogy ahhoz csak a jogosultsággal
rendelkező személyek férjenek hozzá. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt
képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

6.

A kamerák által készített felvételeket a következő személyek nézhetik vissza, illetve készíthetnek róla
másolatot: a Társaság igazgatói és az általuk kijelölt személy, az osztályvezetők, az adatvédelmi
tisztviselő, a Tárasasági informatikusa, valamint a kamerarendszer üzemeltetője.

A KAMERÁK HELYE
•

UV Zrt. (1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.)

•

Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 30.)

•

Halassy Olivér Városi Uszoda (1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.)

•

Kemény Gusztáv u. 3. sz. alatt lévő parkoló

•

Újpesti Piac és Vásárcsarnok (1042 Budapest, Szt. István tér 12.)

A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.
FELVÉTELEK TÁROLÁSA ÉS IDŐTARTALMA
A felvételek 3 munkanapig tárolhatók, utána vissza nem állítható módon törölni kell. A törlést a
kamerarendszer automatikusan beállított idő szerint végzi. Ez alól csak azok az esetek jelentenek kivételt,
amikor valamely észlelt cselekmény nyomán munkáltatói intézkedés, hatósági, szabálysértési vagy büntető
eljárás válik szükségessé.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a
rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg
kell küldeni. Amennyiben a megkereséstől számított harminc napon belül a megsemmisítés mellőzését nem
kérték, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
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ADATTOVÁBBÍTÁS
1.

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása
alapján kerülhet sor a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelően.

2.

A rögzített felvételeket a Társaság az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl.:
rendőrségi/bírósági eljárás esetén) adja át.

3.

A képfelvételek továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása vagy jogszabály
felhatalmazása alapján kerülhet sor, amelyet dokumentálni kell.

ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
1.

Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni.

2.

Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatást az adatkezelő nem tagadhatja meg. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában
megadni a tájékoztatást.

3.

Helyesbítéshez való jog
A felvételek továbbítása esetén a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet.

4.

Korlátozáshoz való jog
Az érintett bármikor kérheti, hogy a róla készült kamerafelvételek esetében az Adatkezelő azok
felhasználhatóságát korlátozza.
Az érintett kérheti a felvételek 3 munkanapon túli megőrzését is az Adatkezelőnél, ha valószínűsíthető,
hogy a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

5.

Törléshez való jog
A személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
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e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen
elrendelte.
1.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat, hogy felvétel készüljön róla, oly módon, hogy a „kamerával megfigyelt terület”
tájékoztató tábla esetén nem lép a jelzett területre.

2.

Az érintett jogainak érvényesítése
Az érintett jogsérelem, panasz esetén kérheti az UV Zrt. belső vizsgálatát, fordulhat az Adatkezelőnél
kinevezett adatvédelmi tisztviselőhöz.
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Markó-Lévai Szófia (e-mail: adatvedelem@uvzrt.hu)
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 3
munkanapon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait.
Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, úgy jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal az Adatkezelő meghozott döntését követő 30 napon belül fordulhat bírósághoz
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat és az Infotv., valamint a Ptk. alapján
érvényesítheti jogait.
Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és kérheti a Hatóság vizsgálatát.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzat mellékletei a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik.
A jogszabályváltozások követéséért az adatvédelmi tisztivelő felelős.
Jelen Szabályzat rendelkezéseit az UV Zrt. elnök-vezérigazgatója jogosult bármikor, saját hatáskörben
eljárva elnök-vezérigazgatói utasítással módosítani.
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1. sz. melléklet

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket/Látogatókat, hogy az UV Zrt. területén a mozgást elektronikus
megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat
tartalmazó képfelvétel készülhet.
1. A kamerás megfigyelés célja: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
vagyonvédelem, illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő
cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.
2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az UV Zrt. területére történő belépéssel
(2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2)
bekezdése).
3. Kezelt adatok típusa: az UV Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.
4. Az így keletkezett személyes adatok adatkezelője: az UV Zrt. (székhely: 1042 Budapest,
Munkásotthon u. 66-68., telefon: +36 1 369 8155, e-mail: info@uvzrt.hu). A kamerarendszert az
Újpesti Vagyonőr Kft. (1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.) üzemelteti, aki adatfeldolgozó is
egyben.
5. A felvételek megőrzésének ideje: a képfelvétel rögzítését követő 3 munkanap (amennyiben
hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak
megőrzését).
6. A felvételek megtekintésére jogosult: a Társaság igazgatói és az általuk kijelölt személy, az
osztályvezetők, az adatvédelmi tisztviselő, a Tárasasági informatikusa, valamint a kamerarendszer
üzemeltetője.
7. Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok
felé történik.
8. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket/Látogatókat, hogy azon érintett, akinek jogát vagy jogos
érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a rögzítést követő 3 munkanapon belül, jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az UV Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne
törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. Az UV Zrt. bíróság vagy más hatóság
megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul
megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés,
illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt az UV Zrt. megsemmisíti,
illetve törli.
9. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei:
•
•
•
•
•

tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog
helyesbítés joga
törléshez („elfeledéshez”) való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
tiltakozáshoz való jog

10. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését, kérdését, tiltakozását írásban (postacím:
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., e-mail cím: adatvedelem@uvzrt.hu) tudja eljuttatni
az adatvédelmi tisztviselő részére. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.
Az UV Zrt. elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó szabályzata elérhető az UV Zrt. Ügyfélszolgálatán,
valamint a www.uvzrt.hu weboldalon.
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2. számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott
………………………………………………………….(név),
………………………………………………………….(lakcím),
………………………………………………………….(anyja neve), mint az UV Zrt./ a Halassy Olivér
Városi Uszoda/ az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft./ az Újpesti Vagyonőr Kft. munkaviszonyban vagy
egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban álló munkavállalója az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást tudomásul vettem, a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot megismertem.

A fentiek ismeretében a kamerák által képmásomról készített felvételekre vonatkozó adatkezeléshez jelen
nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
Budapest, 2019. ……………… …..

…………………………………
munkavállaló aláírása
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3. sz. melléklet
A kamerák elhelyzésével kapcsolatos információk
UV Zrt. (1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.)
Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

Főbejárat

Recepció fölött

Az épület személyiforgalmának
felügyelete

Udvari személybejárattól Informatika ajtóig

Recepció

ÜKO bejárat fölött

Lépcsőházi forgalom és Recepció felügyelet

Informatika ajtótól Női WC ajtóig

Fsz. Lift

ÜKO baloldali pillér mellett

ÜKO be- és kimenő forgalom és
Lift ajtótól ÜKO üvegajtóig
Lift használat felügyelet

Ügyintéző

3. Üi. Ablak felett

ÜKO bejáratok és Ügyféltér fel- ÜKO üvegajtótól a 9. Üi. Ablaügyelete
kig

Ügyféltér

Pénztár ablak felett

Ügyféltér felügyelet Pénztártól a
Két pillér között
lépcsőházig

Pénztár fo- Pénztár melletti belső nyomlyosó
tató felett

Pénztári folyosó felügyelete

Belső folyosó Ny-K

Pénztár

Pénztáros háta felett

Pénzforgalom felügyelete

Saroktól sarokig asztal és szeparáló üveg

ÜKO folyosó

3. Üi. Felett

ÜKO külső bejárat és folyosó
felügyelet

Belső folyosó É-D

Hátsó bejá- Diszpécseri déli homlokzat
rat
sarok

Az épület hátsó bejárat személyiforgalmának felügyelete

Dohányzótól Diszpécseriig

Parkoló

1-es Garázs felett

Gjmű. Parkoló és udvari mozgáTeljes belső udvar
sok felügyelete

Kapu

Kapu felett

Gjmű. Forgalom felügyelete

Úttesttől járdáig

3. folyosó

Folyosó ablak előtt

Folyosói személyforgalom felügyelete

Folyosó É-D

3. lh.

Folyosó lh. Sarok

Lh. És folyosói személyforgalom felügyelete

Lh.-tól Női WC-ig

2. folyosó

Folyosó ablak előtt

Folyosói személyforgalom felügyelete

Folyosó É-D

2. lh.

Folyosó lh. Sarok

Lh. És folyosói személyforgalom felügyelete

Lh.-tól Női WC-ig

1. folyosó

Folyosó ablak előtt

Folyosói személyforgalom felügyelete

Folyosó É-D

1. lh.

Folyosó lh. Sarok

Lh. És folyosói személyforgalom felügyelete

Lh.-tól Női WC-ig

8

Újpesti Piac és Vásárcsarnok (1042 Budapest, Szt. István tér 12.)
Sorszám

Kamera helye

1

Személyzeti bejárat Liszt
Ferenc Utca.

2

Rendezvényterem
Jobboldal.

A nézőtéren elkövetett
lopások,esetleges rosszullétek
felderítése

Nézőtér 85% és a technikai pult.

3

Rendezvényterem
Baloldal.

A nézőtéren elkövetett
lopások,esetleges rosszullétek
felderítése.

Nézőtér 85% és a színpad.

4

Parkoló Lejáró.

Garázsba lehajtók és a
szemétszállítók miatt.

Garázs lejáró egy része,illetve a
garázslejáró mind két oldalának
egy része

5

Parkoló Lehajtó (1Sorompó)

-1sorompók láthatósága és a
sorompó rongálások
parkolójeggyel való
visszaélések miatt

sorompók és parkoló egy része.
Zöldség raktár bejárata.
Panoráma liftek bejárata

6

Liszt Ferenc Utca 1 (5,6
Vészkijárat. 7,8 Bejárat)

Bejáratok. Vészkijáratok
figyelemmel kisérése.

Bejáratok.

7

Liszt Ferenc Utca
Bejárat. (7 Bejárat)

Bejárat és előterének
láthatósága.

Bejárat és előterének teljes
láthatósága.

8

Liszt Ferenc Utca Oldal
(Liszt Ferenc Utca
Virágcsarnok)

Épület oldalának és mellette
lévő járdának láthatósága.

Virágcsarnok egy része.

9

Liszt Ferenc Utca Felöli
Bejárat (5,6 Vészkijárat)

Vészkijáratok szabadon
hagyásának felügyelete miatt.

A 2db vészkijárat és az
őstermelői piac kis része.

10

Lépcsőház Külső 2es
(Károlyi Parkoló lehajtó)

Garázsba lehajtók zebrán
áthaladók és a szemétszállítók
miatt.

Parkoló lejárat

Külső lépcsők (Fotócella
ajtó + Külső lépcső)

Fotócellás ajtók külsőrésze.
Promenád vaslépcsőjét, és a
virágkazetták egy része
megfigyelésének céljából.

Épület jobb oldali fotocellás
ajtajától Károlyi István útig.
Virágkazetták illetve vaslépcső.

12

Károlyi L.U.2

2es,3as,és 4es bejáraton
érkezők figyelemmel
kisérése.Tilosban parkolás
megakadályozása

Épület-parkoló.

13

Fsz. Vásárlói Közlekedő
(R. Simon)

Üzletek bérlemények előtti
részek megfigyelése.

Spanyol-zöldséges bolt-újságos
pavilon mellett jól látható a
szemetes lift előtere is.

14

Fsz. Termelői Liftek

Zöldséges szigeteket és a hátsó
őstermelői részt lehet
megfigyelni.

Zöldséges szigetek savanyús
boltok előtere és őstermelői piac
egy részét lehet megfigyelni.

11

Kamera elhelyezésének célja
Hajnalban érkező dolgozók
mágneskártya használatának
jogosultsága

9

Kamera látószöge
Liszt Ferenc utcai fal.

Sorszám

Kamera helye

15

Fsz. Teherlift Bejárat
(Lipóti közlekedő)

Kamera elhelyezésének célja
Földszinten lévő U2
menekülési útvonal bejárata.
Illetve a folyosón elhelyezkedő
elektromos helyiségek bejáratai
figyelése.

Kamera látószöge
U2 menekülési útvonal és
elektromos helyiségek
megfigyelése ,illetve 119es és a
118as bolt hátsó gazdasági
bejárata.
Zöldséges szigetek savanyús
boltok előtere és őstermelői piac
egy részét lehet megfigyelni
kamerán

16

Fsz. Standok

Zöldséges szigeteket és a hátsó
őstermelői részt lehet
megfigyelni.

17

Fsz. Mozgássérült
Bejárat Job (Fotocella
ajtó jobb)

Épület jobb fotocellás ajtaján
közlekedők illetve
bankautomata figyelemmel
kisérése

Fotocellás ajtók közti rész illetve
az ajtók alatti terület

18

Fsz. Mozgássérült
Bejárat bal (Fotocella
ajtó bal)

Épület jobb fotocellás ajtaján
közlekedők figyelemmel
kisérése.

Fotocellás ajtók közti rész illetve
az ajtók alatti terület

19

Fsz. Liftelőtér Pékáru
Tej

Feltöltő folyosó,
mellékhelyiség

Tűzgátló ajtón mágneskártya
használatával belépők
figyelemmel kisérése

20

Fsz. Középsor 2
(Pékségek)

Vásárlók és az az árusok
figyelemmel kisérése a
földszint ezen részén.

Fölszinten a 18-14es üzlet illetve
a 10-12üzletek előterének
figyelése,illetve a 2es bejárat
távoli nézete. 4es lépcsőház és
feltöltő folyosók bejáratai

21

Fsz. Károlyi úti Bejárat
(2 Bejárat)

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek akik 2es
bejáratót használják.

Épület 2es bejárata.

22

Fsz. gombás-magvas folt

A épületben található
zöldségszigetek és 33-45ig
terjedő bérlemények és
ellátóterek figyelemmel
kisérése

Bérlemények és az előttük lévő
eladótér illetve 2db
zöldségsziget.

23

Fsz. Gépészeti udvar

Menekülési út figyelemmel
kisérése

Veszély esetén kimenekítésben
résztvevők,illetve kimenekített
dolgozók,vásárlók.

24

Fsz. árufeltöltő folyosó
pékárú tejes sajtos

Földszinten elhelyezkedő
árufeltöltőt és az üzletek
bejárati ajtajait.

10.11.12.33.34.35ös üzletek
feltöltő folyósója, üzletek bejárati
ajtajait látni.

25

Fsz. árufeltöltő folyosó
(Lipóti)

Földszinten elhelyezkedő
árufeltöltőt és a lipóti pékség
bejárati ajtajait.

lipóti-pékség bejárati ajtajait
illetve átjárót a másik árufeltöltő
folyosóra

26

Fsz. 4 lépcsőház

A lépcsőház bejárati ajtaját
lehet látni.

Az ajtót dolgozók használják
akiknek a mágneskártyán
jogosultságuk van rá.
Engedélyezve.

27

Fsz. 3as lépcsőház! (1
em. Halas, Mangalica
Termékek,Tesó-BT,
Duna- Muhari,
Vegyesbolt )

1emeleten az üzletek
elöterét.szemeteslift előterét,
árufeltöltő folyosó bejáratát.

Üzletek előtereit,rendfenntartás,
szemetes lift szabályos
használatát illetve az árufeltöltő
folyosóra belépés jogosultságát
tudjuk ellenőrizni elvégezni
kamera segítségével.

10

Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja
Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek akik 1es
bejáratót használják. Illetve a
1es lépcsőház földszinti részét

Kamera látószöge

28

Fsz. 1 Lépcsőház

29

Fsz. Pékárú feltöltő
folyosó Lipóti

30

Fsz. Panoráma Liftek

3db panoráma lift előtere
földszinten

Vásárlók illetve a
rendezvényekre érkező vendégek
felügyelete

31

Fsz. Mozgólépcső Lipóti

ML1es 2es mozgólépcsőket és
körülötte lévő üzlet előterét
illetve a zöldséges asztalokból
12db ot.

Vásárlók,zöldséges eladok illetve
a mozgó lépcső használatát lehet
figyelemmel kísérni.

32

Fsz. Mozgólépcső alatt
(Újságos, Lipóti Pékség,
Szemetes Lift)

ML1es 2es mozgólépcsőket és
körülötte lévő üzlet előterét
illetve a zöldséges asztalokból
12db ot. Újságos standot

Vásárlók,zöldséges eladok illetve
a szemetes lift használatát lehet
figyelemmel kísérni.

33

Fsz. Liftek előtt
(Zöldséges lift, Gomba
Tojás, Személyzeti
Mosdó, Pynwa Kft)

Péter Elemér zöldség szigete,
v06os WC és lift bejárata,
illetve őstermelői piac

Zöldséges szigetek V06os lift és
üzemi WC használat figyelése
lehetséges, illetve őstermelői piac
egy részén tartozkodók
figyelemmel kisérése lehetséges.

Vásárlók illetve rendezvényre
érkező vendégek. illetve a
spinkler lejáratát láthatjuk.

Folyosóra belépő dolgozók,
Lipóti pékség,lottozó és feltöltő
lipóti-pékség ajtajai illetve
folyosó ajtajai láthatóak.
lottózó gazdasági bejáratát tudjuk
figyelemmel kísérni

34

Fsz. Középsor 1 (1 em.
Hentes sor)

Első emeleti húsos üzletek.

Emeleten elhelyezkedő üzletek
előterei láthatóak illetve a kis
sütöde vendégek előtt megnyitott
része. 110-113as üzletig illetve
123.124.124.1-124.3 ás üzletek.

35

Fsz. Diszpécser

Diszpécseri bejáratót illetve a
3as bejáratot nézi.

Dolgozók,beszállítók
megfigyelése.

Péklegény.

Péklegény és a diszpécseri
helyiség előtt lévő folyosót.

Újságos,Virágsziget,a sajtos bolt,
zozó pékárú és a péklegény előtti
folyosót láthatjuk. Illetve 2es
bejáratót.

,-2 szint liftek előtere

Dolgozók,beszállítók
megfigyelése. Olyan teherautó
amely nem fér le a
teherparkolóba annak ezen az
ajtón engedélyezett a beszállítás.

36

37

Dahua IPC -2 Teherszint
Tejes Lipóti árufeltöltő

38

Kocsma

Földszint hátsó vásárlói
közlekedő.

Épület hátsó sarkában lévő
üzletek, lottózó,Lipóti, Thüné
kínai boltjainak bejáratát
láthatjuk. Illetve 7es bejáratót
távolról.

39

CBA Lift (Fü3 lift)

Fü3as lift bejárata

Lift használatának felügyelete
illetve probléma esetén segít lift
helyének felderítésében.

11

Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

40

Bejárat Külső Padok

Fotócellás ajtók külsőrésze, és
a virágkazetták egy része
megfigyelésének céljából.

Épület bal oldali fotocellás
ajtajától Virágcsarnok felé.
Virágkazetták

41

5ös Lépcsőház (+ 8
bejárat, vegyesbolt lift)

Földszinten a 8as bejáratót,
átjárót az 5ös lépcsőházba
illetve a Kínai bolt teherliftet,

A 8as bejövöket illetve az 5ös
lépcsőházon át közlekedő
mágneskártyát használó
dolgozókat.

42

5ös lépcsőház fsz. (Fsz.
személyzeti bejárat)

Hajnalban érkező dolgozók
mágneskártya használatának
jogosultsága

Hajnalban az épület zárva
tartásakor érkező dolgozók
beléptetését tudjuk kordinálni
kamera és beléptető rendszer
használatával.

43

4es Lépcsőház fém.
Tűzcsap (1 em.
Árufolyosó Tűzcsap)

Első emeleten lévő lépcsőház
és WC bejárat+feltöltő folyosó

Feltöltő folyosón közlekedő,WCt használó és 4es lépcsőházat
használó dolgozók, beszállítók
megfigyelése.

Szinten található lépcsőházat

Lépcsőházat csak
felprogramozott mágneskártyával
rendelkező dolgozók
használhatják. Jogosultságukat
felvételek alapján is tudjuk
ellenőrizni.,

44

4es lépcsőház 2szint

45

4es lépcsőház -1szint

Szinten található lépcsőházat,
illetve a felvezető lépcsőt -2
szintről.

Lépcsőházat csak
felprogramozott mágneskártyával
rendelkező dolgozók
használhatják. Jogosultságukat
felvételek alapján is tudjuk
ellenőrizni.

46

3 em. Tetőkijáró

Épület tetejére kivezető
vaslépcsőt láthatjuk.

Tetőre érkező
szervizesek,szerelők
jogosultságának ellenőrzése

47

3 em. UP Teher Lift

Rendezvényre telepítet lift
előterét és ajtaját láthatjuk.

Lift előterét lift ajtaját és
elektromos szekrényét láthatjuk.

48

3 em. Látvány Liftek

Harmadik emelet 3db
panoráma lift előterét.

Emeleten elhelyezkedő liftek
ajtajai, Második emelet
vészkijáratait, illetve
virágcsarnok egy részét.

49

3 em. Irodák Elektromos
Elosztó

Up rendezvény iroda és
elektromos helyiség és átjárót
lehet megfigyelni.

Up-os dolgozók irodáját,
elektromos helyiség bejáratát,
illetve színház előterét összekötő
tűzgátló ajtót.

Up-os részen található folyosó
melyről nyílik 2 kisterem,férfi
női WC,takarítószertár és a
kiszolgáló folyosó.

Dolgozók ezt a folyosót
használják az irodájukba
menetelhez. Amelyet egy dupla
tüzgátló ajtó választ el a
folyosótól melyen a kettő
kistermen kívül a férfi és női WC
bejáratain kívül a takarítószertár
előterét is láthatjuk.

50

3 em. Galéria Bal
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Sorszám

51

52

53

54

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

Hármas lépcsőház bejárata és a
teherlift bejárata látható az
elektromos szekrényen kívül.

A felprogramozott mágneskártyával
rendelkező UP-os dolgozókon kívül
a járőr tevékenységet folytató
biztonsági szolgálat tagjai használják
ezen a szinten a hármas lépcsőházat.
Teherlift előterét használó
dolgozókon kívül a folyosóról nyíló
elektromos helyiségben karbantartási
munkát végző dolgozók láthatóak.

2 em. 3as Lépcsőház
bejárat

lépcsőház és a folyosóra nyíló
színház színész bejárója.

A felprogramozott
mágneskártyával rendelkező UPos dolgozókon kívül a járőr
tevékenységet folytató biztonsági
szolgálat tagjai használják ezen a
szinten a hármas lépcsőházat.
Illetve a színészek,díszlet építők.

3as Lépcsőház -2

Gazdasági, üzemi folyosót
összekötő ajtót és lépcsőház
ajtaját láthatjuk.

Gazdasági folyosóról nyíló ajtón
a -2 vásárló parkolóba lehet
kijutni, felprogramozott
mágneskártyával rendelkező
dolgozóknak.

A -1 és földszintet összekötő
szakasz megfigyelése

Lépcsőházat csak
felprogramozott mágneskártyával
rendelkező dolgozók
használhatják. Jogosultságukat
felvételek alapján is tudjuk
ellenőrizni.

Hármas lépcsőház bejárata és a
teherlift bejárata látható az
elektromos szekrényen kívül.

A felprogramozott mágneskártyával
rendelkező UP-os dolgozókon kívül
a járőr tevékenységet folytató
biztonsági szolgálat tagjai használják
ezen a szinten a hármas lépcsőházat.
Teherlift előterét használó
dolgozókon kívül a folyosóról nyíló
elektromos helyiségben karbantartási
munkát végző dolgozók láthatóak.

A lépcsőház 1. és 2. emeleti
összekötő részét.

Lépcsőházat használok
figyelemmel kisérése.

3 em. 3as Lépcsőház
bejárat

3as Lépcsőház -1

55

3 em. Lépcsőház 3as

56

3 as Lépcsőház Földszint

57

2 Lépcsőház -1spinkler

58

2es Speed Dom

A piac őstermelő része és első
emelet egy része.

Őstermelő asztalok nagy része,
első emelet kínai és halas bolt
forgatás alapján, illetve a
virágcsarnok.

59

2 em. Tetőkert 5ös
lépcsőház

Tetőkert hátsó része. 5ös
lépcsőház bejárata. Gépészet

Tetőkerten tartózkodók,illetve az
5ös lépcsőházat használok,

60

2 em. Tetőkert kijárat.
(UP Büfé)

Büfé. kijáratok tetőkertre, féfi
ruhatár és Férfi WC bejáratát.

Tetökert kijáratait használó
vendégek illetve a ruhatárat és
férfi WC-t használó személyeket
lehet figyelemmel kísérni.

61

2 em. Tetőkert

Tetőkert első részét.

Tetőkerten tartózkodókat,
gépészeti berendezéseket.
Virágcsarnok tetejét

13

Sorszám

Kamera helye

62

2 em. Teherlift

Kamera elhelyezésének célja
Rendezvényre telepitett lift
előterét és ajtaját láthatjuk az
előtér kijárati ajtajával együtt

Kamera látószöge
Lift előterét lift ajtaját és a
folyosó ajtaját láthatjuk.
Színház előterében láthatjuk a
baba-mama szobát, férfi WC és a
ruhatárat használókat. Továbbá a
büfé bejáratát és a kiszolgáló
folyosó bejáratait kísérhetjük
figyelemmel.

63

2 em. Ruhatár, WC

férfi WC. PELENKÁZÓ és
férfi ruhatáron kívül a büfé és a
kiszolgáló folyosó bejáratai
láthatóak.

64

2 em. Rendezvény
folyosó

Színházterem hátsó részén
található vészkijáratok és
kiszolgáló folyosóról nyíló
raktárak.

Színház hátsó részén található
kiszolgáló folyosó nagy részét,
raktárak illetve menekülési
ajtókat lehet látni.

2 em. Folyosó (Színész
bejáró)

Színházterem színpad bejáratát,
tűzcsapot büfé előtér bejáratát
és a folyosóról nyíló 3as
lépcsőházat.

Kiszolgáló folyosó látható
melyről nyílik a 3as lépcsőház
színpadi bejárat,büfé előtérből
nyíló ajtó és a fűstelvezető
vészkapcsoló látható a
tűzcsapszekrényen kívül.

Büfé, kijáratok tetőkertre, női
ruhatár és női WC bejáratát.
Panoráma liftek előterét

Tetökert kijáratait használó
vendégek illetve a ruhatárat és
női WC-t használó személyeket
lehet figyelemmel kísérni.
Panoráma liftek előterét lehet
megfigyelni

65

66

2 em. Büfé Fölött

67

2lépcsőház Földszint (1
em. Húsos lift
árufolyosó)

húslift és árú feltöltő folyosó
bejárata látható.

Húsos lift használatának
felügyelete, Árufeltöltő folyosón
programozott mágneskártyával
érkezők figyelése. Tálca mosó
bejáratának és üzletek hátsó
részének felügyelete

68

2. Lépcsőház -2

Parkoló szintről bejárat látható
a lépcsőházba.

Mindenki által használható
lépcsőház. Lépcsőház
használatának felügyelete.

69

2em. Tető létra.

A második emeletről vaslépcső
figyelése.

Karzat kijáratához kivezető ajtó
látható. Kamerából lelátni
1szintig.

70

2 em. panorámalift
(Panorámalift, Tető
terasz)

Panoráma lift és lobby rész
látható. Terasz kijárat

a panoráma lifteken közlekedő
személyek,illetve lobby részen
tartozkodók felügyelete.
Tetőteraszra érkező vendégek
felügyelete.

2 em. Panoráma Lift
Recepció

Recepció,panoráma lift és
lobby rész látható.

Recepción dolgozó személy
illetve a panoráma lifteken
közlekedő személyek,illetve
lobby részen tartozkodók
felügyelete.

2. Lépcsőház 2em.

Károlyi István utcáról ezen a
lépcsőházon elérhető a
rendezvénytér.parkolószintek
illetve a spinkler gépház

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek használják
parkolóba vagy rendezvényhez való
bejutáshoz de csak az első szintig.
Spinkler gépház felügyelete.

71

72
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Sorszám
73

74

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge
A -1 szintről levezető vaslépcsőn
Zöldség liftnél található
Zöldség liftnél Lépcső -2
és a zöldséges liftet használok
vaslépcső és liftbejáratót figyeli
figyelemmel kisérése.
-2 Zöldség lift (-1
Zöldség Lift -1
Lépcsőház)

zöldséges lift és az összekötő
lépcsőt láthatjuk.

Zöldséges liftet használok és az
összekötő lift használok
felügyelete és nyomon követése.

75

-2 Üzlet Lift

Liftelőteret látjuk Fü09

Mai And dolgozóinak lft
használatát lehet nyomon
követni.

76

-2 Tehersorompó

Teherpakoló sorompóját
láthatjuk.

Tehersorompó működésének és
használatának felügyelete.

Teherparkoló 75% látjuk.

teherparkoló 12db parkoló helyét
és a a szelektives gyűjtéshez
használt kukákat tudjuk
figyelemmel kísérni.

77

-2 Teherparkoló

78

-2 Teherlift

Teherlift előterét láthatjuk

Rendezvényre érkező kellékek,és
lift rendeltetés szerű
használatának felügyelete.

79

-2 szint, Átjáró 4es
lépcsőház

Lépcsőház

Lépcsőházban közlekedők.

80

-2szint 3,4es Lépcsőház

Lépcsőház

Lépcsőházban közlekedők.

81

-2 parkoló, elektromos
helység

A -2 vásárlói parkoló40%
látható

Parkolóból 17db parkoló látható
és gépészeti folyosó átjáróját
használok figyelemmel kisérése

82

-2Parkoló Rokkant
Parkoló (-2 Parkoló,
Rokkant Parkoló, Jegy
Automata)

Parkoló 30%látható

Parkolóból 30db parkoló látható
és ellenőrizhető a teherpakolóba
való átjárás jogossága!

83

-2 Parkoló P9 (-2
Parkoló P9-P6 Sorompó)

parkoló 35% és a kimenő oldal
sorompója.

25db pakolóhely látható és a
panoráma liftet használok és
kimenő sorompó ellenőrzése.

84

-2 Parkoló P13 (-2
Parkoló P13-P6
Sorompó)

parkolóba bevezető út és
panoráma liftek láthatóak.

Kamerával ellenőrizhető a
sorompók használata illetve
panoráma lifteket használok
figyelemmel kisérése.

85

-2 Parkoló Jegy
Automata (PCS2 Családi
Parkoló 3Lépcsőház
sarok átjáró)

Parkolóban a családi
parkolóhelyeket láthatjuk.

Családi parkolóhelyeket
láthatjuk.

86

-2 ötös lépcsőház (-2 5ös
Lépcsőház)

lépcsőház alsó szintje lift alatti
rész látható

lépcsőház alsó része látható.
Lépcsőket bárki használhatja.

87

-2 Liftek

Szinten elhelyezett
panorámaliftek előterének
felügyelete.

Rendezvényekre és a piacra
érkezők figyelemmel kisérése.

88

-2 Kuka tároló (-2 Kuka
tároló folyosó)

Szemetes lift előtere és hozzá
tartozó folyosó.

Szemétszállítás és a hozzá tartozó
helyiségek bejáratainak
felügyelete.

15

Sorszám

Kamera helye

89

-2 Húshűtő (-2 Húshűtő,
Női- Férfi WC,)

90

-2 Húslift FÜ5

Kamera elhelyezésének célja
Húsos lift savanyús lift
előtere,v11es húshűtők és v01
női v02 férfi öltözök láthatóak
kamerán

Kamera látószöge
Lifteket használok, húsos hőtöket
és elökészítőt használok illetve
öltőzőbe való jogosultság
ellenőrzése kamerán.

Húsos lift látható.

Húsos lift használatának
felügyelete

91

-2 Hús előkészítőnél

Vo7es húsos kamrák előtere.

Kamrákba való beszállítások
felügyelete. Jogsoultásg
ellenőrzése,kamerán és SyS
rendszeren

92

-2 gépészeti Folyosó

szinten található gépészeti
folyosó előterét láthatjuk.

Helyiségekbe belépök és
áthaladok nyomon követése.

93

-2 Gépészeti Folyosó
(Gépészeti Folyosó
Elektromos Elosztó)

Gépészit folyosón található
helyiségek ajtajait láthatjuk

Gépészeti
helyiségek,trafó,szennyvíz,hő
gépház bejáratainak figyelemmel
kisérése,illetve jogosultság
ellenőrzése kamerán és SyS
rendszeren.

94

-2 Garázsmester Co (-2
Garázsmester Co Teher
Parkoló)

Teherparkoló 40% látható

Teherparkoló 10 parkolójának
tömörítőjének és
takarítószertárának felügyelete.

95

1es Lépcsőház külső

Károlyi István utca font egy
része látható

Épület előtt és az útesten
haladókat láthatjuk,illetve a
tűzoltóság csatlakozási pontját.

1es Lépcsőház Földszint

Károlyi István utcáról ezen a
lépcsőházon elérhető a
rendezvénytér, parkolószintek
illetve a spinkler gépház

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek használják
parkolóba vagy rendezvényhez
való bejutáshoz. Spinkler gépház
felügyelete.

1es Lépcsőház 3em.

Károlyi István utcáról ezen a
lépcsőházon elérhető a
rendezvénytér, parkolószintek
illetve a spinkler gépház

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek használják
parkolóba vagy rendezvényhez
való bejutáshoz de csak az első
szintig. Spinkler gépház
felügyelete.

1es Lépcsőház -2 (P1
Parkoló)

Károlyi István utcáról ezen a
lépcsőházon elérhető a
rendezvénytér, parkolószintek
illetve a spinkler gépház

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek használják
parkolóba vagy rendezvényhez
való bejutáshoz. Spinkler gépház
felügyelete.

1emeleten az üzletek elöterét,
szemeteslift előterét, árufeltöltő
folyosó bejáratát.

Üzletek előtereit,rendfenntartás,
szemetes lift szabályos
használatát illetve az árufeltöltő
folyosóra belépés jogosultságát
tudjuk ellenőrizni elvégezni
kamera segítségével.

Liftek és feltöltő folyosó
látható kamerán.

Kamera segítségével ellenőrizhető a
liftek szabályszerű használata illetve
a folyosón történő közlekedés
megfigyelése. 038.és037es üzletek
hátsó ajtajai láthatóak még
felvételeken.

96

97

98

99

100

1em. Mozgólépcső fele

1em. Liftek (1em Fü5
Liftek)

16

Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

101

1em. Lépcsők (1em
Promenád bejárat)

Promenád vaslépcső és épület
vas terasza látható.

102

1em. Lépcső alul (1em
Promenád Mozgólépcső)

ML5,6os mozgólépcsők és
feljáró,padok.

Mozgólépcsővel és gyalogosan
érkező vendégek felügyelete,
mozgólépcsők szabályszerű
használatának felügyelete.

103

1em. 5ös Lépcsőház
Bejárat

Lépcsőház felügyelete.

Lépcsőházból felprogramozott
mágneskártyával érkezők
felügyelete

104

1em. Tivadar folyosó és
Mozgólépcső

Emelet vásárló folyosója, 1es
lépcsőház bejárata,
mozgólépcsők.

Emeleten elhelyezkedő újságos
stand, Ázsió Bt. Centro pizzázó,
Állateledeles bolt látható illetve
az 1es lépcsőház bejárata ahol az
antikos bolt is elhelyezkedik.
Első emeletet összekötő ml,2és
3as mozgólépcsők üzemelésének
figyelemmel kisérése. Továbbá
rendezvények esetében ez a rész
is a megnyitót bejárati
útvonalhoz tartózik.

105

-1 Üzemi Bejárat

2db parkolóhely és üzemi
bejárat látható

A 4es Lépcsőházba
felprogramozott mágneskártyával
érkezők felügyelete

106

-1 Teherlift

Teherlift elöterét láthatjuk

Rendezvényre érkező kellékek,és
lift rendeltetés szerű
használatának felügyelete.

107

-1 Parkoló sorompó,
jegyautomata

A szinten található sorompók,
zöldséges raktár bejárata.
Panoráma liftek bejárata,
illetve parkoló egy része.

Sorompókat használok és a
parkolót használok figyelemmel
kisérése, Parkolási rend
fenntartása és panorámaliftek
ajtajának,zöldséges raktárak
bejáratának figyelem kisérése.

108

-1Parkoló Liftek

Szinten elhelyezett
panorámaliftek előterének
felügyelete.

Rendezvényekre és a piacra
érkezők figyelemmel kisérése.

109

-1 Parkoló Fogadó
Helyisége

A Pakoló szint egy részének
felügyelete, és a 2es
lépcsőházé.

Szinten 20 parkolóhely látszódik
a kameraképen illetve a 2es
lépcsőház bejárata amelyen
keresztül meg lehet közelíteni
parkoló szintet Károlyi István
Utcáról.

110

-1 Parkoló 3as
Lépcsőház

A Pakoló szint egy részének
felügyelete. És a 4es
lépcsőházé.

Szinten 9parkolóhely látszódik a
kameraképen illetve a 4es
lépcsőház bejárata

A Pakoló szint egy részének
felügyelete.

Szinten 13parkolóhely látszódik
a kameraképen illetve a kihajtó
rész és a 4es lépcsőház bejárata.
Mágnes kártyák használatának
ellenőrzése lehetséges kamerával.

111

-1 Parkoló 2

17

Kamera látószöge
Promenád vaslépcsőjén érkező
emberek felügyelete. És a
promenád részen elhelyezett
díszek felügyelete.

Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

112

-1 Parkoló

Pakoló szint egy részének
felügyelete.

Kamera látószöge
Szinten 16parkolóhely látszódik
a kameraképen és egy
kereszteződés a parkolóban. Sok
koccanást mentetünk már ki
hatóságnak ez miatt.

Lépcsőház és spinkler gépház
látható.

Károlyi István utcáról épületbe
érkező személyek használják
parkolóba vagy rendezvényhez
való bejutáshoz. Spinkler gépház
felügyelete.

-1 Hűtőház

Zöldség hütök egy része látható

Kamera a zöldségrekeszeknél
lévő 3db tüzgátló ajtót
figyeli,amely alapján jól kivehető
hogy kik hadják nyitva ajtókat.

115

1 emelet Liftek (1 em.
Pékáru-tejtermék Liftek)

Lipóti pékség hátamögött
elhelyezkedő 2db lift miatt lett
telepítve.

Az itt elhelyezkedő liftek előirt
használatának felügyelete, illetve
a 025ös üzlet bejárata is látható.
Liftből mentésnél jól jön a
kamera

116

1em. Panoráma Liftek
(1em, Látvány Konyha,
Panoráma Liftek, Házi
poros, Kristály árus)

emeleten elhelyezkedő
éttermek elötere, asztalok.

Éttermi rész előtere látható, illetve a
három darab panorámalift előtere, és
a kristályos pult látható. Húsos
üzemi folyosó bejárata és az ott
található tűzcsapszekrény.

117

1Üzletsor1em (1em.
Pizza)

emeleten elhelyezkedő
éttermek elötere, asztalok.

Éttermi rész előtere látható,
illetve az ML2es és 3as
mozgólépcsők távolról.

118

Piacfelügyelet 1em

Piac felügyelet bejárata illetve
nyilvános WC bejárata látható

Piacfelügyeletre érkezők illetve a
nyilvános wc-t használok
figyelemmel kisérése.

119

Elektromos Helység,
Folyosó
(1em.Elektromos
helység folyosó)

Kamerán látható a feltöltő
folyosóra nyíló ajtó elektromos
helyiségek bejáratain kívül a
3as lépcsőház ajtaja is.

Figyelemmel lehet kísérni az
elektromos helyiségeket és a hármas
lépcsőház használatát. Kamerán jól
látható a folyósora nyíló bejárati ajtó
melyen a beszállításokat végzik jó
pár üzletbe,

1es Speed Dom

A piac őstermelő része és első
emelet egy része.

45ös üzlet. Péter Elemér zöldég
szigete és az őstermelö asztalok
nagy része, első emelet egy része
forgatás során.

1es Lépcsőház 2emelet

Lépcsőház belső felén
elhelyezett kamerával lelátni
egészen földszintig.

Ezt a lépcsőházat használhatják
rendezvény ideje alatt a lépcsőzni
vágyok, Illetve ebben a
lépcsőházban található a spinkler
gépház is.

Alsó szinten a parkolóból
bevezető ajtót és a lépcső alatti
rész mellett jókora részt látni
első emelet fele.

Ezt a lépcsőházat használhatják
rendezvény ideje alatt a lépcsőzni
vágyok, Illetve ebben a
lépcsőházban található a spinkler
gépház is. Illetve ezen a lépcsőházon
keresztül Károlyi István utcáról
megközelíthető a parkoló mind a két
szintje.

113

114

120

121

122

1 Lépcsőház -1

1es Lépcsőház -2
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Kemény Gusztáv u. 3. sz. alatt lévő parkoló
Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

1.

Bejárati sorompó

Bejárati gjmű. Forgalom (frsz.)

Sorompó területe

2.

Kijárati sorompó

Kijárati gjmű. Forgalom (frsz.)

Sorompó területe

3.

Pénztár

Pénzforgalom

Íróasztal hátulról

4.

Fizető ügyfél

Szolgálat és ügyfél figyelése

Szolgálattól íróasztal széléig
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Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 30.)
Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

Főbejárat

Homlokzat – főbejárat

Az épület személyforgalmának
Lépcsőfeljáró
megfigyelése

2.

Homlokzat – park

Park megfigyelése

Park

3.

Homlokzat – ételes pavilon

Pavilonok megfigyelése

3 db pavilon

4.

Homlokzat – gyerekrendelő

Az épület személyforgalmának
Gyerekrendelő főbejárat
megfigyelése

15.

Porta fölött

Az épület személyforgalmának
Szélfogó előtti tér
megfigyelése

13.

Porta fölött

Az épület személyforgalmának
Recepció előtér
megfigyelése

11.

Fsz. lift előtér

Az épület személyforgalmának
Lift + büfé előtér
megfigyelése

Gyerek

Gyerekrendelő váró

Az épület személyforgalmának
Gyerekrendelő váró
megfigyelése

1.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának
Felvonók előtere + igazgatóság
megfigyelése

2.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának Felvonók előtere + általános sebémegfigyelése
szet

3.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának
Felvonók előtere + tüdő osztály
megfigyelése

4.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának
Felvonók előtere + ideggyógyászat
megfigyelése

5.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának
Felvonók előtere + fülészet
megfigyelése

6.em

Lépcső melletti fal

Az épület személyforgalmának
Felvonók előtere + szájsebészet
megfigyelése

7.em

Lépcső melletti fal

Az épületben dolgozók megfigyelése

Felvonók előtere

Görgey
kapu

Homlokzat – Görgey u.

Pavilonok megfigyelése

3 db pavilon

Udvar belső

Udvari homlokzat

Gépjárművek megfigyelése

Dessewffy u. kapu

Udvar
Udvari homlokzat
gyógyszertár

Gépjárművek megfigyelése

2 udvari kapu közötti tér

10.

Homlokzat – Dessewffy u.

Külső parkoló megfigyelése

Utcai parkoló udvari kapuig

Dessewffy

Homlokzat – Dessewffy u.

Külső parkoló megfigyelése

Utcai parkoló pavilonokig
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Halassy Olivér Városi Uszoda (1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.)
Sorszám

Kamera helye

Kamera elhelyezésének célja

Kamera látószöge

az épületbe belépő, onnan távozó
főbejárat és
személyek mozgási irányának megfikörnyezete
gyelése

közvetlen

Fsz.1.

bejárat

Fsz.2.

az épületbe belépő, onnan távozó főbejárat és közvetlen
bejárat ,előcsarnok és
személyek mozgási irányának megfi- környezete belül és előpénztár
gyelése
csarnok

Fsz.3

elsősegély oldalbejárat

az épületbe belépő, onnan távozó
személyek mozgási irányának megfi- oldalbejárat környezete
gyelése

Fsz.5

napozóterasz-gépész ajterasz mozgás figyelés
tó
kiskapu oszlop
uszoda előtti terület figyelés

Fsz.6

kiskapu oszlop

kerítés előtti terület figyelés

kerítés oldal előtti terület

Fsz.7

kiskapu oszlop

büfé megfigyelés

büfé előtti terület

Fsz.8

uszoda oldalfal terasz

uszoda előtti terület figyelés

uszoda oldal előtti terület

Fsz.4

Fsz.9-10
Fsz.11

uszoda
oldalfal-tető
uszoda előtti sport terület figyelés
sportpályák-2db
uszoda
oldalfal-tető
gimnáziumi udvarkijáró figyelés
sportpályák

Med.1

tanmedence

lift,,wellness lejáró figyelése

Med.2.

tanmedence

tanmedence figyelés

Med.3.

medence köz

medence köz figyelés

Em.1

1. emeleti folyosó

a folyosón történő mozgást figyeli

Em.2

1. emeleti hátsó folyosó

Em.3

Tető -parkoló felől

G.1

gépház-vegyszertároló

W.1

Wellness medencetér

W.2

Wellness bejárati előtér wellness ajtó figyelés

Med.4
Med.5
Med.6
Med.7

terasz-udvar felé
uszoda előtti terület

uszoda oldal előtti sportterület
gimnázium előtti udvar
terület
lift,wellness és emeleti fel
lejáró lépcső
tan és úszó medencék felé

tan és úszó medence köz
felé
tanmedence köz másik
tan és úszó medence köz
medence köz figyelés
oldal
felé
tanmedence köz
úszómedence figyelés
úszó medence felé
úszómedence-hátsó
úszómedence és gimnáziumi bejárat úszómedence gimnázium
gimn oldal
figyelés
felől
úszómedence-hátsó zu- úszómedence,elsősegély bejárat és úszómedence zuhanyzó
hanyzó oldal
gimnáziumi bejárat figyelés
felől
1. emeleti folyosószakasz
és közvetlen környezete

1. emeleti hátsó folyosóa hátsó folyosón történő mozgást fiszakasz és közvetlen körgyeli
nyezete
parkoló figyelése
parkoló
vegyszertároló előtti terüvegyszertároló mozgásfigyelés
let
wellness mozgás figyelés
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