
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
A GRÁNIT BANK ZRT  

KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA NYILVÁNOS MAGÁNTERÜLETÉNEK VÉDELMÉRŐL 
 

  

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény vonatkozó szabályai az alábbiak:  

 
26. § (1) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a megbízó közterületnek nem 
minősülő létesítményének őrzése során jogosult: 
 
a) a területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a 
tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt 
adatok nyilvánvaló valótlansága esetén - a megbízó eltérő rendelkezésének hiányában - az érintett 
belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani; 
b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány 
bemutatására felhívni; 
c) a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt - a 28. § rendelkezései szerint - csomagja 
tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni; 
d) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni; 
e) vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert alkalmazni; 
f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a 
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. 
 
(2) A vagyonőr a szerződésben megjelölt ingóságot - a szerződés keretei között - az őrzött területen 
(létesítményen) kívül is védheti, ennek során az (1) bekezdésben meghatározott jogok illetik meg, 
kivéve, hogy elektronikus megfigyelőrendszert közterületen ilyenkor sem alkalmazhat. 
 
(3) A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl 
jogosult: 
a) zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre belépő személyt - a rendőrség, illetve a rendezésért 
felelős személy intézkedése alapján, ha a szerződésből fakadó kötelezettségeit érvényesíteni más 
módon nem tudja - különösen a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása 
érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólítani, rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak 
kimutatására alkalmas eszközt alkalmazni, ennek visszautasítása esetén a rendezvényen való 
részvételét megtiltani; 
b) a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott 
jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét 
megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és 
vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. 
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(4) Pénz- és értékőrzést, értékszállítást, szállítmány kísérését, valamint szállítást végző személy- és 
vagyonőr jogosult a szállítást jogtalanul akadályozó, illetve az őrzött vagy szállított érték biztonságát 
veszélyeztető személyt kilétének igazolására, a tevékenységét akadályozó, veszélyeztető 
magatartásának abbahagyására felhívni. 
 
 
27. § (1) A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során - e törvényben meghatározott 
feltételek fennállása esetén - jogosult az intézkedésében érintett személyt felhívni kilétének 
igazolására. Ha az általa erre felkért személy önként és hitelt érdemlően nem igazolja kilétét, a 
személyazonosság megállapítására - indokolt esetben - igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérhet 
fel. 
 
(2) A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény 
abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a 
birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve 
támadásra alkalmas eszközt elvenni. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul az ügyben 
eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. Így 
kell eljárni a tetten ért személytől elvett dolgokat illetően is. 
 
(3) A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával 
a) a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatja; 
b) a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul 
bent tartózkodót onnan eltávolíthatja; 
c) a rendezvényt zavaró vagy annak biztonságát veszélyeztető személyt a rendezvényről eltávolíthatja; 
d) a pénz- és értékszállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolíthatja, illetve a szállítmány 
biztonságát fenyegető támadást elháríthatja. 
 
(4) A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, 
valamint - az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint - lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert 
tarthat magánál és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja. 
 
 
28. § (1) A vagyonőrzési feladatot ellátó személy a csomag tartalmának, jármű és szállítmány 
bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése 
okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha 
a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan 
dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége; 
b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és 
c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges. 
 
(2) A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőrzési feladatot ellátó 
személy - jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek 
tájékozódását elősegítő módon - köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni 
a) a 26. § (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekről, azok lehetőségéről; 
b) a területre bevinni tilos tárgyakról, azok jellegéről; 
c) arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés); 

d) az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer 
által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának 
céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a 
rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek 
köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.) az érintettek jogaira és érvényesítésük 
rendjére vonatkozó rendelkezéseiről; 

e) a vagyonőrzési feladatokat ellátó személy intézkedései által okozott jogsérelem esetén igénybe 
vehető eljárásokról. 
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29. § (1) A 26-28. §-okban szabályozott intézkedések végrehajtása során a vagyonőrzési feladatot 
ellátó személynek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen 
magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. 
 
(2) Ha a megbízó meghatározott dolgoknak a közterületnek nem minősülő létesítményébe, területére, 
illetve zárt területen vagy helyen tartott rendezvényére való bevitelét megtiltja, biztosítani kell ezen 
dolgok biztonságos és harmadik személytől elzárt tárolását. 
 
 
30. § (1) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy az elektronikus megfigyelőrendszer működése 
útján kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei 
között, a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az Avtv. szerinti adatvédelmi jogok 
érvényesítése mellett, illetve e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával 
készíthet, illetve kezelhet. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy 
adatkezelőnek minősül. 
 
(2) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag 
magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez 
a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. 
Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség 
számára nyilvános részén a 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elhelyezett ismertetés 
ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. 
 
(3) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi 
szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében. 
 
(4) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy a távfelügyeleti rendszer, adat- és informatikai 
védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszer működése körében adatot a kötelezettségeit 
meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az 
Avtv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve e törvényben meghatározott korlátozó 
rendelkezések betartásával rögzíthet, illetve használhat fel. Ezen adatok kezelésére egyebekben a 31. 
§-ban foglaltak irányadók. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy 
adatkezelőnek minősül. 
 
 
31. § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé 
tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az 
üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a 
megbízás teljesítése során 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 
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. 
 
(2) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 
 
(3) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre 
a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 
b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. 
vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése, 
c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, 
nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása 
érdekében kerül sor. 
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(4) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított hatvan nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítés célja 
a) a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, 
b) jelzálog-hitelintézeti tevékenységet, 
c) befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, 
d) értékpapírok letéti őrzését, értékpapír letétkezelését, 
e) elszámolóházi tevékenységet, 
f) biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet, 
g) postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi 
postautalvány-felvételt és kézbesítést 
folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének 
védelme. 
(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és 
hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként 
felhasználják. 
 
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más 
személyes adatának rögzítése érinti, a (2), a (3), illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a 
kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három 
munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 
hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság 
megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, 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 
kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, 
illetve törölni kell, kivéve, ha a (3) vagy a (4) bekezdésben foglalt határidő még nem járt le. 
 
(7) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, 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 rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, 
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. 
 

 
2010. december 1. 
 
 
 
 
GRÁNIT Bank Zrt. 


