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85. GPS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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GPS-berendezés alkalmazása 

1. Vecsés Város Önkormányzata gépjárműveinek védelme céljából 2 db, a Közterület-felügyelet 

által használt gépjárműben GPS berendezést működtet. Az üzembe helyezett GPS-eszközök 

által gyűjtött adatok vagyonvédelmi és biztonsági célra, továbbá a munkavállalók 

munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében történő ellenőrzés céljára használhatóak fel 

a jogszabályi előírásokban meghatározott korlátozások figyelembe vételével. 

 

2. A GPS-berendezések által továbbított adatokat megtekintheti az Önkormányzat vezetője és a 

dolgozó közvetlen felettese(i). 

 

3. Minden új munkavállalót – amennyiben lehetséges gépjárművezető – tájékoztatni kell, hogy a 

2 db gépjárművön ilyen berendezés működik. Az érintett dolgozó a munkaköri leírásának 

átvételekor és aláírásakor egyben egy nyilatkozatot is aláír (1. sz. melléklet), melyben 

tudomásul veszi a GPS-berendezés alkalmazását. A nyilatkozatot a munkavállaló személyi 

anyagával együtt kell tárolni. 

 

4. Az egyes gépjárművek GPS-egységének üzemeltetésért felelős aktuális Szolgáltató(k) 

megnevezését a gépjárművet átvevő munkavállaló munkaköri leírásához kapcsolódó 1.sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

5. Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat 

bizalmasan kezeli, azokat – a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve – nem szolgáltatja 

ki és erről az Önkormányzat és a Szolgáltató között megköttetett szerződés rendelkezik. 

 

6. A GPS-helymeghatározó rendszer üzemeltetése során a Szolgáltató számára gyűjtött 

adatok az üzemeltető vonatkozásában a gépjárművet vezető dolgozóval mint egyedített 

személlyel nem hozhatóak összefüggésbe, így azok az üzemeltető vonatkozásában nem 

minősülnek személyes adatoknak.  

 

7. Ugyanakkor az Önkormányzat és a Közterület-felügyelet részére a GPS-helymeghatározó 

rendszer által tárolt és az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adat a gépjárművet vezető 

dolgozó személyes adatának is minősül, minthogy annak alapján következtetéseket lehet 

levonni a dolgozóra. 

 

8. Az adatokat az Mt. 11. §-án alapuló munkáltatói ellenőrzés során – a munkáltató jogos 

érdekeinek védelmében, a fokozatosság elvének figyelembe vételével – is lehet használni. 

 

9. Az Mt. 11.§ előírásai szerint a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal 

összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során 

alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A 

munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a 

munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 

ellenőrzésére szolgálnak. 

A fentieknek megfelelően az ellenőrzés csak munkaidőben, illetve a munkaviszonnyal 

összefüggő magtartás körében történhet, és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi 

helyzete munkaidőn kívül. 
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10. A GPS-berendezés alkalmazása során rögzített adatok köre:  

a. a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen,  

b. a jármű mozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, szükség 

esetén az útvonal visszajátszható,  

c. a jármű mozgásának megjelenítése - indulási-érkezési pozíciók, megtett 

kilométer, menetidő, állásidő, átlagsebesség, göngyölített adatok, 

d. üzemanyag fogyasztási adatok. 

 

11. A rögzített adatokhoz  

a. teljes körűen hozzáférhet a tulajdonos Önkormányzat vezetője és annak 

informatikai vezetője,  

 

b. a gépjárművet vezető személy közvetlen felettese és az őt foglalkoztató 

szervezet vezetője. 

 

12.  A gépjárművek GPS-szel történő nyomon követése folyamatosan történik, amelynek 

jogalapja: 

- a vagyonvédelmi és biztonsági célok tekintetében, valamint a munkavállalók 

munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében történő ellenőrzés célok 

tekintetében a GDPR rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelés 

az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) 

- a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez (ideértve a GPS alapú, útdíj-

fizetésre szolgáló OBU rendszer működtetését is) kapcsolódóan a GDPR 

rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 

 

13. A GPS-navigációs rendszer jogszerű alkalmazásához szükséges, hogy a munkáltató megfelelő 

tájékoztatást biztosítson a munkavállalók részére, így a tájékoztatónak többek között ki kell 

térnie arra, hogy 

- hogy milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az 

GPS-navigációs rendszer adatainak felhasználására, 

- a munkáltató részéről ki férhet hozzá ezen adatokhoz, 

- milyen szabályok szerint kerülhet sor az adatok megismerésére, és mi 

az eljárás menete 

- amennyiben a munkáltató az Mt. 11. §-ával összhangban végez 

ellenőrzést, akkor szabályaira (a fokozatosság elvének betartása) és 

mi az eljárás menete, ki végezheti az ellenőrzést a munkáltató 

részéről, 

- milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalónak a 

GPS-rendszer alkalmazásával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban 

- a GPS-készülék használatát a gépkocsi belső terében is fel kell 

tüntetni, jól látható helyen. 

 

14. A hivatali gépjárművek magáncélú igénybevétele nem engedélyezett. 

 

15.  Az adattárolás határideje: az adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével, de legfeljebb 

egy év elteltével, illetve az érintett munkavállaló jogviszonyának megszűnésekor törölni kell. 

A gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén, annak jogerős 

lezárásáig, az adatok tovább kezelhetők.  
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16. A munkavállaló, mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 

a. kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai 

kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak 

törlését vagy zárolását, 

b. élhet tiltakozási jogával, 

c. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, 

továbbá bírósághoz fordulhat. 

 

17. A személyes adatok adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat az Önkormányzat 

Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 

 

 

 

A szabályzat 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

Vecsés, 2018. szeptember 1.   

 

 

        

   Szlahó Csaba    Mohainé Jakab Anikó 

   polgármester     jegyző
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1. számú melléklet 

 

Tájékoztató a GPS műholdas helymeghatározással kapcsolatos adatkezelésről és nyilatkozat 

 

Az Adatkezelő megnevezése, címe:  

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2220 VECSÉS, SZENT ISTVÁN TÉR 1. 

Jelen tájékoztatóban tájékoztatom, hogy az Adatkezelő munkaszervezési (logisztikai) okból, valamint 

a munkavállalók életének, testi épségének védelme, a dolgozók ellenőrzése, munkájuk irányítása, 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése, valamint vagyonvédelem céljából az Önkormányzat 

tulajdonában álló, a Közterület-felügyelet által üzemeltetett 2 db gépjárműben GPS nyomkövető 

egységet használ. 

 

A GPS Szolgáltató(k) megnevezése és adatai: 

cég neve: GPSmart Kft. 

székhely: 1213 Budapest, Juharos u. 29. 

iroda: 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park MA épület) 

cégjegyzékszám: 01-09-717502 

telefon: 06/1/276-2675 

közvetlen kapcsolattartó személy: Koltai László 

 

A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan 

kezeli, azokat – a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve – nem szolgáltatja ki. 

 

A GPS helymeghatározó rendszer üzemeltetése során a Szolgáltató számára gyűjtött adatok a 

dolgozóval nem hozhatóak összefüggésbe, azok nem személyes adatok. Ugyanakkor az Adatkezelőnél 

a GPS helymeghatározó rendszer által tárolt adat az Önkormányzat vonatkozásában a gépjárművet 

vezető dolgozó személyes adatának is minősül, minthogy annak alapján következtetéseket lehet 

levonni a dolgozóra. 

 

A rögzített adatok köre: 

a) a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen,  

b) a jármű mozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, szükség esetén az útvonal 

visszajátszható, 

c) a jármű mozgásának megjelenítése - indulási-érkezési pozíciók, megtett kilométer, menetidő, 

állásidő, átlagsebesség, göngyölített adatok 

d) üzemanyag fogyasztási adatok. 

 

A rögzített adatokhoz teljes körűen hozzáférhet: 

a) a tulajdonos Önkormányzat vezetője és annak informatikai vezetője,  

b) a gépjárművet vezető személy közvetlen felettese és az őt foglalkoztató szervezet vezetője. 

 

A gépjárművek GPS-szel történő nyomon követésének jogalapja: 

- a vagyonvédelmi és biztonsági célok tekintetében, valamint a munkavállalók 

munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében történő ellenőrzés célok 

tekintetében a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelés az 
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adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) 

- a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez (ideértve a GPS alapú, útdíj-fizetésre 

szolgáló OBU rendszer működtetését is, valamint a tachográf alkalmazását) 

kapcsolódóan a GDPR rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a GPS-szel felszerelt gépjármű nyomon követéséhez nem járul 

hozzá, a GPS-szel felszerelt gépjárművet nem vezetheti. 

 

Tájékoztatom, hogy a hivatali gépjárművek magáncélú igénybevételére feljogosított dolgozó 

tartózkodási helyének rögzítésére alkalmas technológiával ellátott gépjármű magáncélú használata 

nem engedélyezett. 

 

Az adatkezelés célja: munkaszervezés, valamint a dolgozók életének, testi épségének védelme, a 

dolgozók ellenőrzése, munkájuk irányítása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése, valamint 

vagyonvédelem. 

 

Az adattárolás határideje: az adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével, de legfeljebb egy év 

elteltével, illetve az érintett munkavállaló jogviszonyának megszűnésekor törölni kell. A gépjármű 

használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén, annak jogerős lezárásáig, az adatok 

tovább kezelhetők. 

 

A munkavállaló, mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján 

a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását, 

b) élhet tiltakozási jogával,  

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá n 

bírósághoz fordulhat. 

 

Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat a gépjármű-tulajdonos Önkormányzat 

Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott név: ....................................................................., születési helye és ideje: 

................................... 

anyja neve: ......................................., 

lakcíme:.................................................................................................... kijelentem, hogy Vecsés Város 

Önkormányzatának hatályos Adatvédelmi Szabályzatát megismertem, a GPS-nyomkövető eszköz 

használatáról és a GPS-nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről, az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaimról a szükséges tájékoztatást megkaptam. 

 

Ennek alapján a GPS-nyomkövető eszköz adatai alapján szolgáltatott, velem kapcsolatba hozható 

adatok kezeléséhez (megfelelő aláhúzandó) 

 

hozzájárulok    nem járulok hozzá 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hivatali gépjármű magáncélú igénybevételét részemre 

engedélyezik, úgy a tartózkodási hely rögzítésére alkalmas technológiával ellátott gépjármű 

magáncélú használata során keletkezett ilyen jellegű személyes adataimat Vecsés Város 

Önkormányzatának GPS-szolgáltatója kezeli. 

Jelen nyilatkozatom visszavonásig, illetve a fennálló jogviszonyom fennállásáig érvényes. 

 

Vecsés, 20...............év .........................................hó ........-n. 

 

 

.............................................................

.  Gépjármű-használó aláírása 

 

 


