
Figyelem! 
 
 
Tisztelt Láltogatók, Kedves Vendégeink! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fővárosi Állat- és Növénykert területén értékeik megőrzését és a vásárlás biztonságát elősegítő 
vagyonőri szolgálat működik. A szolgálat feladatainak ellátását szabályozó törvény: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- 
és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről.  
 
A vagyonőrök feladataik jogszerű ellátása keretében Önt:  

 kilétének igazolására szólíthatják fel – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 kérhetik, hogy közölje benntartózkodásának célját, illetve igazolja arra való jogosultságát. Ennek megtagadása, illetve 
nyilvánvaló valótlansága esetén az Ön belépését, benntartózkodását megtilthatják, illetve távozásra szólíthatják fel. 

 be-, illetve kilépéskor csomag-, menet-, illetve szállítási okmány bemutatására hívhatják fel 

 amennyiben jogsértést követ el, annak abbahagyására szólíthatják fel, a cselekmény folytatását megakadályozhatják, az 
elkövetőt elfoghatják és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, 
illetve támadásra alkalmas eszközt elvehetik. 

 
Bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetőjével szemben a megfelelő hatósági eljárás kezdeményezéséreől intézkedünk.   
 
A Fővárosi Állat- és Növénykert területén vagyonvédelmi biztonságtechnikai – elektronikus térfigyelő – rendszer működik.  
 
A térfigyelő rendszer működése és üzemeltetése az alábbi jogszabályokkal összhangban történik:  
 

 Magyarország Alaptörvénye – VI. cikk 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénya személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

Az Intézmény területére történő belépést úgy tekintjük, hogy hozzájárult kamerarendszerrel történő megfigyeléséhez, illetve 
rögzített képfelvételek készítéséhez. A rendszer által rögzített képfelvételek készítésének és tárolásának célja elsősorban a 
megelőzés, és emellett a tulajdont érintő jogsértések miatti felelősségre vonás – a hatósági eljárás – elősegítése a szankcionálás 
lehetőségének megkönnyítése.  
A felvételek tárolása a térfigyelő rendszer memória egységében történik, a felvételek tárolásának időtartama három nap.  
 
A rendszer üzemeltetője a Fővárosi Állat- és Növénykert, az adatok megőrzésének felelőse a Főigazgató.  
Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogos érdekének igazolása mellett a felvétel 
készítésétől számított három munkanapon belül lehetősége van kérni, hogy az általunk Önről készített adatot (felvételt) ne 
semmisítsük meg, illetve ne töröljük.  
 
Amennyiben vagyonőri szolgálatunk bármely intézkedését sérelmesnek ítéli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 

 Bejegyzést tesz az Főbejáratnálrendszeresített panaszkönyvbe. Panaszának kivizsgálási eredményéről Önt 30 napon 
belül tájékoztatjuk. 

 Súlyosabb esetben szabálysértési, vagy büntető feljelentést tesz az Önnel szemben jogtalanul intézkedő vagyonőrrel 
szemben. Az eljárást a hatáskörrel rendelkező hatóságnál kell kezdeményezni. 

 
Biztonsági szolgálatunk arra törekszik, hogy Ön zavartalanul élvezhese a látogatás örömét.  
 
A biztonsági szolgálat neve, címe, elérhetősége:  
Név: Opus Kft.  
Cím: 1139 Budapest, Váci út 99.  
Elérhetősége: +36-20-469-3874. 


