Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Elektronikus megfigyelőrendszer
Adatkezelési tájékoztató

1.

Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra
vonatkozik, amelyeket Önről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban Egyetem)
gyűjt és kezel.
Név:
Intézményi azonosító:
Székhely:
Telefon:
Honlap:
Adatvédelmi tisztviselő:

2.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok





3.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
FI79633
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
+36 (1) 429-7200
www.ppke.hu
dpo@ppke.hu

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban Infotv.)
A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

Az adatkezelés célja
Az Egyetem, mint adatkezelő a táblával jelzett magánterületén vagyonvédelem céljából
elektronikus térfigyelő rendszert (kamera rendszer) alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást
tesz lehetővé.
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A kamerával megfigyelt területeken, az Egyetem tulajdonában lévő vagyontárgyak védelme,
illetve a jogsértések megelőzése, észlelése, utólagos bizonyításának elősegítése.
A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató
mellékletében találhatók.
4.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Egyetem jogos érdeke. (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)
pont)
Az adatkezelő jogos érdekének tekintendő, ha jelzi a lehetséges bűncselekményeket vagy a
közbiztonságot fenyegető veszélyeket, és az ugyanazon bűncselekményhez vagy
közbiztonságot fenyegető veszélyhez kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi
esetekben vagy több különálló esetben továbbítja az illetékes hatóságnak. (GDPR Rendelet
Preamb. 50.)

5.

A kezelt adatok köre
Az Egyetem területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és
egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adat.
Az Egyetem területén elhelyezett kamerákat, és az azok által megfigyelt területeket az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

6.

Az adatkezelés időtartama és a tárolási helye
A tárolás minden esetben kulccsal zárt helyiségben található, a helyiségbe kizárólag az
Üzemeltetési Osztály dolgozói léphetnek be. A tároló egységekhez a hozzáférés távolról is
lehetséges az arra jogosultak számára, illetve lehetőség van a képfelvételek
visszakeresésére.
A kamerák által rögzített felvételek tárolási helyét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az Egyetem a felvételeket 30 munkanapig tárolja. Ezt követően a felvétel automatikusan
törlésre kerül.
Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti,
kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését,
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valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését.
Amennyiben bárki képes igazolni jogos érdekét a felvétel egy szakaszának 30 napon túl
történő megőrzésére vonatkozóan, ezen felvételek tárolása a jogos érdek fennállásáig
biztosításra kerül.

7.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak az Üzemeltetési Osztály
jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt
felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel
folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van
lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt
tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek
neve.
Az Egyetem a megfigyelőrendszer működése során rögzített kép- és hangfelvétel
megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyek nevét minden esetben
jegyzőkönyvbe rögzíti. (2. sz. melléklet)
Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

8.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:







milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
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8.2. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes
adatok kiegészítését.
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak
törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett
visszavonja hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá
ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.3. Az adatok zárolása
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:




vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának
korlátozását;
az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az
esetben a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön
kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

9. Jogorvoslati lehetőségek
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
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Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –
annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is
fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási
helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van
szüksége, akkor a 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai
kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a dpo@ppke.hu elérhetőségen teheti meg.

10. Adatbiztonság
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon
üzemelteti, hogy a kezelt adat:





az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen (adat bizalmassága)

A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben
üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás
megfigyelő rendszerrel biztosított.

11. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása
nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az
adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.
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1. sz. melléklet
Az adattárolások helye

Az adattárolás az alábbi épületekben történik:









2500 Esztergom Majer István út 1-3.
2500 Esztergom Kossuth utca 25.
2087 Piliscsaba Egyetem utca 1.
1088 Budapest Szentkirályi utca 26-30.
1088 Budapest Mikszáth tér 1.
1083 Budapest Práter utca 50/A
1053 Budapest Veres Pálné utca 24.
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4/18.

A kamerák elhelyezése

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamera helyszíne: Esztergom, Majer utca 1-3.
Kamera helye
Kamera amit lát
utcafront
főkapu bejárati rész
aula
főkapu kijárat
folyosó
em.re vezető lépcső (dékáni hivatal felé)
hátsó kijárat
felső kertbe vezető lépcső
dohányzórész, hátsó kijárat
udvari rész
mozgáskorlátozottak bejárati ajtaja
udvari rész
gazdasági bejárat
földszinti folyosó szerver szoba

Kamera helyszíne: Esztergom, Kossuth Lajos utca 25.
Sorszám
Kamera helye
Kamera amit lát
1.
utcafront
kapu bejárata
2.
kapualj
kapu bejárat és a porta előtti rész
3.
udvari rész
udvari és kertrész
4.
udvari rész
dohányzó
5.
A épület emeleti folyosó első szakasza
6.
A épület emeleti folyosó második szakasza
7.
A épület emelet
kisfolyosó
8.
B épület földszint
bejárati ajtó és előtér
9.
B épület földszint
folyosó
10.
B épület emelet
folyosó előtere (társalgó)
11.
B épület emelet
folyosó
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19.

Kamera helyszíne: 2087 Piliscsaba Egyetem utca 1.
Kamera helye
Kamera amit lát
Műszaki Épület északi oldal
teherrámpa
Műszaki Épület garázs felett
Műszaki Épület parkoló
Bibliotheca földszinti folyosó
recepció
Bbiliotheca 1. emeleti folyosó
1. emeleti folyosó
Bibliotheca 2. emeleti folyosó
2. emeleti folyosó
Ambrosianum földszint szobor felett
aula
Ambrosianum földszinti folyosó
büfé előtér és folyosó
Iustineum alagsor stúdió
rádió stúdió
Iustineum földszint előtér
bejárat és előtér
Anselmianum földszint folyosó
lépcsőház előtér
Anselmianum és Stephaneum közötti
Anselmianum keleti torony
füves tér és szobor
Vasútállomás északi oldal
lépcső és bejárat
Emericanum déli oldal
sorompó
Felső bejárat , Dékáni Hivatal épülete,
Portácska
nagy parkoló egy része
Stephaneum földszint stúdió
színpad melletti stúdió szoba
Stephaneum 1. em (színpad melletti
lépcsőház)
Stephaneum vágószoba
Ambrosianum déli oldal
Dísz tér
Fényesliget Lakópark felé eső
Főporta mellett
kerítésszakasz
Tanári Lakások felé vezető úton
gázfogadó felé eső kerítésszakasz

20.

II. számú Tanári Lakás északi oldal 2db

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

21.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II. számú Tanári ház bejárata és I.
számú ház felé vezető út + II. számú
ház előtti tér
Tanári Lakások és Vasútállomás közötti kerítés nyomvonala 11db és 1db a
kerítés szakaszon 12db
vasútállomás és peron

Kamera helyszíne: 1088 Budapest Szentkirályi utca 26.
Kamera helye
Kamera amit lát
26. ép. Fsz. aula
A kamera a porta előtti előteret figyeli
26. ép. 129. ajtónál.
A kamera a 26. ép. Hátsó bejáratát
26. ép. 2. em.
A női és férfi öltözőt és a lépcsőházat
26. ép.1. em.
A női és férfi öltözőt és a lépcsőházat
26. ép. mögötti fal
26. ép. mögötti terület a 28. ép. Felé
26. ép. mögötti fal
26. ép. mögötti terület étterem felé
26. ép. fsz.
Bejárati ajtó belülről
26. ép. fsz.
Északi gk. bejárat
26. ép. fsz. utca
28. ép. felé utca
26. ép udvar kisépület hátsó fala
Bródy 15. udvara
26. ép. hátsó parkoló
Raktár, gondnoki iroda, gk. vez. pihenő

7

Sorszám
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Kamera helyszíne: 1088 Budapest Szentkirályi utca 28.
Kamera helye
Kamera amit lát
28. ép. fsz. hatul bal
Hátsó nagy lift előtti keresztfolyósó
28. ép. fsz.
E2 zsibongója
28. ép. fsz. irattár
Jobboldali lépcsőház feljáró
28. ép. fsz. hatul jobb
Hátsó nagy lift előtti keresztfolyósó
28. ép. 2. em. bal
Díszterem előtere
28. ép. 2. em. jobb
Díszterem előtere, Rektori bejárat
28. ép. udvar
28 ép. VIP parkolók
28. ép. hátsó parkoló
E2 mögötti parkoló és kerékpártároló
28. ép. hátsó fal
Gesztenyésudvar
28. ép. fsz.
Déli gk. bejárat
28. ép. fsz. utca
Főbejárat utca
28. ép. fsz. utca
Főbejárat előtere utca
28. ép. fsz. aula
Aula bejárata
28. ép. fsz.
Baloldali lépcsőház, személyzeti lift
28.ép.fsz.
Főbejárat belülről, kápolna
28. alagsor keleti folyosó D. sarok Karbantartó műhely bejárat
28. alags. K-i folyosó középső ajt.
mögött
Ebédlő + Büfé G. bejárat
28. alagsor déli folyosó
Villanyszerelő műhely bejárat
28. I. em. É. Folyosó
Informatika bejárat
28. aula déli folyosó NY. felöl
HEGO bejáratok
28. aula déli folyosó K. felöl
HEGO bejáratok
28. Fsz. É. Folyosó
Orvosi rendelő, HEGO bejárat
28. II. em. rektori hivatal folyosó
rektori titkárság
28. II. em. rektori hivatal folyosó
Főigazgató ajtaja É. Felöl
28. II. em. rektori hivatal folyosó
D. felöl
28. III. em. rektori hivatal GO
folyosó
bejárat felöl
28. III. em. rektori hivatal GO
folyosó
321-raktár felé
28. III. em. 328-as ajtóra néz
Inf. karzat D. bejárat
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Sorszám
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kamera helyszíne: 1088 Budapest Szentkirályi utca 30.
Kamera helye
Kamera amit lát
30. ép. fsz.
A lift és a bejáratiajtót belülről
30. ép. fsz.
30 ép. Utcafelöli bejárat belülről
30. ép. fsz.
Csomag megőrző szekrények és előtere
30. ép. fsz. utca
30. számtól a Mikszáth tér felé utca
30. ép. Fsz. utca
30. számtól a 28. szám déli kapu felé u.
30. ép. Alagsor
Mélygarázs bejárata belülről
30. ép. mögötti fal
Gesztenyésudvar
30. ép. 1. em. könyvtár
Bejárati ajtó belülről
30. ép. 1. em. könyvtár
Bejárati ajtó felől a ruhatárfelé
30. ép. 1. em. könyvtár
Olvasóterem
30. ép. 1. em. könyvtár
Olvasóterem
30. ép. 1. em. könyvtár
Irodák
30. ép. fsz. Jegyzetbolt
Jegyzetbolt bejárat

Kamera helyszíne: 1088 Budapest Mikszáth tér 1.
Kamera helye
Kamera amit lát
Fsz. folyosó
Főbejárat
Fsz. folyosó 005 szobánál
Reviczky utcai folyosó
Fsz. folyosó 005 szobánál
Mikszáth tér felé eső folyosó
Fsz. volt tornaterem
Terem figyelése a Múzeum utca felé
I. emelet folyosó
Főlépcsőházi bejárat
I emelet hátsó lépcsőház
111-es terem bejárat és a lépcső
II. emeleti folyosó
Főlépcsőházi bejárat
II emelet hátsó lépcsőház
209-es terem bejárat és a lépcső
III. emelet folyosó
Főlépcsőházi bejárat
III. emelet folyosó 305-ös terem Mikszáth tér felé eső folyosó
III. emelet folyosó 314 - es terem Mikszáth tér felé eső folyosó
III. emelet hátsó lépcsőház
315-ös terem bejárat és a lépcső
IV. emelet folyosó
Lépcsőházi és a labor folyosó bejárata
IV. emelet folyosó
Szentkirályi utca felé eső folyosó rész
IV. emelet folyosó
Mikszáth tér felé eső folyosó
Fsz. folyosó 010-es terem
Mikszáth tér felé eső folyosó
Szoba bejárat és a laborok és irodák
IV. emelet 406-os szoba
bejárata
011-es iroda
Bejárat és a közlekedő
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Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Kamera helyszíne: 1083 Budapest Práter utca 50/A
Kamera helye
Kamera amit lát
A. ép/4.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó
Kint/SzigonyU/SPARoldal
Spar, Pékség oldala
Kerékpár tároló
Kerékpár tároló
Kint/Parkoló/garázs
Garázs előtér
A. ép/3.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó
Kint/Práter/Dohányzó
Dohányzó épület előtt és utca
Bejárat BAL oldal
Bejárati ajtók és forgóvilla előtér
Garázs feljáró
Garázs feljáró
A. ép/2.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó
B. ép/2.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó
Kint/Épület bejárat
Épület bejárata, bejárati ajtók
Garázs JOBB oldal
Garázsban jobb oldalt levő autók
A. ép/1.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó
B. ép/3.em/átjáró
Átjáró a B épületből az A épületbe
Garázs szint/ Rácsos ajtó
Átjáró a garázsba
B. ép./Gazdasági osztály
Gazdasági osztály előtere
B. ép./2.em./1.folyosó
234, 235-ös szoba felőli folyosórész
B. ép./2.em./2.folyosó
240, 241-es szoba felőli folyosórész
Aula/Bejárat
Aula bejárat felől
B. ép/1.em/Lift előtér
Lift előtér, folyosó a gazdaságinál
B. ép/1.em./átjáró
Átjáró B-ből A-ba
B. ép/3.em/2.folyosó
3. emeleti 2. folyosó képe
B. ép/Fszt/Átjáró
Átjáró B-ből A-ba, Kabátok
B. ép/Fszt/Előtér, Lift
B épületi előtér képe
B. ép/Fszt/Előtér
B épületi előtér képe
B. ép/3.em/1.folyosó
3. emeleti 1. folyosó képe
B. ép/3.em/Átjáró
Átjáró B-ből A-ba, Kabátok
Garázs BAL oldal
Garázsban bal oldalt levő autók
Kis aula/ Forgóvilla mellett
Forgóvilla, Bejárati ajtók, Garázs ajtó, porta
Jedlik előadó
Technikai doboz, tábla, diákok
Simonyi előadó
Technikai doboz, tábla, diákok
Neumann előadó
Technikai doboz, tábla, diákok
Épület északi oldal
Épület előtti járda és fal végig
Épület bal oldal
Épület előtti járda és fal végig
Épület déli oldal
Épület előtti járda és fal végig
Épület jobb oldal
Épület előtti járda és fal végig
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Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Sorszám
1.
2.

Kamera helyszíne: 1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
Kamera helye
Kamera amit lát
Utcafront
Az utcát balra
Utcafront
Az utcát jobbra
Bejárat belül
A bejáratot belülről
016-os ajtó felett
Az udvar egy része
016-os ajtó felett
Az udvar egy része + bejárati ajtó

Kamera helyszíne: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4/18.
Kamera helye
Kamera amit lát
Főbejárati ajtó felett
Főbejárati folyosó
Főbejárati ajtó felett
Előtér
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2. sz. melléklet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Intézményi azonosító: F179633

Tárgy: kamerafelvétel visszanézése

Jegyzőkönyv
Alulírott,…………………………………………………………………………(név, beosztás, elérhetőség) az
alábbiakban megjelölt adatokkal rendelkező kamerafelvételt visszanéztem.
Helyszín:

(telephely címe)

Kamera helye:

(mire lát rá)

Dátum:

(év/hónap/nap)

Idő:

(óra/perc)

Terjedelem:

(felvétel hosszúság)

A felvétel megtekintésének kezdő és záró időpontja:

(óra/perc)

Jelen vannak (név, beosztás, elérhetőség):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Indoklás:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A megtekintés során levont következtetések:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dátum: Budapest, 20.......

Jelenlévők aláírása:
……………………………………………
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