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Hírlevél 
 

Tisztelt Tagság! 
 

2015. szeptember 23-i dátummal kikerült egy Tájékoztató, amely a Futár rendszerrel felszerelt Combino villamosokba 
szerelt kamera rendszerről értesíti a munkavállalókat.  
 
Mivel a kérdésben semmiféle együttműködést nem tapasztaltunk és a TÁJÉKOZTATÓ szerinti alkalmazást, a törvényi 
hivatkozások helyességét aggályosnak gondoljuk, ezért szakszervezetünk (FHSZ) és szövetségünk a (BKSZSZ) 
konzultációt kezdeményezett. 
 
A konzultáció első köre lezajlott a BKV a BKK és a szakszervezetek képviselőinek részvételével. Elmondtuk, hogy a 
kiadott TÁJÉKOZTATÓ szerinti rendszert nem tartjuk törvényeknek megfelelőnek. A kamera rendszer ezen alkalmazása 
személyiségi jogokat sérthet. Kizárólag csak személy és vagyonvédelmi céllal lehetne kamerákat  működtetni szigorú 
szabályok szerint.  
Elmondtuk, hogy konkrétabb szabályozásra lenne szükség, ahol meghatározásra kellene kerülnie pl. az adatkezeléssel 
kapcsolatos feltételeknek. Ki az a szűk kör, aki megnézheti a felvételeket, kik azok a személyek, akik intézkedhetnek. 
Úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által megfogalmazott elvek a 
TÁJÉKOZTATÓ-ban nem teljesülnek. Elfogadhatatlan, hogy a BKK Közszolgáltatási Szerződés betartását ellenőrizzen 
ebben a formában. 
 
A BKK képviselői elmondták, hogy online csak 3 esetben szeretnének a kamera felvételeibe belenézni ha:  
 

- A járművezető vészjelzőt használ. 
- Utastérben vészjelzőt nyomtak. 
- A kamerát megrongálták. 

 
A munkáltató (BKV) megértette a szakszervezetek aggályait és megállapodás született arról, hogy további egyeztetést 
folytatnak a BKK-val. A BKV új tájékoztatót fog kiadni, amely pontosabb és a törvényeknek megfelelő szabályozást fog 
tartalmazni.  
A konzultáció folytatódik tovább. 
 
Van egy Kollektív Szerződés módosításunk már vagy két éve nyitva, a témában Állandó Bizottsági egyeztetés zajlott, 
ahol megállapodás született pár kérdésben. Ezek a KSZ 3 sz. módosításaként rövid időn belül kerülhetnek rendezésre. 
(pl. jubileumi juttatás jutalomalap 105.000 Ft KSZ-ben rögzülése, 50 éves jubileumok elismerése stb.) 
 
A vitásabb pontokban további egyeztetések lesznek, melyek 4-es sz. KSZ módosítással kerülhetnek majd bevezetésre az 
esetleges megállapodás után 

Kérdéseitekkel keressetek bennünket! 
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