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Tisztelt Fővárosi Ügyészségi Nyomozóhivatal! 
 
 
 
 
A Társaság a Szabadságjogokért (Budapest, 1088, Víg u. 28.) és a Nemzeti Jogvédő 
Alapítvány (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.) jogvédő szervezetek képviseletében az 
alábbi problémával fordulunk a Tisztelt Nyomozóhivatalhoz: 
 
 
Nemrégiben a sajtóból értesültünk arról, hogy a BRFK egy-másfél éves, illetve ennél régebbi 
bejelentett és illegális „szélsőséges” tüntetéseken, megmozdulásokon készült videó 
felvételekkel rendelkezik, illetve ezen felvételeket bűncselekmények feltételezett 
elkövetőinek felismerése érdekében ilyen célból felhasználja. (Videózással kutat a rendőrség 
Józsika támadói után, Index.hu, 2005. május 19., csütörtök 16:15, elérhető: 
http://index.hu/politika/bulvar/kardos0519/).Határozott véleményünk, hogy amennyiben a 
rendőrség valóban rendelkezik ilyen – fél évnél régebbi - felvételekkel, illetve azokat 
nyomozási célra felhasználja akkor nemcsak jogellenesen kezel személyes adatokat 
és megsérti a rendőrségi törvényt, hanem e tevékenységével megszegi a büntető 
törvénykönyv egyes szakaszait is. 
 
 
A rendőrségi törvény egyértelműen rendelkezik az ilyen felvételek kezelésének, tárolásának 
lehetséges módjairól, a 42.§-a előírja: „ha az esemény helyszínén kép- és hangfelvételen 
rögzített cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás nem indult, továbbá, ha az 
abban levő adatok nem képeznek maradandó értéket, a kép- és hangfelvételt legkésőbb az 
esemény időpontjától számított hat hónap elteltével meg kell semmisíteni”. 
 
Tehát, ha indul eljárás, akkor az eljárás során bizonyítékként kell kezelni a felvételeket, és az 
eljárási jogszabályoknak megfelelően a rendőrségnek a felvételeket át kell adnia az 
ügyészség, bíróság, stb. részére. A rendőrség, ha átadta a felvételeket, akkor azzal az 
eredeti célt teljesítette, hiszen egy jogsértés esetén az eljárás megindítása a cél, a 
felvételeket maga nem őrizheti tovább. Ha tovább őrzi, akkor a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 5.§-ban szereplő 
célhoz kötöttségi elvet sérti meg. Továbbá a célhoz kötöttségi elv megsértésén túl a 
rendőrség a rendőrségi törvény 42.§-ban szereplő, a megsemmisítésre vonatkozó hat 
hónapos abszolút határidőt sem tartja be.  
Amennyiben nem indult eljárás, akkor a fenti paragrafus értelmében a felvételeket legkésőbb 
6 hónappal készítésük után meg kell semmisíteni. 
Nyilvánvaló, hogy a BRFK által hivatkozott rendezvények egyikéről készült felvétel sem 
minősül maradandó értéknek, ezért a megsemmisítésre szabott hat hónapos időkeret nem  
volt túlléphető.  
 
Fentiek miatt alulírottak a Btk. 177/A szakaszába, valamint a Btk 225. szakaszába 
ütköző hivatali visszaélés, és visszaélés személyes adattal bűncselekmények miatt, 
ismeretlen tettes ellen 

f e l j e l e n t é s t 

http://index.hu/politika/bulvar/kardos0519/


 
kívánunk tenni, mert meggyőződésünk, hogy a kép -és hangfelvételek fent leírt módon 
való kezelése nem lehet jogszerű. 
 
 
 
Budapest, 2005-06-20. 
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