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Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr! 
 

Alapítvány (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.) jogvédő szervezetek képv
alábbi problémával fordulunk Önhöz: 
 
A sajtóból értesültünk arról, hogy a BRFK egy-másfél éves, illetve ennél régeb
és illegális „szélsőséges” tüntetéseken, megmozdulásokon készült videó 
rendelkezik, illetve ezen felvételeket bűncselekmények feltételezett elkövetőine
érdekében ilyen célból felhasználja. (Videózással kutat a rendőrség Józsika t
Index.hu, 2005. 

).Határozott véleményünk, hogy amennyiben a 
letve azokat 
t és ezzel a 

A rendőrségi törvény egyértelműen rendelkezik az ilyen felvételek kezelésének, tárolásának 
angfelvételen 
ábbá, ha az 
egkésőbb az 

teleket, és az 
ll adnia az 

A rendőrség, ha átadta a felvételeket, akkor azzal az 
sa a cél, a 

felvételeket maga nem őrizheti tovább. Ha tovább őrzi, akkor a személyes adatok védelméről 
an szereplő 
rtésén túl a 

 rendőrségi törvény 42.§-ban szereplő, a megsemmisítésre vonatkozó hat 
hónapos abszolút határidőt sem tartja be.  

et legkésőbb 

felvétel sem 
aradandó értéknek, ezért a megsemmísítésre szabott hat hónapos időkeret nem  

volt túlléphető.  
 
Majd tíz évvel ezelőtt hasonló ügyben vizsgálódott az Adatvédelmi Biztos, és 1995. 
december 22-én „A Magyar Igazság és Élet Pártja által 1995. október 22-én rendezett 
tömegdemonstráció ideje alatt a Kossuth téren és a Szabadság téren felszerelt és 
működtetett videokamerákkal készített felvételekkel kapcsolatos” ajánlást adott ki. Az ajánlás 
nyomán, 1996. szeptember 1-től került be a rendőrségi törvénybe a jelenlegi hat hónapos 
korlátozás.   
 

rendőrség valóban rendelkezik ilyen – fél évnél régebbi - felvételekkel, il
nyomozási célra felhasználja akkor jogellenesen kezel személyes adatoka
rendőrségi törvényt is megsérti . 
 

lehetséges módjairól, a 42.§-a előírja: „ha az esemény helyszínén kép- és h
rögzített cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás nem indult, tov
abban levő adatok nem képeznek maradandó értéket, a kép- és hangfelvételt l
esemény időpontjától számított hat hónap elteltével meg kell semmisíteni”. 
 
Tehát, ha indul eljárás, akkor az eljárás során bizonyítékként kell kezelni a felvé
eljárási jogszabályoknak megfelelően a rendőrségnek a felvételeket át ke
ügyészség, bíróság, stb. részére. 
eredeti célt teljesítette, hiszen egy jogsértés esetén az eljárás megindítá

és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 5.§-b
célhoz kötöttségi elvet sérti meg. Továbbá a célhoz kötöttségi elv megsé
rendőrség a

Amennyiben nem indult eljárás, akkor a fenti paragrafus értelmében a felvételek
6 hónappal készítésük után meg kell semmisíteni. 
 
Nyilvánvaló, hogy a BRFK által hivatkozott rendezvények egyikéről készült 
minősül m

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


Álláspontunk szerint mind a hatályos jogszabályok, mind az Adatvédelmi Bizt
ajánlása igen pontosan megfogalmazza a rendőrség által tüntetéseken készítet
az abban foglalt személyes adatok kezelésének módját. 1996 óta kellő idő állt
rendelkezésére, hogy a törvényi követelményeknek eleget tegyen, az abba
beépítse gyakorlatába. Jelen eset mégis azt mutatja, hogy ez mégsem s

os hivatkozott 
t felvételek és 
 a rendőrség 
n foglaltakat 
ikerült, és a 

bűnüldözők mind a rendőrségi törvény szabályait, mind az ombudsman ajánlását semmibe 

 
F

-  felvételeket; 
- ombudsmani 

ajánlásnak és a törvényben megfogalmazott elvárásoknak. 
 azzal, hogy 

evezett rendezvényekről készült felvéteket őrizte meg. 
 

t felvételek 

k, mert úgy 
adattal való 
al, hogy az 

 bírósági 
olyamatban. Így kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, szíveskedjen 

lés előtt megvizsgálni. A tüntetésekről 
készült rendőrségi felvételekkel kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot pedig kérjük, a 

getlenül az 1995-ös ajánlásban foglaltak teljesülése tekintetében 
vizsgálja meg.  
 

zíves intézkedését és válaszát várva tisztelettel: 
 
Budapest, 2005. június 7. 
 
 
 
Tisztelettel:  
 

 
 
Társaság a Szabadságjogokért  Nemzeti Jogvédő Alapítvány 
 

veszik. 

entiek miatt kérjük, szíveskedjen megvizsgálni, hogy  
 jelen ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság törvényesen kezelte-e a
 megfelel-e általában a rendőrség adatkezelési gyakorlata az 1995-ös 

- nem sértette-e az egyenlő bánásmód követelményét a BRFK eljárása
csak a szélsőségesnek n

Kérjük, hogy jogsértés esetén rendelje el a törvényellenesen tárol
zárolását, illetve megsemmisítését. 
 
Jelen bejelentésünkkel párhuzamosan az ügyészséget is megkerestü
véljük, hogy a fenti ügyben a rendőrség által elkövetett személyes 
visszaélés gyanúja merült fel. Természetesen tisztában vagyunk azz
Adatvédelmi Biztos nem járhat el abban az esetben, ha az adott ügyben
eljárás van f
a konkrét ügyet még az esetleges vádeme

konkrét ügytől füg

Mielőbbi s


