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Elôtérben:
a közterületi térfigyelés
A kérdés nem ismeretlen olvasóink számára,
hiszen térfigyelés és adatvédelem címmel,
tavaly ôszi számunkban Szádecky Tamás
tollából jelent meg a témával foglalkozó cikk.
(lásd még: detektor online – oktatás – képzés).
Az írás bepillantást engedett a kamerák
telepítése körül folyó jogvitákba. Idén, tekintettel a tervezett jelentôs fejlesztésekre
folytatjuk a témát. Március 24-én a Riarex Kft. egész napos program keretében
igyekezett segítséget nyújtani az általa forgalmazott közterületi térfigyelô rendszerek
telepítéséhez, igényesen áttekintve egyúttal a telepítés általános technikai feltételeit,
jogi vonatkozásait és a témához kapcsolódó kormányzati terveket, lehetôségeket is.

A

következôkben a nap egyik érdekes
elôadásáról számolunk be vázlatosan, amelyet a térfigyelô kamerák felhasználásának jogi vonatkozásairól tartott
Fraknói Gyula rendôr alezredes, az ORFK
Rendészeti Fôigazgatóság munkatársa.
Egy kis visszatekintéssel kezdte elôadását
Fraknói úr. Emlékeztetett arra, hogy 2009
szeptember 1-ig közterületi térfigyelô rendszereket döntôen forgalomfelügyeleti csomópontokban, nagy forgalmú utak és annak kitett közterületek mentén csak a
rendôrség üzemeltethetett. Ezt követôen a
1999. évi LXIII. törvény módosítását követôen már a közterület-felügyelet is figyelheti ezen kamerák képeit. Jelenleg
Budapesten több mint 1000 térfigyelô kamera mûködik, változatlanul döntôen az
önkormányzatok üzemeltetésében, de
ezen rendszerek képeit a kerületi rendôrkapitányságokon, illetve a BRFK Központi
Ügyeletén a rendôrség állománya mûködteti. Ez bizony az utóbbi egy-két év dinamikus bôvülése ellenére is szerény teljesítmény és még köszönô viszonyban
sincs a szükségletekkel.

■ Ugyanakkor több városban is komoly
fejlesztési programok valósultak – valósulnak meg, így Budapesten, Debrecenben,
Nyíregyházán, Gyôrben, Érden. A megfigyelés alá vont területeken a rendôrségi
kimutatások alapján csökkent a bûnesetek
száma.
■ Fontos fejleményként emelte ki, hogy a
rövidtávú kormányzati fejlesztési célok
között szerepel, közterületi térfigyelési célra EU-s források felhasználásával 1.5 milliárd Ft pályázati lehetôség lehívása önkormányzatok számára, közbeszerzések
formájában. A pályázatok benyújtása persze szigorú protokollok mentén kell történjen, a helyi rendôri szervek szakmai támogatása csatolásával.
■ További lehetôség lesz immár a rendôrség számára, még nagyobb léptékû EU-s
források felhasználásával a szolgálat-irányítási rendszerek mûszaki továbbfejlesztése, így széles körû lehetôség nyílhat az
önkormányzati, de akár banki, sportlétesítményi, stb. kamerarendszerek képeinek
azonos idejû fogadására, jelentôsen lerövidítve a rendôrségi reakciók idejét és nö-

velve az eredményes beavatkozások esélyét.
■ Érzékeny kérdésként merült fel itt is mint
szinte minden a témával foglalkozó fórumon, a térfigyelés mint védelmi szükséglet és eljárási gyakorlat ütközési pontjai az
alap személyiségi jogokkal (pl. magántitok-magánlak védelme, közterület – magánterület kérdése pl. a társasházaknál).
Végül nemzetközi kitekintésben halhattunk
néhány elgondolkoztató (egyben elképesztô adatot). Angliában 4,5 millió közterületi kamera mûködik, a többségük az
arcfelismerési lehetôség funkciójával kiegészítve, London belvárosában egy rövid
séta során állampolgárunkról mintegy
300 felvétel készül. Azt gondolnánk, hogy
ez már a személyiségi jogokat is érintô
frusztráció, mégis egy felmérés során a
megkérdezettek 70%-a támogatta a kamerák használatát. Svédországban hangfelismerô rendszereket telepítenek a kamerákhoz.
K. L.

Ui.: Az elôadótól több értékes anyagot is
kaptunk, amelyeket hozzáférhetôvé teszünk detektor online portálunk oktatás
– képzés rovatában, így a következôkben
ezekrôl csak címszavakban.
씰 Javaslat a térfigyelô rendszerek kiépítése és telepítése esetén.
씰 Általános, a rendszerre, a központra, a
kamerákra, az átviteli közegekre vonatkozó követelmények.
씰 A térfigyelés mûködtetését meghatározó jogszabályok.
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