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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy önkormányzat
az elmúlt időszakban több olyan döntést is hozott,
amelyben figyelmen kívül hagyta az építési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
Bejelentő kifogásolja, hogy közterületi
kamerák
kerültek
felszerelésére.
Bejelentő
álláspontja szerint az, hogy az egyik kamera a lakása
elé került elhelyezésre, sérti a magánlakás
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a
személyes adatok védelméhez való jogát.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság és a Budapest Főváros Kormányhivatala az
alábbiak szerint tájékoztattak.
Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a József Attila
lakótelep jó minősége, gondozott zöldfelületei a lakók környezetük iránti
figyelmének is köszönhető. A bejelentésben felsorolt három terület,
amelynek kerítését kifogásolja a bejelentő vélhetően az ún. Nyúldomb, a
központi játszótér és az egykori Pest-Buda mozi telke.
A városrészre a 21/2002.(X.10.) önkormányzati rendelettel elfogadott József
Attila lakótelep és környéke szabályozási terv és építési szabályzat (a
továbbiakban: KSZT) hatályos. A Nyúldomb területét a KSZT IZ-IX/SP
jelű, jelentős zöldfelületű intézményi sportterületbe sorolja, amelyen 1,5 m
magas áttört kerítés létesíthető, továbbá a sportpályák használatához
szükséges kerítések. A volt Pest-Buda mozi telkére IZ-IX/1 jelű jelentős
zöldfelületű intézményi övezet előírásai vonatkoznak, amelyen ugyancsak 1,5
m magas áttört kerítés létesíthető. A nagy játszótér a tervezett felújítása miatt
van átmenetileg bekerítve, ahogy ezt a kihelyezett tábla is ismerteti. Mind a
három említett területen jogszerűen, az építési szabályzatnak megfelelőn
kialakítottak a kerítések.
A lakótelep hosszú ideje ismert problémája a parkolás. A telep 1950-es
években történt tervezésekor még senki nem gondolhatott a gépjárművek
ilyen arányú növekedésére. Az önkormányzat fokozatosan építtet ki újabb
parkolókat a lakosság jobb ellátására. A lakóknak is lenne lehetősége saját
használatú parkoló udvarokat létesíteniük a KSZT szabályozási tervlapján
jelölt helyeken. Az önkormányzat pályázatot hirdetett a lakótelep új építési
szabályzatának készítésére. A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről teljes körű társadalmi nyilvánosságot, részvételt ír elő az
új építési szabályzatok készítésére, amelyben a parkolás szabályozását is
biztosítani kell a helyi adottságokhoz igazodóan. Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) 2017. április 20-i ülésén, 123/2017. (IV.20.) számú
határozatában döntött a József Attila-lakótelepi kamerarendszer
fejlesztéséről. Eszerint a Képviselő-testület azonnali végrehajtási határidővel
jóváhagyta, hogy a négy helyszínre egy-egy darab térfelügyeleti kamera

kerüljön kihelyezésre. A képfelvételek készítését és felhasználását szigorú
szakmai előírások korlátozzák.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása
szerint a bejelentés alapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
lnfotv.) 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indított.
A Hatóság álláspontja alapján a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek (a
továbbiakban: Felügyelet) megfelelő intézkedéseket kell hoznia a térfigyelő
kamerák elhelyezkedéséről és az általuk megfigyelés alatt tartott közterületről
szóló tájékoztatás megismerhetősége és elérhetősége érdekében. A Hatóság
megállapította, hogy a Felügyelet honlapján feltüntetésre került a térfigyelő
kamerák elhelyezkedése, azonban a tájékoztatásból nem derül ki az érintettek
számára egyértelműen, hogy a képfelvevők mely közterületeket tartják
megfigyelés alatt. A Hatóság emellett szükségesnek tartotta, hogy a
Felügyelet a kihelyezett tájékoztatáson tüntesse fel azt - a levelében is
említett tényt - hogy az érintettek magánszférájának védelme érdekében a
kamerák látószögéből minden olyan terület maszkolásra került, mely
alkalmas arra, hogy az érintettek tulajdonában álló területen készítsen
felvételeket. A Hatóság az lnfotv. 56. § (1) és (2) bekezdései alapján
felszólította a Felügyeletet, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. A
Hatóság arról is tájékoztatott, hogy az lnfotv. 22. § (1) bekezdése alapján a
bejelentő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bírósági eljárás során azt,
hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és választása szerint – a bejelentő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

