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[…] részére
Tisztelt […]!
Megkaptam bejelentését, melyben azt kifogásolja, hogy térfigyelő kamerák
működnek a […] társasházban.
Az ügy sikeres kivizsgálása céljából megkerestem a társasház intézőbizottságának
elnökét, aki arról tájékoztatott, hogy a kamerák jelenleg nem üzemelnek, mivel még
nem tettek eleget maradéktalanul a jogszabályi kötelezettségeknek.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerint személyes adat: az
érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az
alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy
képfelvétel készítése is. Az Infotv. 5. §-a alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
A fentiek alapján valakinek a képmása, illetve a róla készített felvétel személyes
adatnak, ezek rögzítése, valamint tárolása pedig adatkezelésnek minősül. Ezen
tevékenységek – törvényi rendelkezés hiányában – kizárólag az érintett
hozzájárulásával végezhetőek.
Mivel az elnök tájékoztatása szerint jelenleg nem történik megfigyelés és rögzítés,
ezért adatkezelést sem végeznek, így az Infotv. rendelkezései nem alkalmazhatók.
Mindazonáltal az alábbiakban tájékoztatom a társasház területén kiépített
kamerarendszer jogszerű üzemeltetésének feltételeiről, mely tájékoztatást az
intézőbizottság elnökének is elküldtem.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-a rendelkezik a társasház
területén alkalmazott kamerás megfigyelésről.
A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését
szolgáló kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes
tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező
tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. A szervezeti-működési szabályzatnak
tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési
szabályokat.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság által kötött szerződés alapján a
kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben
meghatározott személy lehet.
A kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltethető:
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság
védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös
tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a
felvételek felhasználása, nem érhető el,
c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával.
A kamerarendszer a felvételeket automatikusan rögzíti és a rögzítést követő 15 napig
kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény
vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági
eljárásban - ideértve az érintett személy vagy a társasházi közösség által, jogainak
érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak
legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul
törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer
nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára.
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője
férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez
szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében
mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a
szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a
felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve
ne törölje.
A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt
területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen,
jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg
kell jelölni az üzemeltető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető az érintett
személyt - kérésére - köteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen annak céljáról és jogalapjáról, az üzemeltetésre
jogosult személyéről, a felvételek készítésének időpontjáról és tárolásának
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira,
valamint jogorvoslati lehetőségeire.

Az Infotv. 65. §-ban foglaltak szerint a kamerákat üzemeltetőket, mint adatkezelőket
bejelentési kötelezettség is terheli, melynek értelmében a személyes adatokat kezelő
adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni a
törvényben meghatározottakat.
A fentiek alapján abban az esetben jogszerű a kamerás megfigyelőrendszer
működése, ha az a törvényi előírásoknak megfelel, és a társasház közgyűlése a
szükséges tulajdoni hányad birtokában elfogadja az erről szóló határozatot.
A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez való jog érvényesülését érintő ügyben forduljon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz továbbra is bizalommal.
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