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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Képviselő-testülete (Továbbiakban: KT) a 2021. 

december 9-i ülésén a „Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az 

önkormányzati tulajdonú épületekben” tárgyú előterjesztés tárgyalásakor (vonatkozó határozat 

száma: 620/2021.(XII.9) sz. határozat) Rimovszki Tamás a Közterület-felügyeleti Iroda 

vezetője jelezte, hogy a 100%-os Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bevezetni kívánt 

lépcsőházi kamerarendszerek kiépítését megelőzően el kellene készíttetni az ún. 

„érdekmérlegelési teszt”-t (Továbbiakban: Teszt). Az eredmény megléte után lehetne függővé 

tenni azt, hogy a „felhő alapú rögzítés” bevezetésre kerüljön, azon feltétel mellett, hogy 

amennyiben a teszt lehetővé teszi ennek a rendszernek a bevezetését, akkor az épületekben 

lakókat közvetlenül is megkérdezik a bevezetésről. 

 

A KT ülése előtt felvettem a kapcsolatot a Nádor Rendszerház Kft adatvédelmi tisztviselőjével 

Sípos Győző úrral. Az előzetes egyeztetésen Sípos úr kérte, hogy mivel év vége felé sűrűsödnek 

a feladatai, legyen a Teszt elkészítésének határideje 2022. január 28.  

Ezt a határidőt különböző okok miatt nem tudtuk tartani, még végül 2022. május 20-án 

megküldte az elkészített Teszt eredményét.  

Átolvasva a megérkezett iratot feltűnt, hogy az érdekmérlegelési teszt csak azokkal a 

kamerarendszerekkel foglalkozik, amely rendszerek helyi rögzítőt alkalmaznak, ezért 2022. 

május 23-án írásban az általam megfogalmazott kérdéseken keresztül kértem az eredmény 

kiegészítését. 

A végleges eredmény 2022. május 27-én érkezett meg. Az előterjesztéshez csatoltam, mind a 

két elkészült teszt eredményét. 

 

Az elkészült Teszt (mind a két esetben) azt állapította meg, hogy az „érintettek (bérlők) joga 

nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő (Önkormányzat) jogos érdekeivel szemben, az 

adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintettek vonatkozásában”.  
 

Emiatt a határozatban foglaltak szerint az ingatlanokban bérlői szerződéssel rendelkezőket 

közvetlenül meg kell kérdezni a telepítés szükségességéről. A bérlők megkérdezésének 

formájáról jelenleg egyeztetés folyik. A nyári időszakra -szabadságok, nyaralás - tekintettel 

javaslom a bérlők szeptember közepén való megkérdezését azért, hogy minél több érintettnek 

legyen lehetősége a véleménynyilvánításra. Természetesen ezt megelőzően a megalapozott 

döntés meghozatala miatt, amennyiben szükségesnek tartja a KT, akkor a telepítést végző cég-

, és a Közterület-felügyeleti Iroda ezzel foglalkozó szakemberei tájékoztatják az érintetteket az 

új rendszerről, a két rendszer működési különbségeiről. 

 

Javaslom, hogy két kérdést tegyünk fel eldöntésre a bérlők felé: 

1.) Hozzájárulnak-e az épületben/ingatlanban a kamerák elhelyezéséhez? 

2.) Hozzájárulnak-e, hogy a kameraképet az arra jogosult személyek élőidőben 24 órában 

figyeljék? 

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 

 

Budapest, 2022. június 13.  

       

              Baranyi Krisztina h. 

                    polgármester 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 


