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A h ÁTTÉR

A Budapesti Közlekedési Vállalat zrt. járműveinek 
vezetőit fél év alatt több tucat inzultus érte, ezért 
a cég vezetése tervbe vette a buszok és villamosok 
bekamerázását. 2009 tavaszán egy hannoveri villa-
mosra és egy Volvo típusú autóbuszra kísérleti jel-
leggel három-három kamerát szereltek fel. A kame-
ra fekete dobozként működik, nincs összekapcsolva 
sem a rendőrséggel, sem más szervvel. A felvételek 
72 óránként automatikusan törlődnek, tehát a BKV 
dolgozóinak három nap áll rendelkezésükre, hogy 
amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, a 
rendőrségnek átadják a rögzített mozgóképanyagot.

Ebben az írásban a BKV-nak a buszokon és villa-
mosokon bevezetni kívánt kamerázási terve kapcsán 
összefoglaljuk a kamerás megfigyelésre vonatkozó 
jogszabályokat és bírósági döntéseket, áttekintjük a 
kamerahasználat szükségképpeni jogkorlátozó ha-
tásának alapjogi és kriminológiai vonatkozásait, to-
vábbá megvizsgáljuk a kamerás megfigyelés tágabb 
kontextusát, a magánélet védelme, valamint általá-
ban az alapjogaink és a biztonság közötti kapcsola-
tot.1 Előrebocsátva tanulmányunk következtetéseit, 
meggyőződésünk, hogy veszélyes és hibás a szabad-
ságot és a biztonságot leegyszerűsítő módon, egy-
más ellenpontjaként, zéró összegű játszmaként ér-
telmezni, amelyben az egyik elérni kívánt cél csak a 
másik rovására fokozható.

M I LY EN A LA pON?

Az alkotmány 59. §-a szerint „[a] Magyar Köztársa-
ságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magán-
lakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és 
a személyes adatok védelméhez való jog”. Az Alkot-
mánybíróság a fenti szakaszt információs önrendel-
kezési jogként értelmezte. Az alkotmány 54. §-ában 
foglalt emberi méltósághoz való jogot az AB egy ko-
rai döntésében, a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatban 
az úgynevezett általános személyiségi jog egyik meg-
fogalmazásának tekintette, amely többek között fel-
öleli a személyiség szabad kibontakoztatásához való 

jogot, az önrendelkezés szabadságához való jogot, az 
általános cselekvési szabadságot vagy a magánszférá-
hoz való jogot. Az AB szerint az általános személyi-
ségi jog anyajog, azaz olyan szubszidiárius alapjog, 
amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bírósá-
gok minden esetben felhívhatnak az egyén autonó-
miájának védelmére”.

Ez az alapjog nem korlátozhatatlan ugyan, de 
ahogy az alkotmány 8. § (2) bekezdése fogalmaz, az 
adatvédelem és a magánélethez való jog (privacy) – 
mint minden alapvető jog – lényeges tartalmát még 
törvény sem korlátozhatja. A korlátozás megenged-
hetőségének vizsgálatára az AB egy korai döntésé-
ben, a 20/1990. (X. 4.) AB határozatban kidolgoz-
ta a szükségességi-arányossági tesztet, amely szerint 
„az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdeké-
ben okozott alapjogsérelem súlya összhangban le-
gyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során 
köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb 
eszközt kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás 
a cél elérésére alkalmatlan, az alapjog sérelme meg-
állapítható.” Az AB későbbi döntéseiben is megerő-
sítette, hogy az alkotmány 59. § (1) bekezdésében 
biztosított szabadságjogot mint alapjogot csak ak-
kor lehet korlátozni, ha a jogkorlátozás elkerülhe-
tetlenül szükséges és egyben arányos a korlátozással 
elérni kívánt célhoz képest.2 A célhoz kötöttség kö-
vetelményéről szólva az AB a 15/1991 (IV. 13.) AB 
határozatban megállapította, hogy „személyes ada-
tok meghatározott cél nélküli, tetszőleges jövőbeni 
felhasználásra való gyűjtése és feldolgozása alkot-
mányellenes”.

Az alkotmány mellett a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezik az adatvédelem 
és a magánélet védelmének kérdéséről, amely nem 
sokkal a rendszerváltást és a fent idézett alkotmány-
bírósági határozatot követően született, szem előtt 
tartva az információs önrendelkezési jog kitüntetett 
helyzetét és önállóságát A törvény „célja annak biz-
tosítása, hogy – ha e törvényben meghatározott jog-
szabály kivételt nem tesz – személyes adatával min-
denki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat 
mindenki megismerhesse” [1. § (1) bekezdés].

Bárd Petra – Borbíró Andrea

KAMERALÁZ
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Kérdésként felmerülhet, hogy a kép, illetve a kép-
felvétel lehet-e adat, azaz vonatkozhat-e rá az Avtv. 
A jogalkotó 2004-ben szembement az AB korábbi-
akban kifejtett véleményével,3 és egyértelművé tette, 
hogy „adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítá-
sára alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyér-
nyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is” (Avtv. 
2. § 9. pont). Ugyanez a rendelkezés segít megvála-
szolni azt a kérdést, vajon a BKV zrt. által bevezet-
ni kívánt kamerázást tekinthetjük-e adatkezelésnek: 
a törvény szerint adatkezelés “az alkalmazott eljárás-
tól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megvál-
toztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zá-
rolása, törlése és megsemmisítése, valamint az ada-
tok további felhasználásának megakadályozása”.

Miután tehát tisztáztuk, hogy az adatvédelmi tör-
vény hatálya kiterjed a bevezetni kívánt programra, 
a következő kérdés, hogy az adatkezelés mikor tör-
vényes. Az Avtv. 3. § (1) bekezdése szerint szemé-
lyes adat két esetben kezelhető jogszerűen, ha ah-
hoz az érintett hozzájárul vagy ha azt törvény vagy 
a törvény felhatalmazása alapján helyi önkormány-
zat rendelete elrendeli.

Először az érintett hozzájárulását vizsgáljuk. Az 
érintett személyek körén belül megkülönböztet-
hetjük a BKV zrt. munkavállalóit – a villamos- és 
buszvezetőket, ellenőröket stb. –, valamint az uta-
sokat. A 2. § 6. pontja szerint hozzájárulás alatt az 
érintett kívánságának megfelelő tájékoztatáson ala-
puló önkéntes és határozott kinyilvánítását értjük, 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vo-
natkozó személyes adatok kezeléséhez.

Ami a vezetőket illeti, a munkáltató és a munka-
vállaló között fennálló hierarchikus kapcsolat okán 
az önkéntességet fokozott körültekintéssel kell vizs-
gálni, és minden egyes munkavállalónak lehetősé-
get kell adni, hogy élhessen a tiltakozás jogával. Ag-
gályos lehet továbbá, hogy a kamera a munkaválla-
ló járművezetők állandó megfigyelésére adna módot, 
amely kifejezetten ellentmond az EU adatvédelmi 
munkacsoportja (Article 29 Data Protection Working 
Party) több véleményének. A munkavállalók jogai-
val foglalkozó 8/2001., valamint a videomegfigyelé-
sekkel foglalkozó 4/2004. számú határozat is hang-
súlyozta, nem lehet kamerákat úgy elhelyezni, hogy 
a munkavállaló folyamatos megfigyelés tárgya le-
gyen. Az önkéntességet biztosíthatja és a szükséges-
ség követelményét is kielégíti, ha a vezető saját ma-
ga működtetheti a kamerát, azaz ki- és bekapcsol-
hatja. Ez azonban még mindig nem oldaná meg az 

utasok adatkezelésbe való önkéntes beleegyezésének 
problémáját.

Az önkéntes hozzájárulás ugyanis nem valósulhat 
meg, ha az adatalanynak nincs valós választási lehe-
tősége. A BKV zrt., gyakorlatilag monopolhelyzet-
ben, közfeladatot lát el, amelynek nincs igazi alter-
natívája. Az autóval, taxival való közlekedést sokan 
vagyoni viszonyaiknál vagy életkoruknál fogva nem 
választhatják, míg a gyalogosan vagy kerékpárral 
való közlekedés az életforma, a lakó- és munkahely 
távolsága, az életkor, az esetleges fogyatékosság vagy 
számos egyéb körülmény miatt nem tetszés szerint 
választható lehetőség. Az adatkezelésbe való önkén-
tes beleegyezésről nem beszélhetünk a tömegközle-
kedés mint közszolgáltatás igénybevétele esetén.4

Ezt követően azt vizsgáljuk, lehet-e a hatályos 
jogszabályok valamelyikét úgy értelmezni, mint 
amely a BKV zrt. járatain kamerák használatát 
igazolhatja. általánosságban kamerák használatá-
ra felhatalmazást adhat a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény (Rtv.);5 a közterület-felügyeletről szó-
ló 1999. évi LXIII. törvény; a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény; valamint a személy- és vagyonvédelmi, va-
lamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szó-
ló 2005. évi CXXXIII. törvény. A sportról szóló tör-
vény értelemszerűen nem adhat a BKV zrt.-nek fel-
hatalmazást, ezért részletesebben a másik három 
törvényt vizsgáljuk.

A 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekez-
dése szerint akkor alkalmazható elektronikus kép-
rögzítés az emberi élet, testi épség, személyi szabad-
ság védelme, valamint vagyonvédelem érdekében, ha 
a „fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jog-
sértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e 
jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítá-
sa más módszerrel nem érhető el, továbbá e techni-
kai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szüksé-
ges mértékű, és az információs önrendelkezési jog 
aránytalan korlátozásával nem jár”. A 30. § (2) be-
kezdése szerint az elektronikus megfigyelőrendszer 
„kizárólag magánterületen, illetve a magánterület-
nek a közönség számára nyilvános részén [alkalmaz-
ható], ha ehhez a természetes személy kifejezetten 
hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is 
megadható.” Ugyanakkor az adatvédelmi biztos ál-
lásfoglalásában kifejtett szűkítő értelmezés szerint 
ez a szakasz kizárólag a teljesen önkéntes alapon fel-
kereshető magánterületekre vonatkozik, míg a köz-
üzemek esetében az érintetteknek nincs érdemi vá-
lasztási lehetőségük arra nézve, hogy igénybe ve-
szik-e azokat vagy sem.6

A felhatalmazás elvileg az Rtv.-ből is levezethető 
volna. Képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel ké-
szítése cím alatt a törvény 42. § (1) bekezdése a rend-
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őrség számára lehetővé teszi, hogy “a rendőri intéz-
kedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal ösz-
szefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a 
környezetéről, illetőleg a rendőri intézkedés szem-
pontjából lényeges körülményről, tárgyról” felvé-
telt készítsen. A (2) bekezdés szerint a „Rendőrség 
közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzé-
si, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, 
bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon kép-
felvevőt helyezhet el és felvételt készíthet”. A BKV 
zrt. járműveinek területe azonban nem az Rtv. ha-
tálya alá tartozó közterület. Azonban még ha az 
Rtv. hatálya alá tartozónak is tekintenénk a nyilvá-
nos magánterületet, a törvény 42. § (3) bekezdése 
alapján az „elhelyezésre kerülő képfelvevő szüksé-
gességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület ki-
jelöléséről a Rendőrség előterjesztésére az illetékes 
települési önkormányzat dönt”. A vizsgált esetben 
azonban tudomásunk szerint a rendőrség nem ter-
jesztett elő ilyen irányú javaslatot, ezt az eljárást nem 
folytatták le, tehát a rendőrségi törvény sem tekint-
hető olyan jogszabálynak, amelynek alapján megen-
gedhető volna kamerák elhelyezése a BKV járatain. 
Ugyanezen indok alapján nem terjed ki az 1999. évi 
LXIII. törvény hatálya sem a közterületnek nem mi-
nősülő BKV zrt. járműveire.

álláspontunk szerint a fentiek fényében a hatá-
lyos magyar szabályozás nem ad módot a BKV jára-
tain kamerák elhelyezésére. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a jövőben egy megfelelő felhatal-
mazást adó törvényi szintű jogszabály elfogadása el-
képzelhetetlen volna.

A BKV járatainak kamerákkal való fölszerelé-
se jogalapjának kérdését a főpolgármester-helyet-
tes kezdeményezésére 2010. október 29-én tárgyal-
ta a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztést visszhan-
gozva a főpolgármester a miniszterelnöknek címzett 
2009. októberi levelében a 2005. évi CXXXIII. tör-
vény módosítását kezdeményezte.7 A módosítás egy-
részt a törvény 31. § (2) bekezdését egészítené ki, 
és felhatalmazást adna kép- és hangfelvétel közfor-
galmú közlekedési eszközön való rögzítésére, azzal, 
hogy a felvételeket felhasználás hiányában a rögzí-
téstől számított legfeljebb három munkanap eltel-
tével meg kellene semmisíteni. Másrészt a törvény 
31. § (3) b) pontja is módosulna: nemcsak vasútál-
lomáson, repülőtéren és metrómegállóban, hanem 
más közforgalmú közlekedési eszköz, így autóbusz 
és villamos állomásán és megállóhelyén is elhelye-
zésre kerülhetnének kamerák. Az itt készült felvéte-
leket felhasználás hiányában legfeljebb harminc na-
pon belül kellene törölni8

Véleményünk szerint de lege ferenda az elmúlt év-
tizedekben kimunkált adatvédelmi keretrendszer 

szolgálhatna alapul, ezért ennek fényében vizsgál-
juk meg a törvénymódosítási javaslatot. Elsősor-
ban a célhoz kötöttség elvét kell szem előtt tartani, 
hiszen a készletező jellegű adattárolás tilalma9 az 
adatvédelem alapköve. Ennek megfelelően az Avtv. 
5. § (1) bekezdése szerint „személyes adatot kezelni 
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötele-
zettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelés-
nek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.” 
A (2) bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy „csak 
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatke-
zelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 
a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulá-
sához szükséges mértékben és ideig”. Egy jövőbe-
li jogszabály megfogalmazásához tehát elengedhe-
tetlen a célok pontos meghatározása. Kérdés, hogy a 
cél vajon a járművezetők védelme, vagy pedig egy-
részt az utasok személy- és vagyonvédelme, más-
részt a járművezetők erőszak elleni óvása. Ameny-
nyiben az előbbi a cél, kérdéses, hogy a járműnek a 
vezetőfülkétől távol eső részére szükséges-e kame-
rákat felszerelni.

Kifejezetten félrevezető a főpolgármester-helyet-
tes és a főpolgármester azon érvelése, hogy mivel 
Szabó Máté ombudsman 2008. szeptember 30-i ál-
lásfoglalásában támogatta,10 hogy a jegyellenőrök – 
a metró és a HÉV megállóiban, ahol már vannak 
kamerák – a kamerák előtt ellenőrizzék a jegyeket a 
későbbi jogviták könnyebb tisztázása érdekében, eb-
ből az következne, hogy „az állampolgári jogok or-
szággyűlési biztosa nem látta akadályát annak, hogy 
a BKV zrt. kamerákat helyezzen el meghatározott 
helyeken”.11 Az ombudsman javaslatának ugyan-
is nem az utasok és a vezetők személy- és vagyon-
védelme volt a célja, hanem a jegyellenőrök durva 
fellépése elleni küzdelem. A kamerákat tehát épp a 
BKV zrt. dolgozói ellenőrzésére, és nem az ő védel-
mükre találta alkalmazhatónak. Fontos az is, hogy 
az ombudsman a már meglévő kamerákat javasolta 
az atrocitások kivizsgálásának segítésére alkalmazni, 
nem pedig új kamerák telepítését támogatta. Nem 
is támogathatta, hiszen a jegyellenőrök durva fellé-
pésének megfékezése a magánéletet sokkal kevésbé 
korlátozó módon is elérhető, mint a kamerás megfi-
gyelés: például a jegyellenőrök kiválasztási rendsze-
rének módosításával, az ellenőrök tréningjével, el-
lenőrzésével stb.

Kérdéses továbbá, hogy szükséges-e három napig, 
ill. a megállóhelyeken elhelyezett kamerák esetében 
harminc napig megőrizni a felvételeket. Ameny-
nyiben ugyanis bűncselekmény történik, a felvételt 
azonnal átadják a rendőrségnek; ha pedig nem, akár 
a végállomáson, akár a nap végén, de három napnál 
mindenképpen rövidebb időközönként folyamatosan 
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törölni kellene azokat. Leginkább azonban az vitat-
ható, hogy a kamera-e az egyetlen, az alapjogokat a 
legkisebb mértékben korlátozó célravezető eszköz a 
járművezetők és/vagy az utasok biztonságának fo-
kozására. Ahogy a továbbiakban bizonyítani fogjuk, 
elnagyolt és kevéssé alátámasztott a törvényjavaslat 
indokolása: „Az elmúlt időszakban a bűncselekmé-
nyek egyre emelkedő számával párhuzamosan nö-
vekszik annak az igénye, hogy a személy- és vagyon-
védelem kamerák elhelyezésével valósuljon meg.”12 
A jogalkotó nem indokolta meg, vajon miért a ka-
merás megfigyelés igénye merült fel és nem más, a 
magánélethez való jogot kevésbé korlátozó és egy-
ben hatékonyabb rendszer bevezetése.

A jogalap kérdésénél maradva felmerül egy to-
vábbi dilemma: vajon helyesen döntött-e a főváro-
si önkormányzat, amikor a személy- és vagyonvé-
delmi törvény módosítása mellett tette le a voksát. 
A járműveken elhelyezendő kamerák esetében ez 
védhető álláspont, hiszen magánterületről van szó, 
még ha nyilvános magánterület is az. A villamos- 
és buszmegállókban elhelyezendő kamerák eseté-
ben azonban nem feltétlenül jó választás a hatályá-
ban magánterületekre kiterjedő törvény módosítása. 
A villamos- és buszmegállók ugyanis tipikusan köz-
területek, nem pedig a BKV zrt. tulajdonában ál-
ló ingatlanok. Ezért indokolt lett volna a 2005. évi 
CXXXIII. törvény helyett az Rtv. módosítását kez-
deményezni.

Noha nem feltételezzük, hogy a főpolgármes-
ter-helyettes jogállamisági szempontokat áldozott 
volna fel a politikai racionalitás oltárán, észre kell 
vennünk, hogy a 2010-es parlamenti választásokig 
fennálló megosztottság mellett egy minősített több-
séggel módosítandó törvény kiegészítésére kevés volt 
az esély. Ezért a fővárosi önkormányzat szempontjá-
ból akár racionális is lehetett volna az egyszerű több-
séggel meghozható személy- és vagyonvédelmi, nem 
pedig a kétharmados rendőrségi törvény módosítá-
sának kezdeményezése. Akár politikai megfontolás, 
akár tévedés álljon a jogalap meghatározása mellet-
ti választás mögött, az nem maradhat következmé-
nyek nélkül. A közterületek bekamerázására csak az 
Rtv. adhat csak felhatalmazást – ugyanakkor a fő-
városi önkormányzat szándéka az Rtv. 42. §-ában 
meghatározott feltételeknek a 2005. évi CXXXI-
II. törvény általi bővítése, valamint az abban lefek-
tetett eljárás megkerülése. Márpedig ahogy az AB 
fogalmazott: „Az Alkotmány rendelkezése alapján 
minősített többséggel elfogadott törvényt egyszerű 
többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosí-
tani vagy hatályon kívül helyezni.”13 Tehát ameny-
nyiben a legfőbb alkotmányos kérdésekben dönteni 
hivatott testület osztja aggályainkat, a törvényterve-

zet – még ha elfogadásra is kerül – elbukik az alkot-
mányos szűrőn.

A jó gyakorlat kidolgozásához természetesen 
nem csupán a hatályos magyar jog, hanem az uni-
ós és nemzetközi joganyag ismerete is szükséges. Az 
uniós jogszabályok sorában a két alapvető adatvédel-
mi dokumentum az Európai Parlament és a Tanács 
95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozá-
sa vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (1995. október 24.), vala-
mint a Tanács 2008/977/IB kerethatározata a bün-
tetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés keretében feldolgozott személyes 
adatok védelméről (2008. november 27.). Segítségül 
hívhatók továbbá az Article 29 adatvédelmi munka-
csoport véleményei, vagy az Európai Szabványügyi 
Bizottság (European Committee for Standardization, 
CEN) 1997 közepén elindított kezdeményezése, az 
információs társadalom szabványosítási rendszer (In-
formation Society Standardization System) nevű pro-
jekt14 eredményei.15 A nemzetközi dokumentumok 
közül pedig elsősorban az Európa Tanács egyezmé-
nyei említendők, így az egyének védelméről szóló, az 
automatikus személyes adatfeldolgozásra vonatkozó 
1981-es egyezmény (ETS 108), valamint elsősor-
ban az Emberi jogok európai egyezménye (EJEE) 
8. cikke a magán- és családi élet, a lakás és levelezés 
tiszteletben tartásáról, valamint az ehhez kapcsoló-
dó strasbourgi esetjog. Az EEJE is elismeri, hogy 
ezek a jogok nem korlátozhatatlanok, ám gyakor-
lásukba csak törvényben meghatározott módon le-
het beavatkozni, olyan esetekben, amikor az egy de-
mokratikus társadalomban többek között a közbiz-
tonság vagy bűncselekmény megelőzése érdekében 
szükséges [8. cikk (2) bekezdés].

A megfelelő jogszabályi háttér és felhatalmazás 
nélkül történő adatgyűjtés tekintetében egyéb átfo-
gó kódexek, mint a Ptk. és a Btk., valamint a bün-
tetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) is tar-
talmaznak rendelkezéseket, amelyek egyéb feltételek 
fennállása esetén vonatkozhatnak a kamerás térfi-
gyelésre.

A Ptk. 80. § (1) bekezdése alapján a “személyhez 
fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával 
vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle vissza-
élés”. A visszaélés formája nem csupán a nyilvános-
ságra hozatal lehet, hanem a képmás visszaélésszerű 
készítése, felhasználása is.16 A Btk. 177/A. §-a sze-
rint bűncselekményt követ el az, aki visszaél szemé-
lyes adattal, így többek között az adatvédelmi tör-
vényi rendelkezések megszegésével jelentős érdeksé-
relmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően 
személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát 
szolgáló intézkedést elmulasztja. Valószínűtlen, de 
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nem teljesen kizárható a jelentős érdeksérelem oko-
zása, különösen amennyiben az adatbiztonság elve 
nem érvényesül.

Végül azért is célszerűtlen a kamerák jogalap nél-
küli bevezetése, mert az így megszerzett képfelvétel 
bizonyítékként büntetőeljárásban nem használható 
fel. A Be. 78. § (4) bekezdése szerint ugyanis „[n]em 
értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási esz-
közből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész 
vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más 
tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lé-
nyeges korlátozásával szerzett meg”.

A M AGÁN ÉLET ELVONT ÉRTÉK E 
KONTR A KON K R ÉT EM bER EK 

KON K R ÉT bIZTONSÁGA

A szabadság és biztonság viszonyát gyakran antago-
nisztikusan ellentétesnek mondják. Egyrészt a ter-
rorizmus elleni küzdelem, másrészt az állítólago-
san növekvő bűnözés megelőzése és üldözése teszi 
szükségessé az újabb és újabb, a magánéletünk-
be egyre inkább beavatkozó technikák alkalmazá-
sát.17 A szükséghelyzet, a megelőzés és a bizton-
ság az egyik serpenyőben, a jogok és szabadságok a 
másikban. Ugyanakkor a biztonság nevében hozott 
szabályok egy része, a jelenleg alkalmazott eszközök 
szükségtelenek, aránytalanok, és ellentétesek lehet-
nek a jogállamiság elveivel.

A biztonság oldalának hangsúlyozása súlyos kö-
vetkezményekkel járhat a jogállamiság szempontjá-
ból. Először is a biztonság és a jogkorlátozás mel-
letti érvek elfogadása esetén tényleges, valós, már 
meglévő jogokat kell feláldoznunk egy meghatároz-
hatatlan valószínűséggel bekövetkező veszély oltá-
rán. Másodszor, a többség könnyen hozzászokik az 
alapjogokat korlátozó módszerekhez. Ez rendkívül 
veszélyes tendencia, hiszen a mindenhonnan lesel-
kedő kamerák, a méltóságot sértő, meztelenre vet-
kőztető reptéri átvilágítás, a munkáltató vagy a biz-
tosítók által kezelt genetikai és egyéb szenzitív ada-
taink védtelenné válása ellen egy idő után nem lesz, 
aki felszólaljon. Harmadrészt a biztonságot minde-
nek előtt hirdetők gyakran azt a látszatot kívánják 
kelteni, hogy a jogkövető többségnek, a szabálytisz-
telő állampolgároknak nincs mitől tartaniuk – vagy 
legalábbis jobban kellene tartaniuk a bűnözéstől és a 
terrorizmustól, mint a jogkorlátozástól. Ez vélemé-
nyünk szerint meglehetősen megtévesztő látszat.

Illúzió ugyanis azt gondolni, hogy a magánéle-
tet érintő drasztikus beavatkozások csak a súlyos 
bűnelkövetők jogait csorbítják. Még ha az első jog-
szabályok elfogadásának időpontjában igaz is ez 

az érvelés, idővel beszivároghatnak ezek a korláto-
zó megoldások – és ahogy a gyakorlat mutatja, be is 
szivárognak – a bűnözéskontroll hagyományos terü-
leteire. A kiterjedt adatmegőrzés és -megosztás pe-
dig fatális következményekkel bírhat társadalmi és 
interperszonális kapcsolatainkra. A kvázi szükségál-
lapot, illetve – akárki is legyen az ellenség: egy lát-
hatatlan terrorista hálózat, egy ország vagy maga a 
gonosz tengelye – a csaknem háborús rendkívüli ál-
lapot során elfogadott jogszabályok jellemzője, hogy 
a háborún, a támadáson vagy a veszélyeztetett idő-
szakon túlra nyúlnak. Nemcsak a terrorizmuselle-
nes jogszabályokra igaz ez, hanem a bűnmegelőzés 
vagy bűnüldözés általános eszközeire is: nagyon ne-
héz megszabadulni a kameráktól, ha egyszer felsze-
relték őket.

Nem csupán a kognitív disszonancia keltette fe-
szültség miatt próbáljuk bizonygatni, hogy jó dön-
tést hoztunk a kamerákkal, de politikailag is nehéz 
vállalni egy rossz döntés következményeit, amennyi-
ben kiderül, hogy a korábbi elképzelésekkel ellen-
tétben a kamerázás mégsem bizonyul hatékonynak. 
Olyan hatalmas összegek forognak ugyanis kockán, 
hogy nem hatékony voltának a beismerése felér egy 
politikai öngyilkossággal. Ezért különösen felelőt-
len intézkedés a kamerák közpénzből történő felsze-
relése előzetes hatástanulmány, a pontos beszerelé-
si és üzemben tartási költségek számbavétele nélkül. 
úgy véljük, prudens gazdálkodás csak úgy valósul-
hat meg, ha az összes jogi aggály elhárul és tisztázó-
dik, valamint ha a fenntarthatóság garantálható, mi-
előtt egy nagyméretű beruházás megtörténik. Ezért 
is tartjuk különösen fontosnak a pilot projektek be-
vezetését, amire a nyugati világban érdemben nem 
került sor.18 A BKV zrt. által bevezetett próbaüzem 
ideje alatt különösen fontos a hatékonyság vizsgála-
ta, csakúgy, mint a jogi háttér tisztázása, és ameny-
nyiben megtörténne a hatásvizsgálat a kamerák tö-
meges beszerzését megelőzően, ez a gondos előké-
szítés akár a legjobb gyakorlatként (best practice) is 
szolgálhatna.

Persze nem kérdéses, hogy a biztonságpolitika – 
legalábbis részben – a demokratikus játékszabályok 
hatókörén kívül esik, gondoljunk csak a titkos in-
formációgyűjtés szabályaira. A kérdés sokkal inkább 
az, vajon az új módszerek, az áldozatok, amelyeket a 
biztonság nevében hozunk, az ellenőrzés új formái, 
lehetőségei és technikai megoldásai, amelyek lehető-
vé teszik a tökéletesebb és folyamatos megfigyelést, 
vajon hoznak-e az életünkbe minőségi változást, és 
ha igen, milyen jellegűt, azaz újradefiniálják-e sza-
badságjogainkat.

Mivel csaknem lehetetlen felderíteni valamennyi 
veszélyforrást, mindenki gyanússá válik. Ez a para-
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noia tömeges adatgyűjtés, -feldolgozás és -megosztás 
formáját ölti; az ártatlanság vélelmének torz értelme-
zésében, a szűkre szabott bírói felülvizsgálati lehető-
ségben materializálódik, és bizonyos embercsopor-
tokkal szembeni fokozott félelemhez vezet, különö-
sen, ha azok egy bizonyos nemhez, korcsoporthoz, 
társadalmi csoporthoz tartoznak, ha egyes álla-
mok polgárai vagy bizonyos bőrszínnel rendelkez-
nek. A félelem államában a megelőzés a varázsszó, 
amelynek érdekében alapvető emberi jogokat, eljárá-
si garanciákat adunk fel. A bűnüldözésben azonban 
veszélyes lehet az a defenzív álláspont, mely szerint 
annál biztonságosabb a környezet, minél több adat 
áll a hatóságok, azaz az állam rendelkezésére. Ez a 
hozzáállás több dimenziót is érint: az adatellenőr-
zés egyre kiterjedtebb, mind térben, mind időben, 
mind pedig formájában. Több és több teret figyelnek 
térfigyelő kamerákkal, életünk egyre nagyobb szeg-
mense kerül ellenőrzés alá, és egyre több pillanatun-
kat digitalizálják. Az adatgyűjtés és -kezelés is egyre 
többféle formát ölt, a repülőtéri biztonsági ellenőr-
zéstől a chipek alkalmazásáig. új jelenség a köz- és 
magánszféra fokozott együttműködése is, egyre el-
terjedtebb az adatmegosztás a biztonság biztosítása 
nevében.19 Mindezek a jelenségek egy „megfigyelési 
csomagot” (surveillance assemblage)20 alkotnak, amely 
végső esetben totális kontrollba torkollhat, ami so-
kakat a Foucault-i panoptikumra emlékeztet.

A vita a gyakorlatban eldöntöttnek látszik. Az eu-
roatlanti térségben, úgy tűnik, viszonylag könnyedén 
feladjuk alapjogainkat, magánéletünket, olyan alap-
vető értékeinket, amelyekért évszázadokon keresztül 
küzdöttünk. A félelem államára jellemző az egysze-
rűsítés, a biztonság és a szabadságjogok egy mérleg 
két serpenyőjébe helyezése, majd az érzelmeken, kü-
lönösen a félelmen keresztüli manipulációt követően 
a megfigyelési technikák körének szélesítése. Mint 
cseppben a tenger, híven mutatja ezt a kevéssé kifi-
nomult vitát az adatvédelmi ombudsman és a BKV 
egyik korábbi vezetőjének vitája. Miután az adatvé-
delmi ombudsman egy televíziós műsorban aggályát 
fejezte ki a villamosok és buszok bekamerázása, il-
letve a kamerázás jogalapja kapcsán, a BKV akko-
ri jogi igazgatója a következőképpen foglalta össze a 
közlekedési vállalat álláspontját: „Jogi igazgatóként 
határozottan az a véleményem, hogy ha azt állapít-
ja meg az adatvédelmi biztos hivatala, hogy [a beka-
merázásnak] nincs jogalapja, […] a BKV határozott 
szándéka az, hogy ettől függetlenül folytatni fogja a 
pénzügyi lehetőségei, keretei között a kamerák te-
lepítését. Mert sokkal-sokkal fontosabbnak tartjuk 
gyakorlatban az emberek személyi és vagyonvédel-
mét, mint az ombudsmani hivatal által képviselt [ál-
láspontot].”

Az országgyűlési biztosok között sincs egyetér-
tés a kamerázás megengedhetőségének kérdésében. 
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos 2007. december 
10-én kelt levelében azt üzente a BKV zrt. képvise-
lőjének, hogy „még hallgatólagosan sem szeretném 
a BKV zrt.-t arra biztatni, hogy az utastereket akár 
csak megfigyelési funkcióval is működő kamerákkal 
lássa el”.21 Az új adatvédelmi biztos, Jóri András a 
jogalap hiányát nehezményezte elsősorban 2009. au-
gusztus 18-i állásfoglalásában.22

Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa 2008-ban valóban azt javasolta, hogy a jegy-
ellenőrök és a biztonsági őrök a metró és a HÉV te-
rületén elsősorban a biztonsági kamerák látóterében 
végezzék tevékenységüket, az utasokkal szembeni 
atrocitások elkerülése érdekében.23 Ezzel szemben 
2009. november 23-án, amikor Szabó Máté ismét a 
BKV zrt.-vel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, 
megállapításai alapján a szabadságot és a biztonsá-
got versengő értékekként felfogva, megelőlegezve 
a kamerák hatékonyságát, kifejezetten támogatta a 
BKV járművein a kamerák telepítését: „…az utas-
nak sincs joga az ellenőrrel szemben verbális vagy 
tettleges agresszióra. Az ilyen támadások számának 
csökkentése, egyúttal az utasok biztonságérzetének 
növelése érdekében az ombudsman támogatja a kép-
rögzítésre alkalmas zárt láncú kamerarendszer tele-
pítését.”24

Veszélyesnek tartjuk a szabadság és a biztonság 
közötti versengés kritika nélküli elfogadását, a kü-
lönböző értékek ellenpontként való értelmezését, hi-
szen a biztonság megteremtése a szabadságjogokba 
való csekélyebb beavatkozás révén is megtörténhet. 
Ez csupán nagyobb kreativitást, a közbiztonság ve-
szélyforrásainak és a veszélyekre adott versengő vá-
laszoknak az átgondoltabb értékelését igényli. Azon-
ban ha meggyőződésünket egy pillanatra feladnánk, 
és megengednénk annak feltételezését, hogy csak-
ugyan egymást kizáró értékekről van szó, még min-
dig érdemes volna egy alapvető kérdést tisztáznunk. 
Ez pedig a következő: vajon a megfigyelési techni-
kák, a biztonság oltárán meghozott áldozatok meg-
hozzák-e a várt eredményt, azaz a megfigyelési 
technikák kiterjesztése térben és időben valóban ha-
tékony módja-e a biztonság növelésének.

A cSODA FEGY V ER 
VA R ÁZSTA LAN íTÁSA

A rendpárti kriminálpolitikai retorika képviselői 
gyakran zavarba ejtően kényelmes vitapozíciót fog-
lalnak el: a „több kontroll, több biztonság” kézen-
fekvőnek tűnő tétele könnyen mentesítést ad min-
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den további érvelés alól. Az utóbbi hónapokban pél-
dául a kamerás térfigyeléssel kapcsolatban olyan 
kijelentésekkel találkozhattunk a sajtóban és politi-
kai programokban, mint a következők: „Közbizton-
ság szempontjából rendkívül kedvezőek a tapaszta-
latok a térfigyelő kamerarendszerekkel. Ahol meg-
jelennek a kamerák, csökken a bűnözés, a térfigyelő 
kamerákkal védett lakó- és közterületek biztonsá-
gossá válnak”;25 „[a]z tény, hogy a bűncselekmények 
száma csökken ott, ahol kamera van”.26

A Rend és biztonság elnevezésű közbiztonsági 
program nyilvánosságra kerülését követően az ori-
go internetes hírportál több fordulóban igyekezett 
kideríteni, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium milyen empirikus bizonyítékok alap-
ján kötelezte el magát a kamerák számának meg-
duplázása mellett. A kérdésekre érdemi válasz nem 
érkezett,27 pedig ez az információ szakmai és köz-
érdeklődésre egyaránt számot tarthatna. Nem csak 
azért, mert senkinek nem mindegy, hogy a közbiz-
tonságra fordított kormányzati kiadások valóban jó 
helyre kerülnek-e. Nem is csak azért, mert a témá-
val foglalkozó kutatók számára a „rendkívül kedve-
ző tapasztalatok” és a „tény, hogy csökken” maga-
biztossága szokatlanul hangzik egy olyan kérdésben, 
amelyet a kriminológiai vizsgálatok szerint sokkal 
inkább az ambivalencia és a kétségek jellemeznek. 
Hanem azért is, mert az elmúlt évek intenzív hazai 
és nemzetközi privacy-diskurzusai után különösen 
érdekes lenne tudni, hogy a döntéshozók mire ala-
pozva tartják a kamerákkal megvalósított jogkorlá-
tozást a közbiztonság javítása érdekében szükséges-
nek és arányosnak.

A kamerás térfigyelés kriminálpolitikai népsze-
rűsége az 1980-as években kezdődött Nagy-Britan-
niában, szoros összefüggésben az úgynevezett szi-
tuációs megelőzés felértékelődésével, illetve az ezt 
generáló társadalompolitikai és kriminológiai szem-
léletváltással. A hagyományos jóléti kriminálpoliti-
kát elutasító konzervatív kormányzat a bűnözés-
kontroll olyan eszközeit részesítette előnyben, ame-
lyek a bűnözés reprodukciós folyamatainak hosszú 
távon jelentkező és költséges alakítása helyett a je-
lenség szintjére koncentráló, rövid távon is eredmé-
nyes, pragmatikus megoldást kínálnak. A belügy-
minisztérium mellett ekkor szerveződő ún. admi-
nisztrációs (értsd: kormányzati alkalmazásban álló) 
kriminológusok azt hirdették, hogy a bűnözéskont-
roll eszközeinek kevéssé a bűnözés bonyolult szoci-
ológiai értelmezésein, mint az úgynevezett racioná-
lis döntés pragmatizmusán kell alapulniuk, s céljuk 
így a jogkövető és jogellenes magatartás között ész-
szerűen mérlegelő potenciális elkövető költség-ha-
szon mérlegének alakítása lehet. Ez az elméleti pa-

radigmaváltás a kriminálpolitikai eszköztár jelentős 
átrendeződését eredményezte: a kriminálpolitika 
súlypontja a bűnözés okainak társadalompolitikai 
kezeléséről a nyolcvanas évek végére a kriminalitá-
si jelenség kontrollálására, azaz a közvetlen felügye-
let, az elrettentés és a szituatív kontroll eszközeire 
helyeződött át.

A brit adatok jól jelzik a kamerák rohamos nép-
szerűsödését. Míg 1987-ben csupán két város hasz-
nált térfigyelő kamerát, 1994-re már 79, 1998-re 
pedig 440 helyi önkormányzat telepített zárt láncú 
hálózatot. Az állománybővülés párhuzamosan zaj-
lott az állami finanszírozás dinamikus növekedésé-
vel: 1994 és 1997 között a brit kormányzat 37 mil-
lió fontot szánt bekamerázásra, a következő három 
évben pedig újabb 170 millió fontot nyitott meg az 
önkormányzatok számára kifejezetten erre a célra.28 
Az azóta eltelt évtizedben a szigetország több mint 
500 millió fontot költött a jelenleg működő több 
mint négymillió – világviszonylatban 20%-os része-
sedést jelentő – kamerára. Az önkormányzatok előtt 
megnyíló roppant mértékű kormányzati támogatás 
kulcsfontosságú tényező volt a kamerák robbanás-
szerű terjedésében, hiszen a bármilyen központi fi-
nanszírozásra nyitott önkormányzatok azonnal éltek 
a lehetőséggel. Ezzel magyarázható, hogy az egyéb-
ként azóta bizonyítottan jobb bűnmegelőzési ered-
ményeket felmutató,29 ám a 80-as, 90-es években 
még meglehetősen szkeptikusan kezelt utcai világí-
tás fejlesztése nem kapott ekkora támogatást, s így 
sokáig háttérbe szorult a helyi közbiztonsági prog-
ramokban. A kamerás térfigyelés elterjedésének tör-
ténete tehát azt jelzi, hogy a kormányzat finanszíro-
zási prioritásai hosszú időre döntően meghatározzák 
a bűnmegelőzés profilját.30

Mindez persze annak a kérdésnek a fényében kü-
lönösen érdekes, hogy az eredmények megérték-e 
az óriási anyagi ráfordítással és az alapjogok kiter-
jedt korlátozásával járó befektetést. Nagy-Britannia 
ugyanis – csakúgy, mint most, húsz évvel később 
Magyarország – úgy adta át magát a kamerákkal 
kapcsolatos eufóriának, hogy vajmi kevés empirikus 
bizonyíték állt rendelkezésére az eszköz hatékonysá-
gát illetően. A „több kontroll, több biztonság” axi-
ómája, kiegészülve a rohamos technológiai fejlődést 
övező optimizmussal és persze az ehhez fűződő pi-
aci érdekekkel, egyfajta csodavárással vette körül a 
kamerákat és az új kontrolltechnikák egész sorát.

Nagy-Britanniában a „kamerás térfigyeléssel kap-
csolatos várakozásokat a realitás hiánya jellemezte. 
Az egymást követő kormányzatok úgy tekintettek 
rá, mint a válaszra (sőt, a csodafegyverre) a krimina-
litási problémákkal szemben. A kormányzati forrá-
sokból részesedést kérők közül csupán kevesen érez-
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ték úgy, hogy a kamerák hatékonyságát igazolni kel-
lene. Hiszen a kormány miért éppen erre, és nem 
másra költene, ha nem lenne hatékony eszköz?”31 
A helyzet nagyon hasonló most Magyarországon. 
A döntéshozó pozíciókban lévők között uralkodó-
nak látszik egyfajta közmegegyezés, amely alapján a 
kamerák számának növelését kötelező elemként ci-
tálják minden közbiztonság-javító javaslatban, te-
kintet nélkül arra, hogy ez idáig hazánkban sem si-
került megnyugtatóan definiálni sem azt, hogy mi-
lyen eredményeket várunk a kameráktól, sem pedig 
azt, hogy e várakozásokat milyen bizonyítékok tá-
masztanák alá.

A bűnmegelőzési intézkedések – így a kamerák – 
hatékonyságáról a XX. század végére állt össze olyan 
ismeretanyag, amely már megfelel a szigorú mód-
szertani követelményeknek. Magyarországon azon-
ban nem készült ilyen hatásvizsgálat. A hazai elem-
zések nem ütik meg a tudományos érvényességhez 
szükséges módszertani szintet, és az esetek többsé-
gében nem terjednek túl a bűnügyi statisztikai ada-
tok egyszerű összevetésén. Noha a kamerákat öve-
ző hazai diskurzus előszeretettel hivatkozik az ilyen 
„ránézéses” módszerek eredményeire, a nemzetközi 
szakirodalom ezt a fajta értékelést nem tekinti elfo-
gadható módszertani eszköznek. Ennek a legfonto-
sabb oka az úgynevezett belső érvényesség hiánya, 
az tehát, hogy a hivatalos statisztikák egyszerű egy-
más mellé helyezése távolról sem szolgáltat kielégí-
tő választ a hatékonyságvizsgálatok két legfontosabb 
kérdésére: egyrészt arra, hogy a beavatkozás (jelen 
esetben a kamerák telepítése) okozott-e változást a 
kriminalitási trendekben, másrészt pedig arra, hogy 
ha tapasztalható is változás, azt ténylegesen a beavat-
kozás idézte-e elő.

Ami az első kérdést illeti, a kriminálstatisztikai 
összevetés több okból is súlyosan félrevezető lehet, 
ráadásul a hazai rendszer alkalmatlan is az ilyen jel-
legű elemzésekre. Ahogy Ligeti Miklós rámuta-
tott, a bűnügyi statisztika a bűncselekmény elkö-
vetési helyét közigazgatási egységként és nem hely-
rajzi egységként rögzíti. A bűnügyi statisztika tehát 
legfeljebb települési szintű adatot tartalmaz, s en-
nél részletesebb bontást adatvédelmi okokból nem is 
tartalmazhat.32 Azonban még ha rendelkezésre áll-
nának is a megalapozott kriminálstatisztikai össze-
vetéshez szükséges részletes területi adatok, önma-
gában ez sem küszöbölné ki a hivatalos statisztikai 
adatgyűjtés torzító mechanizmusait, így különösen 
a hatósági szelekció közismert veszélyeit. A sokkal 
inkább a rendőrség tevékenységét, mint a tényle-
ges bűnözési helyzetet mérő hazai kriminálstatisz-
tika tehát messze elnagyolt eszköz egy olyan mikro-
léptékű beavatkozás összetett hatásainak a mérésére, 

mint amelyet a közterület-felügyelő eszközök loká-
lis telepítése jelent.

Még kevésbé megbízható az egyszerű krimi-
nálstatisztikai összevetés a belső érvényesség má-
sik eleme, a tényleges ok-okozati összefüggés szem-
pontjából. Ez a kritérium arra vonatkozik, hogy a 
hatékonyságvizsgálat valóban a beavatkozás követ-
kezményeit mérje, ne pedig egyéb hatásokat. Azok a 
kijelentések, amelyek a bűnözés ilyen-olyan statisz-
tikai változására hivatkoznak a kamerák telepítése 
után, általában nem számolnak azzal, hogy ennek 
számtalan egyéb oka is lehet. A leggyakoribb hiba-
forrás a bűnözés általános időbeli, területi és struk-
turális trendjeinek figyelmen kívül hagyása, azaz 1. 
ha a csökkenést jelző eredmények valójában a terü-
leten már folyamatban lévő enyhülés trendjébe il-
leszkednek, 2. ha a területi összehasonlítás szerint a 
csökkenés a beavatkozással nem érintett területeket 
is hasonló mértékben jellemzi, vagy 3. ha azoknak a 
bűncselekményeknek a száma is csökken, amelyek 
kívül esnek a beavatkozás hatókörén. További tor-
zító tényező lehet, ha a kamerák telepítése egy tá-
gabb városrehabilitációs/közbiztonsági program ré-
szeként történt meg, vagy ha a területet egyébként 
bármilyen lényeges szocioökonómiai átrendeződés 
jellemzi, ezek ugyanis önmagukban is átstrukturál-
ják a helyi bűnözést.

Ezek a nehézségek jelzik, hogy egy érdemi haté-
konyságvizsgálat elvégzése komoly elméleti felké-
szülést és módszertani rendet igényel. A jó haté-
konyságvizsgálat empirikus felvétel vagy részletes, 
helyrajzi szintű és valamennyi észlelt bűncselek-
ményt garantáltan rögzítő statisztikák alapján ké-
szül, tartalmazza az időbeli (a beavatkozás előtti 
és utáni), valamint a térbeli (kísérleti és kontroll-
csoport) összehasonlítás lehetőségét, és – az úgy-
nevezett randomizált vagy kvázi randomizált vizs-
gálat módszerével – az elemzés során végig kontroll 
alatt tartja a kriminalitást potenciálisan befolyáso-
ló összes egyéb tényezőt.33 Kizárólag e minimális 
módszertani feltételek mellett állapítható meg az, 
hogy a kamerák telepítése eredményezett-e a bű-
nözés önmozgásáról leválasztható hatást a krimi-
nalitási trendekben, és ha igen, e hatás milyen irá-
nyú és erejű.

Mint korábban említettük, hazánkban nem ké-
szült e feltételeknek megfelelő vizsgálat, következ-
tetéseket ezért csak a külföldi eredmények alapján 
lehet levonni. Ezek azonban jól általánosíthatók, így 
fontos iránymutatásul szolgálhatnak a térfigyelő ka-
merák hatékonysági és költséghatékonysági kérdése-
inek megválaszolásához, s támpontot jelenthetnek a 
jogkorlátozás szükségességének és arányosságának 
megítéléséhez.
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A kamerás térfigyelésre vonatkozó legfontosabb 
kutatás a brit szerzőpáros, David P. Farrington és 
Brandon C. Welsh elemzése.34 Ez ugyanis nem 
egyedi kutatás, hanem a kérdéssel foglalkozó hoz-
záférhető és módszertanilag megbízható elsődleges 
kutatások összesítése és másodelemzése, amelyet a 
szerzők az új vizsgálatok megjelenésével időről idő-
re átdolgoznak. Az elemzés így bemutatja egyrészt 
a módszertanilag értékelhető elsődleges kutatások 
egyedi eredményeit, másrészt úgynevezett sziszte-
matikus másodelemzéssel méri az átfogó hatást, azt 
tehát, hogy a kamerás térfigyelés koncepciója általá-
ban mennyiben tekinthető a bűnmegelőzés hatékony 
eszközének. A projekt külön vizsgálja az egyes bűn-
cselekménytípusokra gyakorolt hatást, és elkülönítve 
elemzi a kamerás térfigyelés négy legfontosabb terü-
letét: a városközpontokban, a középületekben, a tö-
megközlekedési eszközökön és a parkolókban vég-
zett megfigyelést.

Ami a tömegközlekedést illeti, a szerzők arra vo-
natkozóan jelenleg csupán négy olyan elsődleges ku-
tatást tudnak azonosítani világszerte, amely mód-
szertanilag megbízhatónak tekinthető. A négy el-
sődleges kutatás kumulált másodelemzése pedig azt 
jelzi, hogy a tömegközlekedési eszközökön alkalma-
zott kamerás térfigyelés nem szignifikáns (azaz a sta-
tisztikai módszertan szabályai szerint véletlenszerű) 
hatást gyakorol a bűnözésre. Összességében tehát 
jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan megbízha-
tó empirikus bizonyíték, amely a tömegközlekedési 
eszközök kamerás megfigyelésének egyértelmű sike-
rét prognosztizálná.

Az ellentmondásos eredmények jól illeszked-
nek a térfigyelő kamerák általános hatékonyságá-
val kapcsolatos kétségek sorába, ugyanis az 1990-es 
és 2000-es években születő hatékonyságvizsgálatok 
sorra a kamerák erősen korlátozott lehetőségeit jel-
zik. E kutatások legfontosabb következtetése szerint 
igencsak elhamarkodottak voltak azok az optimis-
ta várakozások, amelyek a közbiztonsági problémák 
általános gyógyírét látták az elektronikus megfigye-
lés kiterjesztésében. A kutatási eredmények három 
területen kezdik ki a kamerákba vetett általános bi-
zalmat: 1. a bűnmegelőzési hatás, 2. a bűnözési féle-
lemre és a közterületi revitalizációra vonatkozó ha-
tás, valamint 3. a bűnfelderítésre gyakorolt hatás vo-
natkozásában.

1. A hatékonyságvizsgálatok szerint a kame-
rás térfigyelés bizonyos körülmények között csök-
kentheti a bűnözést, az esetek nagy részében azon-
ban nincs szignifikáns hatása, egyes esetekben pe-
dig egyenesen kriminogén hatás mérhető. Kedvező 
eredmény leginkább parkolókban, garázsokban je-
lentkezik, egyéb területeken a térfigyelés elvét-

ve hatékony.35 Ahogy a tömegközlekedési eszközö-
kön, úgy más területeken is az eredményes térfigye-
lések jellemzően valamilyen tágabb közbiztonsági 
csomagba illeszkednek, amelynek egyéb elemei va-
lószínűleg önmagukban is hatékonyak lennének.36 
A kedvező hatás jellemzően rövid távú; a hosszabb 
utánkövetések szerint a kamerák megszokottá válá-
sával a kezdeti eredmények is gyorsan megkopnak.37 
Ennek oka feltehetően egyrészt a potenciális elret-
tentő hatás csökkenése, másrészt a bűnelkövetés új, 
„kamerabiztosabb” módjainak kialakulása. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy amíg a mindennapi életüket 
élő jogkövető járókelők változatlanul a megfigyelés 
állandó alanyai maradnak, a felkészültebb elkövetők 
gyorsan megtanulják kikerülni a kamerákat.

A potenciális kriminogén hatás okai nem teljesen 
tisztázottak, de nagy valószínűséggel a mechanikus 
megfigyelés több kutatásban is feltárt szociológi-
ai és szociálpszichológiai veszélyeivel állnak össze-
függésben.38 Az intenzív kamerás térfigyelés ugyan-
is gyengítheti a bűnmegelőzés egyéb, organikusabb 
eszközeinek hatását. A bűnmegelőzés minden terü-
letén igaz az az összefüggés, hogy az úgynevezett 
informális kontroll eszközei általában hatékonyab-
bak a formális kontrollnál,39 és ha a formális kont-
roll (jelen esetben a kamera) az informális kontroll 
mechanizmusait (mint például a járókelők egymás-
ra figyelését) kioltja, úgy ez kedvező terepet bizto-
síthat a kriminális magatartások számára. Ezzel ter-
mészetesen nem azt állítjuk, hogy például a buda-
pesti közlekedési eszközök bekamerázása a bűnözés 
növekedését eredményezné (ez igen valószínűtlen), 
azt azonban igen, hogy az informális vagy félformá-
lis, „emberközeli” kontroll erősítése a járműveken – 
csakúgy, mint a közterületeken – jóval kedvezőbb 
eredményekkel kecsegtet, mint a mechanikus meg-
figyelés intézményesítése.40

Ami a bűncselekménytípusok szerinti eredmé-
nyeket illeti, a kamerás térfigyelés szignifikáns haté-
konyságot a gépjárműlopások csökkentésében mutat. 
Azonban az ilyen célú elektronikus megfigyelés be-
vezetése is nagyfokú körültekintést igényel, hiszen a 
kedvező eredmények könnyen a bűnözés területi át-
strukturálódását eredményezhetik. Ennek két iránya 
lehet, és a kutatások mindkét esetre ismernek példát: 
egyrészt elképzelhető, hogy a kedvező hatás más te-
rületekre is átterjed (azaz például néhány parko-
ló bekamerázása a gépjárműlopások csökkenéséhez 
vezet más parkolókban is), más esetekben azonban 
éppen ellenkezőleg, a vizsgálatok úgymond áthelye-
ződésről, azaz a bűncselekmények más területen tör-
ténő megnövekedéséről számolnak be.41 Mivel jelen-
leg még nem azonosítottak azok az általános felté-
telek, amelyek között e folyamatok bekövetkeznek, 
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esetenként kell megvizsgálni azt, hogy a bekamerá-
zásnak milyen várható hatása lesz a bűnözés átren-
deződésére.

Az erőszakos, impulzív, konfliktus vagy garázda 
jellegű és alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett 
cselekmények megelőzésében a kamerás térfigyelés 
javarészt hatástalannak bizonyul.42 Ebben semmi 
meglepő nincs az ilyen bűncselekmények krimino-
lógiai jellemzőinek ismeretében: a kamera hatékony-
ságát az alapozza meg, hogy az az elkövető, akit el-
rettenthet, racionálisan mérlegel, megfontolt, előre 
kalkulál, de az elkövetőknek ez a típusa inkább va-
gyon elleni, mint garázda vagy erőszakos bűncselek-
ményeket követ el. Ez a körülmény újra a kamerás 
megfigyelés terjesztését pontos céldefiniálás nélkül, 
általános indokokkal szorgalmazó törekvések elhi-
bázottságára figyelmeztet.

2. A kamerás megfigyelés melletti gyakori érv, 
hogy még ha a tényleges bűnmegelőző hatása nem 
is jelentős, a lakosság bűnözéstől való félelmeinek 
mérséklésével hozzájárul a nagyobb közbiztonság 
érzetének kialakulásához, s így közvetetten a kö-
zösség aktivizálódását, a közterületek visszahódí-
tását és az adott városrész revitalizációját segíti elő. 
Noha a 80–90-es évek kutatásai gyakran megerő-
sítették ezt a hipotézist,43 az újabb attitűd- és féle-
lemvizsgálatok jóval kevesebb kedvező eredménnyel 
kecsegtetnek. Martin Gill és munkatársai 2007-es 
átfogó, immár kontrollcsoporttal végzett vizsgálata 
szerint az egyébként mégoly kamerapárti lakosság 
biztonságérzetét csupán igen kis mértékben befolyá-
solta a kamerák tényleges felszerelése, a biztonság-
érzet lényeges javulása ugyanis csak akkor követke-
zett volna be, ha a környékre jellemző áldozattá vá-
lási valószínűség ténylegesen csökkenni kezd, vagy 
legalábbis csökkenő tendenciát észlel a lakosság. Fel-
tehetően ezzel állt összefüggésben a lakossági támo-
gatás megváltozása a kamerás megfigyelés beveze-
tése után, ugyanis az eszköz népszerűsége szignifi-
kánsan csökkent a bevezetést követően , különösen a 
korábban leginkább kamerapárti lakosok körében.44

Ezek az eredmények igencsak figyelemre méltók, 
hiszen egyszerre világíthatnak rá a kamerás meg-
figyelés korlátozott hatékonyságára és annak le-
hetséges indokaira. Egyrészt könnyen elképzelhe-
tő, hogy az ellentmondásos kutatási eredmények – 
azok, amelyek szerint a kamera lényegesen növeli a 
közbiztonságérzetet, és azok, amelyek szerint nincs 
ilyen hatása – mindegyike megállja a helyét, s igaz-
ságtartalmuk valójában a térfigyelés elterjedésének 
függvénye.

A bűnmegelőzési hatékonyságnál már utaltunk 
arra, hogy az esetleges kezdeti hatás az idő múlá-
sával és a kamerák megszokottá – kikerülhetővé – 

válásával elenyészik, s nagyon is lehetséges, hogy a 
helyzet hasonló a bűnözéstől való félelemre gyako-
rolt hatással kapcsolatban is. A tömeges bekamerá-
zás kezdetekor a lakosság a kriminálpolitika alakí-
tóihoz hasonlóan úgy érezhette, hogy megtalálta a 
gyógyírt veszélyeztetettségei forrásaira, s a „csoda-
fegyver” birtokában a szubjektív félelmek akkor is 
csökkenhettek, ha maga a kriminalitási helyzet vál-
tozatlan maradt. A XXI. század elején azonban más 
a helyzet. A kamerák mindennapi életünk megszo-
kott részévé váltak, s a varázs – függetlenül attól, 
hogy objektíve hatékony eszköz-e vagy sem – meg-
kopott. Lehetséges tehát, hogy napjainkban lénye-
gesen nehezebb a lakosságot meggyőzni a felszerelt 
kamerák üdvözítő hatásáról akkor, ha az üdvözülést 
nem érzi saját bőrén. A helyi lakosok hamar elfe-
lejtik a kamerák jelenlétét, nem tekintik a közterü-
let valós részének, így a terület arculatát és a róla al-
kotott közbiztonsági percepciókat továbbra is sokkal 
inkább a tényleges közösségi jelenlét természete és a 
mindennapi tapasztalatok határozzák meg.45 Azaz a 
kamerák akkor játszhatnak jelentős szerepet a bűnö-
zéstől való szorongások csökkentésében, ha a lakos-
ság úgy érzékeli, hogy a közterület használata ked-
vezően változott.

A kamera azonban nem képes arra – amire példá-
ul az utcai világítás javítása igen –, hogy barátságo-
sabb, gondozottabb, átláthatóbb, a járókelők által is 
magukénak érzett környezet képét sugallja. Többek 
között önmagában ezért alkalmatlan eszköz – és tö-
meges elterjedésével egyre alkalmatlanabbá válik – 
a közterületi revitalizációra és az organikus közös-
ségi folyamatok helyreállítására.46 A kamera ugyan-
akkor komor üzenet a lakosság felé – figyelmeztetés 
egy permanensen fennálló veszélyhelyzetre. Jelenlé-
te még ott is a magas kriminalitás és a folyamatos 
veszélyeztetettség képét sugallhatja, ahol egyébként 
nem ez a valós helyzet. Ezt a hipotézist támaszt-
ja alá Gill és Spriggs egy másik vizsgálata, amely 
szerint a kamerák jelenlétének tudatában lévő meg-
kérdezettek lényegesen jobban aggódtak a bűnözés 
miatt, mint azok, akiknek nem tűnt fel a kamerák 
telepítése.47 A bűnmegelőzési hatékonysághoz ha-
sonlóan tehát a kameráknak a bűnözéstől való féle-
lemre gyakorolt hatása messze nem egyértelmű: még 
a kedvező hatásokat is könnyen semlegesíthetik nem 
szándékolt kedvezőtlen következmények.

3. A kamerás térfigyelés lakossági és politikai 
támogatottságát különösen felerősíti, ha a közvé-
lemény által nyomon követett, kiemelt súlyú bűn-
cselekmény felderítésében játszik sikeres szerepet. 
Európa-szerte ilyen hatással járt például a 2005-ös 
londoni terrortámadások elkövetőinek gyors és két-
ségkívül a metróhálózat kameráinak is köszönhető 
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azonosítása, amelyet követően a kontinensen csak-
nem mindenhol felerősödtek a bekamerázási törek-
vések.48 A kamerás rögzítés valóban hasznos eszköz 
lehet a bűnfelderítésben, kérdés azonban, hogy en-
nek a bűncselekmények számához képest mekkora a 
tényleges esélye.

Sajnálatos módon a kamerák bűnfelderítési ha-
tékonyságáról jóval kevesebb empirikus vizsgálat 
készült, mint bűnmegelőzési kompetenciáiról, így 
a rendelkezésre álló információk elsősorban belső 
rendőrségi értékelésekből származnak. 2008-ban 
egy konferencián a New Scotland yard Viido (Visu-
al Images, Identifications and Detections Office) vezető-
je, Mick Neville a londoni térfigyelés „teljes kudar-
cáról” számolt be, hiszen a városban elkövetett rab-
lások mindössze 3%-ában segítették a felderítést a 
térfigyelő kamerák felvételei.49 Ezt a szkeptikus ér-
tékelést erősíti meg a Metropolitan Police tavalyi je-
lentése is, amely szerint csupán minden ezer kame-
rára jutott egy felderített bűncselekmény. Ez a ka-
merák telepítési és üzemeltetési költségére lebontva 
azt jelenti, hogy ezeknek a – jellemzően kisebb sú-
lyú – cselekményeknek a felderítése ügyenként 20 
ezer fontba (több mint hatmillió forintba) került.50

A kamerák sűrűsége és a felderítési ráta között 
a jelentés nem talált összefüggést – sőt, valójában a 
legerőteljesebben megfigyelt területek 80%-án az át-
lagos alatt maradt a felderítés aránya. Az adatok ar-
ra utalnak, hogy a kameráknak a felderítésben betöl-
tött szerepe döntően függ egyrészt a technikai hát-
tértől, másrészt pedig az emberi tényezőtől, azaz a 
kamerák figyeléséhez, a reakcióhoz, a felvételek ki-
értékeléséhez és a büntetőeljárásban való felhasznál-
hatóvá tételéhez szükséges személyi, jogi és szak-
mai feltételektől.51 Jelenleg a jelek szerint e ténye-
zők fejlesztése további súlyos anyagi ráfordításokat 
és újabb adatvédelmi megszorításokat követel még 
a világ legnagyobb kameraállományával rendelkező 
országban is.

Ha hihetünk a brit rendőrség tapasztalatainak, 
a kamerák bűnfelderítési hatékonyságának korláto-
zottsága önmagában is rendkívül problematikus, hi-
szen újra hangsúlyosan veti fel a költséghatékonyság, 
valamint az alapjogi megszorítás szükségességének 
és arányosságának kérdését. Ha azonban az általá-
nos tapasztalattá az válik, hogy a kamera jelenlé-
te csupán minimális hozzáadott kockázatot jelent a 
bűnelkövető számára, akkor ráadásul egy kedvezőt-
len kriminológiai hatással is számolni kell: a felderí-
tési eredménytelenség még az esetleges bűnmegelő-
zési hatást is alááshatja. Az elrettentés mint krimi-
nálpolitikai eszköz eredményessége ugyanis minden 
területen – a büntetéssel való fenyegetésben épp-
úgy, mint a kamerás térfigyelésben – elsősorban at-

tól függ, hogy a potenciális elkövető mekkora szub-
jektív esélyt lát bűncselekménye felderítésére és a fe-
lelősségre vonás bekövetkezésére.

KÖV ETK EZTETÉSEK

A fenti kutatások legoptimistább olvasata is csak 
annyit mondhat a kamerás térfigyelésről, hogy az 
eredmények ambivalensek, és nincs meggyőző empi-
rikus bizonyíték arra, hogy akár a bűnmegelőzés, akár a 
bűnözéstől való félelem, akár a bűnfelderítés vonatkozá-
sában meghatározó szerepe lenne a kriminalitási tren-
dek alakításában.

Természetesen nem arról van szó, hogy a kamerás 
térfigyelést teljesen száműzni kellene a bűnmegelő-
zés eszköztárából – meghatározott feltételek mellett, 
jól behatárolható körben a bűnözéskontroll hasznos 
kiegészítő eszköze lehet. Igazolhatatlanok azonban 
azok a jelenlegi diskurzust meghatározó axiomati-
kus kijelentések, amelyek tényként könyvelik el az 
elektronikus megfigyelés hatékonyságát, és a köz-
biztonságra hivatkozással minden más szempontot 
mellőzve szorgalmazzák annak kiterjesztését. Jelen-
leg világszerte az a visszás gyakorlat alakult ki, hogy 
a mindig terjeszkedő megfigyelési technikák veszé-
lyeire figyelmeztető érvek szorulnak állandó igazo-
lásra, holott azok jogkorlátozó természetére tekintet-
tel a „bizonyítási terhet” éppen a kamerák telepítését 
szorgalmazóknak kellene viselniük. A bekamerázá-
si trend ugyanis nagyon nehezen fordítható vissza: 
ha a kamerákat felszerelik, kicsi a valószínűsége an-
nak, hogy mégoly hatástalan működés esetén is le-
szerelnék őket.

Egy olyan jogkorlátozó gyakorlat állandósítása, 
amelynek hozadéka az empirikus bizonyítékok sze-
rint igen bizonytalan, a jelenleginél jóval nagyobb 
körültekintést igényelne – arról nem is beszélve, 
hogy a kamerás térfigyelés a bűnmegelőzés egyik 
legköltségesebb módja, a kriminalitás elleni küzde-
lem anyagi forrásai viszont behatároltak, egyáltalán 
nem mindegy ezért, hogy milyen hatásfokú eszkö-
zökre allokálják e forrásokat. A kamerákkal kapcso-
latos diskurzusban tehát nem az szorulna bizonyítás-
ra, hogy a kamera nem csodafegyver, hanem éppen 
ellenkezőleg: minden egyedi esetben nyomós indo-
kokkal kellene alátámasztani azt, hogy a tervezett 
beavatkozás közbiztonsági hozadékai valóban szük-
ségessé és arányossá teszik a cserébe fizetett jogkor-
látozást csakúgy, mint az anyagi ráfordításokat.

Mindezek fényében álláspontunk szerint a ka-
merás térfigyelést csak különösen indokolt és alá-
támasztott esetben, igazolható hatékonyság mellett 
szabad bevezetni, így nagyfokú óvatosságot javas-
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lunk a tömegközlekedési eszközök bekamerázásával 
kapcsolatban is. Természetesen tisztában vagyunk a 
BKV által jelzett probléma súlyával, megítélésünk 
szerint azonban rendelkezésre állhatnak olyan esz-
közök, amelyek mind alapjogi, mind pedig költség-
hatékonysági szempontból jobban szolgálják a BKV 
és a lakosság érdekeit. Ehhez mindenekelőtt – ahogy 
minden sikeres bűnmegelőzési projekthez – a prob-
léma részletes ismeretére, azaz a tömegközlekedési 
eszközökön előforduló bűncselekmények és szabály-
sértések kriminológiai természetének feltárására len-
ne szükség.

A tipikus konfliktushelyzetek, a legveszélyezte-
tettebb napszakok és járatok, a jogsértések elköveté-
sének körülményei, a jellegzetes bűnelkövetési szi-
tuációk és kockázati tényezők, a leggyakoribb jogel-
lenes magatartásformák, továbbá az, hogy az adott 
esetekben mely védekezési mechanizmus hiánya 
könnyítette meg a jogsértést, kijelölheti a bűnmeg-
előzés lehetséges irányait is. Ami ez utóbbit illeti, 
véleményünk szerint nem egyetlen kontrolleszköz 
bevezetésére van szükség, hanem a városi tömeg-
közlekedés egészét érintő átfogó közbiztonsági re-
formra. Egy ilyen csomag, noha természeténél fogva 
bonyolultabb tervezést igényel, mint néhány kame-
ra üzembe helyezése, számos olyan elemet tartal-
mazhat, amely hatékony és költséghatékony módon, 
az alapjogokat valóban csak a szükséges és arányos 
mértékben korlátozva vezet be új szituációs megelő-
zési eszközöket és kontrollmechanizmusokat a tö-
megközlekedési eszközökön. Biztonság és szabad-
ság viszonya ugyanis, bármennyivel egyszerűbb is 
volna elfogadni az ellenkezőjét, nem zéró összegű 
játszma.
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