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Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdés alapján benyújtott közérdekű adatigénylésével 

összefüggésben az alábbiak szerint tájékoztatom. 

 

1. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy az egyes rendőrségi fogdákon összesen évenként 

2018, 2019, 2020, valamint 2021 során hány távmeghallgatási („VIAVIDEO”) fix végpontot 

létesítettek. Kérem, tüntessék fel a táblázatban az összes rendőrségi fogdát, azokat is, 

amelyeken jelenleg nem áll rendelkezésre távmeghallgatási fix végpont! 

 

Tájékoztatom, hogy a rendőrségi fogdákon fix távmeghallgatási végpont kialakítására nem került 

sor. 

 

2. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a teljes rendőrségi szervezetrendszer részére hány 

távmeghallgatás lebonyolítására alkalmas mobil végpont áll rendelkezésre.  

 

Tájékoztatom, hogy a Rendőrség szerveinél mobil távmeghallgatási végpontok kialakítására nem 

került sor.  

 

3. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2018, 2019, 2020, valamint 

2021 során fogdánként és összesen hány fogvatartott részvételével, hány ügyben, hány 

távmeghallgatást tartottak.  

 

Tájékoztatom, hogy az adatkérésben megjelölt időszakban rendőrségi fogdákon nem került sor 

távmeghallgatás végrehajtására. 

 

4. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2018, 2019, 2020, valamint 

2021 során fogdánként és összesen hány fogvatartottat, hány alkalommal kellett bíróságra 

vagy ügyészségre szállítani. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság nem rendelkezik olyan nyilvántartással, amiből a kért adatok 

megállapíthatók lennének. Ezzel összefüggésben adatokat gyűjteni kizárólag olyan módon lehetne, 
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ha ebből a szempontból valamennyi, a fogvatartottak ügyészségre vagy bíróságra történő szállítására 

vonatkozó ügyirat egyenként áttekintésre kerülne, ezek kezelői ugyanakkor az egyes területi és helyi 

nyomozó hatóságok. A területi és helyi nyomozó hatóságok által a jelzett rendkívül nagyszámú 

büntetőeljárás iratanyagának az adatigénylés megválaszolásához szükséges áttekintése az 

alapfeladatok ellátásától vonná el az ezt a tevékenységet végrehajtó állományt.  

 

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2003/98/EK irányelve iránymutatást ad a közfeladatot ellátó szervek adatszolgáltatására. E szerint a 

közérdekű adat definíciójából az következik, hogy a közfeladatot ellátó szerv nem köteles – 

kizárólag az adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani. Ha egy 

adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították elő, akkor az 

adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem kötelezhető. Ha az adatigénylésben megjelölt 

szempontok szerinti adatgyűjtés nagyobb munkaráfordítást, költséget igényel, ami egyszerű 

matematikai vagy informatikai műveleteken túlmutat, annak elvégzésére a közfeladatot ellátó 

szervnek nincs jogszabályi kötelezettsége.  

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos 

jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetőleg a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása 

esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel 

élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat 

megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak 

közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét 

követő harminc napon belül lehet megindítani. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete 13. cikke szerint 

meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve végezetül tájékoztatom, hogy a 

közérdekű és közérdekből nyilvános adatigényléssel kapcsolatban benyújtott kérelmével 

összefüggésben kezelt adatokról a 29000-148/36/2018. RAV számon nyilvántartásba vett érintetti 

tájékoztató áll rendelkezésre, mely a Rendőrség internetes honlapján érhető el (a 

http://www.police.hu/sites/default/files/2018-05/altalanos_036_v1.0.pdf útvonal). 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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