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Tóth Tamás úr részére  

 

 

Tisztelt Tóth Úr! 

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz (a továbbiakban: Főigazgatóság) 2022. július 6. 

napján küldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom. 

 

A Főigazgatóságnak nem áll módjában tájékoztatást nyújtani azon kérdését illetően, hogy hány 

alkalommal és milyen indokolással került Magyarország területéről történő kitoloncolás 

végrehajtásra a 2020. szeptember 1. óta a Debreceni Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

személyek tekintetében, figyelemmel arra, hogy a Főigazgatóság nyilvántartásaiban az igényelt 

statisztikai számadat a kért bontásban nem áll rendelkezésre. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság egyedi döntéseiben több esetben 

kifejtette, hogy „A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, az Európai Parlament 

és a Tanács 2003/98/EK irányelve (a továbbiakban: PSI irányelv) (2003. november 17) 

iránymutatást ad a közfeladatot ellátó szervek adatszolgáltatására. E szerint a közérdekű adat 

definíciójából 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, mely egyszerű matematikai vagy informatikai 

műveleteken túlmutat, akkor annak elvégzésére a közfeladatot ellátó szervnek nincs jogszabályi 

kötelezettsége (de külön díjazás ellenében, nem közérdekű adatigénylés teljesítéseként, hanem 

szolgáltatásként elvégezheti).” 

A fentiekre tekintettel a 2022. július 6. napján küldött közérdekű adatigénylését a 

Főigazgatóságnak nem áll módjában teljesíteni.  

 

Tájékoztatom, hogy az Adatkezelő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálata 

érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon 

belül kell megindítani az Adatkezelő ellen.  

 

Ha az igény nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a 

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

megszüntetéséről, lezárásáról szóló vagy a Hatóság értesítésének kézhezvételét követő harminc 



 

napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 

igazolásnak van helye. 

 

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania.  A perben 

fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő 

pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság 

hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv 

székhelye alapítja meg. A bíróság soron kívül jár el, ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére 

irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére 

kötelezi. 

 

Budapest, 2022. július 22.  
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                  Országos Idegenrendészeti  
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