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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 

adatigényléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom. 

 

Az adatkérés 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Rendőrség 8709 

szolgálati gépjárművel rendelkezik, ezek közül 124 szolgálati gépjármű felszerelt kép- és 

hangrögzítő eszközzel. A Rendőrség nem rendelkezik olyan szolgálati gépjárművel, amely 

kizárólag csak képet rögzítő eszközzel felszerelt. Az érintett szolgálati gépjárműveket nem az 

Országos Rendőr-főkapitányság, hanem az alárendeltségébe tartozó rendőri szervek 

üzemeltetik, azok tényleges működtetésével kapcsolatos adatokat az Országos Rendőr-

főkapitányság nem kezel.  

 

Az adatkérés 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Rendőrség 21 

fogdával és 324 előállító helyiséggel rendelkezik, melyek mindegyike felszerelt képfelvétel, 

hangfelvétel, vagy kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszközzel. A 29000-197/19-

70/2020.KOZA számú ügyben 2020. március 16-án ugyanezen tárgykörben adott válasz óta 

eltelt időszakban az Országos Rendőr-főkapitányság újabb országos adatgyűjtést nem végzett 

arra vonatkozóan, hogy ezen eszközök közül hány alkalmas rögzítésre, illetve ténylegesen hány 

készít felvételt, így erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre újabb adat. 

 

Az adatkérés 3. a) pontjában foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 29000-197/19-

70/2020.KOZA számú ügyben 2020. március 16-án ugyanezen tárgykörben adott válasz óta 

eltelt időszakban az Országos Rendőr-főkapitányság újabb országos adatgyűjtést nem végzett 

a kihallgatásra használt helyiségek vonatkozásában, így erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre 

újabb adat.  

 

Országosan 33 darab különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási 

cselekmény elvégzésére kialakított meghallgató helyiség állt rendelkezésre a jelzett 

időpontban, ezek szervek szerinti bontásban: 
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Területi szerv megnevezése 
Meghallgató helyiségek 

száma 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Békés Megyei rendőr-főkapitányság 1 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 9 

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 

Komárom-Esztergom Megyei rendőr-főkapitányság 1 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 4 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 

Veszprém Megyei rendőr-főkapitányság 1 

Zala Megyei rendőr-főkapitányság 1 

Összesen 33 

 

Az adatkérés 3. b) és 4. pontjában foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 29000-

197/54-20/2021.KOZA számú ügyben 2021. október 22-én ugyanezen tárgykörben adott válasz 

óta eltelt időszakban az adatokban változás nem történt.  

 

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

útvonalon érhető el. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 Tisztelettel: 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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