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Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 2018. január 24-én érkezett, az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) határrendészeti feladatai vonatkozásában benyújtott 

közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiak szerint tájékoztatom. 

 

1. 2014 januárjától kezdve az egyes hónapokban a Rendőrség állományából hány fő vett részt a 

határrendészeti feladatok, illetve ezen belül az államhatár őrzésének végrehajtásában? 

Az Országos Rendőr-főkapitányság nem vezet olyan kimutatást, amelyből évekre visszamenőleg 

megállapítható lenne, hogy az egyes hónapokban a Rendőrség állományából hány fő vett részt a 

határrendészeti feladatok, illetve ezen belül az államhatár őrzésének végrehajtásában. Egy erre vonatkozó 

havi kimutatás összeállítása nem lehetséges, mert az érintett rendőri állomány létszáma az egyes naptári napok 

tekintetében eltérést mutat, illetve a kapcsolódó feladatok ellátásában történő közreműködésnek számtalan 

gyakorlati megvalósítása formája lehet.  

Összességében a határőrizeti feladatok ellátására alkalmazott rendőri állomány létszáma folyamatosan a 

határőrizeti operatív helyzethez igazodott, és a jövőben is folyamatosan ehhez igazodik.  

2. 2014 januárjától kezdve az egyes hónapokban a határrendészeti kirendeltségeken túl a rendőrség mely 

egységeinek állományához tartozó rendőrök vettek részt a határrendészeti feladatok, illetve ezen belül az 

államhatár őrzésének végrehajtásában? 

Az Országos Rendőr-főkapitányság nem vezet kimutatást arról, hogy az elmúlt négy évben az egyes 

hónapokban mely rendőri szervek állományához tartozó rendőrök vettek részt a kérdésben jelzett feladatok 

végrehajtásában. Általánosságban az jelezhető, hogy 2014 óta a határőrizeti feladatok végrehajtásában a 

Készenléti Rendőrség és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint az alárendeltségükbe tartozó 

helyi szervek állománya vett részt. Indokolt kiemelni, hogy az egyes rendőri szervek – a szerv alapfeladataira, 

illetőleg a határőrizeti operatív helyzetre figyelemmel meghatározottaknak megfelelően – jelentősen eltérő 

létszámmal vettek részt a kapcsolódó feladatokban.  

3. 2014 januárjától kezdve az egyes hónapokban az államhatár őrzésének feladata összesítve hány túlóra 

kifizetését igényelte?  

Az 1. kérdésnél kifejtettek alapján a kérdésben megjelölt feladat ellátásában résztvevő állomány havi 

létszámának megállapítása utólag nem lehetséges, ennek megfelelően olyan kimutatással sem rendelkezünk, 

amiből a jelzett feladat végrehajtásával összefüggésben elrendelt és pénzben megváltott túlszolgálatokra 

vonatkozó adatok pontosan megállapíthatók lennének. Legfeljebb arra van lehetőség, hogy a kifejezetten az 

illegális migráció elleni fellépéssel összefüggésben elrendelt, és ilyen megjelöléssel rögzített túlszolgálatok 
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országos adatainak utólagos kigyűjtésére kerüljön sor, ez azonban az érintett rendőrségi költségvetési szervek 

részéről jelentős munkaerőráfordítást követel meg.  

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

továbbiakban: Infotv.) 29. § (4) bekezdésének első mondata szerint „ha az adatigénylés teljesítése a 

közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, 

jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott 

összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni.”. 

Az Infotv. idézett rendelkezésében foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.  30.) Korm. rendelet 3. §-a és 4. § 

(4) bekezdésének figyelembe vételével ezért tájékoztatom, hogy a határőrizeti feladatokhoz kapcsolódóan 

2014-től kezdődően, havonta összesített túlóra kifizetésekre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésével 

összefüggésben az alábbi költségtérítési igény merül fel: 

Adatigénylés 

teljesítésében 

résztvevők száma 

Adatigénylés 

teljesítésében 

résztvevő 1 órára eső 

bruttó bére 

Adatszolgáltatás 

teljesítésére 

ráfordított 

munkaóra 

Személyi 

előirányzaton 

jelentkező 

költség 

Munkáltatót terhelő 

járulékok  

21 fő 1375 Ft 16 óra 462 000,- Ft 90 090,- Ft 

Kérem, hogy jelen tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjék nyilatkozni arra 

vonatkozóan, hogy a megjelölt kérdésre vonatkozó adatigénylését a költségtérítés mértékének ismeretében a 

továbbiakban is fenntartja-e. Amennyiben igen, abban az esetben kérem, hogy az Infotv. 28. § (2) 

bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a költségtérítésről szóló számviteli bizonylat elkészítéséhez 

szükséges adatokat (név, cím, illetve székhely, adószám illetve adóazonosító jel) is megküldeni szíveskedjék. 

Az adatkérés teljesítésére – az Infotv. 29. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a költségtérítés 

teljesítését követően kerülhet sor.  

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a 

meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított 

költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 

Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is 

fordulhat. 

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, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege 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. 

 

Budapest, 2018. február ”       ” 
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dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 
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