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A Rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Áhtv.) 

5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. és 12. napján foganatosított feltartóztatásokra és 

átkísérésekre, valamint a kapcsolódó rendőri intézkedésekre vonatkozó közérdekű 

adatigénylésével kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom. 

 

A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. és 12. napján 

foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri intézkedésekről” a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 42. § (1) bekezdése 

alapján készített kép- és hangfelvételeken szereplő személyek száma már nem beazonosítható, 

mivel a rögzített adatok az Rtv. 42. § (7) bekezdésének megfelelően törlésre kerültek. A kép- 

és hangfelvétel készítése során minden esetben 1-1 videófelvétel, illetve minden átkísért 

személyről teljes alakos képfelvétel készült. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az intézkedések esetleges többszöri figyelembe vételének 

elkerülése és ilyen módon az egységes adatszolgáltatás biztosítása érdekében a kért adatok 

kigyűjtése során a „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri intézkedések” megjelölt 

időintervallumokba történő besorolása tekintetében az intézkedések megkezdésének időpontját 

vettük figyelembe. 

 

1. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 20.00 óra 

és 24.00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma országos viszonylatban 0 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban 0 

c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban* 0 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma országos viszonylatban 
0 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 
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2. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 00:00 óra 

és 24:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma országos viszonylatban 8 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban 23 

c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban*  

albán 1 

afgán 6 

koszovói 2 

pakisztáni 14 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma országos viszonylatban 
8 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 

 

3. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra 

és 03:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma országos viszonylatban 1 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban 6 

c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban*  

koszovói 6 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma országos viszonylatban 
1 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 

 

4. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra 

és 24:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma országos viszonylatban 7 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban 26 

c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban*  

afgán 4 

koszovói 7 

pakisztáni 13 

szír 2 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma országos viszonylatban 
7 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 

 

5. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 20:00 óra 

és 24:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma Bács-Kiskun megye területén 0 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun megye 

területén 
0 

c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun megye területén* 0 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma Bács-Kiskun megye területén 
0 

*Az érintettek nyilatkozata alapján 
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6. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 00:00 óra 

és 24:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma Bács-Kiskun megye területén 2 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun megye 

területén 
11 

c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun megye területén*  

pakisztáni 11 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye területén 
2 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 

 

7. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra 

és 03:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma Bács-Kiskun megye területén 0 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun megye 

területén 
0 

c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun megye területén* 0 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma Bács-Kiskun megye területén 
0 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 

 

8. A Rendőrség által az Áhtv. 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra 

és 24:00 óra között foganatosított „feltartóztatások” és „átkísérések” tartalmú „rendőri 

intézkedések” tekintetében azok 

a) száma Bács-Kiskun megye területén 2 

b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun megye 

területén 
4 

c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun megye területén*  

pakisztáni 2 

szír 2 

d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és 

hangfelvételek száma Bács-Kiskun megye területén 
2 

*Az érintettek nyilatkozata alapján. 
 

 

Budapest, 2018. április „  ”. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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