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2019. május 12-én kelt, a KiMitTud weboldalon keresztül hatóságomhoz megküldött 

közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 28. § alapján az 

alábbiakról tájékoztatom: 

 

1. A Marcali Rendőrkapitányság 2015. november 01. és 2019. május 12. között 7 esetben 

folytatott eljárást kapcsolattartás akadályoztatása kapcsán Balatonszentgyörgyön. 

 

2. A Marcali Rendőrkapitányságon 3 alkalommal került sor további eljárás elrendelésére 

kiskorú veszélyeztetése miatt, melyekben eseti gondnok is kijelölésre került. 

 

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 210. § (1) bekezdése szerint a 

Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása bűncselekményt az követi el: „Aki a 

hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra 

jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás 

kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is önhibájából 

akadályozza…” 

A fenti tényállás alapján a rendőrség a feljelentést, vagy a rendőri intézkedést követően 

vizsgálja, hogy kapcsolattartás kikényszerítése érdekében került-e bírság korábban 

kiszabásra. Amennyiben igen, önhibájából akadályozza-e a kapcsolattartást a kiskorú 

felügyeletét hatósági határozat alapján ellátó személy.  

 

4. A Marcali Rendőrkapitányság a balatonszentgyörgyi kiskorúak hivatalos eljárásaiban a 

Marcali Járási Hivatal Gyámhatóságával és a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási 

Központtal tart fenn folyamatos kapcsolatot.   

 

 

A GDPR 13. cikk, valamint az Infotv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes 

tájékoztatási kötelezettségre tekintettel 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.  

 

 

Marcali, 2019. május 21. 

 

 Tisztelettel: 

 

  Beke Mária r. őrnagy 

 mb. kapitányságvezető 
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