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Tisztelt Kerekes Imre Úr! 

 

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

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján tett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az 

alábbiak szerint tájékoztatom.  

 

1. 2018-ban a rendőrség emberi erőforrásainak hány százalékát fordította határvédelemre 

átlagosan és ez hány határt védő személyt jelent? 

 

A határvédelmi feladatok ellátásában résztvevő rendőrök létszámára vonatkozó adatokat a 2016. 

július 5-én kiadmányozott, az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott 

„Biztonságos Határ Művelet Terv” tartalmazza. A „Biztonságos Határ Művelet Tervben” rögzített 

adatok nyilvánossága annak kiadmányozását követően is veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szerv 

törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes ellátását, 

így az Infotv. 27. § (6) bekezdésében foglaltak alapján nem nyilvános. 

 

2. 2018-ban a rendőrség pénzbeli erőforrásainak hány százalékát fordította 

határvédelemre és ez mekkora összeget jelent? 

 

A Rendőrség 2018. december 31-ig terjedő pénzügyi kiadásainak 28,71%-át, számszerűen 

146 709 113 395 Ft összeget fordított a határrendészeti, illetve határvédelmi feladatok ellátására. 

 

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 (a továbbiakban: 

GDPR) 13. cikke szerint meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve 

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, 2019. július „   ” 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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