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Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 2017. március 2-án érkezett – a Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve egyes alárendelt szerveik 2013-

2017. közötti teljes állományára, annak változásaira, a szervek vezetőire, illetve az 

állományukkal kapcsolatban érkezett beadványokra, illetve eljárásaikra vonatkozó – közérdekű 

adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

 

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alatt álló, az adatigénylésében megnevezett 

területi és helyi rendőri szervek teljes állományának személyes adataira, illetve az onnan 

leszerelt, áthelyezett,vagy más okokból távol lévő személyek adataira vonatkozó kérésével 

kapcsolatban tájékoztatom, hogy azok a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.166/2015/6. számú ítélete, 

illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-2774-2/2013/V. és 

NAIH-625-2/2014/V. számú határozatai alapján nem minősülnek közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adatnak.  

 

A hivatkozott döntések kimondják, hogy a közfeladatot ellátó személyek egyes személyes 

adatainak közérdekből nyilvános adattá tételéről rendelkező az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

26. § (2) bekezdését az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell értelmezni. 

Ennek megfelelően pedig az alábbi megállapítások tehetők:  

a) a közérdekből nyilvános adatok kezelése során is tiszteletben kell tartani a célhoz 

kötöttség követelményét, amit az Infotv. 26. § (2) bekezdésének második mondata 

egyértelműen kifejezésre juttat; 

b) a célhoz kötöttség ebben az esetben azt jelenti, hogy vizsgálni kell a közfeladatot ellátó 

szervek feladat- és hatáskörében eljáró személyek egyes adatainak nyilvánossá tétele 

mögött meghúzódó indokot, ami nem más, mint az, hogy az állampolgároknak joguk van 

tudni, hogy az ügyeikben kik járnak vagy jártak el, kik hoztak döntést, ezzel mintegy 
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orvosolva a közfeladatot ellátó szerv és az állampolgár között meglévő információs 

aszimmetriát; 

c) a célhoz kötöttség elvéből az is következik, hogy a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 

hatáskörében eljáró hivatalos személy közérdekből nyilvános adatainak megismerésére az 

jogosult, akinek ahhoz méltányolható, olyan érdeke fűződik, ami miatt nem cél nélküli és 

nem aránytalan az érintettek információs önrendelkezési jogának adott egyedi adatkérés 

kapcsán történő korlátozása; ez azt jelenti, hogy megalapozottan azon közfeladatot ellátó 

személyek adatai igényelhetők, akik az adatot igénylővel kapcsolatban eljárnak vagy 

eljártak, hatósági döntést előkészítettek vagy azt meghozták. 

 

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alatt álló területi és helyi rendőri szervek 

önálló adatkezelőnek minősülnek, így  

a) az azok személyügyi nyilvántartásában található adatok; 

b) az azokhoz benyújtott büntető feljelentések tartalmára és egyéb részleteire vonatkozó 

adatok; 

c) illetve az azoknál keletkezett – intézkedés vagy annak elmulasztása miatt, vagy más okból 

indult – belső vizsgálatok, vagy a hivatásos állományukba tartozó személyek ellen más 

okból indult büntetőeljárásokra vonatkozó adatok 

az érintett rendőrségi adatkezelő szervtől igényelhetők, tekintve, hogy az adatkezelői döntések 

meghozatalára, így a közérdekű adat kiadására irányuló igény elbírálására ezen szervek 

jogosultak.  

 

Tájékoztatom végezetül, hogy adatigénylése teljesítésének elutasítása miatt annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. 31. § (1) és (3) 

bekezdései alapján. 

 

Budapest, 2017. március 8. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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