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Horváth András ny. r. dandártábornok, miniszteri biztosnak az Országos Rendőr-főkapitányság 

nyomozó szervezeti egységeinél a szervezett bűnözői körök által az 1990-es években elkövetett élet 

elleni bűncselekmények, illetve az ún. „olajos” ügyekkel összefüggő élet és testi épség elleni, 

vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítésének és nyomozásának irányítása, koordinálása 

körében a Belügyminisztériumhoz megküldött, és a megkeresett tárca által az Országos Rendőr-

főkapitánysághoz áttett közérdekű adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.  

 

A miniszteri biztos működési körébe utalt ügyekkel kapcsolatos iratok különleges személyes 

adatokat tartalmazó bűnügyi iratok, illetőleg titkos információgyűjtésekkel összefüggésben 

keletkezett minősített iratok. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3. pontjának b) alpontja alapján a 

bűnügyi személyes adat különleges adatnak minősül. A bűnügyi személyes adat fogalmát pedig az 

Infotv. 3. § 4. pontja határozza meg, amely szerint ilyen adatnak minősül a büntetőeljárás során 

vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-

végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 

előéletre vonatkozó személyes adat. 

 

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, 

valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy 

ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 

hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.  

 

Az Infotv. 27. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem 

ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat. 
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A fentiek alapján a közérdekű adatok nyilvánossága nem terjed ki a bűncselekmények felderítésével 

összefüggésben kezelt személyes adatokra és a minősített adatokra, így a miniszteri biztos 

tevékenységi körével érintően keletkeztetett iratok nem tartoznak a közérdekű adatok fogalmi 

körébe. Erre figyelemmel általánosságban csak arról adható tájékoztatás, hogy a miniszteri biztos 

koordinációs tevékenysége jelentős szerepet játszott az 1990-es években elkövetett élet elleni 

bűncselekmények, valamint az ún. „olajos” ügyekkel összefüggő élet és testi épség elleni, vagyon 

elleni bűncselekmények elmúlt években végrehajtott sikeres felderítésében. 

 

Tájékoztatom végezetül, hogy a közérdekű adatigénylésére kapott válasszal kapcsolatban az Infotv. 

31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bírósághoz, vagy az 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

 

 

Budapest, 2017. október ”      ” 
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 dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 
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