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Adatkezelés megnevezése  Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett 

személyek nyilvántartása 

Adatkezelés célja A Rendőrség közigazgatási feladatainak ellátása 

céljából a hozzátartozók közötti erőszak alapján hozott 

ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett 

személyek adatairól nyilvántartás vezetése. 

Adatkezelés jogalapja  az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) 

pontja;  

 a Rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Rtv.) 91/Q. § (1) bekezdés f) pontja; 

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény (a 

továbbiakban: 2009. évi LXXII. törvény); 

A kezelt személyes adatok 

megőrzésének időtartama, az 

időtartam meghatározásának 

szempontja 

Az Rtv. 91/Q. § (1) bekezdés f) pontja alapján az 

ideiglenes megelőző távoltartó határozat hatályának 

megszűnésétől számított 1 évig. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Az Rtv. 91/Q. § (1) bekezdés f) pontja alapján az 

érintett személy 

 neve, születési neve; 

 születési helye és ideje; 

 anyja neve; 

 lakcíme; 

 értesítési címe; 

 a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósító 

cselekmény jellemzői; 

 a hozzátartozók közötti erőszak megállapítását 

igazoló adatok, az erre utaló bizonyíték, 

eszközök; 

Az adattovábbítás címzettjei Az Rtv. 91/Q. § (3) bekezdése alapján 

 közigazgatási, igazságszolgáltatási, nemzet-

biztonsági szervek, amelyek törvény alapján 

jogosultak az igényelt adat kezelésére; 

 azok a jogi személyek, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek vagy magánszemélyek, 

akik az adat felhasználásához fűződő jogukat 

vagy jogos érdeküket igazolják; 

 

A 2009. évi LXXII. törvény 7. § (2) bekezdése és 9. §-

a alapján a határozat megküldésre kerül 

 az illetékes járásbíróság részére; 

 a bántalmazott kérésére vagy beleegyezésével 

az illetékes családsegítő szolgálat részére; 



 ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él, a 

bántalmazott kérésére vagy beleegyezésével az 

illetékes gyermekjóléti szolgálat részére; 

 ha a bántalmazott gyámság vagy gondnokság 

alá tartozó személy, a gyámolt vagy a 

gondnokolt állandó lakóhelye szerinti 

gyámhatóság részére. 

 

Az Rtv. 91/Q. § (4) bekezdése alapján a keletkezett 

adatok külföldre – az Rtv. 86. § és 87. § alapján – az 

eredeti adatkezelési célból, továbbá bűnüldözés, 

bűnmegelőzés vagy büntetés-végrehajtás céljából, a 

közrend és a közbiztonság, valamint az érintett és 

mások jogának védelme céljából továbbíthatók. 

A kezelt személyes adatok 

forrása 

A 2009. évi LXXII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 

 helyszíni intézkedés; 

 bántalmazott vagy közeli hozzátartozójának 

bejelentése; 

 gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben, valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló törvényben meghatározott munkakörben 

foglalkoztatott személy bejelentése; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény szerint a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó, személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltató, közoktatási intézmény bejelentése.  

Adatfeldolgozó megnevezése és 

elérhetősége 

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 

1138 Budapest, Váci út 133. 

Az érintettet megillető jogok 

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén 

keresztül: 

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan 

kezelt adatokhoz, 

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 

– az adatkezelés korlátozását kérheti. 

 

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való 

jog nem gyakorolható. 

 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 

érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok 

kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy  

– milyen célból kezeli, 

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

– mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), 

– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 



– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 

– jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv 

legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért 

további másolatokért a rendőrségi adatkezelő szerv az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben a rendőrségi adatkezelő szerv törvényi 

felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a 

tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását 

megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.  

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 

érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy 

kéri az adat módosítását.  

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor a rendőrségi 

adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett 

kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének 

megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes 

adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy 

megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.  

 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő rendőrségi szerv akkor tesz 

eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.  

 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak: 

– az érintett hozzájárulásával,  

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy  

– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből  

lehet kezelni.  

 

A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja az érintettet. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az arra irányadó jogszabályba 

ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait 

kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasz minden 

esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi 

adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván 



fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,-

elerhet-seg.html oldalon. 

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
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