Adatkezelési tájékoztató
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatban
végzett adatkezeléseiről
Jelen tájékoztató az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)
idegenrendészeti és menekültügyi hatósági adatkezelési tevékenyégének vázlatos, ügyfél
tájékoztató célú áttekintésére szolgál.
A Főigazgatóság központi és területi szervei – az adatkezelés eltérő célja alapján – ügyviteli (illetve
ehhez kapcsolódó ügyfélkapcsolati), illetve nyilvántartási célú (adatállomány kialakítására irányuló)
adatkezelést végeznek.
Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés szorosan az ügy elintézéséhez kapcsolódik, alapvető célja
az adott ügyhöz kapcsolódó eljárás lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy
befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok
kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre csak az irat
selejtezéséig van lehetőség.
A Főigazgatóság nyilvántartási célú adatkezelése során jogszabályban meghatározott szempontok
alapján gyűjtött személyes adatfajtákból adott szempontok szerint strukturált adatállományt hoz
létre, az adatkezelés törvényben meghatározott időtartama alatt biztosítva az adatok különböző
jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, elektronikus nyilvántartások esetében a
lekérdezhetőségét.
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Az adatkezelő képviselője: Dr. Kiss Attila
Adatvédelmi tisztviselő: Andó Norbert
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
E-mail: adatvedelem@bah.b-m.hu
Telefon: +36 1 463 9100
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
2.2. Az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése
tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/680 európai
parlamenti és tanácsi irányelv tartalmazza.
2.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
2.4 A Főigazgatóság ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezelésének részletszabályait

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) VI. fejezete,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény (a továbbiakban: Harm tv.) X. fejezete, valamint
c) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) X. fejezete
tartalmazza.
3. Az adatkezelés megnevezése és célja, kezelt személyes adatok köre és időtartama
A Főigazgatóság hatósági eljárásaival kapcsolatos adatkezelések és nyilvántartások felsorolását, az
adatkezelések célját, a kezelt személyes adatok körét, valamint az adatkezelés időtartamát a szabad
mozgás jogával rendelkező személyek esetében az 1. melléklet, az Szmtv. hatálya alá nem tartozó
harmadik országbeli állampolgárok esetében a 2. melléklet, a menedékjogról szóló törvény hatálya
alá tartozók kapcsán a 3. mellékletben szereplő táblázat tartalmazza.
4. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a 2.4.
pont alatt megjelölt jogszabályokban meghatározott feladatokra.
5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokhoz a Főigazgatóság erre feljogosított hatósági ügyintézői valamint ügykezelői
férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az elektronikus nyilvántartások tekintetében
egyénre szabott felhasználói név és jelszó kerül kiosztásra az ügyintézők részére.
A Főigazgatóság a nyilvántartásaiban kezelt adatokat az Szmtv. 81.§, a Harm tv. 106-107. § és a
Met. 87-89. § felhatalmazásán túl kizárólag csak azok kezelésére szakági törvényben nevesített
jogalappal rendelkező szervek részére, a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével továbbít.
A Főigazgatóság által kezelt adatok védelmi rendszere úgy lett kialakítva, hogy a kor elvárásainak
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme. Az esetlegesen bekövetkezett
incidensek kezelésére a Főigazgatóság incidenskezelési protokollt dolgozott ki.
A Főigazgatóság a személyes adatok biztonságát garantáló fizikai, személyi és adminisztratív,
technológiai adatbiztonsági szabályok szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
A 3. pontban megjelölt adatkezelések során a Főigazgatóság egyes tevékenységekre jogszabályban
kijelölt külső adatfeldolgozót (NISZ Zrt, IdomSoft Kft) vesz igénybe.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog, az érintett hozzáférési joga
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül (adatvedelem@bah.b-m.hu),
írásban tájékoztatást kérhet a Főigazgatóság arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, milyen
személyes adatait, továbbá hogy milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli a Főigazgatóság, és kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Főigazgatóság az
érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. Az

érintett által ismételten kérelmezett, kezelt személyes adatait tartalmazó másolat rendelkezésre
bocsátásáért a Főigazgatóság ésszerű mértékű, adminisztratív költségeket is ellentételező díjat
számíthat fel. Az adatkezelő a törvényi feltételek fennállása estén korlátozhatja, vagy
megtagadhatja az érintetti kérelem teljesítését, ebben az esetben az érintettet haladéktalanul értesíti,
valamint a Főigazgatóság tájékoztatja a személyes adataival kapcsolatos, további jogairól, azoknak
érvényesítésének a módjáról.
6.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
Főigazgatóság módosítsa, vagy kiegészítse valamely pontatlan helytelen, vagy hiányzó személyes
adatát - amennyiben ennek feltételei fennállnak - az érintett által rendelkezésre bocsátott
nyilatkozattal és helyes, pontos személyes adatokkal. Amennyiben kétséges a személyes adatok
helyesbítésének helytállósága, a Főigazgatóság csak megjelöli a személyes adatot azzal, hogy az
érintett kifogásolta a helyességét, pontosságát, hiánytalanságát. A Főigazgatóság a megalapozott
kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet értesíti. Amennyiben az érintett
kérelme elutasításra kerül a Főigazgatóság tájékoztatja az érintettet az elutasítás körülményeiről,
valamint a személyes adataival kapcsolatos, további jogairól és azoknak érvényesítésének a
módjáról.
6.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a
Főigazgatóságtól a személyes adatainak a törlését, ha ennek feltételei fennállnak.
A törlési kérelmet a Főigazgatóság abban az esetben utasítja el, ha a Főigazgatóságot a személyes
adatok további tárolására a személyes adatok kezelését előíró, a Főigazgatóságra, mint adatkezelőre
alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Főigazgatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása végett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, a Főigazgatóság a kérelmet
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett kérelme
elutasításra kerül a Főigazgatóság tájékoztatja az érintettet az elutasítás körülményeiről, valamint a
személyes adataival kapcsolatos, további jogairól és azoknak érvényesítésének a módjáról.
6.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatainak kezelését a Főigazgatóság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig
tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását
kérheti az érintett, például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait a Főigazgatóság
jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett felügyeleti hatósági vagy bírósági eljárás
érdekében, jogi igénye érvényesítéséhez szükséges, hogy az adatokat a Főigazgatóság ne törölje.
Ebben az esetben az illetékes hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Főigazgatóság tovább tárolja
a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. A Főigazgatóság
korlátozás elrendelése esetén az érintettet értesíti. Amennyiben az érintett kérelme elutasításra
kerül, a Főigazgatóság tájékoztatja az érintettet az elutasítás körülményeiről, valamint a személyes
adataival kapcsolatos, további jogairól és azoknak érvényesítésének a módjáról.

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti általa az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak – amennyiben technikailag megvalósítható
– adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, valamint, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
6.6 Az Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekkel szembeni tiltakozás joga
Az érintett személy jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a személyes
adatainak kezelése ellen, ha azt a Főigazgatóság közérdekből, vagy mint adatkezelő szervre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzi, vagy ilyen feladatai feladata
végrehajtásához szükségesen kezeli; valamint a jogos érdekén alapuló adatkezelési tevékenysége
körében végzi.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének módja
A felügyeleti hatósághoz való fordulás

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése kapcsán jogorvoslattal kíván élni, akkor a
GDPR 55. cikk (1)-(3) bekezdésére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság hoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.
A NAIH elérhetősége:
A szervezet levélcíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
A szervezet telefonszáma: +36 1 391-1400
A szervezet email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
7.2.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet a Főigazgatósággal szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

1. sz. melléklet
A kezelt személyes adatok
köre

Az adatkezelés
időtartama

Szmtv. 76. § szerinti személyes
adatok

Szmtv 77.§

Szmtv. 76. § szerinti személyes
adatok és a 76/A. § (1)
bekezdés szerinti adatok

Szmtv. 77. §,
illetve. 76/A. §
(2) bekezdés

Szmtv. 76. § szerinti személyes
adatok

Szmtv 77.§

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, amelynek célja az idegenrendészeti kényszerintézkedés hatálya alatt álló EGT
állampolgárok és családtagok adatainak elkülönült nyilvántartása

Szmtv 78. § (1) bekezdése
szerinti személyes adatok

Szmtv. 78.§ (3)(4) bekezdés

A konzuli védelem biztosítása érdekében, a nemzetközi szerződésekben meghatározott
értesítési kötelezettség teljesítésének biztosítása céljából a személyes szabadságukban
korlátozott, továbbá rendkívüli eseményekben (haláleset, baleset) érintett EGTállampolgárok és családtagok adatai elkülönült nyilvántartásának létrehozása

Szmtv 79. § (1) bekezdése
szerinti személyes adatok

Szmtv.79.§ (3)
bekezdés

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, létrehozása amelynek célja az okmányok hitelességének biztosítása, illetőleg
az elvesztést, eltulajdonítást bejelentő EGT-állampolgárok és családtagok új okmányokkal
történő ellátásának elkülönült nyilvántartása.

Szmtv.80. § (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Szmtv. 80. § (2)
bekezdés

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, létrehozása amelynek célja a kilencven napot meg nem haladó, tervezett
tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve a vízumot helyettesítő
engedély alapján a harmadik ország állampolgárságával rendelkező EGT-állampolgár
családtag adatainak elkülönült nyilvántartása.

Szmtv. 76/B. § (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Szmtv. 76/B. §
(2) bekezdés

Olyan ideiglenes, központi nyilvántartás létrehozása, amelyben az idegenrendészeti hatóság
az igénylő kishatárforgalmi engedélyek kiadásához szükséges adatait kezeli

A 380/2008/EK tanácsi rendelet
szerinti arcképmás és ujjnyomat
adat

Szmtv. 76/D.§

Magyarország közúti, légi vagy vízi határátkelőhelyén előterjesztett vízumkérelem esetén a
kérelmező ujjnyomatát rögzítő idegenrendészeti hatóság az ujjnyomat-adatot a kérelem
elbírálásáért felelős idegenrendészeti hatóságnak továbbítja abból a célból hogy a
vízumkérelem elbírálásáért felelős idegenrendészeti hatóság azt a Vízuminformációs
Rendszerbe bevigye.

Szmtv. 77/A.§ (1) bekezdés

Szmtv. 77/A.§
(2)-(3) bekezdés

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

A regisztrációs igazolással ellátott
EGT-állampolgárok
résznyilvántartása

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, amelynek célja a regisztrációs igazolással ellátott EGT állampolgárok
adatainak elkülönült nyilvántartása.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, amelynek célja a tartózkodási kártyával rendelkezők adatainak elkülönült
nyilvántartása.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
nyilvántartás, amelynek célja az állandó tartózkodási kártyával rendelkezők adatainak
elkülönült nyilvántartása.

A tartózkodási kártyával
rendelkezők résznyilvántartása
Az állandó tartózkodási kártyával
rendelkezők résznyilvántartása
A kiutasítás, vagy beutazási és
tartózkodási tilalom hatálya alatt
álló EGT-állampolgárok és
családtagok résznyilvántartása
A személyes szabadságukban
korlátozott, továbbá rendkívüli
eseményekben érintett EGTállampolgárok és családtagok
résznyilvántartása
Az úti okmány, a személyazonosító
igazolvány vagy a tartózkodásra
jogosító okmány elvesztését,
eltulajdonítását bejelentő EGTállampolgárok és családtagok
résznyilvántartása
A kilencven napot meg nem haladó,
tervezett tartózkodásra jogosító
vízum iránti kérelmet benyújtó,
vízummal vagy vízumot
helyettesítő engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgár
családtagok résznyilvántartása
A kishatárforgalmi engedélyek
kiállításához szükséges adatok
ideiglenes résznyilvántartása
A VIS rendelet 9. cikke alapján
végzett ujjnyomat rögzítés és
továbbítás

2. sz. melléklet
Adatkezelés megnevezése
Vízum iránti kérelmek és a kiadott
vízumok, illetve a vízumot
helyettesítő engedélyek
résznyilvántartása
Tartózkodási engedély iránti
kérelmek és a kiadott tartózkodási
engedélyek résznyilvántartása
A kishatárforgalmi engedélyek
kiállításához szükséges adatok
ideiglenes résznyilvántartása
A meghívó, továbbá a meghívott
harmadik országbeli állampolgárok
résznyilvántartása
Az ideiglenes tartózkodásra
jogosító igazolással rendelkező
harmadik országbeli állampolgárok
résznyilvántartása
A kiadott bevándorlási engedély és
letelepedési engedély, valamint
ideiglenes-, és nemzeti letelepedési
engedély, vagy EK letelepedési
engedély iránti kérelem, és a
kiadott ideiglenes letelepedési
engedély, nemzeti vagy EK
letelepedési engedély
résznyilvántartása
Az úti okmány és tartózkodásra
jogosító okmány elvesztését,
eltulajdonítását bejelentő harmadik
országbeli állampolgárok
résznyilvántartása
A harmadik országbeli állampolgár
szálláshelyének, lakóhelyének
bejelentésével összefüggő adatok
résznyilvántartása

Az adatkezelés célja

A kezelt személyes adatok
köre

Az adatkezelés
időtartama

Harmtv. 95.§ (1) és (3)
bekezdés szerinti személyes
adatok

Harmtv. 95.§ (2), (4)
és (5) bekezdés

Harmtv. 96.§ (1) és (4)
bekezdés szerinti személyes
adatok

Harmtv. 96. (2)-(3)
bekezdés

A 380/2008/EK tanácsi
rendelet szerinti arcképmás
és ujjnyomat adat

Harmtv. 96/A.§

Harmtv. 97.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 97.§ (2)
bekezdés

Harmtv. 98.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 98.§ (2)
bekezdés

Harmtv. 99.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 99. § (2)-(3)
bekezdés

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartása, amely az okmányok hitelességének
biztosítása, illetőleg az elvesztést, eltulajdonítást bejelentő harmadik országbeli
állampolgárok új okmányokkal történő ellátása céljából vezetett nyilvántartás.

Harmtv. 100.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 100. § (2)
bekezdés

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás, amely a harmadik országbeli állampolgárok
idegenrendészeti eljárás során bejelentett szálláshelyének, lakóhelyének adatait
tartalmazza.

Harmtv. 101.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 101. § (2)
bekezdés

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartás létrehozása, amely a Harmtv. hatálya
alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok beutazását, tartózkodását lehetővé tevő
vízum iránti kérelmek, kiadott vízumok, illetve a vízumot helyettesítő engedélyek adatait
tartalmazza
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás létrehozása, amelynek célja a harmadik
országbeli állampolgár tartózkodása jogszerűségével kapcsolatos adatok elkülönült
nyilvántartása
Olyan ideiglenes, központi nyilvántartás, amelyben az idegenrendészeti hatóság az igénylő
kishatárforgalmi engedélyek kiadásához szükséges arcképmás és ujjnyomat adatait kezeli a
kérelem tárgyában hozott jogerős és végrehajtható érdemi döntéséig.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás, amely a hatósági hozzájárulással ellátott
meghívólevélben vállalt kötelezettségekhez kapcsolódóan tartalmaz azonosító adatokat.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartása, amely a Harmtv. 30. § (1) bekezdésében
felsorolt okokból kiadott, kizárólag Magyarország területén történő tartózkodásra jogosító,
ki-és visszautazást lehetővé nem tevő ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással
kapcsolatos adatokat tartalmazza.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás, amely a harmadik országbeli állampolgárok
letelepedésével összefüggő azonosító adatokat tartalmazza.

A Magyarország vagy az Európai
Unió tagállamai területének
elhagyására kötelezett, a kijelölt
helyen tartózkodásra kötelezett, az
idegenrendészeti kiutasítás, a
menekültügyi hatóság által
elrendelt kiutasítás, a bírói
kiutasítás, a beutazási és
tartózkodási tilalom, a kiutasítást
előkészítő őrizet, valamint az
idegenrendészeti őrizet hatálya alatt
álló harmadik országbeli
állampolgárok résznyilvántartása
A harmadik országbeli
állampolgárok adatainak a légi úton
történő kiutasítás céljából történő
átszállítás eseteiben biztosított
segítségnyújtás kérése, illetve
engedélyezése céljából történő
résznyilvántartása
A külföldre utazási korlátozás
hatálya alatt álló harmadik
országbeli állampolgárok
résznyilvántartása
A Magyarországon őrizetbe vett,
előzetesen letartóztatott vagy
személyi szabadságában más
módon korlátozott, továbbá a
rendkívüli eseményekben
(haláleset, súlyos sérüléssel járó
baleset stb.) érintett harmadik
országbeli állampolgárok adatainak
résznyilvántartása

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás, amelynek célja a valamely hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárral szemben elrendelt kényszerintézkedés végrehajtásának
elősegítése, nemzetbiztonsági, bűnüldözési, bűnmegelőzési érdekek védelme,
Magyarországnak az európai uniós kötelezettségek teljesítésében való közreműködő
feladatainak ellátása.

Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartása, amelynek célja a harmadik országbeli
állampolgár légi úton történő kiutasítása végrehajtásához szükséges, speciális adatok
rendelkezésre állása.
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartás létrehozása, amelynek célja a valamely szerv
által kezdeményezett külföldre utazási korlátozással érintett harmadik országbeli
állampolgár azonosításának lehetővé tétele
Olyan központi, - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles nyilvántartása, amelynek célja a büntetőeljárási
kényszerintézkedésekben, továbbá rendkívüli eseményekben érintett harmadik országbeli
állampolgárok elkülönített nyilvántartása a nemzetközi szerződésekben vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében

Harmtv. 102.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 102. § (3)
bekezdés

Harmtv. 102.§ (2) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 102. § (4)
bekezdés

Harmtv. 103.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 103.§ (2)
bekezdés

Harmtv. 104.§ (1) bekezdés
szerinti személyes adatok

Harmtv. 104.§ (2)
bekezdés

3. sz. melléklet

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Menekültügyi nyilvántartás

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.) alapján a menekült, az
oltalmazott, a befogadott, a menedékes valamint az elismerését kérő és a dublini eljárás
hatálya alatt álló személyes adatainak, a tartózkodásukkal és az őket megillető ellátással és
támogatással összefüggő adatoknak, továbbá az azokban bekövetkezett változásoknak a
nyilvántartása a menekült, az oltalmazott, a menedékes, illetve a befogadott jogállás
fennállásának megállapítása és az ahhoz fűződő jogosultságok biztosítása, menedékjogról
szóló törvényben és jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra való jogosultság
megállapítása, személyazonosítás, a párhuzamos eljárások megakadályozása, valamint a
kérelem többszöri benyújtásának megállapítása céljából.

EURODAC rendszer kezelése

A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok hatékony alkalmazása
érdekében

A VIS rendelet 21. és 22. cikke
szerinti keresés elvégzéséhez
szükséges adatkezelés
SIS II rendszer kezelése
A Főigazgatóság által a Met. 84.(3)
és (4) bekezdés szerinti adatkezelés

a tizenkettedik életévét betöltött elismerését kérő esetében a vízuminformációs rendszerről
(VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok
közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló 2008. július 9-i, 767/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: VIS rendelet) 21. és 22. cikke szerinti hozzáférés
biztosítása.
A Met alapján kiadott, elveszettként, eltulajdonítottként vagy megsemmisültként bejelentett
okmány keresése, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe elhelyezett figyelmeztető
jelzés kezelése céljából
A menekültügyi hatóság által vezetett, tranzitzónában elhelyezettek ellátásához szükséges,
részben közhiteles nyilvántartás vezetése és a befogadó állomáson elhelyezettek
nyilvántartása céljából

A kezelt személyes adatok
köre

Az adatkezelés
időtartama

Met. 82. § és 83. § (1)
bekezdése szerinti személyi
adatok

Met. 83. § (2)
bekezdés

Met 83.§ (3) bekezdés a)
pontja szerinti ujjnyomat

604/2013/EU
rendeletben és a
1077/2011/EU
rendeletben foglaltak
szerint

Met 83.§ (3) bekezdés b)
pontja szerinti ujjnyomat

Met. 83. § (6)
bekezdés

Met 83.§ (7a) bekezdés
szerinti adattartalom

Met. 83.§ (7b)
bekezdés

Met. 84. § (1) bekezdése

Met. 84. § (2)
bekezdése

