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Adatszolgáltatás bűnügyi adatkérésre

A tájékoztató hatályos 2020. február 1-jétől.
A jogszabályi háttér:
 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.)
Az ügyintézés rövid leírása
A rendőrség nyomozó hatóságai a büntetőeljárás során a Be. 261. § (1) bekezdése szerint
bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől
adatszolgáltatást kérhet. A (3) bekezdés szerint e jogintézmény alkalmazásával a
büntetőeljárással összefüggésbe hozható adat továbbítása, elektronikus adat vagy irat
továbbítása, vagy a szervezet által teljesíthető tájékoztatás adása kérhető.
A Rendőrség nyomozó hatósága az adatkérésben megjelöli
- az adatkérés feltételeit, célját,
- az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosító adatokat, így különösen az
érintett személy vagy szolgáltatás adatait,
- a szolgáltatandó adatok körét,
- az adatszolgáltatás teljesítésének módját és határidejét.
A nyomozó hatóság – az ügyészség engedélyével – az alábbi szervezetektől kérhet
adatszolgáltatást:
- adóhatóság,
- vámhatóság,
- elektronikus hírközlési szolgáltató,
- postai szolgáltató, postai közreműködői tevékenységet végző személy vagy szervezet,
- banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak vagy biztosítási
titoknak minősülő adatot kezelő szervezet,
- egészségügyi és személyes adatot kezelő szervezet.
Az adatszolgáltatás ügyészi engedély hiányában sem tagadható meg, amennyiben az ügyészség
az adatkérést nem engedélyezi úgy a beszerzett adatok bizonyítékként nem használhatók fel és
azokat a nyomozó hatóság haladéktalanul törli.
Az adatszolgáltatás határidejét a nyomozó hatóság az adatkérésben megjelöli, elektronikus úton
történő teljesítés esetén legalább egy, legfeljebb harmincnap, egyéb úton teljesítendő kérés
esetén legalább nyolc, legfeljebb harmincnap áll rendelkezésre a válaszadásra.

Amennyiben az adatkérés nem teljesíthető, úgy a teljesítés akadályát haladéktalanul közölni
kell az adatkérő nyomozó hatósággal.
Az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles a kérelemben foglaltakat térítésmentesen
teljesíteni.
Az adatkérésről – az adatkérő kifejezett rendelkezése, illetve az ágazati szabályok (pl. a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény stb.)
alapján –, azaz annak tényéről, tartalmáról, az adattovábbításról másnak nem adhat tájékoztatás
és köteles biztosítani, hogy mindezek titokban maradjanak.
Amennyiben az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelemben kikötött határidőn
belül nem teljesíti, vagy a teljesítést alaptalanul megtagadja, vagy a titoktartási kötelezettségét
megszegi, rendbírsággal sújtható. A rendbírság kiszabása mellett a Be.-ben meghatározott
kényszerintézkedés is elrendelhető.
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