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Nyilvántartási szám: 29000-148/262/2018.RAV 

Adatkezelés megnevezése  Határforgalom-ellenőrzés Automatic Border 

Control (a továbbiakban: ABC kapu) 

alkalmazásával 

Adatkezelés célja A határforgalom ellenőrzés során a szabad mozgás 

uniós jogával rendelkező személy személyazonosság 

megállapítása 

Adatkezelés jogalapja 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 szóló Európai 

Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi 

rendelet) 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Rtv.) 35/A. (1) bekezdés, 42. § (5) 

bekezdés, valamint Rtv. 91/K. § (1) bekezdés. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i 

(EU) 2016/399 rendelete a személyek határátlépésére 

irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-

ellenőrzési kódex). 

Címzettek Adattovábbítás nem történik. 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő 

továbbítás 

Adattovábbítás nem történik. 

Tárolás időtartama, törlési 

határidő 

Az adatok kezelése a személyazonosság megállapításig 

tart, azt követően azonnal törlődik. 

Az adatszolgáltatás 

jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, vagy 

szerződéskötés előfeltétele 

Adatszolgáltatás nem történik. 

A kezelt adat automatizált 

döntéshozatalra vagy 

profilalkotásra felhasználásra 

kerül 

Az adatok automatizált döntéshozatalra felhasználásra 

kerülnek, míg profilalkotásra nem. 

A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy önkéntes választási lehetősége, hogy 

Magyarország területére történő belépése során az ABC kaput használja-e. Az ABC kapu 

igénybe vételét megelőzően az ellenőrzés helyszínére történő belépés feltételeiről 

tájékozódhat. Az ellenőrzés helyszínén egyrészről az útiokmány adatokat tartalmazó oldala 

kerül beolvasásra, amely adatok ellenőrzésre kerülnek az Rtv. 91/K. § (1) bekezdés alapján  

a) a központi idegenrendészeti nyilvántartásban, 

b) a körözési nyilvántartási rendszerben, 

c) az útiokmány-nyilvántartásban, 

d) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, 



e) a közúti közlekedési nyilvántartásban, 

f) a Schengeni Információs Rendszerban, 

g) a szabálysértési nyilvántartási rendszerban, másrészről 

h) az INTERPOL FIND hálózati adatbázis által elérhető nyilvántartásokban, illetve  

az ellenőrzés során az ellenőrzés helyszínén elhelyezett kamera egy az egyhez 

összehasonlítja a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy arcképét az 

útiokmányában elhelyezett fényképpel. Amennyiben a nyilvántartásokban történő ellenőrzés 

a belépés feltételeinek meglétét és az arckép összehasonlítás a személyazonosság 

egyezőségét jelzi, a rendszer automatikusan dönt a szabad mozgás uniós jogával rendelkező 

személy Magyarország területére történő beléptetésről. 

 

Az ABC kapu alkalmazásával történő határforgalom ellenőrzés során az adatok kezelése csak 

az arcképösszehasonlítás végrehajtásának megtörténtéig történik, és ezt követően az adatok 

haladéktalanul törlésre kerülnek, ennek megfelelően pedig további adatkezelés nem történik, 

így nem alkalmazhatóak azok az érintettet megillető jogok, mint  

– tájékoztatás kérés,  

– helyesbítés,  

– hiányos adatok kiegészítése,  

– a kezelt adatok törlése,  

– az adatkezelés korlátozása, vagy  

– az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe 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 (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

 

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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