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Tisztelt   

A fenti hivatkozási ügyszámon 2022. február 2-án kelt, - az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz (a 
továbbiakban: AH) 2022. február 10-én érkezett - egy magánszemély alkotmányjogi panaszával 
kapcsolatos megkeresésében foglalt kérdésekre az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. 
törvény 57. § (5) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom. 

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelően minősített, személyes adatot 
tartalmazó minősített adatot milyen feltételek esetén ismerheti meg az érintett a Mavtv. 11. 
§-a szerint? Milyen/e/tételeknek kell megfeleljen a kérelmező az engedély megadásához? 

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 11. §-a az 
alábbiak szerint szabályozza az érintett nemzeti minősítésű személyes adatainak megismerésére 
vonatkozó rendelkezéseket és a minősítő eljárását. 

„11. § (1) Az érintett a minősítő által kiadott megismerési engedély alapján, személyi 
biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni nemzeti minősítésű személyes adatát. Az 
érintett köteles a nemzeti minősített adat megismerése előtt írásban titoktartási nyilatkozatot 
tenni és a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani. 

(2) A megismerési engedély kiadásáról az érintett kérelmére a minősítő 15 napon belül 
határoz. ( .. .) " 

Fenti törvényi rendelkezés alapján kizárólag az érintett és kizárólag személyesen jogosult 
megismerni a nemzeti minősítésű személyes adatait, amennyiben a minősítő kiadja az érintett 
részére a nemzeti minősítésű személyes adatai megismerésére vonatkozó engedélyt. Az engedély 
birtokában az érintettnek - a megismerés előtt - titoktartási nyilatkozatot kell tennie, 
valamint be kell tartania a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat, ezért pl. 
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írásban fel kell hívni az érintett figyelmét a minősített adattal való visszaélés esetleges 
büntetőjogi következményeire. 

Milyen szempontokat mérlegel az Alkotmányvédelmi Hivatal, amikor arról dönt, hogy a 
Mavtv. 11. §-a szerinti megismerési engedélyt megadják-e? 

Az AH a Mavtv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt, Magyarország nemzetbiztonsági 
tevékenysége, mint minősítéssel védhető közérdek védelme érdekében minősíti a nála 
keletkezett adatokat. A megismerési kérelem elbírálásakor az AH, mint minősítő a közérdeket 
a magánérdekkel szembeállító értékelési eljárás eredményeként hozza meg a minősített adatok 
megismerését engedélyező vagy megtagadó határozatát. Ennek keretében a minősítőnek 
vizsgálnia kell, hogy a megismerés korlátozása szükséges-e és a korlátozással elérni kívánt 
célhoz képest arányos-e. Amennyiben a vizsgálat során, az ún. szükségesség-arányosság tesztjén 
Magyarország nemzetbiztonsági tevékenysége, mint közérdek védelme hangsúlyosabb 
érdeknek bizonyul az érintett személyes adatai megismeréséhez fűződő magánérdekénél, 
úgy a minősítőnek kötelessége megtagadni a megismerési engedély kiadását. 

A megtagadás törvényi alapja a Mavtv. 11. § (2) bekezdése, amely az alábbiakat tartalmazza: 

11. § (2) (. . .) ,,A megismerési engedély kiadását a minősítő megtagadja, ha az adat megismerése 
a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet. " A megismerési engedély 
megtagadását a minősítőnek indokolnia kell. " 

Előzőek alapján megállapítható, hogy a megismerés korlátozására/megtagadására kizárólag 
törvényben meghatározott eljárás eredményeként kerülhet sor, és csak akkor, amennyiben 
a megismerési engedély kiadásával a közérdeksérelem megvalósulna. 

A 2021. évben hány megismerési engedély (helyesen: kérelem) érkezett az 
Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, és ebből hány esetben adtak ki megismerési engedélyt? 

2021. évben 107 darab megismerési engedély iránti kérelem érkezett az AH-hoz, amelyből a 
minősítő - közérdeksérelemre hivatkozással - minden esetben megtagadta az érintett nemzeti 
minősítésű személyes adatai megismerésére vonatkozó engedély kiadását. 

Budapest, 2022. március J L 




