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Az ügy rövid leírása: 

Az érintett a minősítő által kiadott megismerési engedély alapján jogosult megismerni nemzeti 

minősítésű személyes adatát. A megismerés előtt köteles írásban titoktartási nyilatkozatot tenni, 

valamint a megismerés során és azt követően köteles a minősített adat védelmére vonatkozó 

szabályokat betartani. A kérelem benyújtását követő 15 napon belül kérelmének helyt adnak, 

vagy azt indokolással elutasítják. A megismerési engedély megtagadása esetén 15 napon belül 

a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni, aki az ügyben soron kívül, zárt tárgyaláson jár el. 

Ki jogosult az eljárásra? 

Aki valószínűsíteni tudja, hogy a megismerni kívánt nemzeti minősített adat az ő személyes 

adatát tartalmazza.  

Milyen adatokat kell megadni?   

- A kérelmező személyazonosító adatait (név, születési hely/idő, anyja neve, lakcíme) 

- A megismerni kívánt adatok körét; 

- A megismerés kérelmezésének indokát, személyes érintettségre történő hivatkozás 

esetén az érintettséget valószínűsítő, alátámasztó körülményeket; 

- A kérelmező elérhetőségét. 

Milyen iratok szükségesek? 

- A kérelmező személyazonosságát igazoló okmányok; 

- A személyes érintettséget igazoló körülményekre vonatkozó dokumentumok. 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A kérelem benyújtása költségmentes.  

Hol intézhető el? 

A megismerni kívánt minősített adatot kezelő szervnél (rendőrkapitányság, megyei (fővárosi) 

rendőr-főkapitányság), amennyiben a kérelmező számára ismert, közvetlenül a minősítőnél.  
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Ügyintézés határideje: 

A kérelem elbírálására 15 nap áll rendelkezésre. 

Jogorvoslati lehetőség: 

A kérelem elutasításáról hozott határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Fővárosi 

Törvényszékhez lehet fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül, zárt tárgyaláson jár el a polgári 

perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezései alapján. A minősített adatot a 

kérelmező (felperes) az eljárás során sem ismerheti meg, arra csupán a bíróságnak a kérelemnek 

helyt adó döntését követően nyílik lehetőség.  

Mi alapján adható ki megismerési engedély? 

Megismerési engedély erre irányuló írásbeli kérelemre adható ki. 

Hogyan nyújtható be a megismerési engedély iránti kérelem? 

inNOVA űrlapon. 

Ki adhat ki megismerési engedélyt? 

A megismerési engedélyt a minősítő vagy jogutódja adhatja ki, az a személy, aki a megismerni 

kívánt adat minősítéséről szóló döntést meghozta. 

Mit tartalmaz a megismerési engedély?  

a) A jogosult személyazonosító adatait;  

b) A megismerhető nemzeti minősített adat azonosítására alkalmas adatokat;  

c) A rendelkezési jogosultságokat, amelyeket az engedély alapján a jogosult személy 

gyakorolhat; 

d) A minősített adat védelmére vonatkozó szabályokra történő kioktatást, ezek megsértése 

esetén a szabálysértési és büntetőjogi felelősségre vonatkozó figyelmeztetést. 

A megismerést megelőzően milyen teendője van még a kérelmezőnek?  

A kérelmező a megismerési engedély birtokában és titoktartási nyilatkozat aláírását követően 

ismerheti meg a minősített adatot. A titoktartási nyilatkozat aláírásával a kérelmező elismeri, 

hogy tisztában van a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokkal, valamint tájékoztatták 

ezek megsértése esetén felmerülő szabálysértési és büntetőjogi felelősségéről. 

Fontosabb fogalmak: 

Megismerési engedély: a megismerési engedély egy írásban adott felhatalmazás, ami alapján az 

engedélyben feljogosított személy megismerheti az abban meghatározott nemzeti minősítésű 

minősített adatot.  

Vonatkozó jogszabályok: 

- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény  

 3. § 9. pontja (megismerési engedély definíciója) 

 11-12. §-ai (a minősített adat megismerése) 

- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 265. §-a (minősített adattal 

visszaélés) 

- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206. §-a (minősített adat biztonságának 

megsértése) 


