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2006. évi………. törvény 
 

a minősített adat védelméről 
 
 
 
Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű 
adatok nyilvánosságának szükséges és arányos mértékű korlátozásából kiindulva, a minősített 
adat védelméről a következő törvényt alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A törvény célja 
 

1. § 
 
E törvény célja, hogy a Magyar Köztársaság érdekeinek védelme, az alkotmányos alapjogok 
érvényesítése és az állam nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében 
meghatározza a minősített adat létrejöttével és kezelésével kapcsolatos alapvető 
rendelkezéseket, a minősítési eljárás és a nemzeti minősített adat felülvizsgálatának rendjét, a 
minősített adat védelmének általános szabályait, a nemzeti iparbiztonság rendszerének főbb 
elemeit, és rendelkezzen a minősített adat védelmét ellátó szervekről és személyekről.  

  
Alapelvek 

 
2. § 

 
(1) Szükségesség és arányosság elve: a közérdekű adat nyilvánosságát és a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogot (információs önrendelkezési jogot) korlátozni csak az e törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén, a védelméhez szükséges minősítési szinttel és a 
feltétlenül szükséges ideig lehet. 
 
(2) Szükséges ismeret elve: minősített adatot csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy 
közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges. 
 
(3) Bizalmasság elve: minősített adat illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetővé 
vagy megismerhetővé. 
 
(4) Sérthetetlenség elve: a minősített adatot kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja 
vagy semmisítheti meg. 
 
(5) Rendelkezésre állás elve: biztosítani kell, hogy a minősített adat az arra jogosult személy 
számára szükség szerint elérhető és felhasználható legyen. 

 



 3

Értelmező rendelkezések 
  

3. § 
 

E törvény alkalmazásában  
1. minősített adat:  
a) nemzeti minősített adat: az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott adatfajták 
körébe tartozó adat, amelyről – a megjelenési formájától függetlenül – a minősítő a minősítési 
eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, 
jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére 
hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele az állam védendő 
érdekei közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt: 
károsítja), és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés 
keretében korlátozza; 
b) külföldi minősített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, a külföldi 
részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és nemzetközi szerződés vagy 
megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió 
intézményei és szervei, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet 
minősítés keretében korlátozza; 
2. az állam védendő érdeke: a Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának, 
alkotmányos rendjének megőrzése, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy 
bűnmegelőzési, igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági, külügyi vagy nemzetközi 
kapcsolataival összefüggő, továbbá az állami, illetőleg közfeladatot ellátó szerv 
rendeltetésszerű működéséhez fűződő érdekeinek érvényesítése, az alapvető jogok 
garantálása;  
3. minősítési jelölés: amely tartalmazza a minősítési szintet, az érvényességi időt, a minősítő 
nevét és beosztását, valamint a minősíthető adatkörök jegyzékének megfelelő pontjára történő 
hivatkozást; 
4. érvényességi idő: az az év, hó, nap, szükség esetén óra, perc szerint feltüntetett időpont, 
ameddig a nemzeti minősített adat nyilvánosságra hozatalát, illetve az arra feljogosítotton 
kívüli minden megismerhetőségét a minősítő korlátozza; 
5. minősítő: feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult személy;  
6. minősített adatot kezelő szerv: állami vagy közfeladat ellátása érdekében minősített adat 
kezelését végző szerv, szervezet vagy szervezeti egység, továbbá a gazdálkodó szervezet; 
7. biztonsági vezető: a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtására és 
koordinálására a minősített adatot kezelő szerv vezetője által kinevezett személy; 
8. helyi biztonsági felügyelet: a minősített adatot kezelő szervnél, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet, 
amelyet a biztonsági vezető irányít; 
9. felhasználó: az a személy, akinek állami vagy közfeladat végrehajtása céljából a 
felhasználói engedély kiadására jogosult vezető a minősített adatra vonatkozóan a 
felhasználói engedélyben rendelkezési jogosultságokat biztosít; 
10. közreműködő: az a természetes személy, aki az állami vagy közfeladatot ellátó szerv 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben segítséget nyújt, és ehhez minősített adat felhasználása 
is szükséges; 
11. felhasználás: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a felhasználói engedély 
kiadására jogosult vezető által, a felhasználói engedélyben meghatározott a minősített adatra 
vonatkozó rendelkezési jogosultságok gyakorlása; 
12. felhasználói engedély: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a minősítő, illetve a 
felhasználói engedély kiadására jogosult vezető által, a minősített adat felhasználására 
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jogosult személy részére írásban adott felhatalmazás, a minősített adattal kapcsolatos egyes, a 
18. pont szerinti rendelkezési jogosultságok meghatározásával; 
13. megismerési engedély: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 11. §-a (1) 
bekezdésének a) pontja alapján a minősítő által a jogosult személyazonosító adatainak 
feltüntetésével, a nemzeti minősített adattal kapcsolatos rendelkezési jogosultságok 
megjelölésével, a nemzeti minősített adat megismerésére írásban adott felhatalmazás; 
14. titoktartási nyilatkozat: minősített adatot felhasználó vagy megismerő személy 
nyilatkozata arról, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat megismerte, és az 
őt terhelő titoktartási kötelezettséget tudomásul vette; 
15. személyi biztonsági tanúsítvány: olyan közokirat, amely érvényességi idejének lejártáig 
meghatározza, hogy valamely természetes személy milyen legmagasabb minősítési szintű 
adat felhasználására jogosult; 
16. kiadmányozás: az iratnak vagy a minősítési jelölésnek a minősítő által kézzel történő 
hiteles aláírása, vagy minősített elektronikus aláírásával való ellátása, valamint az aláírás 
időpontjának feltüntetése; 
17. elektronikus adatkezelő rendszer: minősített adat elektronikus, elektromagnetikus vagy 
optikai úton történő kezelésére alkalmas berendezés, módszer és eljárás együttese; 
18. a minősített adatra vonatkozó rendelkezési jogosultságok:  
a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történő ügyintézés, feldolgozás, 
b) minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység, 
c) minősített adat birtokban tartása, 
d) minősítési jelölés megismétlése, 
e) minősített adat másolása, sokszorosítása, 
f) minősített adat fordítása, 
g) kivonat készítése, 
h) szerven belüli átadás, 
i) szerven kívülre továbbítás, szállítás, 
j) selejtezés, illetve megsemmisítés,  
k) felhasználói engedély kiadása, 
l) megismerési engedély kiadása, 
m) nemzeti minősített adat felülvizsgálata, 
n) minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételének 
engedélyezése, 
o) minősített adat külföldre vitelének vagy külföldről való behozatalának engedélyezése, 
p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés; 
19. rendvédelmi szerv: a határőrség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-
végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv; 
20. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának 
c) pontjában felsoroltak; 
21. telephely biztonsági tanúsítvány: olyan közokirat, amely meghatározza, hogy a 
gazdálkodó szervezet milyen legmagasabb minősítési szintű minősített adat kezelésére 
alkalmas; 
22. külföldi személy: a nem magyar állampolgárságú személy és a hontalan; 
23. ügyészség vezetője: a fellebbviteli főügyész, a megyei főügyész, a fővárosi főügyész, a 
helyi (városi, kerületi) vezető ügyész, a fellebbviteli vezető ügyész, a vezető ügyész.  
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II. fejezet 
 

A minősítők és a minősítési eljárás szabályai 
 

A minősítők 
 

4. § 
 
(1) Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult: 
a) a Magyar Köztársaság elnöke, 
b) az Országgyűlés elnöke, 
c) az országgyűlési bizottság elnöke, 
d) az Alkotmánybíróság elnöke, 
e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke, 
f) a bíróság elnöke, 
g) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetője, 
h) a legfőbb ügyész, 
i) az ügyészség vezetője, 
j) az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön 
biztosok, 
k) az Állami Számvevőszék elnöke, 
l) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
m) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
n) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
o) a Kormány tagja, 
p) a Kormány vagy a Kormány tagja által irányított vagy felügyelt országos hatáskörű szerv 
vezetője, a rendvédelmi szerv országos parancsnoka, 
q) a Miniszterelnöki Hivatal vezetője, politikai államtitkára, a Kormány ügyrendje szerint 
működő testület vezetője, 
r) a Magyar Köztársaság külképviseletének vezetője, valamint a nemzetközi szerződésben 
meghatározott kötelezettségvállalás teljesítése érdekében más államhoz, nemzetközi 
szervezethez vagy regionális együttműködés központjába delegált önálló képviseleti 
hatáskörrel rendelkező személy, 
s) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója, 
t) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, 
u) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdése szerint a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek 
vezetői, 
v) törvény által minősítésre feljogosított állami, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó személy. 
 
(2) Az (1) bekezdésben írt minősítő az 1. számú mellékletben meghatározott adatfajták körébe 
tartozó adatok közül a feladat- és hatáskörébe tartozó adatot jogosult minősíteni. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti minősítők minősítői jogkörüket írásban  
a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adat esetén a helyettesükre, valamint államtitkárra és 
helyettes államtitkárra, 
b) „Titkos!”, „Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat vonatkozásában 
az irányításuk alatt álló, közhatalmi jogosítványokkal felruházott szervben kiadmányozói 
jogkörrel rendelkezőkre  
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átruházhatják. 
 
(4) A honvédelmi miniszter és a rendvédelmi szerv országos parancsnoka a minősítői jogkörét 
az irányítása alatt álló szervben kiadmányozói jogkörrel rendelkezők részére írásban 
átruházhatja. 

 
A minősítési eljárás  

 
5. § 

 
(1) A minősítési eljárás során vizsgálni kell, hogy  
a) a keletkezett adat az 1. számú mellékletben szereplő minősíthető adatkörök jegyzékében 
feltüntetett adatfajták körébe tartozik-e, 
b) az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 
illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele károsítja-e és milyen mértékben az állam védendő érdekét, 
c) az adat nyilvánosságát és arra feljogosítotton kívüli megismerhetőségét mennyi ideig 
szükséges korlátozni. 
 
(2) Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele 
a) rendkívül súlyosan károsítja az állam védendő érdekét, akkor „Szigorúan titkos!” 
minősítési szintű, 
b) súlyosan károsítja az állam védendő érdekét, akkor „Titkos!” minősítési szintű, 
c) károsítja az állam védendő érdekét, akkor „Bizalmas!” minősítési szintű, 
d) hátrányosan érinti az állam védendő érdekét, akkor „Korlátozott terjesztésű!” 
minősítési szintű. 
A kármérték meghatározásához az irányadó szempontokat e törvény 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
(3) Az érvényességi idő: 
a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 40 év,  
b) „Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 30 év 
lehet. 
 
(4) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat minősítésének érvényességi 
ideje új minősítési eljárás lefolytatásával egy alkalommal, legfeljebb a (3) bekezdésben 
meghatározott időtartammal meghosszabbítható. Az új minősítési eljárást az érvényességi idő 
lejárta előtt le kell folytatni. Az érvényességi idő elteltével az adat minősített jellege 
megszűnik. 
 
(5) A minősített adat kezelése során mindig egyértelműen felismerhetőnek kell lennie az adat 
minősített jellegének. A nemzeti minősített adat hordozóján vagy – ha arra nincs lehetőség – 
külön kísérőlapon fel kell tüntetni a 3. § 3. pontjában meghatározott minősítési jelölést. 
 
(6) Nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján készített nemzeti minősítést igénylő 
adat minősítése az (1)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint történik. Ilyen adat 
külföldre történő továbbítása előtt a minősítési szintet magyarul, valamint a nemzetközi 
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szerződésben vagy megállapodásban meghatározott nyelven – az Európai Unió intézményei 
és szervei tekintetében angolul vagy franciául – is fel kell tüntetni.  
 
(7) Az adat önmagában az 1. számú mellékletben meghatározott minősíthető adatkörök 
jegyzékébe tartozás miatt a – (2) bekezdésben szerepeltetett valamely minősítési szinthez 
rendelt feltétel teljesülésének hiányában – nem minősíthető. 

 
6. § 

 
(1) A minősítést az köteles kezdeményezni, akinél az állami vagy közfeladat ellátása során az 
5. § (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelő adat keletkezik. 
 
(2) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!”, valamint – ha a javasolt érvényességi idő a 15 évet 
meghaladja – a „Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén a 
kezdeményező indokolással ellátott minősítési javaslatot készít. 
 
(3) A minősítési javaslatban fel kell tüntetni a minősítés alapjául szolgáló minősíthető 
adatkörök jegyzékének megfelelő pontjára történő hivatkozást, a minősítési szintet és a 
minősítés érvényességi idejét. A minősítési javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a 
tényeket és körülményeket, amelyek a minősítést szükségessé teszik. 
 
(4) „Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén, amennyiben a 
javasolt érvényességi idő a 15 évet nem haladja meg, külön minősítési javaslatot nem kell 
készíteni. A minősítést az adathordozón vagy külön kísérőlapon kell kezdeményezni oly 
módon, hogy annak tartalmaznia kell a minősítési jelölést, a kezdeményezés időpontját és a 
kezdeményező aláírását. 
 
(5) A minősítési eljárás alatt álló, minősíthető adatot tartalmazó adathordozót a 
kezdeményező minősítés céljából haladéktalanul felterjeszti a minősítőhöz. A minősítő a 
felterjesztés kézhezvételét követő 30 napon belül dönt az adat minősítéséről. Ha a minősítő a 
határidő lejártáig az adat minősítéséről nem dönt, a nemzeti minősített adat nem jön létre.  
 
(6) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott adat a minősítőnél keletkezik 
a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!”, valamint – ha a javasolt érvényességi idő a 15 évet 
meghaladja – a „Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén 
döntését a (3) bekezdésben meghatározott minősítési javaslat tartalmával megegyező módon 
köteles írásba foglalni és a minősítési jelölést kiadmányozni, 
b) „Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén, amennyiben a 
javasolt érvényességi idő a 15 évet nem haladja meg, külön kezdeményezés nélkül a 
minősítési jelölés kiadmányozásával haladéktalanul dönt a minősítésről.  
 
(7) A minősítési eljárás alatt álló adatot a minősítő döntéséig a kezdeményezett minősítési 
szintre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, illetve védelemben részesíteni. 
 
(8) A nemzeti minősített adat az 5. § (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglaltak együttes 
fennállása esetén és az adat minősítési jelölésének a minősítő által történő kiadmányozásával 
jön létre. A nemzeti minősített adat létrejöttéhez a minősítési jelölés formai követelményeinek 
betartása is szükséges. 
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(9) Amennyiben az érintett saját személyes adatának megismerésére irányuló – az Avtv. 11. 
§-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti – kérelem érkezik, a minősítő soron kívül, de 
legkésőbb a kérelem tudomására jutásától számított 15 napon belül köteles dönteni a 
minősítési eljárás alatt álló adat minősítéséről. 
 
(10) A minősítő az adatvédelmi biztos megkeresésére írásban köteles részletesen 
megindokolni az adat minősítését. 
 

A minősítési jelölés megismétlése 
 

7. § 
 
(1) Nem kell új minősítési eljárást lefolytatni, ha a készített adatba saját vagy más minősítő 
által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak, és a készítés során további, saját 
minősítést igénylő adat nem keletkezik. A minősítési jelölés csak akkor ismételhető meg, ha a 
megismételni kívánt adat minősítője ezt nem tiltotta meg. A minősítési jelölés megismétlése 
esetén biztosítani kell a különböző forrásból származó eredeti minősített adatok 
azonosíthatóságát és elkülöníthetőségét.  
 
(2) Amennyiben a megismételt minősített adat mellett további, saját minősítést igénylő adat is 
keletkezik, akkor arra a minősítési eljárást le kell folytatni. Ha az így létrejött minősített 
adatok el nem különíthető módon, csak együttesen kezelhetők, akkor azokat az alkalmazott 
legmagasabb minősítési szintnek megfelelően kell kezelni. 
 

A nemzeti minősített adat felülvizsgálata, felülbírálata 
 

8. § 
 
(1) A minősítő – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – köteles legkésőbb 5 
évenként felülvizsgálni az általa vagy a jogelődje által készített és a feladat- és hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adatot. 
 
(2) A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adat  
a) minősítését fenntartja, ha annak minősítési feltételei továbbra is fennállnak, 
b) minősítési szintjét csökkenti, illetve a minősítés érvényességi idejét módosítja, ha a 
minősítés feltételeiben változás történt,  
c) minősítését megszünteti, ha minősítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn. 
 
(3) A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint vagy az érvényességi idő 
módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot 
továbbították. 
 
(4) Amennyiben az érintett saját személyes adatának megismerésére irányuló – az Avtv. 11. 
§-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti – kérelem érkezik, a nemzeti minősített adatot a 
minősítő soron kívül – de legkésőbb a kérelem tudomására jutásától számított 15 napon belül 
– felülvizsgálja. 
 
(5) A legfőbb ügyész a 4. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott, a Kormány tagja – 
irányítási vagy felügyeleti jogkörében – a 4. § (1) bekezdésének p) pontjában meghatározott 
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minősítők, illetve ezen személyek által átruházott hatáskörben eljáró személyek minősítését a 
minősítés szabályai szerint felülbírálhatja, ennek eredményeként megszüntetheti a minősítést, 
módosíthatja a minősítési szintet, illetve a minősítés érvényességi idejét. 
 
(6) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott személy az általa minősítői jogkörrel felruházott 
személyek minősítését a minősítés szabályai szerint felülbírálhatja, ennek eredményeként 
megszüntetheti a minősítést, módosíthatja a minősítési szintet, illetve a minősítés 
érvényességi idejét. 
 
(7) A felülvizsgálat és a felülbírálat során a minősítési eljárás szabályai szerint kell eljárni. 
 
(8) A minősített adatot kezelő szerv felülvizsgálat lefolytatása nélkül köteles selejtezési 
eljárás alá vonni és megsemmisíteni azokat a minősített adatokat, amelyek megsemmisítését 
törvény írja elő. 

 
III. fejezet 

 
Külföldi minősített adat  

 
9. § 

 
(1) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), a Nyugat-európai Unió 
(a továbbiakban: NYEU), valamint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az 
Európai Atomenergia Közösség (a továbbiakban: EURATOM), az Európai Rendőrségi 
Hivatal (a továbbiakban: EUROPOL) által használt minősítési szinteket és azok nemzeti 
minősítési szintű megfelelőit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
(2) A Magyar Köztársaság által kötött egyéb nemzetközi szerződésben meghatározott 
minősítési szintet, illetve annak nemzeti minősítési szintű megfelelőjét a nemzetközi 
szerződés tartalmazza. 

 
(3) A külföldi minősített adat érvényességi ideje a minősítő rendelkezése szerinti ideig tart, 
ennek hiányában az adatot a minősítőnek az adat felülvizsgálata tárgyában hozott döntéséig 
minősítettként kell kezelni. 

 
(4) A külföldi minősítési szint alkalmazására – a külföldi minősítési jelölés megismétlését 
kivéve –  a külföldi minősített adat minősítője jogosult. 
 
(5) A felhasználó  
a) az általa készített adat esetében, ha az külföldi minősített adatot is tartalmaz, a külföldi 
minősített adat minősítési szintjénél alacsonyabb minősítési szintet és – amennyiben fel van 
tüntetve – rövidebb érvényességi időt nem alkalmazhat; 
b) ha az általa készített nemzeti minősített adatba külföldi minősített adatot is belefoglal, a 
nemzeti adat minősítése az 5. § és a 6. § szerint történik, a külföldi minősített adat minősítési 
jelölésének megismétlését a 7. §-ban előírt szabályok szerint kell végrehajtani. A keletkező 
adat esetében mindkét minősítési szintet fel kell tüntetni, és meg kell jelölni a külföldi és a 
nemzeti minősítési szintű részek pontos helyét.  
 
(6) A külföldi minősített adatot, amennyiben a nemzetközi szerződés vagy megállapodás 
másként nem rendelkezik, e törvény szerint kell kezelni. 
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IV. fejezet 
 

A minősített adat biztonságára vonatkozó általános szabályok 
 

A biztonsági feltételek megteremtése 
 

10. § 
 
(1) Minősített adatot kezelni – az e törvényben meghatározott kivétellel – csak akkor lehet, ha 
az állami vagy közfeladat ellátásához nélkülözhetetlen. 
 
(2) Minden olyan szervnél, ahol minősített adatot kezelnek, meg kell teremteni a minősített 
adat védelméhez szükséges e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben 
meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket. 
 
(3) A biztonsági intézkedések tervezése során figyelembe kell venni: 
a) a kezelt minősített adat minősítési szintjét, 
b) a minősített adat mennyiségét és megjelenési formáját, 
c) a helyszín és a szerv, illetve az elektronikus rendszer veszélyeztetettségi szintjét és 
sebezhetőségét, valamint 
d) a nemzetbiztonsági kockázatokat. 

(4) A minősített adathoz – az e törvényben meghatározott kivételekkel – kizárólag személyi 
biztonsági tanúsítvánnyal és titoktartási nyilatkozattal rendelkező jogosult felhasználó a 
felhasználói engedélyben meghatározott rendelkezési jogosultságokkal férhet hozzá.  

(5) A minősített adat felhasználásához szükséges személyi biztonsági tanúsítvány nem adható 
ki, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvélemény kockázati tényezőt 
tartalmaz. 
 
(6) Minden olyan helyiséget, épületet, építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai 
biztonsági intézkedésekkel kell védeni az arra nem jogosult személyeknek a minősített 
adathoz történő hozzáférése ellen. 
 
(7) Az adminisztratív biztonsági intézkedésekkel gondoskodni kell a minősített adat nyomon 
követhetőségéről, bizalmasságáról, sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról. 
 
(8) Elektronikus biztonsági intézkedéseket kell tenni az elektronikus rendszeren kezelt 
minősített adat és az elektronikus rendszer bizalmassága, sérthetetlensége és rendelkezésre 
állása érdekében. 
 

Megismerési engedély kiadása 
 

11. § 
 
(1) Az érintett saját személyes adatát tartalmazó nemzeti minősített adat megismerésére a 
minősítő kérelemre adhat engedélyt. 
 
(2) A kérelemben meg kell határozni azt az adatot, amelyre a kérelem irányul. A megismerési 
engedély kiadásához személyi biztonsági tanúsítvány nem szükséges.  
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(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, az érintett korlátozás nélkül megismerheti a 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatát. 
 
(4) Az érintett saját személyes adatát tartalmazó nemzeti minősített adat megismerésére 
irányuló, az Avtv. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem elbírálásával 
kapcsolatos eljárásra az Avtv. 12–13. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni. A kérelmet a 
minősítő az Avtv. 16. §-ában foglaltakra figyelemmel tagadhatja meg. A megismerési 
engedély megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Avtv. 
17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(5) Amennyiben a megismerési kérelem olyan adategyüttesre vonatkozik, amelyben nemzeti 
minősített és nem minősített adat együtt szerepel, a nemzeti minősített adat nem 
akadályozhatja a nem minősített adat megismerését.  
 
(6) Akinek a minősítő a megismerési engedélyt megadta, köteles a nemzeti minősített adat 
megismerése előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minősített adat 
védelmére vonatkozó szabályokat betartani. 
 

Minősített adat felhasználása állami vagy közfeladat ellátásához 
 

12. § 
 
(1) Minősített adatot csak az a személy használhat fel, akinek ez állami vagy közfeladat 
ellátása érdekében indokolt, és aki az e törvényben meghatározott kivétellel rendelkezik  
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a 
továbbiakban: Nbtv.) meghatározott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzéssel,  
b) személyi biztonsági tanúsítvánnyal, 
c) titoktartási nyilatkozattal, valamint 
d) felhasználói engedéllyel. 
 
(2) A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített adat állami vagy közfeladat 
ellátásához szükséges felhasználása esetén a felhasználónak felhasználói engedéllyel és 
titoktartási nyilatkozattal kell rendelkeznie. 
 
(3) Állami vagy közfeladata ellátásához 
a) a köztársasági elnök, 
b) a miniszterelnök, 
c) az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai, 
d) az Országgyűlés elnöke, 
e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke, 
f) a legfőbb ügyész, 
g) az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön 
biztosok 
nemzetbiztonsági ellenőrzés, illetve személyi biztonsági tanúsítvány, valamint felhasználói 
engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül jogosultak a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
minősített adatra vonatkozó – a (8) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott – 
rendelkezési jogosultságok gyakorlására. 
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(4) A bírót – ha törvény másként nem rendelkezik – nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi 
biztonsági tanúsítvány, valamint felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül 
megilleti az ügyelosztási rend szerint kiosztott ügyek elbírálásához szükséges rendelkezési 
jogosultságok gyakorlása. 
 
(5) Állami vagy közfeladat ellátása során külön engedély nélkül jogosult a minősített adat 
felhasználására az, akit erre törvény külön felhatalmaz. 
 
(6) Minősített adatnak az állami vagy közfeladat ellátásához szükséges felhasználása esetén a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője határozza meg a szerven belül azokat a vezetői 
beosztásokat, amely beosztásokat betöltő személyek felhasználói engedély kiadására 
jogosultak. Részükre a felhasználói engedélyt a minősített adatot kezelő szerv vezetője adja 
ki. 
 
(7) A felhasználói engedélyben meg kell határozni, hogy a 3. § 18. pontjában foglalt 
rendelkezési jogosultságok közül melyek illetik meg a felhasználót. 
 
(8) A felhasználói engedély kiadására jogosult személyt a 8. § (6) bekezdésére, valamint a 13. 
§ (4)–(5) bekezdéseire is figyelemmel  
a) az általa minősített adat esetén a 3. § 18. pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok teljes 
körűen,  
b) a más minősítő által minősített adat esetén a 3. § 18. pontjának a)–k) alpontjában foglalt 
rendelkezési jogosultságok 
megillethetik.  
 

Nemzeti minősített adat felhasználása közigazgatási, bírósági, szabálysértési vagy egyéb 
hivatalos eljárásban 

 
13. § 

 
(1) Nemzeti minősített adatnak büntetőeljárásban történő felhasználására a büntetőeljárásról 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(2) A büntetőeljárás során – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárást folytató, illetve 
az eljárásban részt vevő ügyész, a büntetőeljárásban kirendelt vagy bevont igazságügyi 
szakértő nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági tanúsítvány, valamint felhasználói 
engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül használhatja fel a rendelkezésére bocsátott nemzeti 
minősített adatot.  
 
(3) A büntetőeljárásban fel nem használt nemzeti minősített adat felhasználására a 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott minősítő adhat felhasználói engedélyt. 
 
(4) Közigazgatási, – a büntetőeljárást kivéve – bírósági, szabálysértési vagy egyéb hivatalos 
eljárásban nemzeti minősített adat felhasználására a 4. § (1) bekezdésben meghatározott 
minősítő adhat felhasználói engedélyt. Az ügyészi törvényességi felügyeleti eljárásban a 
nemzeti minősített adat felhasználására vonatkozó engedély kiadása nem tagadható meg.  
 
(5) Ha közigazgatási, bírósági, szabálysértési vagy egyéb hivatalos eljárásban a titoktartásra 
kötelezettnek nemzeti minősített adatról kell nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alóli 
felmentésre a 4. § (1) bekezdésében meghatározott minősítő jogosult. 
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Minősített adat átadása közreműködő részére 
 

14. § 
 
(1) Amennyiben a minősített adatot kezelő szerv – a gazdálkodó szervezet kivételével – 
közreműködő segítségét veszi igénybe, és ehhez a közreműködőnek minősített adatot kell 
felhasználnia, – a minősítő eltérő rendelkezésének hiányában – a közreműködő részére a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője adja ki a felhasználói engedélyt. 
 
(2) A felhasználói engedély megadása előtt a minősített adatot kezelő szerv köteles 
ellenőrizni, hogy a közreműködőnél megteremtették-e a minősített adat védelméhez előírt 
feltételeket.  
 
(3) A közreműködőre az őt igénybe vevő szerv részére meghatározott személyi, fizikai, 
adminisztratív és elektronikus biztonságra vonatkozó feltételek vonatkoznak.  
 
(4) A személyi biztonságra vonatkozó feltételek megléte, de a fizikai, az adminisztratív vagy 
az elektronikus biztonságra vonatkozó feltételek hiánya esetén a közreműködő kizárólag a 
minősített adatot kezelő szervnél férhet hozzá a minősített adathoz.  
 

Minősített adat átadása gazdálkodó szervezet részére 
 

15. § 
 
(1) Amennyiben a minősített adatot kezelő szerv (ide nem értve a gazdálkodó szervezetet) az 
állami vagy közfeladata ellátásához gazdálkodó szervezet – minősített adat felhasználásával 
járó – közreműködését veszi igénybe, a gazdálkodó szervezet vonatkozásában a „Bizalmas!” 
vagy annál magasabb minősítési szintű adat átadása előtt iparbiztonsági ellenőrzést kell 
végrehajtani. Az iparbiztonsági ellenőrzés végrehajtását a minősített adatot kezelő szerv a 
Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél kezdeményezi. 
 
(2) Az iparbiztonsági ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a minősített adat kezelésének 
biztonsági feltételeit megteremtették-e az iparbiztonsági ellenőrzés alanyát képező 
gazdálkodó szervezetnél. Ennek igazolására a Nemzeti Biztonsági Felügyelet telephely 
biztonsági tanúsítványt ad ki. 
 
(3) Az iparbiztonsági ellenőrzés  
a) a gazdálkodó szervezet cégellenőrzéséből és a minősített adatot felhasználó személyek 
nemzetbiztonsági ellenőrzéséből, illetve 
b) a minősített adat személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsága meglétének 
ellenőrzéséből 
áll. 
 
(4) A (2) bekezdés szerinti telephely biztonsági tanúsítvány csak akkor állítható ki, ha a (3) 
bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzések nem állapítanak meg kockázati tényezőt.  
 
(5) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat kizárólag érvényes telephely 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet részére adható át.  
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(6) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását 
a minősített adatot kezelő szerv (ide nem értve a gazdálkodó szervezetet) vezetője akkor 
engedélyezheti, ha a minősített adat személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus 
biztonságának érvényesüléséről meggyőződött.  
 

Személyi biztonsági tanúsítvány kiadása 
 

16. § 
 

(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki a 9. § (1) bekezdésében meghatározott külföldi 
minősített adat felhasználói, továbbá a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek 
felhasználói részére a személyi biztonsági tanúsítványt. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a 
szükséges biztonsági feltételek hiánya vagy megszűnése esetén a személyi biztonsági 
tanúsítvány kiállítását megtagadja, illetve a már kiadott tanúsítványt visszavonja. 
 
(2) A biztonsági vezető, illetve a  helyi biztonsági felügyelet  
a) adja ki az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel a szerven belül a nemzeti minősített 
adatot felhasználók személyi biztonsági tanúsítványát, illetve a szükséges biztonsági feltételek 
hiánya vagy megszűnése esetén a személyi biztonsági tanúsítvány kiállítását megtagadja, 
illetve a már kiadott tanúsítványt visszavonja; 
b) gondoskodik arról, hogy mindazon belföldön, illetve külföldön tartandó rendezvényre, ahol 
minősített adatról is tárgyalnak, vagy ha ezt a rendező fél előírásai egyébként megkövetelik, a 
részt vevő személy nyilvántartásba vett személyi biztonsági tanúsítványáról egy példányban 
magyar vagy angol nyelvű igazolás kiállításra és a rendező fél biztonsági vezetőjéhez 
továbbításra kerüljön. 
 

Egyéb védelmi kötelezettségek 
 

17. § 
 
(1) Minősített adat nem hozható nyilvánosságra.  
 
(2) Aki minősített adatot bármilyen módon megismer, köteles azt titokban tartani. 
 
(3) Akinek minősített adat nem e törvény szabályai szerint jutott a birtokába, köteles azt a 
minősítőnek vagy a rendőrségnek haladéktalanul átadni. A fellelés körülményeiről és az 
adathordozó átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A rendőrség a nemzeti minősített adatot 
– a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyidejű értesítésével – a minősítőnek, a külföldi 
minősített adatot a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére továbbítja.  
 
(4) Ha a felhasználó tudomására jut, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat 
megsértették, erről a biztonsági vezetőt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben e törvényt 
vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a „Szigorúan 
titkos!”, illetve a „Titkos!” minősítési szintű adat ezáltal illetéktelen személy részére 
hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, a minősített adatot kezelő szerv 
vezetője a minősítőt és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet köteles erről tájékoztatni. 
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V. fejezet 
 

A minősített adat védelmét ellátó szervezetek és személyek 
 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet  
 

18. § 
 
(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) feladata a minősített adatok 
védelmének szakirányítása, valamint a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése 
és felügyelete. 
 
(2) A Felügyelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
irányítása alatt álló, a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében önálló feladattal és 
hatósági jogkörrel rendelkező szervezet. 
 
(3) A Felügyelet által hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a miniszter 
hatáskörébe tartozik. 

A Felügyelet adatkezelése 

19. § 
 
(1) A Felügyelet a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében személyes, 
köztük – az Nbtv. szerinti biztonsági kérdőívek és szakvélemények vonatkozásában – 
különleges adatokat kezel. 
 
(2) A Felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához a következő adatokat kezeli: 
a) az érintett személy 

aa) természetes személyazonosító adatai (születési családi és utóneve, házassági neve, 
születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), 
ab) állampolgársága, 
ac) útlevélszáma, 
ad) minősített adat felhasználásához kötődő munkahelye, beosztása és feladatköre, 
ae) az Nbtv.-ben meghatározott biztonsági szakvéleményben foglalt adatai, 

b) a kiadott személyi biztonsági tanúsítvány száma, kelte, érvényességi ideje és szintje. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Felügyelet az érintett személy részére kiadott 
utolsó személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi idejének lejártát vagy visszavonását 
követő 10 évig kezeli. 
 
(4) Ha az érintett személy részére személyi biztonsági tanúsítvány kiadására nem kerül sor, a 
Felügyelet a (2) bekezdés aa) és ae) pontjában meghatározott adatokat az eljárás befejezését 
követő 5 évig kezeli, a további adatokat a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell. 
 
(5) A nyomozó hatóságok, a bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok kérésére 
– a rájuk vonatkozó törvényben meghatározott feladataik ellátására, az ott meghatározott 
körben – a Felügyelet adatot szolgáltat. 
 
(6) A Felügyelet a (2) bekezdés aa)–ad) és b) pontjában szereplő adatokat – a nemzetközi 
kötelezettségvállalások alapján – továbbíthatja a külföldi adatkezelők részére. 
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A biztonsági vezető és a helyi biztonsági felügyelet 
 

20. § 
 
(1) A minősített adat védelmi feltételeinek kialakításáért, így különösen a személyi, fizikai, 
adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek megteremtéséért a minősített adatot kezelő 
szerv vezetője felelős. 
 
(2) A minősített adatot kezelő szervnél a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok 
végrehajtását és koordinálását a minősített adatot kezelő szerv vezetője által kinevezett, 
átruházott jogkörében utasítási joggal rendelkező biztonsági vezető végzi. Ez a rendelkezés 
nem korlátozza a minősített adatot kezelő szerv vezetőjét a minősítési eljárással, a minősített 
adat felülvizsgálatával, a minősített adattal való rendelkezési jogosultságok gyakorlásával, 
valamint a minősített iratkezeléssel összefüggő feladatok személyi és szervezeti feltételeinek 
kialakításában. 
 
(3) Amennyiben a minősített adatok mennyisége indokolja, ezek védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátására külön szervezeti egységként helyi biztonsági felügyelet is kijelölhető. 
Ebben az esetben a helyi biztonsági felügyeletet a biztonsági vezető irányítja. 
 
(4) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány 
kiadásával összefüggésben a 19. § (2) bekezdésében meghatározott, illetve az Nbtv. szerinti 
biztonsági kérdőívek és szakvélemények alapján különleges adatokat kezelhet a 19. § (3)–(4) 
bekezdésében előírt ideig. 
 
(5) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági felügyelet a 19. § (2) bekezdésének aa)–ad) és b) 
pontjában szereplő adatokat – a nemzetközi kötelezettségvállalások alapján – továbbíthatja a 
külföldi adatkezelők részére. A gazdálkodó szervezetek esetében ezen adatok továbbítására a 
minősített adatot átadó szerv biztonsági vezetője vagy helyi biztonsági felügyelete jogosult. 
 

VI. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

Hatálybalépés 
 

21. § 
 
(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.  
 
(2) E törvény 33. §-a a kihirdetés napján lép hatályba és 2006. december 31-én hatályát veszti. 
 
(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az államtitokról és a szolgálati 
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint az azt módosító  
- az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
1998. évi LXXX. törvény 1–3. §-a, 
- az Európai Unió Bűnüldözési Információs Rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi 
LIV. törvény 20. §-a, 
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- a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés 
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 
60. §-a, 
- a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. 
törvény 62. §-a, 67. §-a, 68. §-a, 
- az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
1999. évi CXIII. törvény, 
- a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az 
országokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, 
Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió 
bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint 
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
2000. évi CXV. törvény 6. §-a, 
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény 19. 
§-a, 
- a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati 
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXI. törvény 33. §-a, 
- a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 
2001. évi LXXXV. törvény 44. §-ának (1)–(5) bekezdése,  
- a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 
4-én aláírt Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXIX. törvény 3. 
§-a, 5. §-ának c)–e) pontjai és 6. §-a,  
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. §-ának (5) 
bekezdése,  
- a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42. §-ának (5) bekezdése.  
 
(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Biztonsági 
Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény 1–10. §-a, 14–16. §-a, 18–19. §-a és 21. §-a, 
valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal 
összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2003. évi LIII. törvény 1–14. §-a, 16–21. 
§-a, 22. §-a (2) bekezdésének a)–c), e)–i) pontjai és a törvény melléklete. 
 
(5) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
- az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról 
szóló 2001. évi XC. törvény 5. §-ának (1) bekezdése, 
- a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
2002. évi XXXIX. törvény 17. §-a, 
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XVII. 
törvény 7. §-ának (2) és (4) bekezdése, 
- az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való 
részvételhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény 3. §-a, 
- a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 
módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 23. §-ának (7) bekezdése. 
 
(6) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nbtv. 30. §-a (4) bekezdésének 
második mondata, 42. §-ának (1) bekezdése, 48. §-ának (3) bekezdése, 72. §-ának (5) 
bekezdése, 77. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 90. §-a, a 3. számú mellékletében szereplő 
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„A”, „B”, „C” típusú biztonsági kérdőíveken a „Szigorúan titkos! Különösen fontos! (kitöltés 
után)” jelölés, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a 
továbbiakban: Obtv.) melléklete V. száma, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
63. §-ának (2) bekezdése, 64. §-a (5) bekezdésének második mondata, 64. §-a (8) 
bekezdésének második mondata, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 
2000. évi CXXVI. törvény 15. §-ának j) pontja, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi 
XIX. törvény 22. §-a (7) bekezdésének második mondata. 

 
Átmeneti rendelkezések 

 
22. § 

 
(1) A minősítő a kezelésében lévő, a már levéltárba adott, vagy más, minősített adatot kezelő 
szervnél fellelhető saját készítésű vagy jogelődje által készített, a jelenlegi feladat- és 
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok közül  
a) az 1995. július 1-je előtt keletkezett „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „TÜK iratként 
kezelendő!”, „Szigorúan bizalmas!”, „Bizalmas!”, „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátott 
nemzeti minősített adatokat legkésőbb 2010. december 31-ig, 
b) az 1995. július 1-jétől e törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban keletkezett állam- 
vagy szolgálati titkot képező adatokat legkésőbb 2011. december 31-ig 
köteles e törvény szerint felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről a címzetteket 
értesíteni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltével a felül nem vizsgált nemzeti 
minősített adatok minősítése megszűnik. 
 
(3) A levéltár, illetve a gazdálkodó szervezet az általa kezelt, és e törvény hatálybalépéséig 
még felül nem vizsgált, vagy korábbi felülvizsgálat eredményeként minősítésében fenntartott, 
módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű   
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamely minősítő felülvizsgálati hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adatokat, valamint a jogutód nélkül megszűnt szervek által 1995. 
július 1-je előtt keletkeztetett nemzeti minősített adatokat legkésőbb 2008. december 31-ig,  
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, valamely minősítő felülvizsgálati hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adatokat, valamint a jogutód nélkül megszűnt szervek által 1995. 
július 1-jétől e törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban keletkeztetett nemzeti minősített 
adatokat legkésőbb 2009. december 31-ig  
köteles a felülvizsgálatra jogosult minősítő részére, illetve a jogutód nélkül megszűnt szervek 
adatai esetén a Felügyelet részére jegyzékbe foglalni és a felülvizsgálatot kezdeményezni. 
 
(4) Megkeresésre a Felügyelet elnöke gondoskodik a felülvizsgálat elvégzéséről  
a) az e törvény hatálybalépése előtt jogutód nélkül megszűnt szervek által az (1) bekezdés a)–
b) pontjában megjelölt időszakokban keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében az (1) 
bekezdés a)–b) pontjában megjelölt határidőkig, 
b) az e törvény hatálybalépése után jogutód nélkül megszűnő szervek által keletkeztetett 
nemzeti minősített adatok esetében, illetve 
c) ha a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő valamilyen okból nem 
állapítható meg. 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
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létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: ÁSZTLtv.) 1. §-a (1) bekezdése a) 
és b) pontjának hatálya alá tartozó adatokra.  

(6) Az (1)–(4) bekezdésben előírt felülvizsgálat során a felülvizsgálatra jogosult minősítő, 
illetve a Felügyelet elnöke a 8. §-ban előírtak szerint jár el. A minősítő, illetve a Felügyelet 
elnöke a felülvizsgálati jogkörét írásban átruházhatja. 
 
(7) Az (1)–(4) bekezdés szerinti felülvizsgálat elvégzéséig, illetve az ÁSZTLtv. hatálya alá 
tartozó nemzeti minősített adatok felülvizsgálatának elvégzéséig az e törvény hatálybalépése 
előtt minősített adatok közül 
a) az államtitokká minősített és „Szigorúan titkos!”, illetve „Szigorúan titkos!” minősítési 
jelöléssel és „Különösen fontos!” különleges kezelési utasítással ellátott adat „Szigorúan 
titkos!” minősítési szintű adatnak, 
b) a szolgálati titokká minősített és „Titkos!” minősítési jelöléssel ellátott adat „Titkos!” 
minősítési szintű adatnak, 
c) a szolgálati titokká minősített és „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
jelöléssel ellátott adat „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 
adatnak, 
d) az 1995. július 1-je előtt keletkezett „Szigorúan bizalmas!” jelöléssel ellátott adat „Titkos!” 
minősítési szintű adatnak, a „TÜK iratként kezelendő!”, „Bizalmas!” jelöléssel ellátott adat 
„Bizalmas!” minősítési szintű adatnak, a „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátott adat 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatnak minősül. 
 

23. § 
 
(1) Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott személyi biztonsági tanúsítvány és telephely 
biztonsági tanúsítvány az abban feltüntetett időpontig, a külföldi minősített adat kezelésére, 
illetve a rendszer működésére vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. 
 
(2) A „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adat felhasználására vonatkozó személyi 
biztonsági tanúsítványt 2007. december 31-ig, „Titkos!” és „Bizalmas!” minősítési szintű adat 
felhasználására vonatkozó személyi biztonsági tanúsítványt 2008. december 31-ig kell 
beszerezni azon felhasználók részére, akik az államtitokra és szolgálat titokra vonatkozó 
jogszabályok alapján e törvény hatálybalépésének időpontjában már betekintési engedéllyel 
rendelkeztek. 
 

Felhatalmazás 
 

24. § 
 
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg: 
a) a minősített adat kezelésének rendjét, ennek részeként a minősített adat személyi, fizikai és 
adminisztratív biztonságának részletes szabályait, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
működési rendjét, 
b) az elektronikus biztonság részletes szabályait, valamint ennek részeként a 
rejtjeltevékenység szakirányításának és hatósági felügyeletének rendjét, 
c) az iparbiztonsági ellenőrzés részletes szabályait. 
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Módosuló rendelkezések 
 

25. § 
 
(1) Ahol jogszabály az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényt 
említi, illetve más módon e törvényre utal, ott e törvényt kell érteni. 
 
(2) Ahol jogszabály a titokvédelmi jogszabályokra hivatkozik, azon e törvényt és annak 
végrehajtásáról szóló jogszabályokat kell érteni. 
 
(3) Ahol jogszabály állam-, illetve szolgálati titkot együtt említ, azon az e törvény szerinti 
minősített adatot kell érteni. 
 
(4) Ahol jogszabály állam-, illetve szolgálati titokkört említ, azon az e törvény szerinti 
minősíthető adatkörök jegyzékét kell érteni. 
 
(5) Ahol jogszabály titokvédelmet említ, azon az e törvény szerinti minősített adatok védelmét 
kell érteni. 
 
(6) Ahol jogszabály titokvédelmi szabályzatot említ, azon biztonsági szabályzatot kell érteni. 
 
(7) Ahol jogszabály titokbirtokos szervet említ, azon az e törvény szerinti minősített adatot 
kezelő szervet kell érteni. 
 

26. § 
 
(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 119. §-ának 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„119. § (1) A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok 
képviselői a per iratait – a határozatok tervezeteinek és az esetleges különvélemény 
kivételével – a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról 
maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek. Oly tárgyalásról készült jegyzőkönyvet 
azonban, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése végett zárták ki, lemásolni, 
vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ilyen ügyben az iratok megtekintésének is csak a 
minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott engedély, valamint az abban 
meghatározott szabályok alapján a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van 
helye.” 
 
(2) A Pp. 192. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az okirat megküldése csak akkor tagadható meg, ha az minősített adatot tartalmaz, 
illetőleg üzleti titoktartás kötelezettsége alá esik; a titoktartás alóli felmentésre a 169. §-t kell 
megfelelően alkalmazni.” 
 

27. § 
 
Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. §-ának (2)–(3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a szakasz az alábbi új (4)–(5) bekezdéssel 
egészül ki, egyúttal a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik: 
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„(2) Az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság tagja a bizottság döntése alapján, 
külön felhasználói engedély nélkül jogosult a minősített adat felhasználására, ha a 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat a minősíthető adatkörök 
jegyzéke megfelelő pontjának meghatározásával a felhatalmazást megadta. A 
vizsgálóbizottság tagja a vizsgálóbizottság felhatalmazása alapján járhat el. 
 
(3) Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának tagja a bizottság döntése alapján, külön 
felhasználói engedély nélkül jogosult a bizottságnak az Alkotmányban és a honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására. Ez a jogosultság a Katonai 
Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal működése körében keletkezett minősített 
adatok vonatkozásában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 17. §-ának keretei 
között érvényesül. 
 
(4) Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának tagja a bizottság döntése alapján, külön 
felhasználói engedély nélkül jogosult a bizottságnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges minősített 
adat felhasználására. 
 
(5) Az országgyűlési képviselő – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a feladatai 
ellátásához szükséges minősített adatokat csak a minősített adat védelméről szóló törvényben 
foglaltak szerinti felhasználói engedély alapján használhatja fel és köteles a minősített adatok 
védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.” 

 
28. § 

 
(1) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény (a továbbiakban: Cstv.) 31. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:) 
 
„b) a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni és azt, valamint az irattári anyagot és a 
folyamatban lévő ügyekről az információkat a felszámolónak átadni,” 
 
(2) A Cstv. 53. §-ának (1) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki: 
 
(A felszámoló a gazdálkodó szervezetnek:) 
 
„b) a minősített adatot tartalmazó iratait a felülvizsgálatra jogosult minősítő részére köteles 
jegyzékbe foglalni és a jegyzék megküldésével a minősítés felülvizsgálatát kezdeményezni.” 
 
(3) A Cstv. 70. §-ának b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(A gazdálkodó szervezet vezetője köteles:) 
 
„b) a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni és azt, valamint az irattári anyagokat 
és a folyamatban lévő ügyekről az információkat – ha a végelszámoló nem a gazdálkodó 
szervezet vezetője – a végelszámolónak átadni;” 
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29. § 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105. §-ának (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„105. § (1) Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyont, annak változásait és 
értékét nyilván kell tartani. Ezek az adatok – a minősített adatok kivételével – nyilvánosak.” 

 
30. § 

 
Az Avtv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„25. § (1) Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmének, a 
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének 
feltételeit. Javaslatot tesz az adatkezelést, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános 
adatok nyilvánosságát érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi 
az ilyen jogszabályok tervezetét. Kezdeményezheti a minősíthető adatkörök jegyzékében 
meghatározott adatfajták szűkítését vagy bővítését.” 
 

31. § 
 

(1) Az Obtv. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a visszásság a Magyar Honvédség, a határőrség, a 
nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a rendőrség működésével kapcsolatban fordult elő és 
feltárása minősített adatot érintene, az ügyet az országgyűlési biztos éves beszámolójával 
egyidejűleg, vagy – ha a visszásság kirívóan súlyos, illetve a természetes személyek nagyobb 
csoportját érinti – az éves beszámolót megelőzően – szükség szerint a minősített adat 
védelméről szóló törvényben meghatározott minősítési szintű – jelentésben az Országgyűlés 
hatáskörrel rendelkező bizottsága elé terjeszti. A napirendre tűzés kérdéséről a bizottság zárt 
ülésen dönt.” 
 
(2) Az Obtv. melléklete I. számának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„I. Az országgyűlési biztos a Magyar Honvédséget érintő vizsgálata során nem tekinthet be:” 
 
(3) Az Obtv. melléklete I. számának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az országgyűlési biztos a Magyar Honvédséget érintő vizsgálata során nem tekinthet be:) 
 
„8. Más országok védelmi minisztériumaival és hadseregeivel kötött olyan együttműködési 
megállapodásokba és tervekbe, valamint a haditechnikai eszközök azon adataiba, melyeket a 
felek kölcsönösen „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatnak minősítenek.” 
 
(4) Az Obtv. melléklete II. számának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az országgyűlési biztos a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő eljárása során nem tekinthet 
be:) 
 
„7. A rejtjel tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokba.” 
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(5) Az Obtv. mellékletének III. és IV. számai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„III. Az országgyűlési biztos a rendőrséget érintő eljárása során nem tekinthet be: 
1. Más államok rendőri szerveivel, nemzetközi szervezettel kötött együttműködés 
okmányaiba, illetve az együttes intézkedésekbe és az együttműködés során keletkezett, a 
rendőrség valamely szerve rendelkezésére bocsátott adatokba, információkba, amennyiben a 
szerződő felek azok minősített adatként történő védelmét kérik. 
2. A rendőrség nemzetközi kapcsolataira vonatkozó azon minősített dokumentumokba, 
megállapodásokba, amelyek a nemzetközi szervezett bűnözés (ideértve a kábítószer-
kereskedelmet, a pénzmosást és a terrorcselekményeket) felderítésére és a cselekmények 
megelőzésére vonatkozó konkrét kötelezettségvállalást tartalmazzák. 
3. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a rendőrséggel történő együttműködésével kapcsolatos, 
és az abból származó, vagy arra vonatkozó minden olyan adatba, amelyet a törvény 
mellékletének II. szám alatti pontjai felsorolnak. 
4. A rendőrségi, illetve a rendőrség által védett objektumok, valamint a rendőrség által védett 
személyek őrzés-védelmi terveibe, a védelmi berendezésekre, őrségekre, őrhelyekre 
vonatkozó dokumentációkba, leírásokba. 
5. Az ügyben érintett személyzeti anyagaiba, kivéve ha ezt az érintett személy írásban kéri. 
6. A rendőrséggel titkosan együttműködő magánszemélyek azonosítását lehetővé tevő 
dokumentumokba, kivéve ha a jogsérelem az együttműködő személyt érte, s a kivizsgálást 
maga kéri. 
7. A rendőrség által titkos információgyűjtésre használt eszközök és módszerek működésének 
és működtetésének műszaki-technikai adatait tartalmazó vagy az azokat alkalmazó személyek 
azonosítását lehetővé tevő dokumentumokba. 
8. A rendőrség rejtjeles híradásával kapcsolatos adatok, eszközök, dokumentációk, iratok, 
valamint a kormányzati célú frekvencia nyilvántartásával kapcsolatos összesített adatokba. 
9. A tanú személyi adataiba, ha azok zárt kezelését a büntetőeljárásról szóló törvény alapján 
elrendelték. 
10. A Magyar Honvédséggel, a határőrséggel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kötött 
együttműködési megállapodásokba, amelyeket a felek „Szigorúan titkos!” minősítési szintű 
adatnak minősítettek. 
 
IV. Az országgyűlési biztos a határőrséget érintő eljárása során nem tekinthet be: 
1. A fegyveres erők tekintetében az I. számban felsorolt határőrségi iratokba. 
2. A határőrség által kötött olyan nemzetközi együttműködési megállapodásokba, amelyeket a 
felek „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatnak minősítenek. 
3. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a határőrséggel történő együttműködésével 
kapcsolatos, és az abból származó, vagy arra vonatkozó minden olyan adatba, amelyet a 
törvény mellékletének II. szám alatti pontjai felsorolnak. 
4. Az ügyben érintett személyzeti anyagaiba, kivéve ha ezt az érintett személy írásban kéri. 
5. A határőrséggel titkosan együttműködő magánszemélyek azonosítását lehetővé tevő 
dokumentumokba, kivéve ha a jogsérelem az együttműködő személyt érte, s a kivizsgálást 
maga kéri. 
6. A határőrség által titkos információgyűjtésre használt eszközök és módszerek működésének 
és működtetésének műszaki-technikai adatait tartalmazó, vagy az azokat alkalmazó 
személyek azonosítását lehetővé tevő dokumentumokba. 
7. A határőr-felderítés eszközeire, működésére vonatkozó összesített adatokat tartalmazó 
iratokba. 
8. Az Alkotmány 19/E. §-ával összefüggésben megfogalmazott határőrségi feladatokra 
készített védelmi tervekbe.” 
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(6) Az Obtv. melléklete a következő VIII. számmal egészül ki: 
 
„VIII. Az országgyűlési biztos a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet érintő eljárása során nem 
tekinthet be: 
A rejtjel tevékenység szakirányításával és hatósági engedélyezésével, felügyeletével 
kapcsolatos dokumentumokba.” 
 

32. § 
 
(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a 
közzétételtől, a minősített adatként kezelt szabadalom megadását megelőzően esedékessé vált 
fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az 
esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni.” 
 
(2) Az Szt. 53. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A közzétételt követően sem tekinthetők meg) 
 
„c) a minősített adatot tartalmazó iratok.” 
 
(3) Az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke az illetékes miniszter megkeresésére honvédelmi 
vagy nemzetbiztonsági érdekből, illetve nemzetközi szerződés alapján elrendelheti, hogy a 
szabadalmi bejelentést minősített adatként kezeljék. Ebben az esetben a közzététel és a leírás 
kinyomtatása elmarad.” 
 
(4) Az Szt. 84/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Magyar Szabadalmi Hivatalnál kell benyújtani az európai szabadalmi bejelentést, ha a 
bejelentő magyar állampolgár, illetve ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve ha 
az európai szabadalmi bejelentés a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz legalább két hónappal 
korábban benyújtott olyan szabadalmi bejelentés elsőbbségét érvényesíti, amelynek minősített 
adatként való kezelését a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nem rendelte el.” 
 

33. § 
 

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. §-ának (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Európai Bizottság által alkalmazott minősítési jelölés és annak magyar megfelelője: 
a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” 
    „EU SZIGORÚAN TITKOS”; 
b) „SECRET UE” 
    „EU TITKOS”; 
c) „CONFIDENTIEL UE” 
    „EU BIZALMAS”; 
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d) „RESTREINT UE” 
    „EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ”.” 
 

34. § 
 
(1) Az Nbtv. 4. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az Információs Hivatal) 
 
„h) végzi a minősített adatok védelmére használt rejtjelző eljárások, algoritmusok, valamint az 
országhatáron kívül rejtjelzésre használt eszközök kriptográfiai bevizsgálását és minősítését, 
továbbá rejtjelkulcsot állít elő;” 
 
(2) Az Nbtv. 5. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A Nemzetbiztonsági Hivatal) 
 
„j) információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak (Btk. 
174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), a nemzetközi 
jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. 
§), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §) és a rémhírterjesztés (Btk. 270. §) 
bűncselekményekre vonatkozóan;” 
 
(3) Az Nbtv. 5. §-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A Nemzetbiztonsági Hivatal) 
 
„m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó 
szervezetek cégellenőrzését.” 
 
(4) Az Nbtv. 7. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A Katonai Biztonsági Hivatal) 
 
„k) működési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja 
elleni erőszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk. 
259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 
262. §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §), a 
közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A. §), a nemzetközileg ellenőrzött termékek és 
technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §) 
bűncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bűncselekményeket, amelyek 
veszélyeztetik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alkotmányos feladatainak 
végrehajtását;” 
 
(5) Az Nbtv. 7. §-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A Katonai Biztonsági Hivatal) 
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„m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó 
szervezetek cégellenőrzését.” 
 
(6) Az Nbtv. 36. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja – a jogos védelem és a végszükség 
esetein kívül – lőfegyvert használhat) 
 
„c) a nemzetbiztonsági szolgálattal összefüggő „Szigorúan titkos!” minősítési szintű 
minősített adatnak személy vagy dolog elleni erőszakkal történő jogosulatlan megszerzése és 
az erre irányuló kísérlet esetén;” 
 
(7) Az Nbtv. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok minősített adataival kapcsolatban az érintettnek – a 
minősített adat védelméről szóló törvényben biztosított – adatbetekintési jogát a főigazgató 
nemzetbiztonsági érdekből korlátozhatja.” 
 

35. § 
 
(1) Az Nbtv. 60. §-ának (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az 59. § (1) bekezdésében meghatározott kivételes eljárás esetén a titkos 
információgyűjtést akkor is haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a titkos információgyűjtés 
folytatását az engedélyező nem engedélyezi. Ebben az esetben a titkos információgyűjtés 
során nyert adatokat – a minősített adatok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint – haladéktalanul meg kell semmisíteni.” 
 
(2) Az Nbtv. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„62. § A nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködő természetes és jogi személyek, valamint 
a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek e tevékenységükkel kapcsolatban a 
miniszter vagy a főigazgató engedélye nélkül adatokat nem hozhatnak nyilvánosságra.” 
 
(3) Az Nbtv. 68. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt, illetve ilyen munkakört betöltő személyekre 
vonatkozó szabályok szerint – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – kijelölésük, 
megbízásuk előtt, illetve központi tisztikari, kiemelt főtisztviselői kari kinevezésük előtt, 
valamint e megbízásuk, munkakörük betöltése, központi tisztikari, kiemelt főtisztviselői kari 
tagságuk alatt legalább ötévenként ellenőrzést kell kezdeményezni  
a) a titkos információgyűjtést, titkos adatszerzést engedélyező bíró, 
b) valamennyi miniszter, 
c) a Bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagja, illetve e két bizottság eljárásában 
közreműködő szakértő, 
d) amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű 
minősített adatot szükséges felhasználnia, az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság, 
eseti bizottság tagja, valamint a bizottság eljárásában közreműködő szakértő, 
e) az 55. §-ban meghatározott kijelölt, valamint a titkos adatszerzést indítványozó ügyész, 
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f) amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű 
minősített adatot szükséges felhasználnia, a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti 
minősített adatot kezelő szervvel közreműködő, illetve gazdálkodó szervezetnél minősített 
adatot felhasználó személy, 
g) ha megfelelő szintű ellenőrzését még nem folytatták le, vagy érvényes ellenőrzéssel nem 
rendelkezik, állami vagy közfeladat ellátásához szükséges „Bizalmas!” vagy ennél magasabb 
minősítési szintű minősített adat felhasználására jogosult személy, 
h) a központi tisztikar, kiemelt főtisztviselői kar tagja 
tekintetében.” 
 
(4) Az Nbtv. 68. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A (4) bekezdés g) pontja szerinti ellenőrzést nem kell kezdeményezni a minősített adat 
védelméről szóló törvény 12. §-ának (3)–(4) bekezdésében, valamint a 13. § (2) bekezdésében 
szereplő személyek, – a (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározottak kivételével – az 
országgyűlési képviselő, az Európai Parlament Magyarországon megválasztott képviselője és 
az önkormányzati képviselő tekintetében. 
 
(6) Amennyiben a fontos és bizalmas munkakörbe jelölt, vagy ilyen munkakört betöltő, 
továbbá a 68. § (4) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében öt éven belül 
biztonsági kockázati tényezőt nem tartalmazó – az új kinevezéshez vagy a közreműködéshez 
szükséges ellenőrzéssel legalább azonos szintű – biztonsági szakvélemény került kibocsátásra, 
a kezdeményezésre jogosult mérlegelési jogkörében dönt az érintett személy ellenőrzésének 
kezdeményezéséről.” 
 
(5) Az Nbtv. 69. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint (10)–(14) bekezdései helyébe a 
következő rendelkezések lépnek, illetve a 69. § a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 
 
(Az Országgyűlés elnöke kezdeményezi az ellenőrzést) 
 
„a) az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának és Honvédelmi Bizottságának, illetve – 
ha a feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot 
szükséges felhasználnia – az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság, eseti bizottság 
tagja,” 
 
(tekintetében.) 
 
„(10) A Fővárosi Bíróság elnöke kezdeményezi az ellenőrzést a titkos információgyűjtést 
engedélyező bíró, az illetékes megyei bíróság elnöke a titkos adatszerzést engedélyező bíró 
tekintetében. 
 
(11) Az országgyűlési bizottság elnöke kezdeményezi az ellenőrzést a bizottság eljárásában 
közreműködő szakértő tekintetében, amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél 
magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia. 
 
(12) A legfőbb ügyész kezdeményezi az ellenőrzést az 55. § alapján kijelölt ügyész, illetve a 
titkos adatszerzést indítványozó ügyész tekintetében. 
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(13) A minősített adatot kezelő szerv vezetője kezdeményezi az ellenőrzést a 68. § (4) 
bekezdésének f) és g) pontjában, valamint a 2. számú melléklet 19. pontjában meghatározott 
személyek tekintetében. 
 
(14) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kezdeményezi az ellenőrzést a központi 
tisztikar, kiemelt főtisztviselői kar tagja tekintetében. 
 
(15) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke kezdeményezi az ellenőrzést olyan személyek 
tekintetében, akiknek feladataik ellátásához minősített adatot szükséges felhasználniuk, ha az 
(1)–(14) bekezdés alapján nem állapítható meg az ellenőrzés kezdeményezésére jogosult 
személy.” 
 
(6) Az Nbtv. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a szakasz egy új 
(3) bekezdéssel egészül ki, a régi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik és helyébe a 
következő rendelkezés lép, a régi (4)–(7) bekezdés számozása (5)–(8) bekezdésre változik: 
 
„(2) A 2. számú melléklet 1–17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés a)–c), e), h) 
pontjaiban felsorolt személyek a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú kérdőívet 
töltik ki.  
 
(3) A 68. § (4) bekezdésének d), f) és g) pontjában meghatározott személyek a felhasználandó 
minősített adat minősítési szintjétől függően az alábbi típusú kérdőívet töltik ki: 
a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintű vagy törvényben, illetve nemzetközi 
szerződésben „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatnak megfeleltetett minősített adatot 
felhasználó személyek „C” típusú kérdőívet; 
b) „Titkos!” minősítési szintű vagy törvényben, illetve nemzetközi szerződésben 
„Titkos!” minősítési szintű adatnak megfeleltetett minősített adatot felhasználó személyek 
„B” típusú kérdőívet; 
c) „Bizalmas!” minősítési szintű vagy törvényben, illetve nemzetközi szerződésben 
„Bizalmas!” minősítési szintű adatnak megfeleltetett minősített adatot felhasználó személyek 
„A” típusú kérdőívet. 
 
(4) Az illetékes miniszter vagy a minősített adatot kezelő szerv vezetője a 2. számú melléklet 
18., 19. pontja alapján – a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – 
meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek tekintetében az érintett személyek a 3. számú 
mellékletben meghatározott „A”, „B” vagy „C” típusú kérdőívet töltenek ki. A Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet elnöke a 69. § (15) bekezdésében meghatározott személyek 
tekintetében – a felhasználandó minősített adat minősítési szintjének megfelelően – egyedileg 
dönt a kitöltendő kérdőív típusáról.” 
 
(7) Az Nbtv. 72. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ellenőrzés során megszerzett információk és adatok alapján a nemzetbiztonsági 
szolgálat biztonsági szakvéleményt készít, amely valamennyi felmerült biztonsági kockázati 
tényezőt tartalmazza. A szakvéleményt a nemzetbiztonsági szolgálat a kezdeményezőhöz 
továbbítja. A szakvéleményben foglalt megállapításokért a felelősség a nemzetbiztonsági 
szolgálatot terheli. A kezdeményező a szakvéleményt a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez 
továbbítja, ha az érintett személynek feladatai ellátásához külföldi minősített adatot szükséges 
felhasználnia.” 
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(8) Az Nbtv. 72. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálattól kapott szakvéleményt – az 
Országgyűlés elnöke a 19. § (7) bekezdése szerint korlátozással – döntése kialakításánál 
szabadon mérlegeli.” 
 
(9) Az Nbtv. 74. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 
 
(E törvény alkalmazásában) 
 
„f) cégellenőrzés: az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által végzett ellenőrzés, amelynek 
célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodó szervezet minősített adat felhasználásával járó 
közreműködése jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot.” 
 

36. § 
 
(1) Az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek:) 

 
„18.  a minisztériumokon, országos hatáskörű szerveken, a rendvédelmi szerveken és a

Magyar Honvédségen belül az illetékes miniszter által meghatározott további olyan
munkakört betöltő személyek, akiknek feladataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál
magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználniuk, illetve a
munkakörük külső, leplezett támadás által fenyegetett,” 

 
(2) Az Nbtv. 2. számú mellékletének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek:) 
 
„19.  a 18. pont hatálya alá nem tartozó, a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti

minősített adatot kezelő szervezeten belül a vezető által – a miniszterrel egyetértésben –
meghatározott olyan személyek, akiknek feladataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál
magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználniuk.” 

 
(3) Az Nbtv. 3. számú mellékletében a „B” típusú biztonsági kérdőív 24. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„24. Főfoglalkozásán kívüli éves bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó jövedelmének forrásai:” 

37. § 

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak 
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„47. § A minősített adatot tartalmazó dokumentációk, könyvtári segédletek a minősített adat 
védelmére vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény minősített adat védelmére vonatkozó 
szabályzatában meghatározottak szerint használhatóak fel.” 
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38. § 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. 
törvény 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A kamarai tagnak a könyvvizsgálói igazolvány átvétele előtt a következő szövegű esküt 
kell a kamara elnöke előtt letennie és aláírásával megerősítenie: 
 
»Én .............................. esküszöm, hogy könyvvizsgálói tevékenységemet a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya, a jogszabályok rendelkezései, a szakmai és etikai követelmények 
szerint lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végzem, és e tevékenységem során 
tudomásomra jutott minősített adatot, üzleti és más titkot megőrzöm. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!«” 
 

39. § 
 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 77. §-ának (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„77. § (1) A személyi azonosító jel, valamint a minősített adatok lekérdezésének lehetőségét a 
70. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltak kivételével ki kell zárni.” 
 

40. § 
 

A Szervezet Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény 15. §-
ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A főigazgató) 
 
„j) a minősített adat védelméről szóló törvény alapján minősítésre jogosult személy, 
gyakorolja az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket;” 

 
41. § 

 
A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33. §-ának (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Mintaoltalmi ügyekben a szabadalmi bejelentések minősített adatként való kezelésére 
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.” 
 

42. § 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 54. §-ának (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„54. § (1) Az MNB alkalmazottai és felügyelő bizottsági tagjai kötelesek a feladatkörük 
ellátása során tudomásukra jutott minősített adatot, banktitkot, értékpapírtitkot és üzleti titkot 
megőrizni. Ez a kötelezettség a megbízatás megszűnését követően is fennmarad.” 
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43. § 
 
(1) Az ÁSZTLtv. 11. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Levéltár kezelésében levő nemzeti minősített adatot tartalmazó irat megismeréséhez a 
minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott engedély szükséges.” 
 
(2) Az ÁSZTLtv. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Át kell adni a Levéltárnak azon iratok jegyzékét, amelyek minősítését a minősítő 
fenntartotta. A jegyzék minősített adatot nem tartalmazhat. Amennyiben a Levéltár nem 
találja indokoltnak valamely, a jegyzékben szereplő irat minősítésének fenntartását, a 
Fővárosi Bírósághoz fordulhat a minősítés megszüntetésére való kötelezés érdekében. A 
minősítés fenntartásának jogszerűségét a minősítőnek kell bizonyítania. A bíróság az ügyben 
harminc napon belül, polgári nemperes eljárásban dönt. Az ügyben a Fővárosi Bíróság e 
feladatra kijelölt bírája – „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzését követően – jár el. A felek 
és meghatalmazottaik nem lehetnek jelen egymás meghallgatásán. Az eljárás minden 
szakaszában biztosítani kell a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartását. A 
Fővárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. A bíróság végzése minősített 
adatot nem tartalmazhat.” 
 
(3) Az ÁSZTLtv. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A 2. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott adatokat tartalmazó azon iratokat, amelyek 
minősítését a (2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során a minősítő fenntartotta, a 
minősítő 3 évente köteles a minősített adat védelméről szóló törvény 8. §-ában foglaltaknak 
megfelelően felülvizsgálni. Ha a felülvizsgálat eredményeként a minősítő a minősítést 
megszünteti, az iratot harminc napon belül át kell adni a Levéltárnak.” 

 
44. § 

 
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 153. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„153. § Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a 
biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a 
biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) 
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött 
szerződéseire vonatkozik.” 
 

45. § 
 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. §-ának (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A szolgáltató – a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre külön törvényben 
felhatalmazott szervek e tevékenységük során végzett adatbetekintése, illetve a tevékenységük 
kapcsán a részükre teljesített adatszolgáltatás kivételével – köteles tájékoztatni az érintett 
nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot képező, védett telefonszámait érintő 
adatszolgáltatási megkeresésekről.” 
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46. § 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 337. §-ának (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az olyan tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, amelyről a nyilvánosságot a minősített adat 
védelme érdekében zárták ki, nem lehet lemásolni, vagy arról feljegyzést készíteni. Ilyen 
ügyben az iratok megtekintésének is csak – a minősített adat védelméről szóló törvényben 
meghatározottak alapján – a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által megállapított 
feltételek mellett van helye.” 
 

47. § 
 
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 
törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki: 
 
„17/A. § Az európai parlamenti képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített 
adatokat csak a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltak szerinti engedély 
alapján használhatja fel, és köteles a minősített adatok védelmére vonatkozó követelményeket 
megtartani.” 
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1. számú melléklet a 2006. évi ……. törvényhez 
 
 

Minősíthető adatkörök jegyzéke 
 

Általános adatfajták 
 
1. Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének g), h), i), j) és n) pontjában meghatározott, a 
hadiállapot kinyilvánításával, rendkívüli állapot, megelőző védelmi helyzet vagy 
szükségállapot kihirdetésével kapcsolatban, továbbá a hadkötelezettség bevezetéséről, a 
Magyar Honvédség alkalmazásáról, külföldi vagy nemzetközi fegyveres erő magyarországi, 
vagy a Magyar Köztársaság területéről kiinduló alkalmazásáról, illetve a Magyar Köztársaság 
területén tartózkodásáról, áthaladásáról szóló döntés meghozatala során keletkezett adat. 
2. Rendkívüli állapotra, megelőző védelmi helyzetre, szükségállapotra, veszélyhelyzetre 
kidolgozott rendkívüli intézkedéstervezetek adatai, az Alkotmány 19/E. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos intézkedések adatai, a 
NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer 
feladataival, alkalmazásával, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott 
időtartam alatt bevezethető intézkedésekkel, rendszabályokkal összefüggő, illetőleg 
végrehajtásukra vonatkozó adatok, adattárak, intézkedési tervek adatai, a honvédelmi 
felkészítés koncepciójára vonatkozó adatok. 
3. A háborús jogszabályok előkészítésére vonatkozó tervezetek adatai. 
4. A Magyar Köztársaság védelmével, a nemzetbiztonsággal összefüggésben, rendkívüli 
állapotban, megelőző védelmi helyzetben, szükségállapotban, az Alkotmány 19/E. §-ában 
meghatározott esetben, illetve a 35. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott időtartam 
alatt alkalmazandó tervek, intézkedések, munkaköri jegyzékek, állománytáblák adatai. 
5. A védelmi felkészüléssel kapcsolatos tervezési és felkészülési tevékenységgel 
összefüggő, rendkívüli állapotra, megelőző védelmi helyzetre, szükségállapotra, az 
Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott esetre vonatkozó ágazati szintű összesített termelési, 
ellátási és szolgáltatási kötelezettségek, továbbá védőlétesítmények országos számítógépes 
nyilvántartási adatai. A Magyar Honvédség, a védelmi igazgatási, a honvédelemben 
közreműködő szervek részére a nemzetgazdaságból biztosított erők és eszközök adatai, 
valamint az igénybevételre tervezett szolgáltatások tervei termelői szolgáltatási szintű 
összesítésben. 
6. A védelmi felkészüléssel összefüggő belső szabályozások, helyzetértékelések, 
jelentések adatai, a felkészülési tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések azon adatai, 
melynek ismeretéből következtetni lehet a rendkívüli állapotban, megelőző védelmi 
helyzetben, szükségállapotban, az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott esetben 
alkalmazandó tervekre. 
7. A nemzetgazdaság erőforrásainak védelmi célú felkészítésére, a befogadó nemzeti 
támogatásra, a gazdaságmozgósításra, valamint a különböző állami készletekre és 
tartalékokra, így különösen a Gazdaságbiztonsági Tartalékra, Állami Egészségügyi 
Tartalékra, Állami Céltartalékra, Pénztartalékkészletre vonatkozó összesített tervek, adatok, a 
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a hadiipar fejlesztésével összefüggő adatok és a 
kormányzati tervek végrehajtásával kapcsolatos, az érintett közigazgatási szervek által 
készített adatok. 
8. A rendkívüli állapotban, megelőző védelmi helyzetben, szükségállapotban, az 
Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott esetben, illetve a 35. § (1) bekezdés m) pontjában 
meghatározott időtartam alatt érvényesítendő irányításra, vezetéshez szükséges vezetési 
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pontok rendszerére vonatkozó adatok, követelmények, irányelvek. A Honvédelmi Tanács és a 
Kormány speciális működési feltételeire vonatkozó adatok.  
9. A K–600 Kormányzati Távközlési és Informatikai Rendszerre vonatkozó adatok.  
10. Katasztrófa okozására alkalmas veszélyes anyaggal összefüggő tevékenységet végző 
létesítmények, kiemelten védett tudományos, gazdasági vagy szolgáltató jellegű objektumok, 
nukleáris létesítmények és radioaktív hulladéktárolók biztosításával, védelmi rendszerével, 
őrzés-védelmével kapcsolatos adat, nukleáris, radioaktív anyagok szállításával, 
engedélyezésével, őrzés-védelmével összefüggő adat, továbbá olyan nukleáris, radioaktív 
anyagra, radioaktív hulladékra vonatkozó adat, amely nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 
megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra 
jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele az adott létesítmény, objektum működtetését vagy 
az adott anyaggal összefüggő tevékenység biztonságát sértené vagy veszélyeztetné, 
illetéktelen személy hozzáférését eredményezhetné, a rendvédelmi szervek bűnmegelőzési és 
közbiztonsági tevékenységének hatékonyságát és eredményességét károsan vagy hátrányosan 
befolyásolhatja. 
11. A katasztrófavédelmi feladatok ágazati, illetve alágazati szintű ellátásával kapcsolatos 
összesített adatok, tervek és tárcaintézkedések adatai. 
12. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek alaprendeltetésével összefüggő – az 
ország védelme, a nemzetbiztonság, a terrorelhárítás, valamint a szervezett bűnözés 
felderítése, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés érdekében megvalósuló – együttműködésére 
vonatkozó adatok. 
13. A terrorveszélyeztetettség helyzetéről készített összefoglaló jelentések adatai, a 
terrorcselekmények megelőzésének tervezésével, koordinálásával és elhárításával kapcsolatos 
adatok, az ezzel összefüggésben kiadott utasítások, intézkedések adatai. 
14. A nemzetközi és hazai nukleáris terrorizmus elleni védelem előkészületi adatai. 
15. A fegyver- vagy kábítószer-kereskedelmet érintő, pénzmosás gyanújára utaló adatok, a 
pénzmosás bűncselekmények felderítését eredményező olyan adat, ami nem tartozik a 
büntetőeljárás keretébe. 
16. A titkos adatszerzés eszközeire és módszereire, valamint a nyilvántartásukra 
vonatkozó adatok. 
17. Az ügyészség és a nyomozó hatóság titkos adatszerző tevékenysége során keletkezett 
adat legfeljebb a büntetőeljárásban történő felhasználásáig.  
18. A nemzetközi együttműködés során külföldi államokkal, kormányokkal, szervekkel, 
szervezetekkel folytatott tárgyalások és megállapodások, egyezmények előkészítő adatai, 
továbbá a nemzetközi együttműködés alapján keletkezett azon adatok, amelyek esetében a 
felek a minősített adatként történő védelemben megegyeztek.  
19. A nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban kialakított tárgyalási stratégia, a 
nemzetközi szervezetekben képviselendő magyar álláspont, az ezzel kapcsolatos 
kormányszintű jóváhagyást vagy országgyűlési megerősítést igénylő előterjesztések, döntések 
adatai, valamint a nemzetközi szervezetekben képviselt magyar érdekek védelmére vonatkozó 
adatok, a nemzetközi kapcsolatokat érintő intézkedéstervezetek adatai. A migrációs ügyek 
stratégiai döntéseit megalapozó kormányzati döntések előkészítését szolgáló munkaanyagok 
adatai. 
20. Rendkívüli menekültügyi helyzet kezelésére vonatkozó adatok. 
21. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről készített kormányzati 
dokumentumok tervezeteinek, a kisebbségekkel kapcsolatos tervező munka adatai. 
22. A határon túli magyarság helyzetéről készített dokumentumok tervezeteinek, a magyar 
kisebbséget érintő tervező munka, a magyar kisebbségekkel történő együttműködés adatai. 
23. A határon túli magyar szervezetekre és személyekre vonatkozó adatok. 
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24. A köztársasági elnöki, országgyűlési elnöki és miniszterelnöki rezidenciák, továbbá a 
védett létesítményeket érintő biztonsági, objektumvédelmi adatok, e létesítmények biztonsági 
információt hordozó műszaki rajzainak, tervrajzainak, dokumentációinak adatai. 
25. Az állam működése, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos létesítmények – 
az infrastruktúra kritikus elemeinek – rendeltetésével, elhelyezésével, védelmi berendezésével 
és működésével kapcsolatos adatok. 
26. A minősített adatot kezelő szervek épületei biztonsági védelmi rendszerének – így 
különösen a belépési, ügyeleti, őrzési, védelmi rendszerek – biztonságot szolgáló adatai, és a 
minősített adatot képező anyagi vagy szellemi értékek védelmére szolgáló technikai rendszer 
adatai. 
27. A közgyűjtemények biztonsági berendezéseire, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, 
történelmi emlékek (különösen a koronázási jelvények) őrzésére, befogadási helyeire 
vonatkozóan készített őrzés-védelmi jegyzőkönyvek, konkrét őrzési tervek, őrhelyvázlatok 
adatai. 
28. A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsága szempontjából fontosnak minősülő polgári 
objektumok nagyméretarányú felmérési, távérzékelési, térképészeti és térinformatikai adatai. 
29. A Magyar Köztársaság védelme szempontjából stratégiai fontosságú polgári 
objektumok légi távérzékeléssel nyert adatait tartalmazó adatállományok. 
30. A minősített adatok feldolgozását szolgáló iratalapú, kommunikációs és informatikai 
rendszerek, applikációk, dokumentációk valamint nemzeti és nemzetközi megállapodások, 
továbbá nem minősített adatok feldolgozásával létrejövő minősített adatállomány védelmére 
rendszeresített eljárásokra vonatkozó adatok. 
31. Az iratalapú, a kommunikációs és informatikai alapú adatkezelések hálózatának 
használatával összefüggésben a kommunikációs, információs és adatfeldolgozó rendszerek 
biztonságára, működésére vonatkozó dokumentációk adatai, a különböző jogosultságok 
biztosítására vonatkozó adatok, az adatokhoz történő hozzáférést biztosító személyi kódok és 
jelszavak, az információt fedő algoritmusok, az illetéktelen hozzáférést megakadályozó 
intézkedésekre és módszerekre vonatkozó adatok, a biztonsági ellenőrzések megállapításai és 
azok alapján tett védelmi intézkedések. 
32. A közigazgatás működéséhez nélkülözhetetlen elektronikus adatok váratlan 
veszélyhelyzet esetére történő megőrzését biztosító létesítmény tervezési adatai. 
33. Kommunikációs csatornák, zárt láncú összeköttetési rendszerek létesítésének terveivel 
kapcsolatos adatok, hívónevei, azonosítói.  
34. A nem polgári frekvenciagazdálkodással kapcsolatos rendszertervek adatai. 
35. A minősített adatok védelmére szolgáló rejtjeltevékenységgel összefüggő adatok és 
eszközök, a híradás rejtettségét, fedését biztosító összesített forgalmi utasításokban és 
forgalmi fedőnév-, illetve fedőszámtáblázatokban szereplő adatok, a híradó eszközökhöz 
illeszthető titkosító berendezések, valamint ezek műszaki dokumentációira és a titkosítási 
eljárás módszerére vonatkozó adatok. 
36. A rejtjeltevékenység alkalmazására vonatkozó tervek, igénylések, a biztonságos 
rejtjelzés végrehajtása érdekében alkalmazott, illetve arra vonatkozó eljárások, programok, 
előírások (szabályok, szabályzatok, intézkedések), gyártási dokumentációk, 
alkatrészjegyzékek, jelentések, kimutatások, tájékoztatások, tervek, állásfoglalás-kérések és 
szakirányítói állásfoglalások, kapcsolati vázlatok adatai. 
37. Technikai rejtjelző eszközök, rejtjelzést megvalósító részegységek fejlesztésére, 
megrendelésére, gyártására, értékesítésére, alkalmazására (rendszeresítésére), rejtjelző 
szakanyagok igénylésére, beszerzésére, kiadására (elosztására), felhasználásuk 
szabályozására, a szakanyagok alkalmazásból (rendszerből) történő kivonására vonatkozó 
adatok. 
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38. A rejtjeltevékenység végzésére vonatkozó szabályok betartásának és a rejtjelző 
eszközök meglétének ellenőrzéséről, továbbá a biztonságot sértő események kivizsgálásáról 
készített jegyzőkönyvek rejtjelbiztonságot befolyásoló adatai. 
39. Rejtjelző munkakörök (beosztások), megbízatások, továbbá rejtjelző szakanyagok 
átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, rejtjelző szervek felszámolási jegyzőkönyvei. 
40. A rejtjelző oktatás, képzés mindazon tananyagai, segédletei, amelyek a 
rejtjeltevékenység biztonságát meghatározó vagy befolyásoló adatokat tartalmaznak, a 
képzettséget igazoló, konkrét eszközökre vagy a rejtjeltevékenység részterületére 
(részterületeire) vonatkozó felhasználói és működési engedélyek, az engedéllyel 
rendelkezőkről készült nyilvántartások, kimutatások. 
41. Rejtjelző szervek, rejtjeltevékenység végzésével megbízott személyek elkülönített 
szakirat-nyilvántartó okmányai, egyéb adathordozói, adattárolói és „Tárgy” rovatot is 
tartalmazó megsemmisítési jegyzőkönyvei közül mindazok, amelyek olyan egyedi adatot 
tartalmaznak, vagy teljes ismeretükből olyan adat(ok) nyerhető(k), amelyek illetéktelen 
megismerése a rejtjeltevékenység biztonságát gyengíti, illetve veszélyeztetheti.  
42. Feljogosított rejtjelző szervek által készített és az országos szakhatóság által 
alkalmazásra jóváhagyott, nem technikai jellegű rejtjelző eszközök (kódkönyvek, vezetési 
táblázatok), ezek kulcsdokumentációi, valamint mindezek alkalmazási szabályait és 
érvényességi rendjét meghatározó előírások. 
43. A természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy 
közvetett kapcsolatban lévő biztonsági okmányok biztonsági adatai – amelyek tulajdonosaik 
(birtokosaik) személyét hitelesen igazolják, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve 
kötelezettségek teljesítését teszik lehetővé, illetőleg amelyek jogszerűtlen, illetve 
rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnügyi, igazgatási vagy 
egyéb nemzetgazdasági érdekeket sérthet vagy veszélyeztethet, különösen a határátlépésre, 
tartózkodásra jogosító vagy személyazonosításra használt vagy használható biztonsági 
okmányok – hamisítás elleni védelmét szolgáló biztonsági elemek, eszközök, eljárások adatai. 
44. A szolgálati lőfegyverek, polgári célú lőfegyverek beszerzésének, tárolásának 
biztonsági célokat szolgáló adatai. 
45. A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület működésével összefüggő 
döntés-előkészítő adatok, illetve a döntéshozatali folyamat adatai. 
46. A Kormány gazdaságpolitikai stratégiájára vonatkozó javaslat adatai, valamint az 
ezzel összefüggő tervezetekhez, háttérszámításokhoz kapcsolódó minisztériumi adatok.  
47. A gazdasági szerkezet átalakításával kapcsolatos tervek, az ezzel kapcsolatos 
előterjesztés adatai, a komparatív előnyök kiaknázására vonatkozó adatok. 
48. Az ágazati árpolitika és hatósági ármegállapítás keretében készített tervezési adatok. 
49. A költségvetés tervezésével kapcsolatos adatok. 
50. A Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél lefolytatott ellenőrzésekről 
készült jegyzőkönyvek, jelentések, feljegyzések, emlékeztetők azon adatai, amelyek 
minősített adatokkal védett tevékenységgel – így különösen a titkos információgyűjtés körébe 
tartozó eszközök, erők és módszerek alkalmazásával – függnek össze. 
51. A minősített adatot kezelő szervek biztonsági védelmi rendszere hiányosságainak 
feltárásával kapcsolatban keletkezett adatok, a biztonsági kockázatelemzés és kockázatkezelés 
megállapításai, adatai. 
52. A fegyelmi, büntető- és egyéb hatósági ügyek azon adatai, amelyek minősített adat 
megsértésével kapcsolatban keletkeztek.  
53. A minősített adatot is tartalmazó iratok, eszközök és rendszerek ellenőrzésére, 
vizsgálatára vonatkozó vagy ezek ellenőrzéséből, vizsgálatából származó adatok, továbbá a 
minősített adatok felhasználásával készült vizsgálatok, ellenőrzések adatai. 
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54. A nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági, illetőleg honvédelmi szempontból kiemelkedő 
jelentőségű kutatási-fejlesztési eredmények, találmányok, újítások, számítástechnikai és 
kommunikációs fejlesztési tervek adatai. 
55. Az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés 
esetén, az adott szakképesítésért az OKJ szerint felelős miniszter feladat- és hatáskörébe 
tartozóan megszervezésre kerülő szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, központi 
gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai.  
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Különös adatfajták 
 

I. Magyar Országgyűlés Hivatala 
 
1. A nemzetközi parlamenti szervezetekben, valamint a kétoldalú nemzetközi 
kapcsolatokban képviselendő magyar állásponttal és érdekekkel kapcsolatos, a döntés-
előkészítés, illetőleg a tárgyalások előtti időszakban keletkező adatok. 
2. Az Országgyűlés külállam országgyűlésével létesített kapcsolatainak felvételével, 
módosításával, szüneteltetésével vagy megszüntetésével, illetve nemzetközi szervezetbe 
történő be- és kilépésével, tagság szüneteltetésével kapcsolatos döntés-előkészítés idején 
keletkező adatok. 
 

II. Alkotmánybíróság 
 
1. Az Alkotmánybíróságot érintő biztonsági, objektumvédelmi adatok. 
2. Az iratalapú, valamint a számítógépes információs és adatfeldolgozó rendszer 
működésére vonatkozó dokumentációk, az adatok elérését lehetővé tevő kódrendszerek 
összesített adatai, a számítógépes adatbázisokhoz történő illetéktelen hozzáférést gátló 
intézkedések és módszerek adatai. 
 

III. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a bíróságok 
 
1.  Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a bíróságok informatikai 
rendszerének programjai, műszaki-technikai adatai, központi számítógépeire vonatkozó 
adatai. 
2. A titkos információgyűjtés, a titkos adatszerzés engedélyezésével összefüggő adatok. 
3. A büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi 
védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtási szabályairól szóló jogszabály (a 
továbbiakban: a személyi védelemről szóló jogszabály) szerint a bíróság által kezdeményezett 
személyi védelemben részesített személy személyazonosító adatai, valamint – ha a 
büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 
törvény (a továbbiakban: tanúvédelmi törvény) szerint a programszerű védelmet a bíróság 
kezdeményezte – a Védelmi Programba felvett személy személyazonosító adatai, illetve a 
védelem kezdeményezésével, illetve a tanúvédelmi törvény végrehajtásával összefüggésben 
keletkezett és nyilvántartott egyéb adatok. 
 

IV. Ügyészség  
 

1.  Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége körében: 
a) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 175. §-ának (1) 
bekezdése és 192. §-ának (1) bekezdése szerinti eljárásban az együttműködő gyanúsítottra 
vonatkozó adatok. 
b) Az ügyészségi nyomozás során végzett titkos információgyűjtés tekintetében: 
ba) az információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási 
szabályai, 
bb) a konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő tevékenység során 
keletkezett adat, 
bc) az ügyészséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 64. § (8) bekezdése 
alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban fedőadatok elhelyezésének ténye és az 
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elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó ezzel 
összefüggő adatai, 
bd) az Rtv. 64. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B. §-a alapján létrehozott 
fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó 
adatok. 
2.  Az ügyészi szervezetben: 
a) az ügyész hivatali tevékenysége során a külső szerv minősített adatot is tartalmazó iratainak 
vizsgálatából származó adatok, 
b) az ügyész bíróság előtti tevékenysége során keletkezett – minősített adatot tartalmazó – 
iratokból származó adatok, 
c) minősített adatokra vonatkozó vagy ilyen adatok felhasználásával készült szakértői 
vizsgálatok, vélemények, elemzések adatai, 
d) azok az összefoglaló jelentések, amelyek minősített adatot képező statisztikai vagy egyéb 
adatokat tartalmaznak. 
3.  A büntetőeljárásban részt vevők, valamint a személyi védelemről szóló jogszabály 
szerint az ügyészség által kezdeményezett személyi védelemben részesített személy 
személyazonosító adatai, valamint – ha a tanúvédelmi törvény szerint a programszerű 
védelmet az ügyészség kezdeményezte – a Védelmi Programba felvett személy 
személyazonosító adatai, illetve a védelem kezdeményezésével, illetve a tanúvédelmi törvény 
végrehajtásával összefüggésben keletkezett és nyilvántartott egyéb adatok. 
4.  Ügyészi szerv ellen vagy az ügyészi szerv által indított és az ügyészi tevékenységet 
vagy szervezetet érintő perek ügyészségi házi iratainak adatai. 
5.  Minősített adatok felhasználásával készült vizsgálati jelentések, ügyészi nyomozási 
gyakorlat elemzése alapján tett megállapítások, javaslatok adatai. 
6.  Az ügyészi nyomozások tervezett nyomozati intézkedéseire vonatkozó adatok. 
7.  A külföldi ügyészi és más delegációk érkezésével, utazásával, programjaival, a 
szervezeteket érintő belső megállapodásokkal kapcsolatos adatok, ha ezt jogszabály írja elő, 
vagy a külföldi delegáció igényli. 
 

V. Magyar Nemzeti Bank 
 
1.  A bankjegypapírban, illetve a bankjegynyomtatás során alkalmazott, a hamisítás elleni 
védelmet lehetővé tevő biztonsági elemek leírása. 
2.  A jegybank védelmi célú tartalékainak elhelyezésére, valamint őrzésére vonatkozó 
adatok. 
3.  Az árfolyamrendszer megváltoztatásával kapcsolatos döntések adatai. 
4.  Az új bankjegy- és érmecímlet bevezetésére, a forgalomban lévő bankjegyek és érmék 
bevonására irányuló javaslat és döntés, továbbá a forgalomban lévő bankjegyek 
változtatásával kapcsolatos javaslatok és döntések adatai. 
5.  A jegybankban üzemelő behatolásjelző és videó technikai rendszerek megvalósulási 
dokumentációi, biztonságtechnikai rendszerekhez való hozzáférést biztosító adatok (belépési 
kódok), az őrzési, illetve védelmi tervek és szolgálati utasítások adatai. 
6.  A jegybank működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények rendeltetésével, 
elhelyezésével, védelmi berendezésével és működésével kapcsolatos adatok. 
7.  Különböző értékeknek (bankjegy, érme, értékpapír stb.) a Magyar Nemzeti Bank által, 
illetve a Magyar Nemzeti Bank részére szerződéses partnere által történő szállításával 
kapcsolatos adatok (a szállítás igénye, módja, időpontja, a szállítás útvonala, a 
szállítmánybiztosítás terve). 
8.  A pénz- és értékszállító gépjárművek védelmi és biztonsági rendszereire, azok 
elemeire vonatkozó adatok. 
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9.  A bankjegyek és érmék gyártásához használt anyagok specifikációjával, illetve a 
bankjegyek és érmék gyártási technológiájának leírásával kapcsolatos adatok. 
 

VI. Miniszterelnöki Hivatal 
 
1. A külkapcsolatok helyzetével, alakításával összefüggő elemzés, javaslat, tanulmány, 
koncepció és döntéstervezet adatai. 
2. A közigazgatás korszerűsítése keretében a közigazgatási szervek rendszerét, feladat- 
és hatáskörét, működését, személyi állományát átfogóan érintő tervezetek adatai. 
3. A Miniszterelnöki Hivatal, illetve a kormányzati szervek tevékenységével, 
szervezetével és működésével összefüggő elemzés, tanulmány, vizsgálati jelentés, szakértői 
javaslat, koncepció, munkaközi anyag, döntéstervezet és felkészítő anyag adatai. 
 

VII. Belügyminisztérium 
 
1. A belügyi informatikai rendszerek és a távközlési rendszerek biztonságára szolgáló 
javaslatok, rendszerdokumentáció-tervezetek adatai, továbbá az e területeken folytatott 
ellenőrzések biztonsági adatai. 
2. A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által üzemeltetett 
országos számítógépes hálózati rendszerek védelmi rendszere, dokumentációk, rendszertervek 
vagy azok elemei, valamint a hálózati rendszerek igénybevételét biztosító jogosultsági 
rendszerben és a jogszerű igénybevétel ellenőrzését szolgáló naplózási rendszerben kezelt 
azonosító és jelszóadatok. 
3. A választások, népszavazások információs rendszere hálózati kapcsolata működési 
elvének, rendszerdokumentációjának adatai. 
4. A Rendőrtiszti Főiskola felvételi vizsgáinak írásbeli és szóbeli tételei, azok 
megoldásai, valamint a rendészeti szakközépiskolák rendőr és határrendész szakmai 
vizsgáinak központi írásbeli tételei és azok megoldásai. 
 

VII/1. Határőrség 
 
1. Az államhatáron történő erőszakos cselekmények elhárításával, a terrorelhárítással, 
valamint a szervezett bűnözéssel kapcsolatos határőrségi, valamint más szervekkel való 
együttműködésből származó adatok. 
2. Akciókra, fokozott ellenőrzésekre, bevetésekre, műveletekre vonatkozó adatok. 
3. Konfliktushelyzet kezelésére vonatkozó adatok. 
4. A határőrségi erők átcsoportosítása, azok határrendészeti alkalmazása, szolgálati 
rendszerre vonatkozó adatok. 
5. A határrendészet keretében alkalmazott átléptető bélyegző, párnafesték, 
biztonságtechnikai eszközök, módszerek és rendszerek dokumentációi, védelmükre, 
alkalmazásukra és telepítésükre vonatkozó adatok. 
6. A határőrségi, valamint a határőrség által őrzött objektumok, fegyver, lőszer, 
robbanóanyag őrzését és tárolását, az alkalmazott technikai őrzés-védelmi rendszerek 
elhelyezkedését, működését szabályozó előírások, szabályozók, telepítési terveik, 
működésükre, megbízhatóságukra vonatkozó adatok. 
7. A felderítő szervek által végzett titkos információgyűjtés eszközeinek, erők és 
módszerek alkalmazásának belső szabályai, valamint a nyilvántartásukra vonatkozó adatok, 
illetve az elemző-értékelő jelentések adatai. 
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8. A határőrséggel titkosan együttműködő személy, a fedett nyomozó, a fedőokirat és a 
fedőintézmény védelme érdekében a fedőadatok elhelyezésének ténye, az elhelyezésre 
vonatkozó adatok. 
9. A határőrség által létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a 
pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok. 
10. A határőrség által személyi védelemben részesített, és a Védelmi Programba felvett 
személy személyazonosító adatai, illetve a védelem kezdeményezésével, a tanúvédelmi 
törvény végrehajtásával összefüggésben keletkezett és nyilvántartott egyéb adat. 
11. A bűncselekmények operatív felderítése során keletkezett adatok, melyek nem 
tartoznak a büntetőeljárás keretébe. 
12. A fedett nyomozó alkalmazásával, a speciális technikai eszközök működésével, 
alkalmazásával, nyilvántartásával kapcsolatos adatok. 
13. A titkos információgyűjtés körébe tartozó eszközök, erők és módszerek alkalmazására 
vonatkozó adatok, valamint a felderítő szerveknél a konkrét személyre, ügyre vonatkozó 
titkos információgyűjtő tevékenység során keletkezett adat. 
14. A rádióhíradásban továbbított információk fedésére vonatkozó, valamint a 
frekvenciagazdálkodásra vonatkozó adatok. 
15. Fegyverzeti, vegyivédelmi normák, biztonságtechnikai, műszaki-technológiai leírások 
adatai. 
 

VII/2. Katasztrófavédelem 
 
1. A védelmi felkészítés komplex állami terveihez szükséges prognózis tanulmányok, 
koncepciók, javaslatok, előterjesztések adatai. 
2. Az állami vezetés háborús vezetési pontjain működő katasztrófavédelmi 
munkacsoportok konkrét terveinek adatai, a vezetési pontok híradásával, álcázásával 
összefüggő adatok. 
3. A kitelepítésre tervezett intézmények és szervek megjelölése, a kitelepítés és 
befogadás tervei, a háborús kitelepítés-befogadás összesített tervezésével, rendszerével és 
irányításának rendjével kapcsolatos adatok, a kitelepítés útvonalaira, állomáshelyeire, a 
végrehajtás időnormáira vonatkozó adatok. 
4. A katasztrófavédelmi együttműködés tárgyában kötött azon nemzetközi szerződések, 
megállapodások, illetve ezek alapján keletkezett adatok, amelyek esetében a felek a minősített 
adatként történő védelemben megegyeztek, valamint a közös határ mentén lévő települések 
élet- és vagyonvédelmének komplex tervei.  
 

VII/3. Rendőrség 
 
1. A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási 
szabályai, az erre vonatkozó oktatási célú kiadványok, titkos információgyűjtő tevékenység 
során keletkezett, konkrét személyre, ügyre vonatkozó adatok, az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartások, adatkezelések. 
2. A titkos információgyűjtésre vonatkozó helyzetértékelések adatai, az ellenőrzésekről 
készített jelentések, amennyiben azok a titkos információgyűjtés körébe tartozó eszközök, 
erők és módszerek alkalmazására vonatkoznak.  
3. A rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységét segítő, az ORFK Bűnügyi 
Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság kezelésében lévő, az általános kereskedelmi 
forgalomban nem kapható műszaki, technikai eszközök és berendezések beszerzésével, 
kezelésével kapcsolatos adatok.  
4. A rendőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint az Rtv. 64. § 
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(8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének 
ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.  
5. A Be. 175. § (1) bekezdése és 192. § (1) bekezdése alapján ügyészi engedéllyel a 
nyomozó hatóság által elutasított feljelentés, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett 
előterjesztések, javaslatok és jelentések adatai, amelyek az együttműködő gyanúsítottra 
vonatkoznak.  
6. A személyi védelemről szóló jogszabály alapján a rendőrség által végrehajtott személyi 
védelem, illetve a tanúvédelmi törvényben foglalt rendelkezések végrehajtása során 
keletkezett és nyilvántartott adatok.  
7. Az Rtv. 64. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B. §-a alapján létrehozott 
fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó 
adatok.  
8. A védett személyek, objektumok védelmi, őrzési, biztosítási tervei, a védett objektumok 
építészeti tervdokumentációi, az alkalmazott hírközlő és biztonsági berendezések 
működésére, elhelyezésére vonatkozó adatok, a biztosítás előkészítése, végrehajtása során 
keletkezett adatok.  
9. Az Állami Futárszolgálat feladataival kapcsolatos végrehajtási tervek adatai.  
10. Az Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek részletes 
útvonaladatait tartalmazó összesített (országos és regionális) kimutatások adatai, a bekapcsolt 
szervek teljes körű és részletes adatait tartalmazó nyilvántartás (bekapcsolt szervek adattára), 
a küldemények biztonságával kapcsolatban szakmai követelményeket és előírásokat 
tartalmazó rendelkezések adatai.  
11. A kormányzati védett és titkosított zárt láncú hálózat és berendezései, a működésére, 
valamint elhelyezésére vonatkozó összesített adatok. 
12.  A rendőrség összesített frekvencia-nyilvántartásának adatai, a rendőrség által működtetett 
telekommunikációs és informatikai infrastruktúrák, vezetékes és vezeték nélküli hálózatok 
rendszerterveiben, forgalmi és üzemviteli szabályzataiban, a „D” és „HH” kábelhálózat 
törzskönyveiben szereplő adatok.  
13. A csapaterőbe szervezett rendőri állomány létszámára, beosztására, fegyverzetére, 
felszerelésére, alkalmazási képességeire vonatkozó adatok, a műveleti tervek adatai, a rendőri 
csapaterő irányítására létrehozott törzsek működésével összefüggő adatok.  
14. A törzsvezetési és csapatgyakorlatok terveinek adatai, valamint a végrehajtással 
összefüggő adatok.  
15. A különleges rendőri feladatok végrehajtásánál alkalmazott műveleti eljárások taktikai 
tervei, a különleges taktikai eljárások, módszerek, fegyverzeti, technikai eszközök 
alkalmazására vonatkozó adatok.  
16. A Magyar Köztársaság területén a nemzetközi polgári légi forgalom céljára biztosított 
repülőterek biztonsági helyzetével és védelmével kapcsolatos adatok. 
17. A személyvédelmi feladatok végrehajtásánál alkalmazott védelmi-taktikai eljárások, 
módszerek, fegyverzeti, technikai eszközök alkalmazásával összefüggő adatok, az ezzel 
kapcsolatos kiképzési, oktatási célú kiadványok adatai.  
18. A rendőrségi objektumok és fogdák körletvédelmi terveiben, az őrség- és őrutasításaiban, 
őrhelyleírásaiban, az épületek biztonsági és védelmi berendezéseire vonatkozó, illetve az ezek 
végrehajtásával kapcsolatos adatok.  
19. Az őr- és őrségutasítások, őrhelyleírások, útiránytervek, objektumvédelmi tervek adatai, 
ezek végrehajtásával összefüggő adatok, ha azok rendkívüli állapottal, vagy diplomáciai 
szervek által használt, továbbá nemzetgazdasági, honvédelmi érdekű, a lakosság alapvető 
szükségleteinek kielégítését biztosító létesítmények, objektumok, kiemelt jelentőségű 
kulturális értékek rendőri őrzésével, védelmével kapcsolatosak.  
20. A katonai, vagy különösen nagy értéket, kábítószert, illetőleg nukleáris, radioaktív 
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anyagot tartalmazó szállítmányok kísérésével, őrzésével, szállításával, engedélyezésével, 
őrzés-védelmével kapcsolatos adatok, továbbá ezen anyagok gyártási, feldolgozási, 
felhasználási, raktározási, tárolási helyre és annak őrzés-védelmére, valamint a radioaktív 
hulladéktárolók védelmére vonatkozó adatok.  
21. A bűnügyi és közbiztonsági fokozott ellenőrzések, nyomozóportyák, figyelőszolgálatok, 
valamint a rendvédelmi szervekkel közösen végrehajtott ellenőrzések tervei, azok 
végrehajtásával kapcsolatos adatok.  
22. A rendőrség nyomozó hatóságainak büntetőeljárásokban tervezett nyomozási 
cselekményekre vonatkozó adatai.  
23. A rendőrség bűnelemzési szabályzata alapján végzett elemzések, így különösen az 
ügyelemzéssel, az összehasonlító ügyelemzéssel, az elkövetői csoportelemzéssel összefüggő 
adatok.  
24. A rendőri szervek körözési akciótervei, a feladatok végrehajtásával kapcsolatos adatok. 
25. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat kijelölt szervének a bíróság, ügyészség, rendőrségi 
szervek felkérésére végrehajtott feladataira, egyedi bevetési műveleti terveire vonatkozó 
adatok, az erről szóló jelentések adatai. 
26. A különleges műveleti tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalomból 
levont következtetések, megtörtént terrorcselekményekkel, módszerekkel, az alkalmazott 
eszközökkel, fegyverzetekkel kapcsolatos összesítések adatai. 
 

VII/4. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 
 
1. A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási 
szabályai, az erre vonatkozó oktatási célú kiadványok, a titkos információgyűjtő tevékenység 
gazdálkodásával összefüggő adatok, valamint a titkos információgyűjtő tevékenység során 
keletkezett, konkrét személyre, ügyre vonatkozó adatok. 
2. A titkos információgyűjtésre vonatkozó helyzetértékelések adatai, az ellenőrzésekről 
készített jelentések, amennyiben azok a titkos információgyűjtés körébe tartozó eszközök, 
erők és módszerek alkalmazására vonatkoznak. 
3. A titkos információgyűjtő tevékenységet segítő, a Rendvédelmi Szervek Védelmi 
Szolgálata (a továbbiakban: RSZVSZ) speciális működési kiadásokkal gazdálkodó 
egységének kezelésében lévő, az általános kereskedelmi forgalomban nem kapható műszaki, 
technikai eszközök és berendezések beszerzésével, nyilvántartásával és kezelésével 
kapcsolatos adatok. 
4. Az RSZVSZ-szel együttműködő, illetve együttműködésre jelölt személyek és 
szervezetek és a fedett nyomozó kilétére vonatkozó adatok, valamint az Rtv. 64. § (8) 
bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye 
és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó. 
5. A Be. 175. §-ának (1) bekezdése és 192. §-ának (1) bekezdése alapján ügyészi 
engedéllyel a nyomozó hatóság által elutasított feljelentés, illetve megszüntetett nyomozás 
során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések adatai, amelyek az együttműködő 
gyanúsítottra vonatkoznak. 
6. Az Rtv. 64. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 68/B. §-a alapján létrehozott 
fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó 
adatok. 
7. A bűncselekmények felderítése során keletkezett adatok, amelyek nem tartoznak a 
büntetőeljárás keretébe. 
8. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak az RSZVSZ-szel történő együttműködéséből 
származó olyan adatok, amelyekből a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége 
megállapítható. 
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9. Az RSZVSZ objektumainak védelmi terveiben, az őrség- és őrutasításaiban, 
őrhelyleírásaiban, az épületek biztonsági és védelmi berendezéseire vonatkozó 
dokumentációkban szereplő, illetve az ezek végrehajtásával kapcsolatos adatok. 
10. Az RSZVSZ különleges feladatot ellátó szervezeti egységének állományára, 
létszámára, beosztására, fegyverzetére, felszerelésére, alkalmazási képességeire, valamint 
elhelyezésére vonatkozó adatok és műveleti tervek adatai. 
11. Az RSZVSZ különleges feladatot ellátó szervezeti egysége által tevékenysége során 
alkalmazott műveleti eljárások alaptaktikai tervei és a különleges taktikai eljárások, 
módszerek, fegyverzeti, technikai eszközök alkalmazására vonatkozó adatok. 
12. Az RSZVSZ által végzett elemzések, így különösen az ügyelemzéssel, az 
összehasonlító ügyelemzéssel, az elkövetői csoportelemzéssel összefüggő adatok.  
 

VIII. Egészségügyi Minisztérium 
 
1. Az egészségügyi miniszter által egyedileg meghatározott, kiemelkedő jelentőségű, 
nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy gazdasági érdekű tudományos kutatásra és eredményére 
vonatkozó adat. 
2. Az Állami Egészségügyi Tartalékban lévő készletfajták mennyiségére vonatkozó 
összesített adatok. 
3. A telepítendő szükséggyógyintézetek számára vonatkozó összesített adatok. 
4. A honvédelmi célú egészségügyi kutatásokra vonatkozó adatok. 
5. Az egészségügyi ágazati szintű felkészülési tervek, intézkedési tervek adatai. 
6. A katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggő, a termelőkapacitásokra vonatkozó 
adatok.  
7. A nemzetközi megállapodások előkészítő dokumentumaiban foglalt adatok, ágazati 
álláspont, különösen költségvetési adat, járványügyi adat vagy politikai, szakmapolitikai 
mérlegelést igénylő kérdés, ha azok kezeléséhez külpolitikai, egészségügyi ágazati, 
nemzetgazdasági érdek fűződik, amennyiben bármely fél az adat minősítését kéri. 
8. A katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok levezetési terveinek adatai. 
9. A felkészülési tervekkel kapcsolatos irányelvek, állásfoglalások adatai. 
10. A szükséggyógyintézetek számára, ágyszámára és a telepítési helyekre vonatkozó 
megyei szintű adatok. 
11. Az egészségügyi tartalékkészletek mennyisége, összetétele raktározási egységenként. 
12. A Polgári Védelem részére tárolt anyagok mennyisége. 
13. A NATO által igénybevételre nyilvántartott készletekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
jegyzék adatai. 
14. Az egészségügyi ágazati szintű felkészülési tervek, intézkedési tervek alapján készült 
megyei szintű tervek adatai. 
15. A katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok megyei terveinek adatai. 
16. Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek adatai. 
17. Az egészségügyi intézmények szükséggyógyintézet telepítési kötelezettségeire 
vonatkozó adatok. 
18. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága ülésének 
jegyzőkönyveiben foglalt gazdasági érdekű adat. 
19. A gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások 
során a hatóság tudomására jutott adat. 
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IX. Európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 
 
1. A mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának helyzetéről készített 
kormányzati dokumentumok tervezeteinek adatai. 
2. Az Európa Tervvel kapcsolatos fejlesztési dokumentumok tervezeteinek adatai. 
3. A Közösségi Támogató Keret Irányító Hatóság működésével kapcsolatos adatok. 
4. A pályázatok előkészítésével kapcsolatos adatok. 
5. A mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítéséhez készített elemzések adatai. 
 

X. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
 
1. Az állatok járványos megbetegedésének megelőzésével és leküzdésével összefüggő 
jelentések és egyéb intézkedések adatai. 
 

XI. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 
1.  A polgári repülés (légi járművek, repülőterek, berendezések) és a tömegközlekedés 
elleni jogellenes cselekmények megelőzésére, megakadályozására és elhárítására vonatkozó 
tervek, intézkedési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, jelentések adatai, valamint az említett 
célból a társszervekkel kötött együttműködési megállapodások adatai.  
2.  A külkereskedelmi fizetési mérleg alakulásáról készített előzetes prognózisok, 
számítások, elemzések, megállapítások (kivéve a növekedési ütemeket), a fizetési mérleg 
javítására hozott korlátozó vagy tiltó intézkedések, a pénzügyi likviditás összefoglaló adatai.  
3.  A hadiipari gyártással kapcsolatos termelési, értékesítési, beruházási összesítő adatok, 
a hadiipari termelőképességre és az ezzel kapcsolatos beruházásokra, a hadiipari termékek 
hazai elosztására vonatkozó részadatok.  
4.  A haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazására vonatkozó, az eszközök 
mennyiségét feltüntető adatok, az engedélyezéssel összefüggő irányelvek, továbbá a 
nemzetközi exportellenőrzési együttműködéssel összefüggő adatok.  
5.  Az ország energiahordozó tartalékaira (mennyiségben), illetve azok tárolásának 
helyszíneire vonatkozó összevont adatok. 
6.  A kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-rendszer objektumainak, továbbá a stratégiai 
jelentőségű közlekedési objektumok elhelyezésére vonatkozó részletes és pontos földrajzi 
koordinátákat, műszaki adatokat összevontan tartalmazó adatok.  
7.  Az Állami Céltartalékkal kapcsolatos összesített adatok.  
8.  A válsághelyzetekben és minősített időszakokban teljesítendő közlekedési 
szolgáltatásokra és igénybe vehető szállítóeszközökre vonatkozó összesített adatok, 
tárcaintézkedések adatai.  
9.  Az egyes ipari, kereskedelmi és közlekedési gazdálkodó szervezetek terror-
érzékenységével kapcsolatban készült részanyagok, értékelések, dokumentumok adatai.  
10.  A haditechnikai eszközök kutatás-fejlesztésére vonatkozó szerződések és 
dokumentumok adatai.  
11.  A haditechnikai eszközök gyártásával, ipari javításával kapcsolatos termelési, 
értékesítési, beruházási gazdálkodói adatok (mint az ágazati összesítések részadatai), a 
haditechnikai termelőképességre és az ezzel kapcsolatos beruházásokra, a haditechnikai 
eszközök hazai elosztására vonatkozó részadatok.  
12.  A nemzetközi együttműködés során más országok hadiiparát irányító 
minisztériumokkal, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és tervek, 
előterjesztések, jelentések adatai, amelyek esetében a felek a minősített adatként történő 
védelemben megegyeztek. 
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13.  A Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottság és a Haditechnikai 
Kereskedelmi Engedélyezési Bizottság tevékenységével összefüggő adatok.  
14. A polgári légiközlekedés és tömegközlekedés védelmével összefüggő tervek, 
előterjesztések adatai.  
15. A különféle engedélyezési okmányok hamisítás elleni védelmét lehetővé tevő 
biztonsági elemek, eszközök, eljárások adatai, valamint ezen okmányok kitöltetlen 
nyomtatványai biztonságát szolgáló adatok. 
 

XII. Honvédelmi Minisztérium 
 
1. A Magyar Köztársaság védelmét szolgáló, éves, közép- és hosszabb távra szóló 
hadfelszerelési fejlesztési koncepciók és szervezési (szak)intézkedések, pénzügyi tervek, a 
haditechnikai kutatás és fejlesztés tervei, prognózisai és tervjavaslatai. A honvédelmi 
szempontból kiemelkedő fontosságú találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra, 
valamint védelmi képesség fejlesztésére vonatkozó olyan adat, amelyből azok lényege 
megismerhető. 
2. A nem polgári célú frekvenciahasználattal kapcsolatos összesített adatok, amelyek a 
nemzetközi koordinációhoz szükséges paramétereken kívül a rádió távközlő állomás, hálózat, 
rendszer rendeltetését, a felhasználó megnevezését, illetve az alkalmazásra vonatkozó 
adatokat is tartalmazzák.  
3. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) vezetési és fegyverirányítási rendszerei 
frekvencia felhasználásának összesített részletes adatai (frekvencia, sugárzási paraméterek, 
telephely, berendezés típusa, rendeltetése). 
4. A katonai repülőgép-felismerő rendszerek belső kódjai, működési paraméterei, 
továbbá az ezekre vonatkozó dokumentációk adatai. 
5. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és az MH híradása és informatikai 
rendszerei megszervezésének tervei, a rendszeresített információvédelmi eszközök, ezek 
kulcsdokumentációi, minősített tartozékai és alkatrészei, a híradó és számítástechnikai 
eszközök, amennyiben rejtjelző eszközöket tartalmaznak, illetve rejtjelző programot 
működtetnek, más rendeltetésű eszközök rejtjelzést megvalósító részegységei, valamint a 
rejtjelbiztonsággal összefüggő dokumentációk. 
6. Más országok védelmi minisztériumaival és hadseregeivel, nemzetközi katonai és 
politikai szervezetekkel, más országok kormányaival, védelmi minisztereivel és fegyveres 
erőivel, illetve nemzetközi szervezetekkel kötött olyan együttműködési megállapodások, 
tervek, előterjesztések és jelentések, amelyeket a felek kölcsönösen minősítendő adatnak 
nyilvánítanak.  
7. A nem diplomáciai érintkezés során szerzett, a külállamok politikai, gazdasági, 
katonai, pénzügyi, kulturális helyzetére, valamint kormányközi és más nemzetközi 
szervezetekre vonatkozó, hivatalos módon hozzá nem férhető adatok. 
8. Az ország területének hadműveleti előkészítésére vonatkozó igazgatási és katonai 
feladatok, tervek, térképek adatai. 
9. A katasztrófaelhárítási összesített tervek adatai. 
10. Minősített időszakra vonatkozó tárcaszintű költségvetési számítások. 
11. Szervezési alapokmányok („Hadrend”, „Kódolt Hadrend”), valamint az azok 
módosítására vonatkozó helyesbítő ívek adatai. 
12. Az MH készenléte fenntartásának és fokozásának rendszerével, riasztási és értesítési 
rendszerére vonatkozó adatok. 
13. Az MH és rendvédelmi szervek alaprendeltetésével összefüggő – az ország védelme, a 
terrorelhárítás, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés érdekében kötött – együttműködésre 
vonatkozó megállapodások. 
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14. A légi határsértésekkel, katonai repülőkatasztrófákkal, repülőbalesetekkel kapcsolatos 
vizsgálatok konkrét adatai, illetve a vonatkozó elemzések és jelentések adatai. 
15. Az atom-, vegyi, biológiai riasztást végző katonai területi rendszer összesített adatai. 
16. Összesített kimutatás a HM Honvéd Vezérkar főnök által meghatározott feladatok 
(tervek) fedőneveiről, fedőszámairól. 
17. A hadászati hírszerzés, a hadműveleti-harcászati és rádióelektronikai felderítés 
tervezésével, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai intézkedések, felderítő 
jelentések, katonapolitikai helyzetértékelések adatai. 
18. A magasabb egység szintű katonai szervezet komplex minősített adatvédelmi tervének 
adatai. 
19. A katonai objektumok rejtetten telepített őrzés-védelmi rendszereinek telepítési tervei, 
műszaki dokumentációi, valamint a HM és az MH kiemelt fontosságú, védelmet igénylő 
épületei őrzés-védelmi és beléptető rendszereinek műszaki tervei, az ilyen védelemmel ellátott 
épületek, épületrészek alaprajzai, indokolt esetben a helyiségek jelölését, megnevezését és 
rendeltetését együttesen tartalmazó adatok. 
20. Hadászati, hadműveleti-harcászati szinten valós adatokkal végrehajtott gyakorlásokra 
és gyakorlatokra vonatkozó adatok. 
21. Az önálló zászlóalj, különleges műveleti század, illetve a vele azonos, vagy annál 
magasabb szintű katonai szervezet híradó és informatikai terve, az azzal összefüggő 
összesített adatok, valamint a híradó és informatikai rendszer telepítésével és működésével 
összefüggő összesített terv adatai. 
22. A dandár és annál magasabb szintű katonai szervezet teljes vezetési felépítését magába 
foglaló telefonkönyv, fedőnév és hívójelkönyv adatai. 
23. A légi távbeszélő híradás kölcsönös felismerő rendszere (táblázat)adatai. 
24. A HM és az MH egységes híradó és informatikai rendszerének kialakítására, 
fejlesztésére, bevezetésére vonatkozó javaslatok, követelmények, koncepciók, információs 
modellek, valamint a minősített rendszerek üzemeltetésére és a rendszerek biztonságára 
vonatkozó intézkedések adatai. 
25. Az MH egyes elektronikai rendszerei és eszközei telepítésére, alkalmazására és 
frekvenciahasználatára vonatkozó adatok, ha tartalmazzák a rendszer megnevezését, 
rendeltetését és alkalmazásának katonai vonatkozású adatait. 
26. A nem polgári célú rádiómérő és ellenőrző tevékenység során keletkezett olyan 
adatok, amelyek az ellenőrzött rádióállomásra vonatkozó nem minősített hatósági 
engedélyben szereplő adatokon túl további, az ellenőrzött rádióállomásra, hálózatra, 
rendszerre vonatkozó adatokat is tartalmaznak. 
27. Az elektronikai ellenőrzések során a katonai objektumok eszközeiről nyert és rögzített 
sugárzási paraméterek, részleges műszaki adatok, hang- és képfelvételek, az ellenőrzések 
összesített adatai, ha tartalmazzák a rendszer megnevezését, rendeltetését és alkalmazásának 
katonai vonatkozású adatait is. 
28. A hadászati-hadműveleti készletek megalakítására, fenntartására és széttelepítésére 
vonatkozó szakági részletes tervek adatai.  
29. Összesített adatok a haditechnikai eszközökről (a korlátozás alá tartozó technikai 
eszközök kivételével). 
30. Az MH fejlesztésére vonatkozó összesített adatok, koncepciók, pénzügyi tervek, a 
haditechnikai kutatás és fejlesztés tervei, prognózisai és tervjavaslatai. 
31. A harc megvívásához szükséges haditechnikai eszközök rendszeresítésével 
kapcsolatos összesített tervek adatai. A rendeltetés alapján minősített hadfelszerelések 
harcászati, technikai és szerkezeti adatai, ezen eszközök életciklus menedzsmentjére 
vonatkozó adatok. 



 48

32. Az MH összesített katonai – vasúti, közúti, vízi, légi, csővezetékes – szállításainak 
tervei, továbbá azok megvalósítására vonatkozó szállítási és forgalomirányítási részletes 
adatok. 
33. Különleges hajtóanyagokra vonatkozó adatok. 
34. Jelszámmal ellátott építésberuházás esetén a jelszámot, valamint a helyőrség és az 
objektum megnevezését együttesen tartalmazó adatok. Az MH készenlétfokozásának, védelmi 
képességének erősítésével közvetlenül összefüggő építésberuházások, felújítások olyan adatai, 
amelyek a jelszámmal vagy fedőnévvel ellátott objektumok katonai alaprendeltetésű 
létesítmények valóságos rendeltetésére utalnak, vagy minősített felhasználói igények, 
követelmények alapján – érdemi adatok felhasználásával – készülnek.  
35. Rendezvények „Biztosítási Terve”, ha azon kormánytag vagy annál magasabb 
beosztású személy részt vesz. 
36. Az éves és távlati személyi változások tervei az MH katonai szervezeteinél. 
37. Háborús személyi és tárgyi veszteségpótlás, kiegészítés, utánpótlás adatai 
egységszinten, és annál magasabb szintű szervezetnél. 
38. Az MH tényleges és tartalékos állományára, illetve katonai szervezeteire vonatkozó 
átfogó humán vizsgálatok, kutatások eredményei, egészségügyi jellemzők és értékelések 
összesített adatai, amennyiben azokból az állománycsoportok, illetve a szervezetek 
alkalmazhatósága megállapítható. 
39. A honvédelmi célú egészségügyi kutatásokra vonatkozó adatok. 
40. Az MH fegyelmi helyzetének évenkénti összesített adatai. 
41. A honvédelmi miniszter által felügyelt társaságoknál a katonai szervezetekre 
vonatkozó azon adatok, amelyek alapján az egység és ennél magasabb szintű katonai 
szervezetek alaprendeltetése és alkalmazhatósága megismerhető. 
42. Azon adatok, amelyekből az önálló alegység vagy annál magasabb szintű katonai 
szervezet háborús feladatai megismerhetők. 
43. Az állam és katonai felső vezetés háborús vezetési pontjainak helyére és a „védett 
körlet” megnevezésre utaló adatok. 
44. A védelmi felkészítéssel kapcsolatos összesített adatok. 
45. A minősített időszakban működő központi, területi és helyi védelmi igazgatási szervek 
jogszabályokban, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott 
országvédelmi feladatai ellátásával kapcsolatos adatok, illetve tervek adatai. 
46. A védelmi célú adatszolgáltatás keretében a köz- és különcélú hálózatok üzemeltetői 
részéről szolgáltatott, külön jogszabályban meghatározott – a hírközlési hatóságnál megjelenő 
– hírközlő hálózatokra vonatkozó adatok. 
47. A honvédelemben közreműködő szervek minősített időszaki működésére vonatkozó 
adatok. 
48. A védelmi igazgatási – a honvédelemben közreműködő – szervek együttműködésével 
kapcsolatos tevékenységek adatai. 
49. A gazdaságmozgósítás fővárosi, megyei szintű összesített adatai. 
50. A fővárosi, megyei védelmi bizottságok jogszabályokban, illetve az állami irányítás 
egyéb jogi eszközeiben meghatározott tevékenységének összesített adatai. 
51. A honvédelmi tárcánál tárgyévben végrehajtott ellenőrzések összegzett tapasztalatairól 
készült jelentés adatai. 
52. A katonai vámzárak, vámbélyegzők kiadási rendje (sorszámképzési rendszere), a 
felhasználók személyi köre, ezek nyilvántartása, a katonai vámtevékenység koordinálásához 
kiadásra kerülő okmányok, útmutatások, szakutasítások, segédletek, ezen eszközök és 
okmányok tárolási, elszámolási, engedélyezési rendje. 
53. A HM, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá tartozó 
szervezetek, az MH szervezetei, valamint a honvédelmi miniszter által alapított társaságok, 
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közhasznú szervezetek tevékenységével összefüggő olyan környezetvédelmi nyilvántartás, 
adat és adatszolgáltatás, amelyből – annak nyilvánosságra kerülése esetén – a tevékenységre 
vagy a védelmi létesítmény rendeltetésére, jellegére, illetve nagyságrendjére következtetni 
lehet. 
54. A HM, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
szervezetek, továbbá az MH valamennyi szervezete tevékenységére, objektumaira vonatkozó, 
az MH készenlétfenntartás fokozásának, védelmi képességének fenntartásával, erősítésével 
közvetlenül összefüggő, regionális vagy országos szinten összesített környezetvédelmi 
nyilvántartás és adatszolgáltatás. 
55. Az MH készenléti erőinek helyzetét, a haderőnemi parancsnokságok fő tevékenységét, 
a tervezett feladatokra történő felkészülés helyzetét, a békeműveletekben való részvétel 
helyzetét tartalmazó összesített adatok. 
56. A Nemzeti Döntéshozó Személy döntés-előkészítésével kapcsolatos adatok, terrorista 
céllal eltérített polgári légijárművek elleni műveletek során. 
57. Az MH szervezetei alkalmazásával, felhasználásával és igénybevételével összefüggő 
adatok. 
58. A befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos megkötött nemzetközi megállapodások, 
katonai és polgári tervek, összesített képességek, adatok és adatszolgáltatások. 
59. A Magyar Köztársaság területéről készített tematikus térképészeti adatállományok és 
adathordozók, melyek ismerete befolyásolja az MH műveleti hatékonyságát, illetve 
biztonságát. 
60. A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsága szempontjából fontosnak minősülő 
honvédségi objektumok nagyméretarányú felmérési, távérzékelési, térképészeti és 
térinformatikai adatai és adathordozói. 
61. A Magyar Köztársaság területéről készített légi távérzékelési adatok és adathordozók, 
melyek befolyásolják az MH műveleti hatékonyságát, illetve biztonságát. 
62. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és lélektani hadviselés (PSYOPS) 
szakterületét átfogó értékelések és jelentések adatai adott műveleti területről.  
63. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és lélektani hadviselés (PSYOPS) műveletek 
előkészítésére vonatkozó szervezési intézkedések adatai.  
64. A 3D lokátorrendszer mérésügyi kiszolgálása. 
65. Az MH rendszeresített álcázó és megtévesztő eszközei telepítésének, alkalmazásának 
elvei és műszaki technikai adatai, műszaki zárak komplex tervei.  
66. A területvédő töltetek, gyújtók felépítése, működési elve, telepítésük szabályai. 
67. A hadihajók alkalmazásának komplex tervei, aknamentesítő berendezéseik felépítése, 
műszaki paraméterei. 
68. Hajókaravánok átvezetési tervei. 
69. Az MH hadászati anyagi készleteinek megalakítására, fenntartására és széttelepítésére 
vonatkozó összesített adatok.  
70. A védelmi igazgatás valós adatokkal végrehajtott gyakorlásainak és gyakorlatainak 
dokumentációja.  
71. Szövetségi kötelezettségből eredő védelmi tervezéssel, a polgári veszélyhelyzeti 
tervezéssel, a NATO védelmi tervezési kérdőívre adandó nemzeti válaszokkal összefüggő 
adatok. 
72. A védelmi igazgatás szerveinek az MH hadkiegészítésében való közreműködésére 
vonatkozó tervei.  
73. A honvédelmi felkészítés komplex állami terveihez szükséges, a honvédelem 
rendszerében megvalósuló polgári veszélyhelyzeti tervezés prognózis tanulmányai, 
koncepciók, javaslatok, előterjesztések. 
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74. A kormányzati irányítás, vezetés vezetési pontjainak híradásával, álcázásával 
összefüggő adatok. 
75. Az állami és katonai felső vezetés háborús vezetési pontjainak helyére, a béke és 
háborús működésére, az álcázásukkal összefüggő feladatokra, az egyes vezetési pontok 
védelmi képességére, készenlétbe helyezésére vonatkozó adatok. 
76. Személyek, objektumok, térkép-koordináták, tereppontok eredeti adatainak rejtésére 
szolgáló helyettesítő táblázatok. 
77. Nemzeti-, illetve szövetségi védelmi rendszerünkhöz tartozó katonai repülőgépek 
felismerésére szolgáló elektronikus és vizuális azonosító jelzések, kódok. 
78. A minősített adatokat kezelő eszközök/rendszerek elektronikus információvédelmét 
megvalósító (nem rejtjelző) eszközök, eljárások kialakításával, alkalmazásával, telepítési, 
alkalmazási feltételeivel, követelményeivel, illetve az ilyen típusú eszközök, rendszerek 
telepítési helyének kialakításával kapcsolatos adatok. 
79. Az MH hadrendje szerinti szervezetek rendszeresített létszámát tartalmazó 
állománytáblák. 
80. Az időszaki, éves, közép- és hosszabb távra szóló MH szintű fejlesztési koncepciók és 
szervezési intézkedések tervezetei. 
81. Az MH készenléte fenntartása és fokozása, riasztási, értesítési rendszerére vonatkozó 
adatok. 
82. Az MH és szervezetei teljes készenlétbe helyezésére, valamint annak tervére 
vonatkozó adatok. 
83. A fegyveres készenléti szolgálatok alkalmazását szabályozó központi rendelkezések 
adatai, az alkalmazásra, valamint annak tervére vonatkozó adatok. 
 

XIII. Igazságügyi Minisztérium, valamint a büntetés-végrehajtás szervezete 
 
1. A Magyar Honvédséggel és a rendvédelmi szervekkel a védelmi felkészülés 
érdekében kötött együttműködési megállapodások adatai. 
2. A honvédelmi, illetve a magasabb készültségbe helyezési témakörben tartott 
törzsfoglalkozások adatai. 
3. A minősített időszaki gyakorlatokra vonatkozó adatok. 
4. A természeti és civilizációs katasztrófa elhárítására kidolgozott terveknek, 
dokumentumoknak a büntetés-végrehajtás tevékenységét veszélyeztető adatai.  
5. A büntetés-végrehajtási szervezet védelmi felkészülést koordináló megbízottai 
tevékenységével kapcsolatosan keletkezett adatok.  
6. Magasabb készültségbe helyezés okmányai. 
7. A titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek engedélyezésével 
kapcsolatos adatok. 
8. A minősített időszaki ellátás adatait tartalmazó adathordozók és adataik 
(helyi/központi összesített adat). 
9. Riadó- és felszámolási tervek. 
10. A büntetés-végrehajtási intézetek építészeti és műszaki tervdokumentációi. 
11. Biztonságtechnikai rendszerek tervei, URH-csatornák, rádióállomások létesítésének 
tervei, hívónevei. 
12. A szállítási szolgáltatás technikai eszközeire vonatkozó dokumentáció adatai.  
13. Állományszervezési táblázatok. 



 51

XIV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
 

1. A távközlési hálózatban a minősített helyzetekre vonatkozó távközlési rendszer 
aktivizálási és üzemeltetési intézkedési terve, meglévő és a fejlesztések, beruházások során 
keletkező rendszertechnika és összesített műszaki leírásainak dokumentációja, kizárólagos 
céljára létesített kábelek nyomvonalas nyilvántartása és törzskönyve, védett objektumaira, 
azok rendeltetésére, berendezéseire és működésére vonatkozó adatok. 
2. A műsorszóró és rádiótávközlési adóállomásoknak a minősített helyzetekben való 
működtetésével kapcsolatban előkészített rendszertechnikai és aktivizálási intézkedési tervei. 
3.  A fokozottan védett elektronikus ügyintézést támogató biztonsági hitelesítés-
szolgáltató által kiadott digitális tanúsítványok regisztrációs és egyéb adatai, ide nem értve az 
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében megadott 
aláírás-ellenőrző, illetve a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges 
visszavonására) vonatkozó adatokat.  
4. Az informatikai és hírközlési tevékenység gazdasági szabályozásának előzetes adatai. 
5. Az informatikai eszközök elterjedését elősegítő – a nemzetközi egyezményekkel 
összhangban álló – előzetes adópolitikai tervezések adatai. 
6. A vezetékes és vezeték nélküli informatikai és hírközlési infrastrukturális beruházások 
előkészítésével kapcsolatos adatok, amennyiben azokhoz nemzetközi, nemzetgazdasági vagy 
pénzügyi szempontok alapján fontos ágazati érdekek fűződnek. 
 

XV. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

 
1. Rendkívül állapotban, megelőző védelmi helyzetben, szükségállapotban, az 
Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott esetben a ballisztikát befolyásoló hőmérséklet, 
szélsebesség, szélirány és légnyomás adatai, radarinformációk, rádiószondás mérések adatai. 
2. A nemzetvédelmi és gazdasági szempontból kiemelt szerepet játszó magyarországi 
létesítmények környezetének az Országos Meteorológiai Szolgálat által gyűjtött aktuális 
adatai minősített helyzetben. 
 

XVI. Külügyminisztérium 
 
1. A Magyar Köztársaság és valamely külállam közötti diplomáciai, konzuli kapcsolatok 
felvételére, szintemelésére, szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó olyan adatok, 
amelyek esetében a felek a minősített adatként történő védelemben megegyeztek.  
2. A Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekbe történő belépésére, ilyenekből való 
kilépésére vagy a tagság szüneteltetésére vonatkozó adatok. 
3. A diplomáciai érintkezés és a külügyi munka során szerzett vagy külföldi fél által 
átadott és igénye alapján minősítendő adatok, továbbá a magyar fél tárgyalási stratégiájával 
összefüggésben keletkezett politikai, gazdasági, pénzügyi, kulturális adatok.  
4. A Külügyminisztérium és a külképviseletek biztonságával, a minősített adat 
védelmének hírközlési és egyéb eszközeivel és módszereivel összefüggő adat. 
5. A Külügyminisztérium és a külképviseletek személyügyi helyzetéről készült 
összefoglalók, értékelések, irányelvek, összesített nyilvántartások, létszámigénylés, mozgatási 
tervek adatai, a személyi váltások terveire vonatkozó adatok. 
6. A külképviseletek vezetőinek kinevezésével kapcsolatban keletkezett adatok. 
7. A Külügyminisztérium és a külképviseletek konzuli tevékenységével kapcsolatos 
adatok, amennyiben azok az állam büntetőeljárási vagy nemzetbiztonsági érdekei 
érvényesülésével függnek össze. 
8. A Külügyminisztérium és más állami szervek közötti elszámolások adatai. 
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9. A pénzügyi, anyagi és műszaki ellátással és fenntartással kapcsolatos olyan adatok, 
amelyek ezeken a területeken a minisztérium és a külképviseletek működésének specifikus 
jellegére vonatkoznak. 
10. A külképviseletek javára – így különösen a külképviseletek működésével, 
fenntartásával összefüggő – a fogadó országban, illetve Magyarországon kötött szerződés 
adatai. 
 

XVII. Oktatási Minisztérium 
 
1. A megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot időszakában a honvédelmi célú 
kutatás-fejlesztésben közreműködő felsőoktatási intézmények e tevékenységének adatai és az 
azokkal foglalkozó személyek neve. 
2. Az írásbeli érettségi vizsgák központi feladatlapjai, továbbá ezek javítási-értékelési 
útmutatói. 
 

XVIII. Pénzügyminisztérium 
 
1. Két- vagy többoldalú nemzetközi pénzügyi és gazdasági egyezményekkel kapcsolatos 
dokumentumok, tárgyalási irányelvek, levelezés adatai, amelyek esetében a felek a minősített 
adatként történő védelemben megegyeztek. 
2. A nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetekkel kapcsolatban kialakított 
tárgyalási stratégia. 
3. Más államok vagy külföldi szervezetek részére nyújtott pénzügyi segítség adatai. 
4. Támogatási programok szabályozásával és az egyedi állami támogatásokkal 
kapcsolatos döntés-előkészítő iratokban foglalt adatok. 
5. Az értékőrzés rendszere.  
 

XVIII/1. Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
 
1. A kincstári vagyonkörbe tartozó, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által vezetett 
kincstári vagyonkataszter adatainak, feldolgozó rendszereinek igénybevételét biztosító 
jogosultsági rendszer adatai, az ellenőrzési, naplózási funkciók szervezése, illetőleg 
dokumentációinak adatai. 
2. Két- vagy többoldalú nemzetközi pénzügyi és gazdasági tárgyú egyezményekkel 
kapcsolatos dokumentumok, tárgyalási irányelv, valamint levelezés adatai, amelyek esetében 
a felek a minősített adatként történő védelemben megegyeztek. 
3. Más államok vagy külföldi szervezetek részére nyújtott pénzügyi segítség adatai. 
 

XVIII/2. Magyar Államkincstár 
 
1. A Kincstári Egységes Számla (továbbiakban: KESZ) – ideértve a KESZ egyenlegében 
figyelembe veendő számlákat is – aktuális egyenlege és arra vonatkozó prognózisok, az 
állományváltozási adatok. 
2. Az értékőrzés rendszere.  
 

XVIII/3. Szerencsejáték Felügyelet 
 
1. A tervezett illeték-, illetve díjtételváltozásokkal, költségvetéssel és a költségvetési 
beszámolóval kapcsolatos tervek, javaslatok, előterjesztések adatai. 
2. A nemzeti szerencsejáték stratégia dokumentációjának adatai. 
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3. A Szerencsejáték Felügyeletet érintő nemzetközi egyeztetések dokumentumaiban 
foglalt tárgyalási stratégiai, különösen költségvetési, szakmapolitikai mérlegelést igénylő 
kérdések adatai, amennyiben bármelyik fél az adat minősítését kéri. 
4. Az értékőrzés rendszere.  
 

XVIII/4. Vám- és pénzügyőrség 
 
1. A szelektív ellenőrzés stratégiájával kapcsolatos adatok, valamint a vám- vagy 
adóellenőrzésre történő kiválasztás alapjául szolgáló kockázatelemzési paraméterek. 
2. A költségvetés tervezésével kapcsolatos adat. 
3. Az ellenőrzendő adózók kiválasztásánál alkalmazott konkrét összeghatárt megjelölő 
paraméterek. 
4. A hatósági ellenőrzésekre, belterületen és az államhatáron megtartandó ellenőrzésekre, 
akciókra vonatkozó tervek, javaslatok és az ezzel kapcsolatos döntés. 
5. A vám- és pénzügyőrség utólagos ellenőrzéseire vonatkozó éves ellenőrzési terv, 
javaslat és az ezzel kapcsolatos döntés. 
6. A vám- és pénzügyőrség által használt okmányokon feltüntetett azonosító jelek, így 
különösen a zárjegy, adójegy védelmével és az azzal kapcsolatban alkalmazott módszerek 
adatai. 
7. A jövedéki ellenőrzési irányelvek, a hatósági felügyelet ellátása módjának 
kiválasztására, valamint a jövedéki ellenőrzésre történő kiválasztásra szolgáló szempontok, 
illetve az ezekkel kapcsolatos kockázatelemzési módszerek. 
8. Pénz- és értékkíséréssel kapcsolatos tervek, adatok. 
9. A vám- és pénzügyőrségen belüli, illetve a nemzetközi elektronikus adattovábbítási 
rendszer személyi hozzáférési kódja, a hozzáférés szabályozására vonatkozó adatok. 
10. A vám- és pénzügyőrség biztonsági rendszereivel kapcsolatos adat, illetve az erre 
vonatkozó szabályzatok, a biztonsági helyzetre vonatkozó elemzés, az értékőrzés rendszere. 
Az őrzés- és vagyonvédelmi rendszerek elemzésével, azok helyzetére és állapotára vonatkozó 
adatok. A rendszerek műszaki, kezelési és telepítési dokumentációi. 
11. A vám- és pénzügyőrségnél a felderítés során a büntetőeljárás megindítása előtt 
keletkezett információk a büntetőeljárásban történő esetleges felhasználásig. 
12. A vám- és pénzügyőrség szerveinek konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos 
információgyűjtő tevékenysége során keletkezett adat. 
13. A titkos információgyűjtéssel és adatszerzéssel kapcsolatos oktatási célt szolgáló 
kiadványok adatai. 
14. A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 22. 
§-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 28. §-ában meghatározott fedőintézmények 
jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok. 
15. Az ügyész hozzájárulásával, vagy az ügyész által a Be. 175. §-ának (1) bekezdése 
alapján a feljelentés elutasítása, vagy a Be. 192. §-ának (1) bekezdése alapján a nyomozás 
megszüntetésének kilátásba helyezésével történő nyomozás megszüntetése során keletkezett 
azok az előterjesztések, javaslatok és jelentések, amelyek az együttműködő gyanúsítottra 
vonatkozó adatokat is tartalmaznak. 
16. A vám- és pénzügyőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozók kiléte, 
valamint a VPtv. 22. §-ának (7) bekezdése alapján, az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő 
fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat 
vagy más adathordozó. 
17. A vám- és pénzügyőrség titkos információgyűjtő tevékenységével kapcsolatban 
végzett elemzések, így különösen az ügyelemzéssel, az összehasonlító ügyelemzésekkel, az 
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elkövetői csoportelemzéssel összefüggő adatok, különös tekintettel arra, ha azok a szervezett 
bűnözéssel kapcsolatban keletkeznek. 
18. A személyi védelemről szóló jogszabály szerint a vám- és pénzügyőrség által személyi 
védelemben részesített személy személyazonosító adatai, valamint – ha a tanúvédelmi törvény 
szerint a programszerű védelmet a vám- és pénzügyőrség kezdeményezte – a Védelmi 
Programba felvett személy személyazonosító adatait, illetve a védelem kezdeményezésével, a 
tanúvédelmi törvény végrehajtásával összefüggésben keletkezett és nyilvántartott egyéb 
adatok. 
19. A vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények ellen tett belső 
intézkedések, az erre vonatkozó javaslatok, felderítési eszközök, módszerek adatai. 
20. A vám- és pénzügyőrség fegyverzeti anyagára, annak tárolására, kezelésére, 
mennyiségére, technikai szintjére vonatkozó adat. 
21. A vám- és pénzügyőrség által szervezett szaktanfolyamok záróvizsgáinak konkrét 
feladatai és azok megoldásai. 
22. A vám- és pénzügyőrség szervezeteinek készenlétfenntartási, fokozási készségéről, a 
hadrafoghatóság szintjéről szóló – az egész szervezetre vonatkozó – értékelések, jelentések. 
23. A vám- és pénzügyőrség adatállományaival és információs rendszerével kapcsolatban 
létrejött megállapodás, valamint ezek védelmi rendszerének eszköze és adata. 
24. Két- vagy többoldalú nemzetközi pénzügyi egyezményekkel, illetve társszervekkel  
kapcsolatos dokumentumok, tárgyalási irányelvek, levelezés adatai, amelyek esetében a felek 
a minősített adatként történő védelemben megegyeztek. 
25. Az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) helyszíni ellenőrzései során az OLAF 
Koordinációs Iroda által végzett koordinációs feladatok ellátásához szükséges 
dokumentumok, információk, levelezések, megkeresések adatai. 
26. Az OLAF Koordinációs Irodához beérkezett szabálytalansági jelentések és az azokhoz 
kapcsolódó dokumentációk adatai. 
27. Az OLAF Koordinációs Irodához érkező bel- és külföldi megkeresésekhez kapcsolódó 
dokumentáció adatai. 
 

XIX. Határon Túli Magyarok Hivatala 
 
1.  A határon túli magyarok szervezeteivel, nemzetközi szervezetekkel, illetve 
megbízottaikkal folytatott tárgyalásokról szóló adatok, tárgyalási jegyzőkönyvek, úti 
jelentések adatai. 

 
XX. Magyar Bányászati Hivatal 

 
1. Az ország energiahordozó tartalékaira (mennyiségben), illetve azok tárolásának 
helyszíneire vonatkozó összevont adatok, az összesített adatok kivételével.  
2. A kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-rendszer objektumainak elhelyezésére 
vonatkozó részletes és pontos földrajzi koordináták, műszaki adatok. 
3. Terület zárttá minősítésének előkészítési adatai. 
4. A koncessziót kezdeményező bányavállalkozó adatai a koncessziós pályázat 
elbírálásáig.  
5. A koncessziós szerződés adatai a szerződő felek megnevezésére, a területre, a 
határidőkre, a koncessziós díjra és a nyersanyagra vonatkozó adatok kivételével. 
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XXI. Magyar Szabadalmi Hivatal 
 
1.  A honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekű szabadalmi és használati mintaoltalmi 
iratok és adatok. 
 

XXII. Országos Atomenergia Hivatal 
 
1. A nukleáris export-import engedélykérelmek nemzetbiztonsági vagy külpolitikai 
értékelésének adatai. 
2. A nukleáris vagy más sugárveszélyes létesítményekkel kapcsolatos kölcsönös 
tájékoztatásról kötött két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmények keretében keletkezett 
olyan adat, amelyre vonatkozóan a felek kikötötték, hogy csak az adatot nyújtó fél előzetes 
hozzájárulása esetén adható tovább az egyezségben nem részes államoknak, vagy az 
egyezményben részt vevő felek erre fel nem jogosított szerveinek. 
 

XXIII. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
 
1. Az állampapírok azonosító és biztonsági jele, gyártási technológiája és őrzési 
rendszere. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének 
biztonsági szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó értékpapírok papíranyagán, 
illetőleg nyomtatása során alkalmazott hamisítás elleni védelmet lehetővé tevő biztonsági 
elemek, valamint azok leírása. 
2. A PSZÁF feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben lefolytatott ellenőrzések, vizsgálatok 
adatai, amennyiben azok a nemzetgazdaság, a pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekeinek 
védelmével kapcsolatosak.  
3. A Pénztárak Központi Nyilvántartásának sajátos adatbiztonságára, valamint az adatok 
kezelésére vonatkozó adatok. 
4. Az informatikai és távbeszélő rendszerekre vonatkozó technológiai leírások, védelmi 
tervek és azok végrehajtási rendelkezései, valamint a hozzáférési jogosultságokat 
meghatározó dokumentációk adatai. 
 

XXIV. Nemzetbiztonsági szolgálatok 
 
1. A nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: szolgálatok) szervezetére és 
működésére, a tevékenység irányaira, a konkrét információs igényekre vonatkozó adatok, a 
szolgálatok és szervezeti egységeik szervezeti és működési rendjét, tevékenységét szabályozó 
belső rendelkezések adatai. 
2. A személyi állományra, a nemzetbiztonsági jellegű köztisztviselői, közalkalmazotti, 
szolgálati és munkaviszony létesítésére vonatkozó adatok, munkaköri leírások, a kapcsolatos 
pénzügyi elszámolások, az ösztöndíjszerződések adatai, valamint az állomány biztonsági 
védelmére kötött megállapodások és az ezzel kapcsolatosan keletkezett adatok. 
3. A szolgálatok személyi állományának különböző célú (műveleti, személyzeti, 
adminisztratív, gazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, egyéb) és különböző szintű (hivatali, 
igazgatósági, főosztályi, kirendeltségi, osztály, egyéb) összesített vagy egyedi adatai. 
4. A szolgálatok állománytáblájának felépítésére és módosítására vonatkozó adatok. 
5. A szolgálatok hivatásos állományára vonatkozó átfogó humán vizsgálatok, kutatások 
eredményei, egészségügyi jellemzők és értékelések egyedi és összesített adatai, amennyiben 
azokból az állománycsoportok alkalmazhatósága megállapítható, a személyügyi munka 
helyzetének értékelésére, az éves és távlati személyi változások terveire vonatkozó adatok. 



 56

6. A szolgálatok különböző célú és különböző szintű munkaterveiben, 
munkajelentéseiben, feladatterveiben és intézkedési terveiben szereplő adatok, valamint a 
végrehajtásukról készült jelentések és beszámolók.  
7. A nemzetbiztonsági információk, azok értékelésével, elemzésével, feldolgozásával és 
a szolgálatok tájékoztató tevékenységével kapcsolatos adatok. 
8. A Magyar Köztársaság külpolitikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekének 
érvényre juttatása érdekében a kormányzati tevékenységhez szükséges információk 
(kormányzati hírigény) megszerzésére, elemzésére, feldolgozására, hasznosítására, valamint a 
Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítésére szolgáló tevékenység szervezésére és 
végrehajtására vonatkozó adatok. 
9. A Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos 
érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati tevékenységre, valamint ennek 
felderítésére és elhárítására vonatkozó adatok. 
10. Az állam elleni bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, megakadályozására 
vonatkozó adatok. 
11. A nemzetbiztonságot veszélyeztető szervezett bűnözésről, a terrorszervezetekről, a 
jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotó 
elemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök és technológiák jogellenes 
forgalmáról beszerzett információk és a felderítésükkel kapcsolatos adatok. 
12. A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák illegális forgalmának 
megelőzésére, felderítésére és megakadályozására vonatkozó adatok. 
13. A fontos és bizalmas munkakört betöltő, illetve az ilyen munkakörbe jelölt személyek 
törvényben meghatározott körének nemzetbiztonsági védelme és nemzetbiztonsági 
ellenőrzése során keletkező adatok, a kitöltött biztonsági kérdőívek adatai. 
14. A kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek és létesítmények 
nemzetbiztonsági védelmének feladataival összefüggő adatok, az ehhez kapcsolódó 
tevékenységre és a biztonsági berendezésekre vonatkozó adatok. 
15. A szolgálatok rejtetten telepített őrzés-védelmi rendszereinek telepítési tervei, a 
kiemelt fontosságú, védelmet igénylő épületei őrzés-védelmi és beléptető rendszereinek 
műszaki tervei, az ilyen védelemmel ellátott épületek, épületrészek alaprajzai, indokolt 
esetben a helyiségek jelölését, megnevezését és rendeltetését együttesen tartalmazó adatok. 
16. A szolgálatok egymás közötti, az állami szervekkel, az önkormányzatok képviselő-
testületeinek hivatalaival és intézményeivel, gazdálkodó és más szervezetekkel történő 
együttműködése során keletkező, a konkrét nemzetbiztonsági célt feltáró adat. 
17. A szolgálatok alaprendeltetésével összefüggő – az ország védelme, a nemzetbiztonság, 
a terrorelhárítás, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés érdekében kötött – együttműködésre 
vonatkozó megállapodások adatai, a szolgálatok alaprendeltetéséből adódó feladatok 
végrehajtásával, a szükséges feltételek biztosításával kapcsolatos összefoglaló adat. 
18. A szolgálatok nemzetközi kapcsolattartására és együttműködésére vonatkozó, 
valamint az ezekkel kapcsolatban készített jelentések, pénzügyi elszámolások adatai. 
19. A Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének törvénytelen eszközökkel történő 
megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett, különösen az extrémista törekvések  
felderítésével és elhárításával összefüggésben keletkező műveleti adatok. 
20. A szélsőséges szervezetek által a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos szervek, intézmények és létesítmények területét érintő vagy annak 
közvetlen környezetében szervezett rendezvények műveleti felderítésével kapcsolatban, 
illetve a lebonyolítás figyelemmel kísérése során keletkezett adatok. 
21. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 1. számú mellékletében szereplő, 
nemzetbiztonsági védelem alá eső tisztséget viselő személyek részvételével megtartandó 
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rendezvények, különösen a nemzeti, az állami és egyházi ünnepek műveleti biztosításával 
kapcsolatos adatok. 
22. A nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagjaival szembeni erőszak (Btk. 174/B. §) 
és a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §) felderítésével, valamint e társadalmi csoportok tagjai 
és szimpatizánsai elleni erőszakos és kirívóan közösséget sértő egyéb cselekményekkel – 
továbbá a fenti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportok által vagy ellenük szervezett és 
lebonyolításra kerülő rendezvényekkel – összefüggésben keletkezett adatok. 
23. A Magyar Köztársaság gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát 
veszélyeztető leplezett törekvések felderítésére és elhárítására vonatkozó adatok. 
24. A letelepedési engedélyt kérelmező, továbbá a menekültként elismerését kérő, 
illetőleg magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami szuverenitás és az 
alkotmányos rend védelméhez kötődően – vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzése, 
az ezzel kapcsolatos feladatok végzése során keletkező adatok. 
25. Az iparbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása során keletkező 
adatok. 
26. Vasúti és egyéb üzemi katasztrófák, veszélyes üzemek, létesítmények működése 
következtében kialakult, továbbá külföldi eredetű ökológiai veszélyhelyzetek felderítésére, 
elhárítására vonatkozó adatok. 
27. A nemzetbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében személyi és technikai 
eszközökkel folytatott tevékenység, amely a titkos információgyűjtés eszközeinek és 
módszereinek alkalmazását készíti elő, annak feltételeit biztosítja és gyakorlati alkalmazását 
teszi lehetővé, valamint az ezzel kapcsolatos adatok és nyilvántartások, melyek a konkrét 
eszköz és módszer alkalmazására utalnak. 
28.  A kormányzati tájékoztató tevékenység és az ehhez kapcsolódó nemzetbiztonsági 
feldolgozó, elemző, értékelő tevékenység ellátásának módjára, konkrét megvalósítására 
vonatkozó adatok. 
29. A szolgálatok műveleti tevékenységére, annak szervezésére vonatkozó adatok. 
30. A szolgálatokkal együttműködő, illetve együttműködésre jelölt személyek és 
szervezetek kilétére, nemzetbiztonsági jellegű tevékenységére vonatkozó adatok. 
31. A titkos információgyűjtő eszközökre, módszerekre, eljárásokra és ezek alkalmazására 
vonatkozó, illetve az ilyen úton keletkezett adat.  
32. A szolgálatok konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő 
tevékenysége során keletkezett adat. 
33. A szolgálatok feladatainak ellátásához szükséges technikai rendszerek és eszközök, 
valamint az azok kutatására, fejlesztésére vonatkozó adatok. 
34. A szolgálatok egységes informatikai rendszereire, valamint a vezetés automatizálására 
vonatkozó rendszer- és programdokumentációk, programok, tervek adatai. 
35. A szolgálatoknál üzemeltetett számítástechnikai rendszerek, berendezések védelmi 
rendszere, a működésük ellenőrzésére alkalmazott speciális eljárások, módszerek, 
berendezések, az ezekkel kapcsolatos kísérleti, fejlesztési munkákra vonatkozó adatok, az 
ellenőrzési tervek és jegyzőkönyvek, az ellenőrzés tapasztalatait értékelő összesítő jelentések, 
a számítástechnikai rendszerek biztonságával kapcsolatos értékelések adatai. 
36. A szolgálatok tevékenységét érintő adatfeldolgozást végző számítástechnikai 
rendszereknél, számítógép-hálózatoknál alkalmazott, illetve alkalmazásra tervezett szoftver 
útján történő titkosítással, rejtjelzéssel kapcsolatos adat, a kidolgozás és az alkalmazás 
bármely fázisában, valamint a bejelentkezési és jelszó-ellenőrzési eljárások. 
37. A rejtjeltevékenységgel, valamint a rejtjel- és informatikai biztonsági szakértői 
tevékenységgel kapcsolatos adatok. 
38. A rejtjelző eszközök nyilvántartásával kapcsolatos, a rejtjelbiztonságot befolyásoló 
bármilyen adat. 
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39. A szolgálatok által működtetett vezetékes és vezeték nélküli telekommunikációs 
infrastruktúrákkal, hálózatokkal kapcsolatos adatok. 
40. A szolgálatok által működtetett – nem alaptevékenységi körbe tartozó – vezetékes és 
vezeték nélküli híradástechnikai infrastruktúrákkal, hálózatokkal kapcsolatos adatok. 
41. A szolgálatok egyes elektronikai rendszerei és eszközei telepítésére, alkalmazására és 
frekvenciahasználatára vonatkozó adatok, ha tartalmazzák a rendszer megnevezését, 
rendeltetését és alkalmazásának adatait. 
42. Az elektronikai ellenőrzések során az objektumok eszközeiről nyert és rögzített 
sugárzási paraméterek, részleges műszaki adatok, hang- és képfelvételek, az ellenőrzések 
összesített adatai, ha tartalmazzák a rendszer megnevezését, rendeltetését vagy 
alkalmazásának katonai vonatkozású adatait is. 
43. A szolgálatok feladatainak ellátásához szükséges adatkezelés, a nyilvántartások 
rendszerei, eszközei és módszerei, valamint a bennük tárolt és az általuk szolgáltatott adatok. 
44. A szolgálatoknál készített fedőneves, kódszámos, hozzájuk rendelt személyes adatokat 
is tartalmazó összesített kimutatások, valamint az ezeket tartalmazó ügyviteli segédletek 
adatai. 
45. A szolgálatok adatkérése, adatbetekintése és adatszolgáltatása, az adatkezelési 
rendszerekben jelzések elhelyezésének ténye, valamint ezek tartalma, illetve az adatnak a 
szolgálatok általi birtoklására utaló adatok.  
46. A szolgálatok és szervezeti egységeinek részletes évi költségvetésére (tervezés is) 
vonatkozó adatok, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan keletkezett adatok. 
47. A szolgálatok vagyonmérlegével, anyaggazdálkodásával, a leltározással, valamint az 
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos adatok. 
48. A szolgálatok által létrehozott fedőintézményekkel összefüggő, a nemzetbiztonsági 
jellegre utaló, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok, a fedőintézmények 
finanszírozásával kapcsolatos adatok. A szolgálatok által működtetett fedőbankszámlák 
létrehozására vonatkozó megállapodások, a kapcsolatos adatok és elszámolások. 
49. A szolgálatok alaptevékenységéhez kötődő beszerzésekkel kapcsolatos adat. 
50. A szolgálatok nemzetbiztonsági feladatokat ellátó állományának nyújtott 
költségtérítésekkel és gépjárműáltalánnyal kapcsolatos adat és a menetlevél-nyilvántartás 
adatai. 
51. A szolgálatok állományával és objektumaival kapcsolatos biztonsági adatok, a belső 
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos adatok. 
52. Az ügyeleti beléptetési rendszerekre, valamint a biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok. 
53. A szolgálatok belső ellenőrzésével kapcsolatos adatok.  
54. A szakértői vizsgálatok alapján szerzett tapasztalatok, információk és ezek 
elemzésének olyan adatai, amelyek az egyes ügyek, elkövetési módok, technikák 
összefüggéseit tárják fel. 
55. A biztonsági okmányok, értékpapírok, értékcikkek előállításával kapcsolatos olyan 
adatok, amelyek ismerete az állampolgárok vagy gazdálkodó szervezetek részére jogtalan 
előnyszerzést tesz lehetővé. 
56. A biztonsági okmányok és egyéb biztonsági termékek hamisítás elleni védelmét 
biztosító, a védelmi rendszer részét képező olyan biztonsági elemek és eljárások, – az 
ellenőrzési szempontok alapján összeállított – leírások adatai, amelyekből a védelmi rendszer 
egészére vonatkozó következtetés nem vonható le. 
57. A térképészeti anyagkészletek és a térképészeti biztosítás összesített adatai. 
58. A térkép-koordináták helyettesítő számtáblázatai. 
59. A tematikus térképek, ha az azon feltüntetett adatok befolyásolják a Magyar 
Honvédség, valamint a szolgálatok műveleti hatékonyságát, illetve biztonságát. 
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60. A szolgálatok és szervezeti egységeik értesítésével, riasztásával, a berendelésekkel, 
valamint a minősített időszakkal kapcsolatos adatok. 
61. A szolgálatok védelmi felkészüléssel kapcsolatos tapasztalatairól készített értékelések, 
jelentések adatai. 
62. A szolgálatok oktatási tevékenysége során használt, valamint az oktatás során 
keletkező adatok, a szakkiképzési programok, foglalkozási jegyek és vizsgakövetelmények 
adatai a nemzetbiztonsági szakállomány számára. 
63. A személyi állománnyal kapcsolatos büntető-, fegyelmi, baleseti és kártérítési 
eljárásoknak a szolgálatok működésére, az ellátott szolgálati feladatra közvetlenül vonatkozó 
részadatai, illetve ezen eljárásokra vonatkozó összesített adatok. 
64. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál (a továbbiakban: NBSZ) mint szolgáltató 
szervezetnél végzett, a titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés során keletkezett műveleti, 
technikai szempontú adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele az NBSZ működését, a rendvédelmi szervek bűnmegelőzési és 
közbiztonsági tevékenységének hatékonyságát és eredményességét károsan vagy hátrányosan 
befolyásolhatja.    
 

XXV. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 
 
1. A szervezett bűnözésre és a terrorizmus által indukált biztonsági kockázatokra 
vonatkozó helyzetértékelések, jelentések adatai, az adatok értékelése, elemzése 
eredményeként keletkezett adatok, a felderítések irányaira tett javaslatokra vonatkozó adatok, 
a taktikai és stratégiai döntéseket megalapozó adatok. 
2. A szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatos információk adatkezelési 
rendjének szabályzatában foglalt adatok és annak végrehajtására kiadott felhasználói 
kézikönyvek adatai. 
3. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: Központ) által 
igénybe vehető nyilvántartások, adattárak eléréséhez szükséges különböző jogosultságok 
biztosítására vonatkozó adatok, személyi kódok, jelszavak. 
4. A Központ szervezetére és működésére, az elemző-értékelő tevékenység irányaira, az 
együttműködő szervek információs igényeire vonatkozó adatok. 
5. A Központ személyi állományára vonatkozó adatok, a személyi állomány biztonsági 
védelmére kötött megállapodások. 
6. A Központ személyi állományának különböző (személyzeti, adminisztratív, 
gazdálkodási, pénzügyi, statisztikai és egyéb) célú összesített és egyéb adatai. 
7. A Központ állománytáblájára vonatkozó adatok. 
8. A Központ féléves munkatervei. 
9. A Központ és az együttműködő szervek között az alaprendeltetésből adódó feladatok 
végrehajtására kötött együttműködési megállapodások adatai. 
10. A Központ nemzetközi kapcsolattartására és együttműködésére vonatkozó, valamint 
az ezekkel kapcsolatban készített jelentések, pénzügyi elszámolások adatai. 
11. A Központ alaptevékenységéhez kapcsolódó beszerzésekkel kapcsolatos adatok. 
12. A Központnál végrehajtott szakmai és belső ellenőrzések adatai. 
 

XXVI. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
 
1. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének tervezésével kapcsolatos adatok. 
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2. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és igazgatási szerveinél alkalmazott 
információvédelmi eszközök, rejtjelző algoritmusok és leírások, azonosítási és hitelesítési 
eljárások adatai. 
3. Ártárgyalási, pályázati és közbeszerzési eljárások során keletkező adatok.  
4. Nemzetközi egyezmények megkötéséhez kapcsolódó és az Európai Közösségek 
joganyagának átvétele során keletkező előkészítő anyagok adatai. 
5. A kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtott természetbeni ellátások 
támogatásával kapcsolatos adatok. 
6. Adatbiztonsággal, informatikai biztonsággal összefüggő ellenőrzések adatai. 
 

XXVII. Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 
 
1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács felügyelete alá tartozó tudományos és 
technológiai attaséi rendszer diplomáciai feladataiból adódó lehetőség- és eszköztár olyan 
információi és forrásai, amelyek a magyar pozíció erősítését, taktikai lépéseinek kialakítását, 
illetőleg a kormányzati döntések meghozatalát segítik. 
 

XXVIII. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
 
1.  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által kezelt minősített adatok 
védelmére szolgáló rendszerek és intézkedések adatai. 
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2. számú melléklet a 2006. évi ……. törvényhez 
 

A kármérték meghatározásához irányadó szempontok 
 

1. Rendkívül súlyos kárnak minősül és „Szigorúan titkos!” minősítési szint alkalmazása 
indokolt, ha az adat érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 
megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 
valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül és tartósan sérti vagy 
veszélyezteti a Magyar Köztársaság szuverenitását, területi integritását, alkotmányos rendjét, 
belső stabilitását. Visszafordíthatatlanul jelentős károkat okoz az ország honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, központi pénzügyi és gazdasági 
érdekeiben, külügyi és nemzetközi kapcsolataiban, a szövetséges tagállamokkal közös 
biztonsági érdekeiben. 
 
Rendkívül súlyosnak minősülhet a kár akkor is, ha annak elkerülhetetlen enyhítése 
nagyszámú emberi élet közvetlen veszélyeztetésével, vagy az ország gazdasági helyzetének 
egészére hátrányosan kiható ellenintézkedésekkel érhető el. 
 
Rendkívül súlyos a kár többek között, ha tartósan gyengíti az ország honvédelmi képességeit, 
különösen a hadműveleti tervek és fegyverrendszerek hatékonyságát, jelentősen gyengíti az 
ország hírszerző és elhárító képességeinek folyamatos hatékonyságát, felfedi a nemzeti 
rejtjeltevékenység titkosítási rendszereit, nagyszámú embert érintő közvetlen életveszéllyel 
jár, jelentősen veszélyezteti a nemzetközi biztonságot, előmozdítja a nukleáris, vegyi és 
biológiai fegyverek elterjedését, lényegesen veszélyezteti a nukleáris és vegyi létesítmények 
biztonsági rendszereit. 
 
2. Súlyos kárnak minősül és „Titkos!” minősítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat 
érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele által az 1. pontban okozott sérelem nem küszöbölhető ki, de 
enyhíthető, továbbá, ha ellehetetleníti vagy lényegesen akadályozza az állami vagy 
közfeladatot ellátó szerv rendeltetésszerű működését és ezáltal közvetlenül a Magyar 
Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit sérti, az állampolgárok biztonságának és 
alkotmányos jogainak komoly sérelmével jár, közvetlen életveszélyt okoz, jelentősen 
hátráltatja a honvédelmi és nemzetbiztonsági tevékenység folyamatos hatékonyságát, 
feszültséget okoz a Magyar Köztársaság más országokkal fennálló kapcsolataiban, a 
szövetséges tagállamokkal közös biztonsági érdekeiben, a Magyar Köztársaság pénzügyi és 
gazdasági érdekeinek sérelmével számottevő vagyoni kárt okoz.  
 
3. Kárnak minősül és „Bizalmas!” minősítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat 
érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele okozta érdeksérelem vagy veszélyeztetés ellenintézkedésekkel 
lényegesen enyhíthető, és az nem jár jelentős anyagi, pénzügyi ráfordításokkal. Továbbá, ha 
az állam érdekérvényesítő képességeit hátráltatja, vagy jelentősen zavarja, a diplomáciai 
kapcsolatok tényleges sérelmét eredményezi, aminek következménye hivatalos tiltakozás 
vagy enyhébb szankció lehet, sérti az állampolgárok biztonságát és alkotmányos jogait, 
jelentősen sérti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet 
működését, hátráltatja a honvédelem és a nemzetbiztonsági tevékenység, illetve a szövetséges 
tagállamokkal közös biztonsági érdekek védelmének hatékonyságát, gátolja valamely súlyos 
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bűncselekmény felderítését vagy elősegíti valamely súlyos bűncselekmény elkövetését, 
megzavarja az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendjét, feladat- és 
hatáskörének gyakorlását és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben 
meghatározott érdekeit sérti. 
 
4. Hátrányosan érinti az állam érdekeit és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szint 
alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, 
jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére 
hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele megzavarja az 
állami vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendjét, feladat- és hatáskörének gyakorlását 
és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan 
érinti, a hátrány azonban az elhárítására tett intézkedésekkel lényegesen enyhíthető vagy 
kiküszöbölhető. Az államnak az 1–3. pontba nem tartozó pénzügyi veszteséget okoz, továbbá, 
ha az állampolgárok vagy a gazdálkodó szervezetek részére jogtalan nyereséget vagy 
előnyszerzést tesz lehetővé. 
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3. számú melléklet a 2006. évi …….. törvényhez 
 

A NATO, a NYEU és az EU által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője 

 
 
1. A NATO által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője: 
a) „COSMIC TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „NATO SECRET” – „Titkos!”; 
c) „NATO CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”; 
d) „NATO RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
 
2. A NYEU által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:  
a) „FOCAL TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „WEU SECRET” – „Titkos!”; 
c) „WEU CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”; 
d) „WEU RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
 
3. Az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési 
szintű megfelelője: 
a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „SECRET UE” – „Titkos!”; 
c) „CONFIDENTIEL UE” – „Bizalmas!”; 
d) „RESTREINT UE” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
 
4. Az Európai Bizottság által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 
a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „SECRET UE” – „Titkos!”; 
c) „CONFIDENTIEL UE” – „Bizalmas!”; 
d) „RESTREINT UE” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
 
5. Az EURATOM által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 
a) „EURA-TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „EURA-SECRET” – „Titkos!”; 
c) „EURA-CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”; 
d) „EURA-RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
 
6. Az EUROPOL által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 
a) „EUROPOL TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”; 
b) „EUROPOL SECRET” – „Titkos!”; 
c) „EUROPOL CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”; 
d) „EUROPOL RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésű!”. 
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INDOKOLÁS 

a minősített adat védelméről szóló törvényjavaslathoz 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
hatálybalépése óta eltelt időszak jogalkalmazási tapasztalatai, a NATO-tagságból származó 
feladatok, továbbá az EU-integrációból eredő új kötelezettségek időszerűvé tették a Ttv. 
átfogó felülvizsgálatát.  
 
Jelenleg eltérő normák vonatkoznak a nemzeti, illetve a külföldi minősített adatok védelmére. 
A rendszer jelenleg szervezetileg elkülönül a NATO, EU titokvédelmi rendszerétől, amelynek 
egységes felügyelete és szakirányítása a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel létrejött. Nemzeti 
rendszerünk ezzel szemben dezintegrált, egyes részterületei eltérő irányítás alatt, 
elkülönítetten működnek. A nemzeti minősített adatok védelmi rendszere nem lehet 
másodlagos és nem is pusztán a NATO-, EU-követelmények átvételéről van szó, hanem olyan 
nemzeti minősített adatvédelmi követelmények állítása és egységes adatvédelmi rendszer és 
hatósági felügyelet létrehozása szükséges, amely a nemzeti minősített adatok megbízható 
védelme mellett egyúttal alkalmas a minősített adatok védelmével összefüggő nemzetközi 
kötelezettségvállalásaink teljesítésére is.  
 
Az új törvény megalkotásának az alapját az Alkotmány vonatkozó rendelkezései, az 
Alkotmánybíróság 34/1994. (VI. 24.) AB határozata, a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.), 
valamint az EU minősített adatok – az EU-tagállamokban kötelező érvényű (a Tanács 
2001/264/EK határozata, a Bizottság 2001/844/EK, ESZAK, EURATOM határozata, a 3. 
számú EURATOM Tanácsi rendelet (1958.07.31.) –, továbbá a NATO minősített adatok 
védelmére vonatkozó – a NATO-tagországokban kötelező érvényű (C-M (2002)49 NATO 
Biztonsági Szabályzat) – normák és az euro-atlanti térségben általánosan elfogadott 
nemzetközi gyakorlat képezi.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A Javaslat 1. §-a a preambulummal összhangban rendelkezik, amikor a Magyar Köztársaság 
érdekeinek védelme, az alkotmányos alapjogok érvényesítése és az állam nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében a törvény céljaként rögzíti a minősített adat 
létrejöttével és kezelésével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket, a minősítési eljárás és a 
nemzeti minősített adat felülvizsgálatának rendjét, a minősített adat védelmének általános 
szabályait, a nemzeti iparbiztonság rendszerének főbb elemeit, a minősített adat védelmét 
ellátó szervek és személyek legfontosabb feladatait.  

 
A 2. §-hoz 

 
A Javaslat rögzíti a minősített adatok védelmét érintő legfontosabb alapelveket. 
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A 3. §-hoz 
 

A jogbiztonság érdekében a törvényalkotás folyamatában kiemelt feladatként jelentkezett a 
terület fogalmi rendszerének, terminológiájának felülvizsgálata, pontosítása, illetve 
kiegészítése, továbbá a nemzeti és a nemzetközi kötelezettségvállalás körébe tartozó hasonló 
tartalmú, de különböző elnevezésű fogalmak, funkciók megnevezésének egységesítése. 
 
A fentiekre figyelemmel a Javaslat 3. §-ában az értelmező rendelkezések között szerepelnek 
olyan új, vagy a korábbiakhoz képest pontosított fogalmak, amelyek a minősítési eljáráshoz, a 
minősített adat kezeléséhez (felhasználás, felhasználó, rendelkezési jogosultságok, biztonsági 
vezető, helyi biztonsági felügyelet) kapcsolódnak. 
 
A Javaslat egységesen szabályozza a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmét, ezért a 
két fogalomra együttesen a minősített adat meghatározást alkalmazza, de a szabályozás 
különbséget tesz néhány helyen, így például a minősítési eljárás során a nemzeti és a külföldi 
minősített adatokra vonatkozó előírások között.  

A 4. §-hoz 

A Javaslat a Ttv. megoldását követve taxatíve meghatározza a minősítésre jogosultak körét.  
 
A Javaslat 1. számú melléklete – általános adatfajták és a különös adatfajták bontásában – 
tartalmazza a Minősíthető adatkörök jegyzékét. Az (1) bekezdésben meghatározott minősítők 
feladat- és hatáskörükbe tartozó irányítói feladataikat csak úgy tudják teljesíteni, ha az 
irányításuk alá tartozó szervezetek különös adatfajtái körébe tartozó adatokat is felhasználnak. 
Ezt szabályozza a (2) bekezdés.  
 
A minősítői jogköröknek csak a Javaslatban minősítői joggal felruházott személyek általi 
gyakorlása azonban az állami vagy közfeladat teljesítése során komoly nehézséget okozhatna. 
Erre figyelemmel a Javaslat a 4. §-ban meghatározott személyeket feljogosítja arra, hogy 
mások részére minősítői jogot biztosítsanak. E jogosultság azonban nem lehet parttalan, ezért 
a Javaslat meghatározza, hogy alapesetben a törvény által minősítői joggal felruházott 
minősítők a „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok esetében csak helyettesüknek, 
valamint államtitkárnak és helyettes államtitkárnak, illetve a további minősítési szintek 
tekintetében a közhatalmi jogosítványokkal felruházott állami szervezetekben a 
kiadmányozási joggal rendelkezők számára adhatnak minősítési jogkört a jogszabályokban 
meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása körében. A rendvédelmi szervek 
vonatkozásában a teljes minősítői jogkör átruházható a kiadmányozási jogkörrel rendelkezők 
részére. Ezt a különbséget az e szervek feladataiból következő nagy számú minősített adat 
indokolja. 
 
A fentieken túl a minősítői jogkörök delegálását indokolja az is, hogy jelenleg a minősített 
adatot tartalmazó irat kiadmányozója és minősítője sok esetben egymástól elválik, emiatt a 
minősítés elhúzódhat, mivel a minősítési javaslat felterjesztése és az engedélyezése adott 
esetben időigényes lehet. Ugyanakkor a magas szintre pozicionált minősítési jogkör 
indokolatlan plusz feladatokat ró a vezetői állományra, így a minősítési javaslat alapján 
meghozott döntések rendszerint formálissá válnak.  
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Az 5–6. §-okhoz 
 

A Javaslat elsődleges célja a magasan minősített adatok számának radikális csökkentése, 
ezáltal védelmük hatékonyságának növelése, és hosszabb távon a védelmi igényüknek 
megfelelő magas költségvetési ráfordítások csökkentése. Mindezek mellett figyelembe kell 
venni, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága alkotmányos jogának korlátozására csak 
jogállami keretek között, alkotmányosan indokolható esetekben kerülhet sor.  
 
A fenti cél – a magasan minősített adatok számának csökkentése – gyakorlati megvalósítása 
érdekében a jelenlegi minősítési eljárást kell ésszerűbbé tenni.  

 
Továbbra is megmarad az a szabály, amelyik garanciális elemként kiemelten hangsúlyozza, 
hogy a minősítésre csak meghatározott érdekek (az állam érdeke) közvetlen sérelme vagy 
veszélyeztetése esetén van mód. A jelenlegi államtitokköri jegyzék helyett – a Javaslat 
mellékletében – a minősíthető adatkörök jegyzéke jelenik meg, általános adatfajtákra és 
különös adatfajtákra, tehát szervezetekre vonatkozóan külön lebontva. Az 1. számú 
mellékletet képező jegyzék meghatározza, hogy mely adatfajták körében keletkezhet olyan 
adat, amely az állam védendő érdekét károsítja. Ezzel a Javaslat elejét kívánja venni az adatok 
nyilvánossága parttalan korlátozása lehetőségének. A jegyzéken felsorolt adatfajták körébe 
való tartozás önmagában nem indok a minősítésre. 
 
A minősítés a kárközpontú minősítési rendszer alapulvételével történik. Ennek lényege, hogy 
minél nagyobb kárt okoz a minősített adat „illetéktelen kezekbe történő kerülése”, illetéktelen 
által történő megváltoztatása, annál magasabb szintű személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonsági követelményeknek kell érvényesülnie a védelem során. A kármérték – 
melyet a Javaslat melléklete tartalmaz – tehát a védelmi intézkedések szintjét határozza meg, 
azt, hogy az adott adatot „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!” vagy „Korlátozott 
terjesztésű!” jelöléssel kell ellátni. 
 
Az új szabályozás abból indul ki, hogy a minősítésnek objektív alapja van: azért lesz az adat 
minősített jellegű, mert az adathoz való illetéktelen hozzáférés az állam valamely érdekét 
ténylegesen károsítja és a kezdeményező, illetve a minősítő ezt a tényt állapítja meg, valamint 
ezt felismerhetővé teszi. 
 
Lényeges megjegyezni, hogy a kárközpontú rendszer az egyes védelmi (biztonsági) 
intézkedések szempontjából döntő, az állampolgárok oldaláról nézve nem jelent különbséget. 
 
Fontos, hogy az a minősítői döntés, amely a közérdekű adat nyilvánosságát korlátozza, 
alapvetően ugyanolyan szempontok alapján történik, mint jelenleg. A különbség az, hogy a 
minősített adatok biztonságának megteremtésére differenciáltabb védelmi intézkedések állnak 
rendelkezésre, tehát megszűnik a jelenlegi államtitkot és szolgálati titkot érintő, lényegében 
azonos szintű védelmet előíró szabályozás. 
 
A minősített adat e minőségének időbeli korlátozása az Általános indokolásban hivatkozott 
AB határozatból adódóan változatlanul fennáll. Generális szabályként az érvényességi idő 
„Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 40 év, „Bizalmas!” és 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok esetén legfeljebb 30 év lehet. Amennyiben 
az érvényességi idő lejár, az adat nyilvánosságának korlátozására – „Bizalmas!” és ennél 
magasabb minősítési szintű adat esetén – csak egy alkalommal megismételhető új minősítési 
eljárás lefolytatása után van mód. 
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Az eddigi gyakorlat szerinti minősítési javaslat intézménye eltérő formában ugyan, de 
megmarad.  
„Szigorúan titkos!” és „Titkos!”, valamint, ha az érvényességi idő a 15 évet meghaladja a 
„Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok esetén a 
kezdeményezőnek indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készítenie. 
„Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok esetén, amennyiben az 
érvényességi idő a 15 évet nem haladja meg, külön minősítési javaslat nem szükséges. A 
minősítést az adathordozón vagy külön kísérőlapon kell kezdeményezni oly módon, hogy 
annak tartalmaznia kell a minősítési jelölést (ez foglalja magában a minősítési szintet, az 
érvényességi időt, és a minősíthető adatkörök jegyzékének megfelelő pontjára történő 
hivatkozást, a minősítő nevét és beosztását), a kezdeményezés időpontját és a kezdeményező 
aláírását. 
 
A nemzeti minősített adat a kezdeményezett minősítési jelölésnek a minősítő által történő 
kiadmányozásával jön létre. A minősített adat létrejöttéhez a minősítési jelölés formai 
követelményeinek betartása is szükséges. 
 
A minősítő az adatvédelmi biztos megkeresésére írásban köteles részletesen megindokolni az 
adat minősítését. 
 

A 7. §-hoz 
 

A Javaslat szerint nem kell a minősítési eljárást lefolytatni, ha a készített adatba, saját vagy 
más minősítő által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak és a készítés során 
további, minősítést igénylő adat nem keletkezik. Ebben az esetben az adat védelmét az eredeti 
minősítési jelölés megismétlésével kell biztosítani. 

A 8. §-hoz 

A Javaslat a közérdekű adatok nyilvánossága legszükségesebb korlátozása elvének 
megfelelően előírja, hogy a minősítő köteles a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti 
minősített adat  
a) minősítését fenntartani, ha annak minősítési feltételei továbbra is fennállnak, 
b) minősítési szintjét csökkenteni, illetve a minősítés érvényességi idejét módosítani, ha a 
minősítés feltételeiben változás történt,  
c) minősítését megszüntetni, ha minősítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn.  
 
A felülvizsgálat azért indokolt, mivel a minősítés után bekövetkezhetnek olyan tények, 
körülmények, amelyek okafogyottá tehetik az eredeti döntést, így a minősítés megszüntethető, 
érvényességi ideje csökkenthető. 
 
A nemzeti minősített adatok felülvizsgálatát legkésőbb 5 évenként kell elvégezni. Soron kívül 
kell elvégezni a felülvizsgálatot, ha az Avtv. 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet 
nyújtottak be. A gyakorlat azt mutatja, hogy a háromévenkénti felülvizsgálat indokolatlanul 
terheli le az állami szerveket alapfeladataik ellátásának rovására. Ugyanakkor emiatt 
formálissá válik, hiszen három év alatt az adatok döntő többségének minőségében alig 
következik be változás. Az Európai Unió már korábban említett jogi aktusaiban szintén 5 éves 
felülvizsgálati határidőt ír elő. Mivel a minősítő az adatot bármikor felülvizsgálhatja, az 
állampolgárok alkotmányos jogai nem csorbulnak.  
 
A felülvizsgálat során a minősítési eljárás szabályai szerint kell eljárni.  
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A legfőbb ügyész a 4. § (1) bekezdésének i) pontjában, a Kormány tagja a 4. § (1) 
bekezdésének p) pontjában meghatározott minősítők, illetve ezen személyek által átruházott 
hatáskörben eljáró személyek minősítését a minősítés szabályai szerint felülbírálhatja, ennek 
eredményeként a minősítést megszüntetheti, módosíthatja a minősítési szintet, illetve a 
minősítés érvényességi idejét. 
 
Ezen kívül a 4. § (1) bekezdése alapján minősítésre jogosult személy az általa minősítési 
jogkörrel felruházott személy minősítését a minősítési eljárás szabályai szerint szintén 
felülbírálhatja.  

 
A 9. §-hoz 

 
A Javaslat melléklete tartalmazza az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a Nyugat-európai 
Unió, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Atomenergia Közösség és 
az Európai Rendőrségi Hivatal minősítési szintjeinek magyar megfelelőjét. A Magyar 
Köztársaság által kötött egyéb nemzetközi szerződésben meghatározott minősítési szintet, 
illetve annak magyar megfelelőjét a nemzetközi szerződés tartalmazza. 
 
Amennyiben a hazai felhasználó az általa készített adatba külföldi minősített adatot is 
belefoglal, akkor a külföldi minősített adat megismétlése a minősített adat megismétlésére 
vonatkozó szabályok szerint történik.  

A 10. §-hoz 

A Javaslat kimondja, hogy minősített adatot kezelni – a Javaslatban meghatározott kivétellel – 
csak akkor lehet, ha az konkrét állami vagy közfeladat ellátáshoz nélkülözhetetlen. 
Meghatározza továbbá a védelem négy alrendszerének (személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonság) legfontosabb alapelveit.  
 

A 11. §-hoz 
 
Az érintett saját személyes adatát tartalmazó nemzeti minősített adat megismerésére a 
minősítő kérelemre adhat engedélyt. A kérelemben meg kell határozni azt az adatot, amelyre a 
kérelem irányul. A megismerési engedély kiadásához személyi biztonsági tanúsítvány nem 
szükséges. A kérelem teljesítésével kapcsolatos eljárásra az Avtv.-ben foglaltak az irányadók. 
 
Ha törvény másként nem rendelkezik az érintett korlátozás nélkül megismerheti a 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatát. 
 
Akinek a minősítő a megismerési engedélyt megadta, köteles a nemzeti minősített adat 
védelmére vonatkozó szabályokat betartani és írásban titoktartási nyilatkozatot tenni. 

 
A 12–13. §-okhoz 

 
A minősített adathoz csak azon személy férhet hozzá,  

• akinek a minősített adat felhasználása állami vagy közfeladat végrehajtásához 
szükséges, 

• akinek „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű adatok esetén 
meghatározott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént és az kockázati 
tényezőt nem tárt fel,  
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• aki rendelkezik felhasználói engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal, valamint 
„Bizalmas!” vagy magasabb minősítési szintű adatok esetén személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal. 

 
A fentiek alóli kivételként a Javaslat konkrétan meghatározza, hogy mely esetekben nincs 
szükség nemzetbiztonsági ellenőrzésre, vagy felhasználói engedélyre, illetve titoktartási 
nyilatkozatra. 
 

A 14. §-hoz 
 

A Javaslat szabályozza azt az esetet, amikor a minősített adatot kezelő szerv az állami vagy 
közfeladata végrehajtásához más természetes személy (a továbbiakban: közreműködő) 
közreműködését veszi igénybe, és ehhez a közreműködőnek meg kell ismernie a minősített 
adatot. A Javaslat szerint ekkor a közreműködő részére a minősített adatot kezelő szerv 
vezetője ad felhasználói engedélyt, azonban a felhasználói engedély megadása előtt a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a közreműködőnél 
megteremtették-e a minősített adatok védelméhez szükséges, jogszabályban előírt feltételeket.  
 
A Javaslat lehetőséget teremt arra, hogy a személyi biztonságra vonatkozó feltételek megléte, 
de a fizikai, az adminisztratív vagy az elektronikus biztonságra vonatkozó feltételek hiánya 
esetén a közreműködő kizárólag a minősített adatot kezelő szervnél hozzáférhessen a 
minősített adathoz.  

 
A 15. §-hoz 

 
A 14. §-ban meghatározottakon túlmenően szabályozást igényel azon eset is, amikor a 
minősített adatot kezelő szerv az állami vagy közfeladata végrehajtásához gazdálkodó 
szervezet – minősített adat felhasználásával járó – közreműködését veszi igénybe.  
 
A Javaslat a nemzeti minősített adatok tekintetében is bevezeti az iparbiztonsági ellenőrzést, 
amely két alapvető pillérre épül, az egyik az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által 
folytatott cégellenőrzés és az érintett felhasználók nemzetbiztonsági ellenőrzése, a másik a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet által végzett adatbiztonsági ellenőrzés. 
 
Az iparbiztonsági ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a minősített adat kezelésének 
biztonsági feltételeit megteremtették-e az iparbiztonsági ellenőrzés alanyát képező 
gazdálkodó szervezetnél. Ennek igazolására a Nemzeti Biztonsági Felügyelet telephely 
biztonsági tanúsítványt ad ki. 
 
A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési 
szintű adatok átadása előtt kell iparbiztonsági ellenőrzést végrehajtani. 
 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezethez történő átadását a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a minősített adatok személyi, 
fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonságának érvényesüléséről meggyőződött.  
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A 16. §-hoz 
 

A személyi biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy az elvégzett nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapján a minősített adatot felhasználó meddig és milyen minősítési szintű adatokhoz férhet 
hozzá.  
 
A személyi biztonsági tanúsítvány intézménye mind a NATO, mind az EU Biztonsági 
Szabályzatok szerint e minősített adatok tekintetében alapvető követelmény. Ebből 
következően a személyi biztonsági tanúsítvány intézményrendszere honosodott meg az 
Európai Unió tagállamainak minősített adatok védelmi rendszereiben is, mely gyakorlatot a 
Javaslat az egységesség jegyében a nemzeti minősített adatokra is ki kívánja terjeszteni.  
 
A személyi biztonsági tanúsítványt a külföldi minősített adat felhasználói, továbbá a 
minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek felhasználói részére a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet, egyéb esetekben a helyi biztonsági felügyelet, illetve a biztonsági vezető adja ki.  
 

A 17. §-hoz 
 
A Javaslat általános érvényű titoktartási kötelezettséget ír elő mindenki számára, aki 
minősített adatot bármilyen módon megismer. Rendelkezik a nem a törvény szabályai szerint 
birtokba jutott minősített adathordozó esetén követendő eljárásról, valamint a felhasználó 
kötelezettségéről, ha a szabályok megsértését észleli.  

A 18. §-hoz 

A jogszabályi környezet potenciális megváltoztatása elengedhetetlenül együtt jár a szervezeti 
kérdések felülvizsgálatával is.  
 
Problémát okoz, hogy – ellentétben más európai országok, illetve nemzetközi szervezetek 
ilyen irányú gyakorlatával – Magyarországon hiányzik a minősített adatok védelmére 
vonatkozó egységes intézményrendszer. Létezik ugyan egy működő biztonsági védelmi 
struktúra, de a felügyeleti tevékenység széttagolt, és ez a legfőbb gátja az egységes védelmi 
filozófián és normákon alapuló gyakorlat kialakulásának. 
 
A fentiek megszüntetése érdekében a Javaslat szerint létre kell hozni a Miniszterelnöki 
Hivatal szervezeti keretei között a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmének 
egységes felügyeletét.  

A 19. §-hoz 
 

A Javaslat részletesen tartalmazza, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mely adatokat, 
mennyi ideig kezelhet. Az adatkezelési jogosultság a minősített adatok megismerésének 
előfeltételeként megkövetelt személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges adatokat 
foglalja magában. 
 
Az adatkezelés tényén túlmenően szükséges felhatalmazást adni az adatok meghatározott 
körének külföldre történő továbbítására is, hiszen a NATO és az EU minősített adatot csak a 
megismerés előfeltételeként értelmezhető személyi biztonsági tanúsítvány alapján bocsát 
rendelkezésre. 
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A 20. §-hoz 
 

A minősített adatok védelmét a felhasználók szintjén is garantálni kell, és ennek megfelelően 
ellenőrizni szükséges azok kezelését. A minősített adatot kezelő szervnél a minősített adatok 
védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását a minősített adatot kezelő 
szerv vezetője által kinevezett, átruházott jogkörében utasítási joggal rendelkező – e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő – biztonsági vezető 
végzi.  
 
Amennyiben a minősített adatok mennyisége indokolja ezek védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátására külön szervezeti egységként helyi biztonsági felügyelet is kijelölhető. 
Ebben az esetben a helyi biztonsági felügyeletet a biztonsági vezető irányítja. 
 
A Javaslat a biztonsági felügyelőt, illetve a biztonsági felügyeletet felhatalmazza a feladataik 
ellátásához szükséges adatok kezelésére. 

A 21. §-hoz 

A minősített adatok védelmével kapcsolatos új rendszerre történő felkészülés elősegítése 
érdekében a Javaslat a törvény hatálybalépésének időpontját 2007. január 1-jében határozza 
meg.  
 
Az Európai Bizottság 2005/94/EK, Euratom határozatára figyelemmel a Javaslat 33. §-a az 
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényt egy ponton módosítja, 
mivel a fent említett határozat megváltoztatta az Európai Bizottság minősített adatainak a 
megjelölését és az új törvény 2007. január elsejei hatálybalépéséig terjedő időszakra is 
szükséges az új jelölés magyar minősítési szinteknek történő megfeleltetése. 

 
A 22–23. §-okhoz 

 
A Javaslat részletesen rendelkezik az új szabályozás hatálybalépése előtt keletkezett a 
minősített adatot kezelő szerveknél, illetve a levéltárakban megőrzésre kötelezett nagy 
mennyiségű nemzeti minősített adat felülvizsgálatáról.  
 
A korábbi titokvédelmi jogszabályok alapján létrejött, vagyis 1995. július 1-je előtt 
keletkezett nemzeti minősített adatok felülvizsgálatát a jelenleg hatályos szabályozás is 
előírja. A hatályos szabályozásban az 1980 után keletkezett minősített adatok vonatkozásában 
2010. december 31-ig adott határidőt a jogalkotó; ez a határidő ezen adatok felülvizsgálatára 
továbbra is megmarad. 
 
A Ttv. hatálybalépése (1995. július 1.) és e Javaslat hatálybalépése közötti időszakban 
keletkezett minősített adatok felülvizsgálatát – tekintve, hogy igen nagy számú minősített 
adatot érint – legkésőbb 2011. december 31-ig kell elvégezni. 
 
A fent jelölt határidők elteltével a felül nem vizsgált adatok minősítése megszűnik. 
 
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke kivételes felülvizsgálati hatáskörébe utalja a jogutód 
nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett, valamint azon minősített adatok felülvizsgálatát, 
amelyek esetében az eredeti minősítő vagy annak jogutódja nem állapítható meg. 
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A Javaslat kimondja, hogy az átmeneti rendelkezésekben előírt felülvizsgálat rendelkezései 
nem vonatkoznak az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
hatálya alá tartozó adatokra, amelyek esetében a jogalkotó a Ttv.-ben foglaltaktól eltérő 
szabályokat és határidőket állapított meg. 
 
Lehetőséget biztosít a Javaslat arra, hogy a felülvizsgálatra jogosult minősítő, illetve a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke a felülvizsgálat elvégzésére, valamint az ezzel 
kapcsolatos jogosultságok gyakorlására vonatkozó jogkörét írásban átruházza. 
 
A Javaslat rendelkezik az új szabályozás hatálybalépése előtt keletkezett minősített adatok 
megfeleltetéséről. 
 
A Javaslat hatálybalépése előtt kiadott személyi biztonsági tanúsítvány és telephely biztonsági 
tanúsítvány az abban feltüntetett időpontig, a külföldi minősített adat kezelésére, illetve a 
rendszer működésére vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. 
 
A „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok felhasználására vonatkozó személyi biztonsági 
tanúsítványt 2007. december 31-ig, „Titkos!” és „Bizalmas!” minősítési szintű adatok 
felhasználására vonatkozó személyi biztonsági tanúsítványt 2008. december 31-ig kell 
beszerezni azon felhasználók részére, akik az államtitokra és szolgálat titokra vonatkozó 
jogszabályok alapján e törvény hatálybalépésének időpontjában már betekintési engedéllyel 
rendelkeztek. 
 

A 24. §-hoz 
 
A Javaslat a minősített adatok védelmének csak a legfontosabb kérdéseit rendezi. A minősített 
adat kezelésének, ezen belül a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonság, 
továbbá az iparbiztonsági ellenőrzés részletes szabályait kormányrendeletekkel állapítaná 
meg.  

A 25–47. §-okhoz 

A Javaslat hatályon kívül helyez minden olyan jogszabályhelyet, amely kimondja, hogy egy 
adat államtitoknak minősül. A mérlegelést kizáró megfogalmazások ellentétesek a Javaslattal, 
hiszen célként fogalmazódott meg, hogy a közérdekű adat nyilvánosságának korlátozására 
csak a Javaslatban meghatározott feltételek fennállása esetén és az abban meghatározott 
módon kerülhessen sor. 
 
A Javaslat a jogtechnikai módosítások mellett tartalmazza a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) módosítási javaslatait is.  
 
Az Nbtv. módosítása a technikai módosításokon túlmenően a személyi biztonság, ezen belül a 
minősített adathoz történő hozzáférés kapcsán kimondja, hogy a „Bizalmas!” minősítési 
szintű adat megismerése esetén az „A” típusú, a „Titkos!” minősítési szintű adatok 
megismerése esetén a „B” típusú és a „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok 
megismerése esetén a „C” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtása 
szükséges. 
 
A Javaslat jogtechnikai okból módosítja az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 
1993. évi LIX. törvény mellékletét, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
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adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt. Ezzel lehetővé válik a Ttv. teljes 
mértékű hatályon kívül helyezése. 
 


