A Nemzeti Biztonsági Felügyelet ajánlása
a minősítési jelölés megismétléséhez kapcsolódó rendelkezések alkalmazásához
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet – a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
20. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a minősítési jelölés
megismétlésére vonatkozó rendelkezések egységes értelmezése és a jogszerű gyakorlat
kialakítása érdekében az alábbi ajánlást bocsájtja ki.
I.

A minősítési jelölés megismétlésére vonatkozó általános rendelkezések

A minősítési jelölés megismétlésére vonatkozó rendelkezéseket a minősített adat védelméről
szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2010. Korm. rendelet) tartalmazza.
A Mavtv. 7. § (1) bekezdése alapján nem kell új minősítési eljárást lefolytatni, ha a készített
adatba saját vagy más minősítő által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak,
és ennek során további, saját minősítést igénylő adat nem keletkezik. Ebben az esetben a
korábban készített minősített adat minősítési jelölését meg kell ismételni, kivéve ha azt a
megismételni kívánt adat minősítője megtiltotta. A minősítési jelölés megismétlése esetén
biztosítani kell a megismételt minősített adat azonosíthatóságát és elkülöníthetőségét.
A minősítési jelölés megismétlése a minősített adat készítésének egy módja, amely lehetővé
teszi a minősített adat saját készítésű adatba történő belefoglalását új minősítési eljárás
lefolytatása nélkül. Figyelemmel arra, hogy az alapdokumentum a jogszabályban biztosított
minősítői jogkörrel rendelkező személy által lefolytatott minősítési eljárás eredményeként
minősítésre került, a minősítési jelölés megismétléséhez nem szükséges minősítői jogkör,
azt bármely – az adott minősített adat felhasználására jogosult – felhasználó elvégezheti,
amennyiben a minősítési jelölés megismétlését a minősítő nem tiltotta meg.
Új minősítési eljárás lefolytatására kizárólag abban az esetben van szükség, ha a megismételt
minősítési jelölésű adat mellett további, saját minősítést igénylő adat is keletkezik. Ebben az
esetben – az új minősített adat vonatkozásában – a minősítői jogkörrel rendelkező személy
minősítheti az adatot. A minősítésre jogosultak körét a Mavtv. 4. § (1) bekezdése rögzíti.
II. Személyi feltételek
Minősítési jelölést az ismételhet meg, aki teljesíti a minősített adat felhasználáshoz szükséges
személyi biztonsági feltételeket. A Mavtv. 13. § (1) bekezdése szerint minősített adatot csak az
a személy használhat fel, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt, és aki
– törvényben meghatározott kivétellel – rendelkezik érvényes és a felhasználni kívánt adat
minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, titoktartási nyilatkozattal,
valamint felhasználói engedéllyel.
A Mavtv. 18. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a felhasználói engedélyben meg kell határozni, hogy
a rendelkezési jogosultságok közül melyek illetik meg a felhasználót. Az egyes rendelkezések
körét – többek közt a minősítési jelölés megismétlését – a (2) bekezdés tartalmazza.
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Előzőekben részletezettek alapján minősítési jelölést az ismételhet meg, aki személyi
biztonsági tanúsítvánnyal, titoktartási nyilatkozattal rendelkezik, továbbá akinek a
felhasználói engedélyében a rendelkezési jogosultságok között szerepel a minősítési jelölés
megismétlése. „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén személyi biztonsági
tanúsítványra nincs szükség.
III. A minősítési jelölés megismétlésével kapcsolatos részletszabályok
Figyelemmel arra, hogy a minősítési jelölés megismétlése a minősített adat készítésének egyik
formája, ezért a minősített adat készítésére vonatkozó általános szabályokat is szükséges az irat
készítése során alkalmazni.
A 90/2010. Korm. rendelet 38. § (1)–(2) bekezdése előírja, hogy nemzeti minősített adat
készítése esetén a minősítési jelölést – azaz a minősítési szintet, az érvényességi időt, a
minősítő nevét és beosztását – az adathordozó első oldalának felső részén, a minősítési
szintet – ha az első oldal nemzeti minősített adatot tartalmaz – az alsó részének közepén vagy
– ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon, vagy elektronikus adatállományban
kell feltüntetni. Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén a minősítési szintet az első
oldalon a fentiek szerint, az azt követő, nemzeti minősített adatot tartalmazó oldalakon –
elektronikus minősített adat esetén, ha ez technikailag megoldható – a felső és az alsó részek
közepén kell feltüntetni.
A 90/2010. Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése alapján a készítő a megismételt minősítési
jelölést az adathordozó első oldalának felső részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege
kizárja – külön kísérőlapon, vagy elektronikus adatállományban tünteti fel. A készítő a
megismételt minősítési jelölés alatt feltünteti a megismételt minősített adatot keletkeztető
szervezet nevét, valamint a keletkeztető szervezet által adott iktatószámot. Ha a készítő
egyszerre különböző vagy több azonos minősítési jelölésű adatot ismétel meg, akkor
közvetlenül a megismételt minősített adatoknál tünteti fel a megismételt minősített adatok
minősítési jelölését, a megismételt minősített adatot keletkeztető szervezet nevét, valamint az
általa adott iktatószámot. Az adathordozó első oldalának felső részén, vagy ha ezt az
adathordozó jellege kizárja, külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban a
legmagasabb minősítési szintet és a leghosszabb érvényességi időt tartalmazó megismételt
minősítési jelölést szerepelteti.
A fentiek alapján tehát a minősítési jelölés megismétlésével készült minősített adat első oldalán
fel kell tüntetni:
- a minősítési jelölést (a minősítési szintet, az érvényességi időt, a minősítő nevét és
beosztását)
- a keletkeztető szervezet nevét és a keletkeztető szervezet által adott iktatószámot,
valamint
- az oldal alsó részének közepén a minősítési szintet.
A további, minősített adatot tartalmazó oldalakon a minősítési szintet az oldalak felső és alsó
részének közepén is fel kell tüntetni.
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A minősítési jelölés megismétlését a gyakorlatban az alábbi példa szemlélteti.
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„Szigorúan titkos!”

A minősítési jelölés megismétlésével szabályosan elkészült adat kezelése az általános
szabályok szerint történik.
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IV. A felülvizsgálat eredményének átvezetése
Figyelemmel arra, hogy saját minősítési eljárás lefolytatására nem került sor, nincs szükség a
minősített adat felülvizsgálatára sem. A Mavtv. 8. § (3) bekezdése ugyanakkor a minősítő,
illetve jogutódja számára előírja, hogy amennyiben a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti
minősített adat felülvizsgálatának eredményeként a minősítés megszüntetéséről, illetve a
minősítési szint vagy az érvényességi idő módosításáról dönt, abban az esetben minden olyan
címzettet vagy annak jogutódját értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították.
A fenti esetben a minősítésben bekövetkezett változást át kell vezetni az eredetileg minősített
iraton is (amelyet címzettként kapott meg a szerv és amelyikből „kivették” a minősített adatot)
és a minősítés megismétlésével készült iraton is (amelyikbe „bedolgozták” a minősített adatot).
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