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Tisztelt Altábornagy Úr! 
 
 
A Fővárosi Bíróság előtt folyamatban van a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a 
továbbiakban. MTVA) ellen közérdekű adat kiadása iránt indított per, amelyben felperesként az MTV 
Kunigunda úti gyártóbázisának/volt székházának megvásárlásával összefüggő szerződés kiadását kérem. 
 
A per második tárgyalásán az alperes jogi képviselője bemutatta a bíróság részére azt a minősítési 
javaslatot, amelyet az MTVA vezérigazgatója ez év december elején Önhöz intézett, kérve a per tárgyát 
képező iratban található adatok minősítését. Engedje meg, hogy az ezzel összefüggő jogi álláspontomat 
megosszam Önnel. 
 
1. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Matv.) 4. § (1) bekezdés 
o) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója csak feladat- és hatáskörében jogosult a 
minősítésre. Az MTVA által keletkeztetett adatok az MTVA feladat- és hatáskörébe tartoznak, így azok 
minősítésére az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója nem rendelkezik hatáskörrel. 
 
2. Az Matv. 6. § (4) bekezdése szerint az adatot keletkeztető felterjeszti az adathordozót és a minősítési 
javaslatot a minősítésre jogosult személyhez. A ‘felterjesztés’ kifejezés használata egyértelműen arra 
utal, hogy erre csak irányítási viszonyban álló személyek között van mód, horizontálisan, irányítási 
kapcsolatban nem álló szervek között nincsen. 
 
3. Az Matv. 6. § (1) bekezdéséből következően a minősítést csak az adat keletkezésekor lehet 
kezdeményezni. Ellenkező esetben értelmét veszítené a Matv. 6. § (4) bekezdésében szereplő 
harmincnapos határidő, amelynek elmulasztása esetén a minősített adat nem jön létre. Éppen ezért 
nincsen törvényes lehetőség arra, hogy mintegy fél évvel az adat keletkezése után az adatot keletkeztető 
minősítési javaslattal éljen. 
 
4. A jelen levelemhez csatolom az MTVA vezérigazgatójának korábbi levelét, amelyben kifejezetten 
hozzájárult ahhoz, hogy – titoktartási nyilatkozat aláírása mellett – betekintsek az igényelt adatokba. 
Jómagam sem felhasználási engedéllyel, sem nemzetbiztonsági átvilágítással nem rendelkezem, így ha 
ténylegesen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene a szerződés nyilvánosságra hozatala, akkor a 
betekintést sem engedélyezhette volna az MTVA vezérigazgatója. 
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm. 
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