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NEMZETI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ KÖZPONT 

(SZERVEZETI EGYSÉG) 
 
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

személyes adatok kezeléséről 
az igazságügyi szakértői és a bűnügyi szaktanácsadói tevékenységgel összefüggésben1 

 
 

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy az igazságügyi szakértői vizsgálat és a poligráfos 
hazugságvizsgálat alanya részletes tájékoztatást kapjon a személyes adatainak kezeléséről és 
az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról.  

 
I. 

Az adatkezelő és az adatkezelés bemutatása 

 
1. Adatkezelő: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK)  

székhelye: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9. 
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4. 
e-mail címe: nszkk [kukac] nszkk.gov.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Mayer Erika 
e-mail címe: ugyved@drmayer.hu 
 

2. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás 
során, hatósági kirendelésre eljáró igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadói 
közreműködő, továbbá a polgári peres, nemperes és közjegyzői eljárásokban, valamint 
megbízás alapján eljáró szakértői intézmény. 

3. Az igazságügyi szakértői és a bűnügyi szaktanácsadói tevékenység keretében kezelt 
adatok közül kizárólag azok minősülnek személyes adatnak, amelyek azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkoznak. 

 
II. 

Az adatkezelés alapelvei  

 

 
1 Az eredeti normát az M6./A. melléklettel kiegészítette a 6/2020. (IV.28.) NSZKK főigazgatói intézkedés, 
hatályba lépett 2020. április 29-én vagy 2020. április 30-án. 
 



4. Az NSZKK az igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadói tevékenység során 
személyes adatot kizárólag a kirendelésben vagy hatósági igénybevételre vonatkozó 
kérelemben, megbízás alapján történő eljárás esetén a megbízásban meghatározott 
célból kezel, és kizárólag annyi és olyan személyes adatot kezel, amely az érintett 
egyértelmű azonosításához és a feladat ellátásához, a cél eléréséhez minimálisan 
szükséges, és arra alkalmas.  

5. Az igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadói tevékenység során személyes adat 
kezelésére kizárólag tisztességesen, az érintettek számára is átlátható módon, az 
igazságügyi szakértői és a bűnügyi szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően kerülhet sor, az érintetteket 
megillető jogosultságok rendeltetésszerű biztosításával.  

II.  

Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása 

6. Az igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadói tevékenység során az adatkezelés 
jogalapja szerint az adatkezelés 

a. kirendelés és hatósági igénybevételre szóló felkérés esetén az adatkezelés az 
NSZKK–ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) c) pont);  

 
Az NSZKK jogi kötelezettsége a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 
350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 
preambulumában és a 6. §-ában meghatározottak szerint jogi kötelezettsége 
teljesítése körében kezelhet személyes adatokat a következő tevékenységei során: 

i. hatósági kirendelés teljesítése, jogszabályban meghatározott ügyekben 
való kirendelés teljesítése, a kirendelések nyilvántartása; 

ii. bűnügyi szaktanácsadói tevékenység keretében poligráfos 
hazugságvizsgálatok végzése; 

iii. biometrikus adatok nyilvántartása.  
 
b. szakértői tevékenység ellátására vonatkozó megbízás esetén az adatkezelés 

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont); 

c. az előző pontokon túl további adatkezelés akkor lehetséges, ha az érintett 
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 

 
7. A kirendelésre végzett igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadó tevékenység 

körében kezelt különleges adatok (jellemzően egészségügyi adatok) kezelésének 
jogalapja a GDPR 9.cikk 2) f) pont, mivel az adatok kezelésére jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges körben kerül sor. A 
megbízás alapján végzett igazságügyi szakértői tevékenység során különleges adatok 
kezelésére a GDPR 9. cikk (2) a) pont alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása szerint 
kerülhet sor.  

8. Büntetőeljárás során a hatósági kirendelésre végzett szakértői tevékenység vagy 
poligráfos hazugságvizsgálat esetén az NSZKK bűnügyi személyes adat kezelését is 



végzi, amelyre a cél szerinti tevékenysége keretében jogosult abban a körben és 
mértékig, amely a kirendelés alapján végzett szakértői vagy poligráfos 
hazugságvizsgálatra irányuló tevékenység ellátása szempontjából azt szükségessé teszi.  

9. Az adatok forrása: a kezelt adatokat a kirendelő hatóság és az érintett bocsátja 
rendelkezésre.  

III.  

Az adatok továbbítása 

10. Az NSZKK jogi kötelezettsége körében a kirendelő vagy a bűnügyi szaktanácsadói 
tevékenységet igénybevevő hatóság részére megküldi a szakvéleményt, illetve a 
szaktanácsadói feljegyzést és szaktanácsadói nyilatkozatot, és ezzel az abban foglalt 
személyes adatokat, ideértve a kezelt különleges és bűnügyi adatokat is, továbbítja a 
kirendelő, valamint az igénybevevő hatóság részére. 

11. Az NSZKK a szakvéleményt és a szaktanácsadói feljegyzést és szaktanácsadói 
nyilatkozatot, így az abban kezelt személyes adatokat is, a kirendelő vagy igénybevevő 
hatóságon kívüli harmadik személy részére csak akkor továbbíthat, ha az adatok 
továbbítását jogszabály kifejezetten előírja, és az adattovábbítás megfelelő jogalappal, 
célhoz kötötten, az adatbiztonsági szabályok betartásával történik.  

12. Amennyiben az adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a 
hozzájárulásnak a meghatározott címzettek részére történő adattovábbításra is ki kell 
terjednie, kivéve, ha az adat továbbítása jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, 
vagy arra az NSZKK vagy harmadik személy jogos érdeke miatt van szükség.  

13. Az NSZKK a Prümi Szerződést kihirdető 2007. évi CXII. törvény és a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 
(Bnytv.) alapján köteles egyes személyes adatok, közöttük különleges adatnak minősülő 
adatok harmadik országba történő továbbítására.  

14. Az NSZKK az igazságügyi szakértői és bűnügyi szaktanácsadói körében titoktartásra 
köteles, amely kiterjed az ezen körben kezelt személyes adatokra is. Ezért a kirendelő 
hatóságon kívüli más szervtől vagy személytől érkező megkeresésre adatot az NSZKK 
csak abban az esetben továbbít, ha erre jogszabályban foglalt kötelezettsége van, vagy 
az adat továbbításához az érintett kifejezetten hozzájárult.  
 

IV. 

 

Az igazságügyi szakértői és a bűnügyi szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatban az 
adatkezelés tartama 

 
15. A szakértői tevékenység során kezelt adatok jogszabályban előírt megőrzési ideje 10 

év.  
A poligráfos hazugságvizsgálattal kapcsolatban kezelt adatok megőrzési ideje 20 év. 



Az adatok megőrzési ideje a kirendelés vagy megbízás befejezésétől kezdődik.  
Befejezettnek akkor minősül a kirendelés vagy a megbízás, ha  

a) a szakértői tevékenységért járó díj a szakértői megbízás vagy kirendelés 
teljesítését követően jogerős vagy véglegessé vált díjmegállapító végzéssel 
megállapításra és megfizetésre kerül, 

b) az NSZKK-t a hatóság a kirendelés alól felmenti vagy a kirendelés alapját 
képező ügyből kizárja, 

c) a megbízás megszűnik. 
A befejezett kirendelést vagy megbízást követően az NSZKK az adatokat 
haladéktalanul korlátozza, és azokat kizárólag a tevékenysége szakmai, módszertani, 
fegyelmi megfelelőségének, valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége 
céljából kezelheti, valamint kizárólag a hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel 
szembeni fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi szakértő értékelését megalapozó 
eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok kezelésére jogosult más 
szerv vagy személy részére továbbíthatja. 
 

V.  

Az érintettet megillető jogok és érvényesítésük módja 

 
16. Az érintettek előzetes tájékoztatása: az érintettek a szakértői vizsgálattal 

kapcsolatban, ha az érintett személyes vizsgálatára sor kerül, vagy az adatok forrása 
legalább részben az érintett, valamint a poligráfos hazugságvizsgálat esetén a vizsgálat 
megkezdése előtt, vagy az adatszolgáltatásra szóló kapcsolatfelvétellel egyidejűleg 
rövid, lényegi pontokra kiterjedő írásbeli tájékoztatást kapnak az igazságügyi szakértői, 
illetve a bűnügyi szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésről. Azon 
érintettek, akiknek adatait a kirendelő hatóság továbbítja az NSZKK részére, és így a 
szakértő nem kerül az érintettel kapcsolatba, és tőle adat nem származik, a kirendelő 
hatóságtól kell, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az adataik kezelésével 
kapcsolatban. Az érintettek az NSZKK által végzett adatkezelésről részletes 
tájékoztatást a http://nszkk.gov.hu weboldalon a jelen Adatkezelési Tájékoztató 
dokumentumból kaphatnak.   

17. Az érintett hozzáférési jogának gyakorlása: ha az érintett hozzáférési jogát a 
kirendelés alapján készült szakvélemény vagy az annak elkészítése alapjául szolgáló 
adatok tekintetében kívánja gyakorolni, az NSZKK köteles a kirendelő hatóság 
álláspontját kikérni az általa kezelt adatok érintett részére történő kiadhatósága 
tekintetében. Ha a kirendelő hatóság utasítása szerint az adatok nem adhatók ki, az 
NSZKK köteles az érintett hozzáférési jogának gyakorlását e körben megtagadni.  

18. Az érintett hozzáférési jogának gyakorlása során kizárólag az érintettre vonatkozó 
adatok továbbíthatók, harmadik személyre vonatkozó adatok még abban az esetben 
sem, ha ugyanazon szakvélemény tartalmazza azokat. Ebben az esetben, ha lehetséges, 
a harmadik személy adatait törölni kell az érintett részére kiadásra kerülő másolatból, 
ha ez nem lehetséges, úgy a szakvélemény nem adatható ki.  

19. Az adatok helyesbítéséhez való jog: Amennyiben az NSZKK, vagy adatfeldolgozója 
által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – 
különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve – ha 
az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az érintett által rendelkezésre bocsátott 



további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött 
nyilatkozattal kiegészíti. Ha az NSZKK a személyes adatokat helyesbíti, vagy 
kiegészíti, erről tájékoztatja az érintettet.  

20. Korlátozáshoz való jog: a kirendelés befejezését követően az NSZKK az azzal 
kapcsolatban kezelt adatokat haladéktalanul korlátozza. Az NSZKK a korlátozottan 
kezelt személyes adatokat kizárólag csak tárolhatja, azokkal kapcsolatban más 
adatkezelést kizárólag tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi 
megfelelőségének, valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából 
végezhet, és azokat kizárólag a hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel 
szembeni fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi szakértő értékelését megalapozó 
eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok kezelésére jogosult más 
szerv vagy személy részére továbbíthatja. 

21. Személyes adat törléséhez való jog: az érintett kérelmére az NSZKK által kezelt 
személyes adat a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés esetén törölhető, így a 
megbízás alapján végzett szakértői eljárással kapcsolatban kezelt adatok körében. 
Egyéb esetekben az igazságügyi szakértői és a bűnügyi szaktanácsadói tevékenység 
körében kezelt adatok a megőrzési idő letelte előtt nem törölhetők, annak letelte után az 
NSZKK törli azokat. 

22. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett akkor tiltakozhat személyes adatának az NSZKK 
által történő kezelése ellen: 

a. ha a személyes adatok kezelése kizárólag az NSZKK vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges; 

b. ha a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy 
statisztikai célból történik, amelyre nem közérdekű okból végzett feladat 
végrehajtása érdekében van szükség. 

Tiltakozás esetén az NSZKK a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A jogi 
kötelezettség körében végzett adatkezelés kifejezetten olyan oknak minősül, amely 
alapján a tiltakozás ellenére is kötelező az adatok további kezelése.  

23. Az érintetti jogok érvényesítésének feltételei: az igazságügyi szakértői és a bűnügyi 
szaktanácsadói tevékenység körében kezelt személyes adatok vonatkozásában az 
érintett jogainak gyakorlásához az érintett kétséget kizáró azonosítása szükséges, 
valamint az adatok biztonságos kezelése érdekében az érintett részére kizárólag postai 
úton, könyvelt küldeményben teljesíthető a rá vonatkozó személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos adatszolgáltatás, különösen az érintett hozzáférési jogának 
gyakorlása körében. 
 

VI. 

Jogorvoslati lehetőségek 

24. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság 
(Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu) 
részére címzett bejelentéssel a hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, 
hogy személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, vagy annak közvetlen 
veszélye áll fenn.   



25. Az érintett jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az NSZKK 
ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 
az érintett választása szerint az NSZKK székhelye szerint illetékes Fővárosi 
Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 

 
 
 
 
 
 
 
 


