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Az Európai parlament és Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról 41. cikkeje, a Tanács 
2007/533/IB Határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) 
létrehozásáról, működtetéséről és használatáról 58. cikkeje és a Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről 
szóló törvényének és más törvény-kiegészítések és módosítások értelmében, kérem a Schengeni Információs 
Rendszerben személyemről kezelt téves vagy nem aktuális személyes adatok helyesbítését1. 

1. Információk a személyemről: 

Név (nevek):    

Vezetéknév:   

Állandó lakhely címe:   

Születési idő:   

Születési hely:   

Állampolgárság:   

A választ kérem elküldeni 
címre vagy e-mailre: 

 

2. A Személyazonosságom igazolásara bemutatom2: 

Az osztály......................................által kiadott......................................számú.....................igazolvány 
másolata (személyazonossági igazolvány, azonosító kártya, útlevél, vagy más okmány a rendőrségről 
szóló Tt.171/1993 sz. törvényének 18.§-a (2) bekezdésének a) – e) pontja szerint) 

3. A kérvényt kiegészítő információk3: 

 

 

4. A kérvény beadás dátuma és helye: 

 

                                                 
1 Az Ön kérvénye elintézéshez szükséges hivatalos dokumentumok fénymásolatát illetőleg az igazgatási 
vagy bűnüldöző hatóságok jogerős határozatának fénymásolatát, amely alapján kéri a Schengeni 
Információs Rendszerben személyéről kezelt téves személyes adatai helyesbítését (kijavítását).  
2 Az okmányok másolatainak elküldésével a személyazonosságát igazolja (a Tt.171/1993 sz. törvényének 

18.§-a (1)bekezdése). Az Ön által megadott adatok a Schengeni Információs Rendszerben kezelt adatok 
kikeresésre lesznek felhasználva, amely monitorozva és  elektronikusan regisztrálva van. Kérjük, győződjön 
meg arról, hogy az Ön által megadott adatok helyesek. 
3 Ha az Ön személyével kapcsolatos ügyben a Schengeni Információs Rendszerben kezelt adatok kijavítását 
kéri, a kérvényben fel kell tüntetni az ügy azonosítását és ezzel egyidejűleg a megfelelő okmányal igazolni 
kell az ügyhöz fűződő kapcsolatát.  
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5. Aláírás: 

Ha az Ön által meghatalmazot személyen keresztül küldi a kérvényt, a kérvényhez mellékelni 
kell az ilyen meghatalmazás másolatát.  

 


