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Napirendi javaslat 
 

1. A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7468. szám) 

2. A délkelet-európai rendőri együttműködési egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7470. szám) 

2. Egyebek 

 



 4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) megérkezéséig Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. MIhalovics Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Daher Pierrnek (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke  
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Részvevők 

Füzesi Flóra főreferens (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel – azaz Csóti képviselő úr 
helyettesíti Horváth Jánost, Daher Pierre Mihalovics Péter, Pintér László Tilki Attilát, Kalmár 
Ferenc Nagy Andor képviselőtársunkat, jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök urat – a 
bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel, vélemény van-e a 
bizottság részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai bizottsági ülésünk 
napirendjét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag támogatta.  

A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi 
szerződésről (T/7468. szám) 

Első napirendi pontunkban a Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/7468. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátása szerepel. Az előterjesztők nevében 
köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból Zala Mihály urat, a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet elnökét és Füzesi Flóra főreferens asszonyt, az én feljegyzéseim szerint. 

Megjegyzem, hogy ebben a kérdéskörben, képviselőtársaim, majd előadót kell 
állítanunk. Majd várom a jelentkezést ezzel kapcsolatban. A mai plenáris ülésen fog lezajlani 
az általános vita, ahol a bizottság álláspontját kellene majd ismertetni valakinek. Át is adnám 
önöknek a szót, hogy röviden foglalják össze, egészítsék ki a törvényjavaslatot.  

Zala Mihály bevezetője 

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Rövid szóbeli kiegészítést tennék. Annyit kell tudni, hogy a minősített adat 
védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény 2010. április 1-jei hatálybalépését megelőzően 
Magyarországon több lábon állt a titokvédelem, aminek a lényege az, hogy az EU- és a 
NATO-titokvédelem valóban európai szabványok, szabályok szerint működött. A nemzeti 
titokvédelem egy meglehetősen eltérő módon volt szabályozva. Az ország addig kétoldalú 
titokvédelmi megállapodásokat más országokkal kötni nem tudott. Ennek az volt az 
elsődleges oka, hogy EU- és NATO-szabványok alapján kellett volna szabályoznunk a 
nemzeti titokvédelmet is. Ezzel az új törvénnyel és szabályozással létrejött az egységes 
titokvédelem szabályozása. Ezt követően nyílt meg a mód arra, hogy kétoldalú titokvédelmi 
megállapodások szövegének letárgyalására, illetve aláírására sor kerülhessen. 

Ezek közül az első az, amely most idekerült, a magyar-szlovák titokvédelmi 
egyezmény. Köszönöm.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Németh képviselő úr. 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Alapvetően hallhattuk a 

bevezetőben, hogy ez egy szükséges nemzetközi egyezmény, ellenben lenne két kérdésem a 9. 
cikkel kapcsolatban, ami arról szól, hogyan adjunk át, hogyan továbbítsunk minősített adatot. 
Ott a „vagy” kötőszó szerepel, tehát a nemzeti jogszabályban meghatározott szabályok szerint 
diplomáciai úton vagy a hatáskörrel rendelkező biztonsági hatóságok által.  
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Nem tudom, hogy nem aggasztó-e, nem teremt-e kiskaput esetleg, ha esetleg nem a 
jogszabálynak megfelelő minősített-adat továbbítást is lehetővé tesz. Úgy gondolom, a 
Jobbik-frakció is úgy gondolja, hogy kicsit pontatlan lett a megfogalmazás, és ha jól látom, a 
záró rendelkezésekben, a 11. cikk 2. pontjában viszont lehetőség nyílik arra, hogy esetleg ezt 
később, a kihirdetés után a felek írásban megváltoztassák, ha erre mindkét félnél van 
fogadókészség. (Dr. Nagy Andor belép a terembe és helyet foglal.) Úgy gondolom, 
megismételve még egyszer, hogy ez egy kiskaput nyithat esetleg, és lehet, hogy érdemes 
lenne bezárni. 

Illetve a 14. cikk a látogatásokat taglalja, itt esetleg lehet, hogy érdemes lett volna 
azon elgondolkodni, hogy pontosabb szabályozást kellene beépíteni a nemzetközi 
szerződésbe. Nem látunk rögzített ügykört. Itt az van, hogy ha valamilyen minősített adat nem 
teszi lehetővé azt, hogy ezt írásban továbbítsák egymásnak, akkor a TÜK-szobában ez 
elolvasható lenne egy adott objektumban, viszont megintcsak lehetséges olyan kiskapu, hogy 
esetleg a vendég nem akarja pontosan definiálni az e) pontban a látogatás célját, így abba a 
dokumentumba betekintést nyer – ez nem a külügyi bizottságba való, ez inkább szakmai -, 
nem jelent-e ez bármilyen nemzetbiztonsági - nem mondom, hogy veszélyt, mert veszélyt 
nem, de - esetleges kockázatot? 

Lehet, hogy ezt is érdemesebb lett volna egy kicsit jobban szabályozni, egy rögzített 
ügykört. Meg kellene jelölni pontosan, hogy milyen célból, miért akarja meglátogatni az adott 
objektumot. Ezen két jogi aggályunk lenne a nemzetközi szerződéssel kapcsolatban. 
Mondom, ezeket azért lehet változtatni a nemzetközi szerződés adott cikkeiben meghatározott 
módon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A válaszadás lehetősége az önöké. 

Válaszok 

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: A 9. cikkelyben, amit a 
képviselő úr említett, egy nemzetközi szabvány található. Arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy többféle módon lehet minősített adatot továbbítani.  

Az egyik módja az, hogy diplomáciai úton az ember megküldi. Diplomáciai útnak 
nevezzük azt is, amikor valaki kézben viszi be diplomataútlevéllel és nem egyedül. A másik 
alternatíva rejtjelező eszköz üzemeltetése kétoldalú módon, a harmadik verzió pedig, amikor a 
hatóságon keresztül kerül sor minősített adat közlekedtetésére. Még annyit hozzátennék, hogy 
hatóságon keresztül elsősorban akkor, amikor rejtjelezési vagy valamilyen eljárási metódus 
megalapozásáról van szó.  

A 11. cikkben, amit említett, a látogatás célja szerepel az e) pontban, illetve 3 helyen, 
illetve az 5. pontban. Alapvetően arról van szó, hogy amikor minősített adatot adunk át vagy 
veszünk át, ezt már szerződés alapján elismerten tesszük egymás adataival. Értelemszerűen a 
látogatások célja a minősített adat védelmi körülményeinek ellenőrzéséről, tehát hogy hogyan 
őrzik a mi nemzeti adatainkat, jelen esetben mondjuk Szlovákiában. Illetve ha ők jönnek, az ő 
minősített adataikat hogyan őrzik nálunk. 

Ugyanígy érvényes ez nemcsak az állami szektorra, hanem a minősített beszállító 
cégekre is. Ha nagyon nekiállnánk kibontani ezeket a részletszabályokat, akkor egyfelől nem 
biztos, hogy ezt így ennyi idő alatt meg is lehetne kötni, másfelől pedig nem szoktak 
megjelölni ügyrendszerű halmazt éppen azért, hogy rugalmasan lehessen kezelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Jelzésre:) Kalmár képviselő úr! 

További kérdések 

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Rövid 
kérdésem volna. A magyar állampolgárságot felvevő szlovákiai magyarokra ez vonatkozik-e 
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vagy hogyan van. Esetleg átkerülhetnek-e olyan adatok mondjuk a szlovák félhez, amelyek 
tartalmazzák a listát, hogy ki vette fel ott a magyar állampolgárságot? Ez idetartozik vagy 
nem?  

További válaszok 

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Nem tartozik ide. Mindig 
úgy történik, hogy jelen esetben van ez a keretmegállapodás. A keretmegállapodás keretein 
belül nyilván a minősítési jogkörrel rendelkező személyek, illetve vezetők döntik el adott 
esetben, hogy milyen minősített adatot adnak át. Ez ettől független, persze ez megint egy 
kérdés, hogy egyáltalán minősített lesz-e az az adat, amit át kívánnak esetleg adni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7468. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Tizenhárom igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 

A bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Kívánja-e valaki a bizottság véleményét ismertetni a plenáris ülésen? (Jelzésre:) Kalmár 
képviselő úr jelentkezett. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a képviselő urat 
ebben a munkájában? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk.  

(Németh Zsolthoz) Kisebbségit szeretne ismertetni a képviselő úr? (Németh Zsolt: 
Írásban előre be vagyok jelentkezve.) Jó, köszönjük szépen.  

Ez azt jelenti, hogy ezt a napirendi pontunkat le is zártuk. Köszönjük szépen, hogy 
velünk voltak, további szép napot kívánok. 

A délkelet-európai rendőri együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7470. szám) 

Térjünk rá a 2. napirendi pontunkra, a délkelet-európai rendőri együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló, T/7470. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátására. 
A Belügyminisztériumból köszöntöm Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár 
asszonyt, kezét csókolom. (Gyöngyösi Márton belép a terembe, és helyet foglal.) 

Kérem, hogy egy rövid kiegészítést tegyen. Jelzem képviselőtársaimnak is, hogy ezt a 
napirendi pontot ma fogjuk tárgyalni a plenáris ülésen, és előadót kell állítanunk. Kérem, 
gondolkodjanak el, hogy ki fogja ismertetni a bizottság véleményét. Államtitkár asszony, öné 
a szó.  

Simonné dr. Berta Krisztina bevezetője 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Annyival egészíteném ki, hogy talán első pillantásra 
meglepő, hogy mi miért csatlakoztunk ehhez az egyezményhez. Ez az egyezmény pár évvel 
ezelőtt jött létre és talán úgy is lehetne jellemezni, hogy a Nyugat-Balkán schengeni 
egyezménye. Tehát kifejezetten arra jött létre, hogy ezek az országok egymás között a modern 
bűnüldözési metódusokat átvegyék. 

Eleve benne volt Románia, aztán egy év múlva csatlakozott hozzá Bulgária, tavaly 
Ausztria, most mi szeretnénk csatlakozni, ha önök beleegyeznek és parallel a mi csatlakozási 
szándékunkkal fut Szlovéniáé és Horvátországé. Egyszerűen azért, mert részben átvette a 
schengeni végrehajtási egyezmény számos cikkelyét, minden modern nemzetközi bűnözés 
elleni metodikát, és tulajdonképpen ez végső soron egy picit az EU- és a schengeni joganyag 
másolata.  

Ugyanezt lemodellezi és az adatvédelmi bevizsgálást teszi feltételévé az 
együttműködésnek. Önöknek ezt nem kell bővebben magyaráznom, hogy akár szervezett 
bűnözésről, akár ennek egy speciális válfajáról, az illegális migrációról beszélünk, 
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mindenféleképpen ez a régió nekünk borzasztó fontos, nagyon közel van és ez az az útvonal, 
ahonnan jönnek ezek a jelenségek. Tehát a meggondolás, a csatlakozásra vonatkozó 
kormányzati javaslat az, hogy sokkal jobban tudunk együttműködni, ha benne vagyunk, sőt, 
mi több, ha belépünk mi is…- és ahogy említettem Szlovénia is tulajdonképpen majdnem a 
felét teszi ki az uniós tagállamok számának, az együttműködésnek. 

Ha megengedik, egy szubjektív mondat: ez egy működő együttműködés. Van a 
térségben több, ami jóval kevésbé működik, ez úgy néz ki, hogy működik a struktúrájából, 
nyilván ezen országok érdekeltségéből is. Gyakorlatilag bizonyos értelemben fel is fogja 
váltani a meglevő bűnügyi együttműködési megállapodásunkat, nyilván jogilag korrekten az 
használható majd a bilaterálisokból, amit ez nem fed le. Benne van az anyagban, 
nyilvánvalóan az EU-jog dominanciájáról kell egy nyilatkozatot tennünk, mert alapvetően 
nem tagállamok közötti a szerződés szövege.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7470. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

Ki szeretné a bizottság véleményét elmondani a plenáris ülésen a mai nap folyamán? 
(Kalmár Ferenc Andráshoz): Képviselő úr, nyugodtan elmondhatja, egymás után lesz 
szerintem a menetrend szerint is. Tulajdonképpen egy-egy mondatos bizottsági ajánlást kell 
megfogalmazni. (Kalmár Ferenc András: Jó.) 

Ki támogatja Kalmár képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az „Egyebek” között szeretném elmondani és tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a 2013-as központi költségvetésről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 
plenáris tárgyalásának ütemezését a titkárság a múlt héten megküldte a bizottság tagjainak. 
Ennek megfelelően a jövő héten a Külügyi bizottság is megkezdi a törvényjavaslat tárgyalását 
a kiküldött ütemezéshez igazodva.  

Így bizottsági ülést kell tartanunk június 25-én vagy 26-án – igyekszem 25-én ezt 
megtenni egy kicsivel korábban, esetleg, mint a déli időpont vagy 26-án ha úgy alakul. És 
július 3-án vagy 4-én és július 9-én vagy 10-én. Tehát úgy kell számolni, hogy a hétfő-keddi 
napokon költségvetéssel is foglalkozni. A vagylagosságot pedig majd egyeztetjük és 
tájékoztatjuk képviselőtársaimat a bizottsági ülések rendjéről. 

További kiegészítés az „Egyebek” között? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
köszönöm szépen a megjelenést. Bizottsági ülésünket bezárom, további szép napot kívánok 
mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc) 

  

Balla Mihály  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


