
Dr. Szili Katalin asszonynak
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a minősített adat védelméről szóló T/18708 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat az alábbi új alcímmel és azt követően az alábbi új 19 . §-sal egészül ki (a
további szakaszok számozása értelemszerűen változik) :

„A Felügyelet feladatai
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19 . §

Módosító iavaslat

A Felügyelet a 18 . & (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében
a) a minősített adatot kezelő szerveknél engedélyezi a minősített adatok kezelését,

szükség esetén a kiadott engedélyt módosítja vagy visszavonja,
b) engedélyezi a minősített adatok kezelésére szolgáló elektronikus rendszerek

használatba vételét, szükség esetén a kiadott engedélyt módosítja vagy visszavonja,
c) nyilvántartja az a) és b) pontban meghatározott engedéllyel rendelkező minősített

adatot kezelő szerveket,
d) a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerekről megfelelőségi igazolások alapión

tanúsítványt ad ki,
e) ellátja a reitjeltevékenység hatósági engedélyezését és felügyeletét,
f) hatósági ellenőrzést végez, amelynek keretében ellenőrzi a minősített adat védelmére

vonatkozó jogszabályok, így különösen a személyi, fizikai, adminisztratív és
elektronikus biztonsági szabályok betartását, szükség esetén intézkedéseket
kezdeményez, a kiadott engedélyt visszavonja,

g) a 9 . ~ (1) bekezdésében meghatározott külföldi minősített adat felhasználói, továbbá a
minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek felhasználói részére személyi



biztonsági tanúsítványt ad ki, illetve a szükséges biztonsági feltételek hiánya vagy
megszűnése esetén a személvi biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja vagy a már
kiadott tanúsítványt visszavonja,

h) a minősített adatok vonatkozásában ellátja a nemzeti iparbiztonsági hatósági
feladatokat,

i) az arra jogosult gazdálkodó szervezetek esetében telephely biztonsági tanúsítványt ad
ki, szükség esetén a telephely biztonsági tanúsítványt módosítja vagy a már kiadott
tanúsítványt visszavonja,

j) kivizsgálja a minősített adatok elvesztésével, illetéktelen személy tudomására
jutásával, valamint a biztonság megsértésével kapcsolatos eseményeket, és a vizsgálat,
eredményeként intézkedéseket kezdeményez,

k) kivizsgálj a a minősített adatok védelmét érintő bej elentéseket z
1) ellátja a NATO, a NYELI, valamint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az

EUROPOL, az EURATOM (a továbbiakban együtt : EU) vonatkozó szabályzataiban
és a minősített adatok védelme tárgyában kötött nemzetközi szerződésekben a nemzeti
biztonsági hatóságok számára előírt feladatokat,

m) kapcsolatot tart a NATO, a NYELI, az EU és a tagállamok illetékes szervezeteivel, és
tevékenységéről -a szükséges mértékben- tájékoztatja azokat,

n) ellátja a nemzeti érdekérvényesítést a minősített adatok védelmét érintő nemzetközi
bizottságokban és munkacsoportokban,

o) részt vesz a minősített adatok cseréjével járó két- vagy többoldalú biztonsági
megállapodások, továbbá valamennyi olyan nemzetközi szerződés előkészítésében,
amely minősített adatokat is érint,

p) gondoskodik a biztonsági vezetők részére tartandó képzésről és továbbképzésről,
q) megkeresés alapján_ gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt szervek által

keletkeztetett minősített adatok felülvizsgálatának elvégzéséről ."

2. A törvényjavaslat 20 . §-a (4)-(5) bekezdéseinek szövege az alábbiak szerint módosul :

„(4) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány
kiadásával összefüggésben a [19] 20 . § (2) bekezdésében meghatározott, illetve az Nbty .
szerinti biztonsági kérdőívek és szakvélemények alapján különleges adatokat kezelhet a [19]
20. § (3)-(4) bekezdésében előírt ideig .

(5) A biztonsági vezető és a helyi biztonsági felügyelet a [19120. § (2) bekezdésének aa)-ad)
és b) pontjában szereplő adatokat - a nemzetközi kötelezettségvállalások alapján -
továbbíthatja a külföldi adatkezelők részére . A gazdálkodó szervezetek esetében ezen adatok
továbbítására a minősített adatot átadó szerv biztonsági vezetője vagy helyi biztonsági
felügyelete jogosult."

3. A törvényjavaslat 21 . §-a (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény [33134 . §-a a kihirdetés napján lép hatályba és 2006 . december 31-én hatályát
veszti."



4. A törvényjavaslat 24. §-ának szövege az alábbiak szerint módosul :

Budapest, 2006 . január 17 .

, óth Károly
MSZP

„24 . §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg :
a) a minősített adat kezelésének rendjét, ennek részeként a minősített adat személyi, fizikai és
adminisztratív biztonságának részletes szabályait, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
részletes feladatait és működési rendjét,
b) az elektronikus biztonság részletes szabályait, valamint ennek részeként a
rejtjeltevékenység szakirányításának és hatósági felügyeletének rendjét,
c) az iparbiztonsági ellenőrzés részletes szabályait ."

Indokolás

A jelenleg hatályos, a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998 . évi LXXXV . törvény is
tartalmazza a Felügyelet fontosabb feladatát és hatáskörét .
Indokolt ennek az új törvényben való szerepeltetése és erre figyelemmel a törvényjavaslat
felhatalmazó rendelkezésének kiegészítése .
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Demeter Ervin
Fidesz MPSZ
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