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Módosító javaslat

A Házszabály 94.* (1) bekezdése és 102.§ (1) bekezdése alapján a minősített adat
védelméről szóló T/6147. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 38 . §-a a következők szerint módosuljon :

„38. (1) A minősítő a kezelésében lévő , a már levéltárba adott, vagy más, min ősített adatot
kezelő szervnél fellelhet ő saját készítésű vagy jogelődje által készített, a jelenlegi feladat- é s
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok közül
a) [az 1990. május 2 . előtt keletkezett „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „TÜK iratként
kezelendő !”, „Szigorúan bizalmas!”, „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátott nemzet i
minősített adatokat legkés őbb 2011. június 30-ig,]
b) az 1990. május 2-ától 1995. június 30-ig keletkezett „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”,
„TÜK iratként kezelend ő!”, „Szigorúan bizalmas!”, „Bizalmas!”, „Szolgálat i
használatra!” jelöléssel ellátott nemzeti min ősített adatokat legkés őbb 2012. június 30-ig,
c)] az 1995 . június 30-ig keletkezett előtt keletkezett „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „TÜK
iratként kezelendő!”, „Szigorúan bizalmas!”, „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátot t
nemzeti minősített adatokat legkésőbb 2009. december 31-ig ,

121, az 1995. július 1-jétő l e törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban keletkezett állam -
vagy szolgálati titkot képező adatokat legkés őbb [2013. június 30]2010 . december31-ig

köteles e törvény szerint felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményér ől a címzetteket
értesíteni .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határid ők elteltével a felül nem vizsgált nemzet i
minősített adatok minősítése megszűnik.

(3) A levéltár, illetve a gazdálkodó szervezet az általa kezelt, és e törvény hatálybalépéséi g
még felül nem vizsgált, vagy korábbi felülvizsgálat eredményeként min ősítésében fenntartott ,
módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű [
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamely min ősítő felülvizsgálati
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatokat, valamint a jogutód nélkül megszűnt
szervek által 1995 . július 1-je előtt keletkeztetett nemzeti min ősített adatokat legkésőbb
2009. december 31-ig ,
b)] az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, valamely min ősítő felülvizsgálati
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatokat, valamint a jogutód nélkül megszűnt szervek
által 1995 . július 1-jétől e törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban keletkeztetett nemzeti
minősített adatokat legkésőbb 2010 . december 31-ig köteles a felülvizsgálatra jogosul t
minősítő , illetve a jogutód nélkül megszűnt szervek adatai esetén a nemzeti biztonság i
felügyelet részére jegyzékbe foglalni és a felülvizsgálatot kezdeményezni .



(4) A felülvizsgálatra jogosult minősítő , illetve a jogutód nélkül megszűnt szervek adatai
esetében a nemzeti biztonsági felügyelet [
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok tekintetében 2011 . június 30-ig,
b) a (3) bekezdés b) pontjában] a (3) bekezdésbenmeghatározott adatok tekintetében [2013 .
június 3012010 . december 31-ig-ig köteles a felülvizsgálatot elvégezni .

(5) Megkeresésre a nemzeti biztonsági felügyelet gondoskodik a felülvizsgálat elvégzésér ő l
a) az e törvény hatálybalépése előtt jogutód nélkül megsz űnt szervek által az (1) bekezdés a) -
b) pontjában megjelölt időszakokban keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében az (1 )
bekezdés a)-b) pontjában megjelölt határidőkig,
b) az e törvény hatálybalépése után jogutód nélkül megszűnő szervek által keletkeztetett
nemzeti minősített adatok esetében, illetve
c) ha a nemzeti min ősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő valamilyen okból nem
állapítható meg .

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az elmúlt rendszer titkosszolgálat i
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény (a továbbiakban: ÁSZTLtv.) 1 . §-a (1) bekezdése a)
és b) pontjának hatálya alá tartozó adatokra.

(7) Az (1)-(5) bekezdésben el őírt felülvizsgálat során a felülvizsgálatra jogosult minősítő ,
illetve a nemzeti biztonsági felügyelet a 8 . §-ban előírtak szerint jár el .

(8) Az (1)-(5) bekezdés szerinti felülvizsgálat elvégzéséig, illetve az ÁSZTLtv. hatálya alá
tartozó nemzeti min ősített adatok felülvizsgálatának elvégzéséig az e törvény hatálybalépés e
előtt minősített adatok közül
a) az államtitokká minősített és „Szigorúan titkos!”, illetve „Szigorúan titkos!” minősítés i
jelöléssel és „Különösen fontos!” különleges kezelési utasítással ellátott adat „Szigorúan
titkos!” minősítési szintű adatnak,
b) a szolgálati titokká minősített és „Titkos!” minősítési jelöléssel ellátott adat „Titkos! ”
minősítési szintű adatnak,
c) a szolgálati titokká minősített és „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésű!” minősítés i
jelöléssel ellátott adat „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű
adatnak ,
d) az 1995 . július He előtt keletkezett „Szigorúan bizalmas!” jelöléssel ellátott adat „Titkos! ”
minősítési szintű adatnak, a „TÜK iratként kezelendő !”, „Bizalmas!” jelöléssel ellátott adat
„Bizalmas!” minősítési szintű adatnak, a „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátott adat
„Korlátozott terjesztésű !” minősítési szintű adatnak minősül ."

Indokolás

Javasoljuk, hogy a 38 .§-ban foglalt kötelezettségek elmulasztásához szigor ú
jogkövetkezményeket kapcsoljon a törvényhozó, azaz valamennyi határid ő esetében annak
lejárta után a törvény erejénél fogva szűnjenek meg az addig felül nem vizsgált minősítések.
Jelentős nemzetbiztonsági kockázattal ez a megoldás valószínűleg nem járna, mivel olyan
minősítések, amelyeket 15 év alatt nem vizsgálnak felül, és maguk az adatok 15 évné l
bizonyosan régebbiek, a Magyar Köztársaság védend ő érdekei szempontjából túl nagy
értékkel nem bírhatnak .

Budapest, 2009 . november 16.
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