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Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . §-ának (1 )
bekezdése alapján, figyelemmel a 102 . § (1) bekezdésére az egyes rendészeti tárgyú és a z
azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló T/1426. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 .

A törvényjavaslat 13 . §-a a következők szerint módosul :

„A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv

7. (1) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólago s
hatáskörrel belföldön ellátja az I . § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatokat .
Ennek keretében :
a) a vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a hivatásos állományba jelentkez őnél, valamint a
hivatásos állomány tagjánál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálat i
viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését ,
b) elvégzi
ba) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az[vám- és pénzügyőrség] állami adó- és
vámhatóság, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, az
Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat] a katasztrófavédelmi
szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai, [valamint]
bb) a ba) pontban meghatározott szervek, az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság[, az
állami adóhatóság] és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
kormánytisztviselő i, köztisztvisel ői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjait
valamint
bc)aba)ésbb)pontban meghatározott szervek irányítását ellátó minisztériumok aba)ésbb)
pontban meghatározott	 szervek	 irányításával, 	 ellenőrzésével	 kapcsolatos	 szervezeti
egységeinek, továbbáaba)ésbb)pontban meghatározott szervek bűnüldözési és
államigazgatási adatkezelését, pénzügyi és gazdasági ellátását, kiképzését és oktatását végző



szervek rendeltetésszerű működése körében eljáró kormánytisztvisel ő i, köztisztviselői és
közalkalmazottai
(a továbbiakban: védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát ,
c) felderíti a b) pontban megjelölt szerveknél a jogszabályban meghatározot t
bűncselekményeket .
(2) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv nyomozóhatósági jogkört
nem gyakorol .
(3) Ha a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv feladatai ellátása sorá n
bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozá s
teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy az ügyészné l
és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

Megbízhatósági vizsgála t

7/A. (1) A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget
tesz-e a jogszabályban el őírt hivatali kötelezettségének . Ennek megállapítása érdekében a
megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló
vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mesterségesen létre . A megbízhatósági vizsgálat során
feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható .
(2) A megbízhatósági vizsgálatot a szükségességének indokolásával a bels ő bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezet ője határozattal rendeli el . A megbízhatóság i
vizsgálat elrendeléséről és befejezésér ől – az arra vonatkozó határozat, valamint elrendelés
esetén a részletes terv megküldésével – az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni kell . A
határozat és a megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes terv alapján az ügyész
a megbízhatósági vizsgálat elrendelését 2 munkanapon belül jóváhagyja, vagy a jóváhagyás t
megtagadja.
(3) A védett állomány megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját a megbízhatósági vizsgála t
megindításáról nem, befejezésérő l három munkanapon belül kell tájékoztatni .
(4) A védett állomány tagjára vagy tagjaira vonatkozóan megbízhatósági vizsgálato t
elrendelni naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet, a megbízhatósági vizsgála t
időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 15 napot . A megbízhatósági vizsgálat során
végzett tevékenységeket dokumentálni kell .

7B . § (1) A megbízhatósági vizsgálat során a VII . Fejezetben írt módon – a bírói engedélyhe z
kötött információgyűjtés kivételével, az elrendel ő határozat indokolásában írt cél
megtartásával – titokban információ gy űjthető . Az alkalmazni kívánt titkos információgyűjtő
eszközt az elrendelő határozatnak és a részletes tervnek tartalmaznia kell . Ha a titkos
információgyűjtés alkalmazni kívánt eszközéhez ügyészi engedély szükséges, a
megbízhatósági vizsgálat csak az erre vonatkozó ügyészi engedély birtokában végezhet ő .
(2) A megbízhatósági vizsgálatot a bels ő bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellát ó
szerv tagja a következők szerint végezheti :
a) polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolato s
szabálysértést [a szabálysértésekrő l szóló 1999 . évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv . )
140. §], valótlan bejelentés szabálysértést (Sztv . 153 . §), vámszabálysértést (Sztv. 158. §) ,
vámszabálysértés elkövetőjének segítése szabálysértést (Sztv. 160. §), vámorgazdaság
szabálysértést (Sztv. 161 . §), tűzvédelmi szabálysértést, külföldiek rendészetével kapcsolato s
szabálysértést, közúti jelzéssel kapcsolatos szabálytalanság szabálysértést, érvényes
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés nélküli vezetés szabálysértést, közúti közlekedési
igazgatási szabályok megsértése szabálysértést, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése szabálysértést, valamint olyan közlekedési szabályszegést követhet el, amelynek
esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye ,
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b) nem követhet el a Büntet ő Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban :
Btk.) X. fejezetében, XI . fejezetében, XII. fejezetében — a magánlaksértés (Btk . 176. §)
kivételével —, XIII. fejezetében, XIV . fejezetében, XV . fejezetében — a hivatali visszaélés
(Btk. 225. §), a hamis vád (Btk . 233 . §), a hatóság félrevezetése (Btk . 237. §) és a VII . címben
foglaltak kivételével —, XVI . fejezetében — a III . címben foglaltak kivételével —, XVII .
fejezetében — a III . címben foglaltak kivételével —, a XVIII . fejezetében — a szerzői vagy
szerző i joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk . 329/A. §) kivételével —, XIX. fejezetében
és XX. fejezetében felsorolt bűncselekményeket.

7/C. § (1) Ha a megbízhatósági vizsgálat során b űncselekmény gyanújára utaló adat merül fel ,
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a megbízhatósági vizsgála t
befejezését követően haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel rendelkez ő szervnél .
(2) Ha a megbízhatósági vizsgálat során nem merül fel az (1) bekezdésben meghatározot t
adat, akkor a megbízhatósági vizsgálattal összefüggésben keletkezett iratokat — a
megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről szóló irat kivételével — a
megbízhatósági vizsgálat befejezését követ ő 30 napon belül — meg kell semmisíteni .
(3) A megbízhatósági vizsgálat befejezésérő l szóló határozatot annak meghozatalát követő 2
év elteltével kell selejtezni . A megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat
tartalmazza a vizsgálat minden lényeges adatát, így különösen az ügyész törvényesség i
felügyelet gyakorlásához, valamint az eljárás alá vont érdekeinek védelme szempontjábó l
jelentőséggel bíró adatot.
(4) Az ügyész a megbízhatósági vizsgálat egész folyamata fölött a rá vonatkozó szabályo k
szerint felügyeletet gyakorol .
(5) A megbízhatósági vizsgálatra vonatozó részletes eljárási szabályokat a Kormán y
rendeletben szabályozza.

A feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése a bels ő bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagjával szembe n

7/D. § Bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén az ügyész a feljelentést határozatta l
elutasítja, vagy a nyomozást megszünteti, ha a bels ő bűnmegelőzési és bűnfelderítés i
feladatokat ellátó szerv 7/B . § szerint eljáró tagja által elkövetett b űncselekmény
bűnmegelőzési, bűnfelderítési érdeket szolgál .

A terrorizmust elhárító szerv

7/E. § (1) A terrorizmust elhárító szerv nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol . A
terrorizmust elhárító szerv
a) ellátja a 1 . § (2) bekezdés 15 . pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében
aa) jogszabályban meghatározottak szerint végzi a terrorcselekmény [a Büntet ő
Törvénykönyvről szóló 1978. évi N. törvény (a továbbiakban: Btk.) 261 . §] vagy azzal
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását ,
ab) végzi az aa) alpontban meghatározott bűncselekményeket elkövető személyekkel,
csoportokkal, szervezetekkel szembeni megelőzési, felderítési és felszámolási feladatokat,
b) végzi a kormányrendeletben meghatározott egyes veszélyes személyek elfogását, valamin t
c) a Magyar Köztársaság — jogszabályban meghatározott — kiemelten védett vezet ői
tekintetében személyvédelmi feladatokat lát el .
(2) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátás a
érdekében a VII . fejezetben szabályozott módon titokban információt gy űjthet, de bírói
engedélyhez kötött titkos információgyűjtést kizárólag bűnfelderítési célból végezhet.
(3) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátás a
érdekében a terrorcselekménnyel veszélyeztetett körben, helyszínen vagy objektumba n
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terrorcselekménnyel összefüggésbe hozható személy vagy csoport felderítésére é s
azonosítására titkos információgy űjtést alkalmazhat, amelynek ellátása során a 69 . § (1 )
bekezdés a)-e) pontjában meghatározott titkos információgy űjtést az igazságügyért felelő s
miniszter engedélyezi .
(4) A terrorizmust elhárító szerv, ha felderítési, elhárítási és bűnüldözési tevékenysége során
bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozá s
teljesítésére a külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó
hatóságnál[,] vagy az ügyésznél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat .

Az együttműködés

7/F. § (1) Az általános rend őri feladatok ellátására létrehozott szerv nyilvántartásaiból a bels ő
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó és a terrorizmust elhárító szerv –
feladatainak teljesítéséhez – a VIII . Fejezet szerint kérhet adatot . Az adattovábbítá s
jogszerűségéért és pontosságáért az a szerv felel, amelyik az adatot továbbította .
(2) Ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárít ó
szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv feladatellátása
során hatáskörébe nem tartozó b űncselekményre utaló információ birtokába jut, azt
haladéktalanul köteles átadni a hatáskörrel rendelkez ő szervnek .

7/G. § (1) A központi szerv képviseli a rend őrséget a nemzetközi rendvédelmi
szervezetekben, különösen a B űnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezetében (Interpol), az
Európai Rend őrségi Hivatalban (Europol), valamint – ha a miniszter másként ne m
rendelkezik – a két- és többoldalú nemzetközi szerződéseken alapuló rendészeti tárgyú
nemzetközi kapcsolatokban .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya annak, hogy a belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv – külö n
jogszabályban meghatározottak szerint – az Interpollal és az Europollal, bármely Europo l
tagállam, illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerz ődés, vagy viszonosság alapjá n
bármely más állam rendvédelmi szervével közvetlenül kapcsolatot tartson a központi szer v
egyidejű tájékoztatása mellett.
(3) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárít ó
szerv – külön törvényben meghatározottak szerint – önállóan jogosultak a tevékenységükkel
összefüggő feladatokat ellátó társszervekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra,
valamint e szervek nemzetközi szervezetei tevékenységében való közvetlen részvételre .'

2 .

A törvényjavaslat 34 . §-a a következők szerint módosul :

„34 . §

[(1)] A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Nbtv.) 4. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Az Információs Hivatal)

„g) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetv e
ellenőrzésének feladatait, valamint objektumai műveleti védelmét .”

[(2) Az Nbtv. 4. §-a a következő i) ponttal egészül ki :
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(Az Információs Hivatal)

„i) saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú
ellenőrzési feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellen őrzését ."] ”

3.

„38 . §

Az Nbtv . 11 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A[z Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat] 	 polgári
nemzetbiztonsági	 szolgálatok belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési ellenőrzését a
rendőrségről szóló törvényben meghatározott bels ő bűnmegelőzési és bűnfelderítés i
feladatokat ellátó szerv végzi .

Indokolás :

A megbízhatósági vizsgálatot szükséges kiterjeszteni az Információs Hivatal ( a
továbbiakban: IH) és a katasztrófavédelmi szervek állományára is, mivel a korrupciómentes
működés biztosításához ott is alapvető érdek fűződik. A kiterjesztés a rend őrségről szóló
törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény további módosításával
valósítható meg . Az IH személyi állományának szolgálati viszonyát is a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény rendezi, így az I H
hivatásos állományának is meg kell felelni a kifogástalan életvitel követelményének .
Mindezekkel összefüggésben indokolt, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra azono s
szabályok vonatkozzanak .

A javaslat a fentieken túl technikai jellegű módosításokat tartalmaz .

Budapest, 2010. november 24 .

Dr. I dcsis Máté
elnök
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