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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az alapvető jogok

biztosáról szóló T/3585 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő a törvényjavaslat 10 . Alfejezete és annak 20-25 . §-ához . A törvényjavaslat

alfejezetének címe és 20-25 . §-ai az alábbiak szerint módosulnak :

„10. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek vizsgálata

21. §
(1) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese vizsgálata során
a) a vizsgált hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával
kapcsolatban adatokat és felvilágosítást kérhet, valamint a keletkezett iratokról másola t
készítését kérheti ,
b) vizsgálat lefolytatására kérheti fel a vizsgált hatóság vezetőjét, felügyeleti szervének
vezetőjét, vagy az annak lefolytatására a jogszabály által egyébként feljogosított szer v
vezetőjét,
c) közmeghallgatáson részt vehet, valamint
d) helyszíni ellenőrzést folytathat.
(2) Az alapvető jogok biztosának vagy helyettesének az (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott megkeresésének az alapvető jogok biztosa vagy helyettese által megállapított
határidőn belül eleget kell tenni. A határidő nem lehet rövidebb tizenöt napnál .



22 . §
(1) A helyszíni ellenőrzés során az alapvető jogok biztosa vagy helyettese, vagy a
felhatalmazása alapján a vizsgálatot végző munkatársa
a) — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — a vizsgált hatóság helyiségeibe beléphet ,
b) a dokumentumokba és az informatikai eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerek
adatállományába betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, é s
c) a vizsgált hatóság bármely munkatársát meghallgathatja .
(2) Az alapvető jogok biztosának vagy helyettesének, vagy a felhatalmazása alapján a
vizsgálatot végző munkatársának a helyszíni ellen őrzés során a Magyar Honvédség, a katona i
nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámhatósági feladatokat ellátó szervei, valamint bűnügyi főigazgatósága és annak alsó és
középfokú szervei működésére szolgáló területekre történ ő belépésének, tartózkodásnak és
kilépésének rendjét a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerv irányításáért
felelős miniszter, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszte r
határozza meg .
(3) A vizsgált hatóság helyiségébe való belépést szabályozó jogszabály a helyszíni elle n
őrzést érdemben nem akadályozhatja .
(4) A vizsgált hatóság munkatársa a meghallgatás során a válaszadást megtagadhatja, ha
a) az a személy, akit az alapvető jogok biztosa vagy helyettese vizsgálatának az alapját képező
beadvány érint, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti hozzátartozója, vag y
b) a válaszadás során magát vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint i
hozzátartozóját, bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben .
23 .
(1) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese a Magyar Honvédséget érintő vizsgálata során
nem tekinthet be
a) a Magyarország védelmét szolgáló, honvédelmi szempontból kiemelked ő fontosságú
találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra, valamint a védelmi képesség fejlesztésér e
vonatkozó olyan iratba, amelyb ő l azok lényege megismerhető ,
b) a Magyar Honvédség hadrendje hadrendi kivonatát seregtestszintig bezárólag tartalmazó ,
valamint a hadászati anyagi készletek megalakítására, fenntartására, és széttelepítésére
vonatkozóösszesített adatokat tartalmazó iratba,
c) a Magyar Honvédség különleges jogrend időszakában történő alkalmazására vonatkozó
terveket tartalmazó iratba ,
d) az állami és a katonai fels ővezetés védett vezetési rendszerére vonatkozó iratba ,
e) a Magyar Honvédség harckészültségi, riasztási és értékesítési rendszerével kapcsolato s
iratba, a mozgósítási készségről, a hadrafoghatóság szintjéről szóló összesített iratba, valamint
a katonai területek, a velük azonos vagy magasabb szintű katonai szervezetek összesített
harckészültségi terveibe és az ehhez kapcsolódó, az egész szervezetre vonatkozó iratba ,
f) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség
híradás a megszervezésének összesített tervébe, a rendszeresített vagy alkalmazott különlege s
információvédelmi eszközök kulcs- és egyéb dokumentációiba ,
g) a Magyar Honvédség részletezett költségvetési, számítási, fejlesztési anyagába ,
h) nemzetközi együttműködési megállapodásba és tervbe, valamint a haditechnikai eszközö k
azon adataiba, amit a nemzetközi együttm űködésben részt vevő felek kölcsönösen „Szigorúan
titkos!” minősítési szintű adatnak minősítettek, valamint
i) a hadászati felderítés eszközeire, azok működésére vonatkozó iratba, valamint a Magyar
Honvédség felderítés elleni védelmére vonatkozó összesített adatokat tartalmazó iratba .
(2) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese a nemzetbiztonsági szolgálatokat érint ő
vizsgálata során nem tekinthet be



a) a nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttm űködő magánszemélyek azonosítására szolgál ó
nyilvántartásba,
b) a nemzetbiztonsági szolgálatok által titkos információgyűjtésre használt eszközök é s
módszerek működésének és működtetésének műszaki-technikai adatait tartalmazó vagy az
azokat alkalmazó személyek azonosítását lehet ővé tevő iratba,
c) a rejtjeltevékenységgel és kódolással kapcsolatos iratba,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaival és állományával kapcsolatos biztonság i
dokumentumokba,
e) a biztonsági okmányvédelemmel és technológiai ellen őrzéssel kapcsolatos iratba,
f) olyan iratba, amelynek megismerése az információforrás azonosítását lehetővé tenné,
valamint
g) olyan iratba, amelynek megismerése a nemzetbiztonsági szolgálatok külföld i
partnerszolgálatok irányában vállalt kötelezettségeit sértené .
(3) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese a rendőrséget érintő vizsgálata során nem
tekinthet be
a) más országok rend őri szervével, nemzetközi szervezettel kötött nemzetközi
együttműködési megállapodásba és tervbe, a nemzetközi együttműködés során hozott
együttes intézkedésbe és az együttműködés során keletkezett, a rendőrség valamely szerve
rendelkezésére bocsátott adatokba, információkba, amennyiben a szerz ődő felek azok
minősített adatként történő védelmét kérik,
b) a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó azon minősített megállapodásokba, amelyek a
nemzetközi szervezett bűnözés (ideértve a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást és a
terrorcselekményeket) felderítésére és a cselekmények megel őzésére vonatkozó konkrét
kötelezettségvállalást tartalmazzák ,
c) a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a rend őrséggel történő együttműködésével kapcsolatos ,
és az abból származó, vagy arra vonatkozó minden, a (2) bekezdésben meghatározott adatot
tartalmaz ó iratba ,
d) a rendőrség által védett objektumok, valamint a rendőrség által védett személyek őrzés-
védelmi terveibe, a védelmi berendezésekre, őrségekre, őrhelyekre vonatkozó
dokumentációkba, leírásokba,
e) a rendőrséggel titkosan együttműködő magánszemélyek azonosítását lehetővé tevő iratba ,
kivéve
ha a jogsérelem az együttműködő személyt érte, és a kivizsgálást maga kéri ,
f) a rendőrség által titkos információgyűjtésre használt eszközök és módszerek működésének
és működtetésének műszaki-technikai adatait tartalmazó vagy az azokat alkalmazó személye k
azonosítását lehetővé tevő dokumentumba,
g) a rendőrség rejtjeles híradásával kapcsolatos iratba, valamint a kormányzati célú frekvenci a
nyilvántartásával kapcsolatos összesített adatokat tartalmazó iratba ,
h) a tanú személyi adataiba, ha azok zárt kezelését a büntet őeljárásról szóló törvény alapján
elrendelték, valamint
i) a Magyar Honvédséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kötött együttműködési
megállapodásba, amelyet a felek „Szigorúan titkos!” min ősítési szintű adatnak minősítettek .
(4) Az alapvet ő jogok biztosa vagy helyettese a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági
feladatokat ellátószerveit és bűnügyi főigazgatóságát érint ő vizsgálata során nem tekinthet be
a) más országok vámszerveivel, nemzetközi szervezettel kötött nemzetközi együttműködési
megállapodásba és tervbe, a nemzetközi együttm űködés során hozott együttes intézkedésbe é s
az együttműködés során keletkezett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szerve
rendelkezésére bocsátott adatokba, információkba, amennyiben a szerz ődő felek azok
minősített adatként történ ő védelmét kérik,



b) a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó azon min ősített megállapodásokba, amelyek a
nemzetközi szervezett b űnözés (ideértve a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást és a
terrorcselekményeket) felderítésére és a cselekmények megel őzésére vonatkozó konkrét
kötelezettségvállalást tartalmazzák ,
c} a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szervével
történő együttműködésével kapcsolatos, és az abból származó, vagy arra vonatkozó minden, a
(2) bekezdésben meghatározott adatot tartalmazó iratba ,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által védett objektumok és személyek őrzésvédelmi
terveibe, a védelmi berendezésekre, őrségekre, őrhelyekre vonatkozó dokumentációkba,
leírásokba,
e) a rejtjeles híradással kapcsolatos iratba, valamint a kormányzati célú frekvencia
nyilvántartásával kapcsolatos összesített adatot tartalmazó iratba ,
f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szervével titkosan együttm űködő magánszemélye k
azonosítását lehetővé tevő iratba, kivéve, ha a jogsérelem az együttműködő személyt érte, s a
kivizsgálást maga kéri ,
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szerve által titkos információgy űjtésre használ t
eszközök és módszerek működésének és működtetésének műszaki-technikai adatai t
tartalmazó, vagy az azokat alkalmazó személyek azonosítását lehetővé tevő iratba,
h} a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szerve által végzett felderítés eszközeire ,
működésére vonatkozó összesített adatokat tartalmazó iratba, valamint
i) a zár- és adójegyek védelmével kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett szerv e
által alkalmazott módszerek adataiba, valamint a nemzetközileg ellen őrzött termékek és
technológiák forgalmára, az ellen őrzési tervekre, a megfigyelésekre és a körözése k
elrendelésére, illetve a katonai ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó iratba.
(5) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a
minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatait érint ő vizsgálata során
nem tekinthet be a rejtjeltevékenység szakirányításával és hatósági engedélyezésével ,
felügyeletével kapcsolatos iratba.
(6) Ha az alapvető jogok biztosa vagy helyettese az ügy teljes körű feltárása érdekében az
(1)—(5) bekezdésben meghatározott iratok megvizsgálását is szükségesnek tartja, a
feladatkörrel rendelkező minisztertől kérheti azok megvizsgálását . A feladatkörrel rendelkez ő
miniszter köteles az alapvető jogok biztosa vagy helyetteseáltal megkívánt vizsgálatot
elvégezni vagy elvégeztetni, és a vizsgálat eredményér ől az alapvető jogok biztosát vagy
helyettesét az általa megállapított határid őn belül tájékoztatni . A határidő nem lehet rövidebb
harminc napnál .
24.§
(1) Ha alappal tehető fel, hogy az alapvet ő jogok biztosa vagy helyettesei intézkedésének
késedelme esetén természetes személyek nagyobb csoportjának alapvet ő jogai súlyosan
sérülnének, az alapvető jogok biztosának vagy helyettesének a felhatalmazása alapján
vizsgálatot végző munkatársa a jogsérelem veszélyét a vizsgált hatóság vezet őjének jelezheti ,
egyidejűleg az alapvető jogok biztosának vagy helyettesének az intézkedését kezdeményezi .
A jelzést az ügyiraton rögzíteni kell .
(2) Ha az alapvető jogok biztosa vagy helyettese vizsgálata során olyan körülményt észlel ,
amelyből a kényszerintézkedés elrendelésének jogszerűtlenségére lehet következtetni, errő l a
legfőbb ügyész útján haladéktalanul értesíti az illetékes ügyészt .
25 . §
(1) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettesei vizsgálatainak lefolytatása, illetve a vizsgálat
megtervezése érdekében a vizsgált hatóság, a vizsgált hatóság vezetője, a vizsgált hatóság
felügyeleti szervének vezetője, a kért vizsgálat lefolytatására jogszabály által egyébként



feljogosított szerv vezet ője, valamint a vizsgált hatóság munkatársa a 21 . § (1) bekezdésébe n
meghatározott esetekben az alapvető jogok biztosával vagy helyetteseivel együttműködik .
(2) Ha a vizsgált hatóság az együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségét megalapozot t
indok nélkül nem vagy késedelmesen teljesíti, az alapvető jogok biztosa vagy helyettese e
tényt jelentésében rögzíti, és azt az éves beszámolójában külön kiemeli . Az alapvető jogok
biztosa vagy helyettese kezdeményezésére a Fővárosi Bíróság a vizsgált hatóságote
kötelezettségek teljesítésére kötelezi . A Fővárosi Bíróság a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül, szükség esetén személyes meghallgatás tartásával, peren kívüli eljárásba n
határoz, amely határozat ellen fellebbezésnek helye nincs .

Indokolás

A módosítás a helyettes biztosok vizsgálati tevékenységének beiktatására irányul . Az alapvető
jogok biztosa és helyettesei intézkedései hatékonyságának meger ősítése, illetőleg fenntartása
érdekében indokolt átvenni az Országgyűlési Biztosokról szóló törvény 2007 . évi
módosításának jelenleg is érvényes, hasonló rendelkezését .

Budapest, 2011 . június 23 .

Kepli Lajos
országgyű lési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

Bödecs Barna
országgyűlési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

Dr. Gyene
országgyűlés i

JOBBIK Magyarország iőzgal
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