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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY
határozat 102. § (1) bekezdésé alapján az egyes rendvédelmi tárgyú törvények
módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló
T/5004. számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 2. és 3. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a 2-93 . §
számozása 4-95 §-ra változik :

„2• §

Az Rtv . 5.§e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A miniszter)

„e) előterjesztést készít a miniszterelnök részére az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv vezetőjének, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezet őjének kinevezésére és
felmentésére, az elő terjesztéshez csatolja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozot t
szerv vezet őjére, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezet őjére vonatkozóan az Országgyűlé s
feladatkörrel rendelkez ő bizottságainak állásfoglalását ”

3 . §

Az Rtv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(3) Az országos rendőrfőkapitányt és a terrorizmust elhárító szerv főigazgatóját a miniszter
javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kinevezést megel őzően az országo s
rendőrfőkapitány-jelöltet az Országgyű lés feladatkörrel rendelkez ő bizottságai, a terrorizmus t
elhárító szerv fő igazgatói tisztségére jelölt személyt – a terrorizmust elhárító szervnek a 7/E . § (1 )
bekezdés a)pont ad)alpontjában, valamint e) pontjában meghatározott tevékenysége tekintetében
–az Országgyű lés feladatkörrel rendelkező bizottságai meghallgatja, és alkalmasságáról állás t
foglal.”

AZ ORSZÁGGYŰLÉS
HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA



2. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Rtv. 7 . § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja a
következők szerint módosul :

(b) elvégzi)

„ bb) a ba) alpontban meghatározott szervek, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügy i
hatóság, az állampolgársági ügyekben eljáró, a Kormány által [rendeletben] kijelölt szerv,
valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogadó állomás kormánytisztviselő i ,
köztisztvisel ő i, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai, ”

[(a ba)–bd) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt : védett állomány)
megbízhatósági vizsgálatát,]

3. A törvényjavaslat 6 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört . A terrorizmus t
elhárító szerv

a) ellátja az 1 . § (2) bekezdés 15 . pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében

aa) jogszabályban meghatározottak szerint végzi a terrorcselekmény [Btk . 261 . §], a
légijármű , vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas járm ű
hatalomba kerítése [Btk . 262. §], valamint az azokkal összefüggésben elkövetett más
bűncselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását, az elkövetők elfogását ,

ab) végzi az emberrablás [Btk . 175/A. §], valamint az azzal összefüggésben elkövetett má s
bűncselekmények megszakítását, az elkövetők elfogását ,

ac) végzi az emberrablással [Btk . 175/A. §] összefüggésben elkövetett bűncselekményeket
elkövető személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel szembeni megel őzési, felderítés i
feladatokat ,

ad) a terrorizmus elleni küzdelem keretében – Magyarország nemzetbiztonsági érdeke i
érvényesítésének elősegítése érdekében – megel őzi, felderíti és elhárítja azokat a
törekvéseket, amelyek Magyarország területén terrorcselekmény elkövetésére irányulnak ,

b) a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólagos hatáskörrel – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal esetében annak felkérésére – végzi egyes veszélyes személyek elfogását ,

c) a – jogszabályban meghatározott – kiemelten védett vezet ők tekintetében személyvédelmi
feladatokat lát el ,

d) a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felel ős miniszter egyetértésével
meghozott döntése alapján – a hatályos nemzetközi normák betartásával – közrem űködik a
magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenü l
fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő
akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, a z
evakuálás végrehajtásában, e célból együttműködik az Európai Unió tagállamaival és
szerveivel, az Eszak-atlanti Szerződés Szervezetének szerveivel, illetve az érintett nemzetköz i
szervezetekkel, valamint az érintett külföldi állam hatóságaival, valamint

e) megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a d) pontban meghatározott feladat ellátásáho z
szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat[ .] ,
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„f) a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felel ős miniszter egyetértésével meghozott
döntésében meghatározott idő tartamra – a hatályos nemzetközi normák betartásával – ellátjaa
kiselöl t
fa)magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamin t
fb) a kormányzati tevékenység szempontjából fontos külföldön lévő magvar szervek
(intézmények) és létesítmények
személy- és létesítményvédelmét, e célból együttm űködik az Európai Unió tagállamaival é s
szerveivel, az Eszak-atlanti Szerződés Szervezetének szerveivel, illetve az érintett nemzetköz i
szervezetekkel, valamint az érintett külföldi állam hatóságaival . ”

(2) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában, valamint c)
pontjában meghatározott feladatai ellátása érdekében a VII . fejezetben szabályozott módon
titokban információt gyűjthet .

(3) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában,	 valaminte)
pontjában meghatározott feladata ellátása érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szól ó
1995 . évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 53–60. §-ának megfelelő alkalmazásával
titokban információt gyűjthet, amelynek ellátása során az Nbtv . 38–52 . §-a szerint jogosult
adatok igénylésére[, valamint azok] és kezelésére. Az Nbtv. 56. § a)–e) pontjában
meghatározott titkos információgyűjtést az igazságügyért felel ős miniszter engedélyezi .

(4) A terrorizmust elhárító szerv, ha b űnüldözési tevékenysége során b űncselekmény
elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére külön
jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő nyomozó hatóságnál vagy az
ügyésznél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat. Nem köteles feljelentést tenni és átadni
az adatokat, ha azzal veszélyeztetné az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában,	 valaminte)
pontjában meghatározott feladata ellátását .

(5) A terrorizmust elhárító szerv (1) bekezdésa)pontad)alpontjában, valaminte)pontjában
meghatározott tevékenységére az Nbtv . 11 . § (5) bekezdését, 14. § (1)-{2) bekezdését, (4)
bekezdés a –f) pontját, L) bekezdését, 15 . § (3) bekezdését, 16 . -át, 18 . §-át, valamint 27 . (4)
bekezdését megfelelően alkalmazni kell .

4. A törvényjavaslat 7 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(2) Ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szer v
vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv feladatellátása sorá n
hatáskörébe nem tartozó bűncselekményre utaló információ birtokába jut, azt haladéktalanu l
köteles átadni a hatáskörrel rendelkez ő szervnek. A terrorizmust elhárító szerv nem köteles a z
információt átadni, ha azzal veszélyeztetné a 7/E . (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában,
valaminte)pontjában meghatározott feladata ellátását .

(3) A terrorizmust elhárító szerv részére a 7/E . (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában,	 valaminte)
pontjábanmeghatározott feladata ellátásával összefüggésben a külföldi titkosszolgálatok álta l
továbbított adatok, információk kizárólag azon külföldi titkosszolgálat előzetes hozzájárulásával
továbbíthatók más adatkezelő részére, amelytől az információ származik . ”

5. A törvényjavaslat 27 . §-ában az Nbtv . 30/A. § (1) bekezdés h) pontja a következ ők szerint
módosul :
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(Az együttműködő szervek : )

„fi a menekültügyi hatóság, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogad ó
állomás,”

6. A törvényjavaslat 91 . §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki :

„(1) Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról 305/2006 . (XII .
23 .) Korm. rendelet .

(2) Nem lép hatályba a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII . törvény 90. §-a .

(3)	 Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi I . törvény 75 . § (3) bekezdése .

(4) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó
2007. évi II . törvény 106. § (5) bekezdése . ”

Indokolás

1 ., 3. és 4 . ponthoz

A Javaslat alapján a TEK felhatalmazást kap arra, hogy a Magyarország területén kívü l
közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista é s
túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésü k
biztosításában és az evakuálás végrehajtásában történ ő közreműködéséhez szükséges, a
külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat megszerezze, elemezze ,
értékelje és továbbítsa .

Az igazságügyért felelő s miniszter által engedélyezett speciális eszközök és módszerek
alkalmazására magyar felségterületen (pl . nagykövetség, konzulátus épületét érintően, magyar
lobogó alatt közlekedő hajón, repülőgépen, stb.) kerülne sor, kizárólag és szorosan a külföldi
területen végrehajtandó, az Rtv . 7/E. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladathoz
kötődően. A módosítási javaslat célja nem egy általános hírszerzési tevékenység jogszabály i
alapjának megteremtése, annál sokkal szűkebb körben, egy adott tevékenységhe z
kapcsolódóan jogosítaná fel a módosítás a TEK-et a külső engedélyhez kötött titkos
információgyűjtés végzésére.

A közelmúltban igényként jelentkezett, hogy meghatározott – pl .: a veszélyeztetett
övezetekben lévő – külképviseletek objektum- és személyvédelmét a TEK lássa el,
figyelemmel arra, hogy ezen szerv rendelkezik azzal a speciális szaktudással, kiképzéssel ,
fegyverzettel, amely szükséges a különleges felkészültséget igénylő feladatok eredményes
végrehajtásához . A módosítási javaslat megteremti annak lehet őségét, hogy a rendőrség
terrorizmust elhárító szerve a hatályos nemzetközi normák betartásával, az érintett külföld i
hatósággal és nemzetközi szervezetekkel együttműködve elláthassa a kormányzati döntés
alapján kijelölt magyar külképviseletekhez köt ődő személy- és objektumvédelmi feladatokat ,
valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lév ő magyar szervek
(intézmények) és létesítmények biztonságának védelmét .
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A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése a szolgálatok törvényes é s
rendeltetésszerű működésének alapvető garanciális eleme . Az államigazgatás egyéb területei t
ellenőrző országgyűlési bizottságokhoz képest a Nemzetbiztonsági Bizottság által gyakorol t
alkotmányos ellenőrzés különös jelent őségét az adja meg, hogy a nemzetbiztonság i
szolgálatok tekintetében a küls ő ellenőrzési, felügyeleti jogok és lehetőségek nem, vagy csak
korlátozott mértékben alkalmazhatók.

Figyelemmel arra, hogy a TEK-re az Alkotmányvédelmi Hivataltól átkerült feladatkör, illetv e
az ahhoz kapcsolódó titkos információgyűjtés gyakorlása kapcsán ugyanazok a jogszabály i
rendelkezések vonatkoznak, mint a nemzetbiztonsági szolgálatokra, nem képezhet ez alól
kivételt a külső kontroll, vagyis a parlamenti ellenőrzés megléte sem. A módosítási javaslat
egyértelműen meghatározza, hogy a TEK azon tevékenysége felett, amelyet az Nbtv .
szabályainak megfelelő alkalmazásával lát el, a Nemzetbiztonsági Bizottság ellen őrzést
gyakorol. A Javaslat konkrétan tartalmazza, hogy a TEK főigazgatói tisztségre jelölt személyt
az Országgyűlés Nemzetbizottsági bizottsága meghallgatja és alkalmasságáról állást foglal . A
Javaslat egyértelművé teszi, hogy az Alkotmányvédelmi Hivataltól átkerült feladatkör, illetve
az ahhoz kapcsolódó titkos információgyűjtés során keletkezett panaszok kivizsgálására ne m
az Rtv., hanem az Nbtv . szabályai az irányadók .

2. és 5. ponthoz

A módosítás a bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzéssel érintett védett szervek körét
tovább bővíti a befogadó állomással . Mindezen túl a Nemzeti Információs és B űnügyi Elemz ő
Központtal együttm űködő szervek tekintetében is indokolt a fenti módosítás elvégzése .

6. ponthoz

Közbiztonsági, bűnüldözési és nemzetbiztonsági érdek, hogy a magyar állampolgárságo t
megszerző EGT-állampolgárra, valamint családtagjára vonatkozó adatok rendelkezésr e
álljanak, ezért indokolt ezen adatok törlésére vonatkozó rendelkezések hatályon kívül
helyezése .

Budapest, 2011 . december 15 .

D K csis Máté
elnök
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