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Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 102. § (1 )
bekezdése alapján „A nemzetbiztonsági ellen őrzés új szabályainak megállapításáról ”
szóló T/10102. számú törvényjavaslathoz a Nemzetbiztonsági bizottság az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„11. §

Az Nbtv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„70. § (1) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat a
hozzájárulást megtagadja vagy azt visszavonja — e törvény eltér ő rendelkezése hiányában — a
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául
szolgáló jogviszony csak abban az esetben hozható létre, illetve tartható fenn, h a

a) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítésére jogosult személy t
vagy testületet irányító vagy felügyelő személy vagy szerv,

b) a 69 . § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személy esetén az Országgyűlés elnöke,

c) a 69. (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott személy esetében a miniszterelnök ,

d) a 69. § (2) bekezdés fi pontjában meghatározott személy esetében az állomány szerint
illetékes fő igazgatót irányító miniszter

azt jóváhagyja .

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott irányító vagy felügyel ő személy vagy szerv
hiányában a nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítésére jogosul t
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személy vagy testület dönt a nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául szolgáló jogviszony
létrehozásáról vagy fenntartásáról .

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben

a) a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező a nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául
szolgáló jogviszony létesítésérő l, illetve fenntartásáról értesíti a nemzetbiztonsági ellenőrzést
végző nemzetbiztonsági szolgálatot ,

b) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet nem adja ki a nemzetközi kötelezettségvállalás alapjá n
biztonsági ellenőrzéssel védend ő adatok megismeréséhez szükséges biztonsági tanúsítványt .

(4) A nemzetbiztonsági ellen őrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat, amennyiben a
nemzetbiztonsági ellen őrzés alatt álló személy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV .
törvény 7 . § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, a 68 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben értesíti a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott bels ő bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet .

(5) A nemzetbiztonsági ellen őrzés csak a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy
előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető el .

(6) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági
ellenőrzéshez nem járul hozzá, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony
nem hozható létre, illetve nem tartható fenn .

(7) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítését a 70 .
(1) vagy (2) bekezdésében meghatározott személy, szerv vagy testület jóváhagyta, a
jogviszony a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását megel őzően is létrehozható .

(8) Bíró, igazságügyi alkalmazott esetében – amennyiben a 70 . § (1) bekezdéséneke)
pontjában meghatározott bírósági vezető a nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául szolgáló
vezető i kinevezést, kijelölést vagy annak fenntartását nem hagyta jóvá – a nemzetbiztonság i
ellenőrzést kezdeményező vezető fegyelmi eljárást kezdeményez vagy a bírósági vezet ő
vezető i tevékenységének vizsgálatát rendeli el . ""

2. A törvényjavaslat 13 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„13. §

Az Nbtv . 72 . §-a helyébe a következő rendelkezés és megelőző alcím lép :

„A nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtása

72. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a
nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttét megelőző
nemzetbiztonsági ellenőrzést a 2. számú mellékletben meghatározott biztonsági kérd ő ívben
feltüntetett adatok és az ezen adatokat alátámasztó, nyilvántartásban, adatkezelési
rendszerben, adatállományban kezelt adatok ellen őrzésével végzi el, valamint a
nemzetbiztonsági ellenőrzés során titkos információgy űjtést folytathat .

(2) Amennyiben a biztonsági feltételek teljesülnek, a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző
nemzetbiztonsági szolgálat a 2. számú mellékletben meghatározott kérdőív megérkezését
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követő 45 napon belül hozzájárul a nemzetbiztonsági ellen őrzés alapjául szolgáló jogviszony
létesítéséhez, ellenkez ő esetben a hozzájárulását megtagadja .

(3) A 68 . (4) bekezdésben foglaltak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés során a
nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat elvégezheti az (1 )
bekezdésben meghatározott ellenőrzést, azzal az eltéréssel, hogy a titkos információgyűjtés
külső engedélyhez kötött eszközeit és módszereit ugyanazon nemzetbiztonsági ellen őrzés alá
eső személy vonatkozásában naptári évenként legfeljebb két ízben, alkalmanként legfeljeb b
30 napig alkalmazhatja .

(4) A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonság i
ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt ,
kockázati tényez ő feltárása esetén a 72/A. § (3), illetve (5) bekezdése szerint jár el .

(5) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel szemben a nemzetbiztonság i
ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgál ó
jogviszony fennállása során kockázati tényezőre utaló körülményt észlel, erről a
nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatot értesíti . Abban az esetben,
ha a kockázati tényezőre utaló körülményt írásbeli bejelentés tartalmazza, az errő l szóló iratot
a bejelentés tartalma alapján annak elintézésére hatáskörrel rendelkez ő szerv mellett a
nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatnak is megküldi .

(6) Bíró, igazságügyi alkalmazott esetében a 68 . § (4) bekezdése alapján a 70 . § (3) bekezdése
szerinti ellenőrzés kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére indulhat .

(7) Ügyészségi szolgálati viszonyban álló személyek esetében a 68 . § (4) bekezdése alapjána
70. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés kizárólag a legfőbb ügyész kezdeményezésére indulhat .
A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági
ellenőrzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról, valamint az ellenőrzés során
alkalmazott külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eszközeiről és módszereirő l
előre tájékoztatja a legfőbb ügyészt .'

3. A törvényjavaslat 16 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„16. §

Az Nbtv . kiegészül a következő 72/C. §-al és az azt megel őző alcímmel :

Jogorvoslat a nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai ellen

72/C. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a hozzájárulás megtagadásáró l
vagy visszavonásáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a nemzetbiztonsági
ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója útján panasszal élhet a
miniszternél .

(2) A miniszter a panaszt a beérkezésétő l számított 30 nap alatt kivizsgálja, ez a határidő egy
ízben 30 nappal meghosszabbítható .

(3) A miniszter

a) az alaptalan panaszt elutasítja a hozzájárulás megtagadásának, illetve visszavonásának
hatályban tartása mellett ;
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b) a panasznak helyt ad é s

ba) a hozzájárulás megtagadását hatályon kívül helyezi és a nemzetbiztonsági ellen őrzést
lefolytató nemzetbiztonsági szolgálatot új eljárásra kötelezi vag y

bb) a hozzájárulás visszavonását hatályon kívül helyezi .

(4) A miniszternek a nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai ellen benyújtott panassza l
kapcsolatos döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye .

(5) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat
főigazgatója az (1) bekezdésben meghatározott panaszban foglaltakkal egyetért ,

a) a hozzájárulás megtagadására vonatkozó döntését visszavonja és a jogviszony létesítéséhe z
hozzájárul ,

b) a hozzájárulás visszavonására vonatkozó döntését visszavonja .

(6) Ha a panaszban foglaltakkal a fő igazgató nem ért egyet, a benyújtástól számított 8 napo n
belül állásfoglalással együtt felterjeszti a miniszternek .

(7) Bíró esetében az (1)-(6) bekezdésekében írtakat azzal kell alkalmazni, hogy a panaszta
Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság egyfokú eljárásban bírálja el . Ilyen
esetben a szolgálati bíróság elnöke és tagja olyan bíró lehet, akinek tekintetében aze
törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellen őrzést elvégezték .

(8) Ügyészségi szolgálati viszonyban álló személy esetében az (1)-(6) bekezdésekben írtaka t
azzal kell alkalmazni, hogy a panaszt a legfőbb ügyész bíráljael .'

4. A törvényjavaslat 18 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„18 . §

Az Nbtv . 74. §-a a következő g)-i) pontokkal egészül ki :

(74. § E törvény alkalmazásában :)

„g) foglalkoztatási jogviszony : a hivatásos szolgálati viszony, a hivatásos és szerződéses
állományú katonák szolgálati viszonya, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálat i
jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a munkajogviszony és a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony,	 ügyészségi szolgálati viszony, továbbá a bírói, igazságügyi alkalmazott i
szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó, nemzetbiztonsági ellen őrzés alá eső vezető i kinevezés
vagy egyéb kijelölés ;

h) nemzetbiztonsági ellenőrzés : a nemzetbiztonsági szolgálat annak megállapítására irányul ó
vizsgálata, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alapjául szolgáló jogviszony létesítését megel őzően, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alapjául szolgáló jogviszony fennállásának ideje alatt folyamatosan megfelel-e a biztonság i
feltételeknek;

i) nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy :

ia) a nagykövet és az önálló külképviseletet irányító főkonzul ;
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ib) a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos ;

ic) a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos ;

id) az autonóm államigazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, a központi hivatal, a
kormányhivatal, valamint a megyei és a fővárosi kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese ,
továbbá a megyei és a fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott ;

ie) az Országgyűlés fő igazgatója, az Országgy űlés Hivatalának vezetője, az Országgyűlés
Hivatala önálló szervezeti egységének a vezet ője ;

i~ a Köztársasági Elnöki Hivatalt vezető fő igazgató, valamint a Köztársasági Elnöki Hivata l
önálló szervezeti egységének a vezetője ;

ig) a Honvéd Vezérkar főnöke;

ih) a rendvédelmi szerv országos parancsnoka és helyettese, a rend őrfőkapitány és a
rendőrkapitány ;

ii) a tábornok és a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezett ;

ij) az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető
tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, felügyel ő bizottságának tagja;

ik) a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrségrő l szóló törvényben meghatározott terrorizmus t
elhárító szerv, valamint a rend őrségről szóló törvényben meghatározott bels ő bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya ;

il) az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságába és a honvédelemme l
foglalkozó állandó bizottságába, illetve - amennyiben feladata ellátásához „bizalmas” vag y
ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia - az Országgyűlé s
által létrehozott vizsgálóbizottságba, illetve eseti bizottságba jelölt személy, illetve tag ;

im) az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága, a honvédelemme l
foglalkozó állandó bizottsága, valamint - amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vag y
ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia - az Országgyűlés
által létrehozott vizsgálóbizottság, illetve eseti bizottság eljárásában közrem űködő szakértő ;

in) aki a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősített adatot
kezelő szervvel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein
alapuló szerződéses jogviszonyban áll és e jogviszonyával összefüggésben fokozottan ki va n
téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek ;

io) aki foglalkoztatási jogviszony vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapul ó
szerződéses jogviszony alapján a min ősített adat védelmér ől szóló törvény szerint i
„Bizalmas!”, „Titkos!” vagy „Szigorúan titkos” min ősítésű adatot megismerésére vagy
felhasználására jogosult ;

ip) a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott, a minősített adato t
kezelő szervvel közreműködő természetes személy, akinek feladata ellátásához minősített
adatot szükséges felhasználnia ;

ir)

	

az e törvény szerinti titkos információgyűjtést engedélyező bíró ;

is)

	

az 55. §-ban meghatározott kijelölt ügyész ;
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it)

	

a Független Rendészeti Panasztestület tagja ;

iu)

	

az Országgyű lési Őrség személyi állománya ."

5. A törvényjavaslat az alábbi új 29 . §-a egészül ki és a további szakaszok számozás a
értelemszerűen módosul :

„29.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII. törvény 101 . §-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép :

„101 .§ A bírák fegyelmi és az ezzel összefügg ő kártérítési ügyeiben, továbbá a bír ó
munkájának szakmai értékeléséb ől és vezetői munkájának értékeléséb ől eredő jogvitákban,
valamint a 42 . § (6)—(8) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi eljárásban a Budapes t
területén működő ítélőtábla mellett elsőfokú szolgálati bíróság (a továbbiakban : elsőfokú
szolgálati bíróság), a Kúria mellett másodfokú szolgálati bíróság (a továbbiakban : másodfokú
szolgálati bíróság; a továbbiakban együtt : szolgálati bíróság) jár el . A nemzetbiztonság i
szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 72/C . § (7) bekezdése szerinti eljárásbana
Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság_ egyfokú eljárásban járel .'

INDOKOLÁ S

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megteremtése során indokolt — a
normavilágosság megteremtése érdekében — annak pontosítása a bírói, igazságügyi
alkalmazotti jogviszonyra és az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó szabályo k
tekintetében. A bírói, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyra és az ügyészségi szolgálati
viszonyra vonatkozó szabályok tekintetében a koherencia megteremtése végett szükséges a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII . törvény módosítása is .

Budapest, 2013 . április 23 .
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