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Bizottsági módosító iavasla t

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

А Nemzetbiztonsági Bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (1X. 30 .) OОУ
határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján а nemzetbiztonsági szolgálatokró l
szóló 1995 . évi СХХУ. törvénynek а nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellen őrzés
hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról szá16 T/12570. számú törvényjavaslathoz а
következő

bizottsági módosító j avaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat címe а következők szerint módosul :

„2013. évi . . . törvény

а nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi СХХУ. törvénynek ésа szabálysértёsekről,а
szabálysértési eliárásról ésа szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012 . évi II .

törvénynek а nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellen őrzés hatékonnyá tételéhez szüksége s
módosításáról ”

2. А törvényjavaslat а kővetkező új 1 . §-sal egészül ki, egyidejű leg а további szerkezeti
egyscgek számozása értelemszelűen váltatik:

(11 A szabálysértésekről,а szabálysértési eljárásról ésа szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012 ..évi 11 . törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 38. & (3) bekezdése helyébeа következő
rendelkezés lép :

„(3) Szabálysértési elzárással is büntethető, valamintе tőrvényben meghatározott szabálysértés
miatt első fokonа járásbíróság jár e1 . ”

(2) А Szabs. tv.41 .§(1)bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1) Szabálysértési elzárással is büпtethető , valamintе törvényben meghatározott szabálysértés
miatt első fokon az elkövetés helye szerint illetékes járásbiróság jár el, ”

(3) А Szabs . tv . 44 . & (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3)А (2) bekezdés szerint eljárа
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a) а járási hivatal az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az ugyanazon eliárás alá von t
személy ellenа hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eliárást 	 is, kivéveа
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértést,а bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó
szabálysértést, valamintа rendőrség hatáskörébe tartozó közlekedési szabálysértést ésа Nеmzеti
Adó- és Vámhivatal hatásközébe tartozó szabálysértéseket ;
b} а rendőrségа közúti közlekedési szabálysértés miatt el őtte folyó szabálysértési eljáráshoz
egyesítheti az ugyanazob eljárás alá vont személy ellenа hatáskörébe nem tartozó szabálysértés
miatt indult еl'árást is kivéve а szabál sértési elzárással is büntethet ő szabál sértést а bírósá
elsőfokú hatáskörébe tartozó szabálysértést, valamint а pénzügyi és kereskedelmi szabálysértéseket ;
c} а bíróság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egуesíthеti az ugyanazon eliárás alá vont
személy ellenа hatáskörébeпсm tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is . "

(4) А Szabs . tv. 42 . § (5) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(5)Е törvёпy alkalmazásábanа járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – а 216/А.§ (1)
bekezdésben meghatározott szabálysértés kivételével – а bírósági titkár is eljárhat . ”

(5) А Szabs .ty . 78 . § (2) bekezdése hсlуébeа következő rendelkezés lép :

2 А feljelentést – е törvény eltérő rendelkezése hiányában –szóban vagy írásbab bármely
személy vagy szerv megteheti .А szóban tett feljelentést j еgyzőkölyvbe kell foglalni, vagy airó 1
feljegyzést kell készíteni . "

(6) А Szabs . tv . 81 . § (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés léw

„(1)Haа feljelentés, illetve az előkészítő eliárás adatai alаffiп ilсmkerült sora feljelentés
elutasításáГa,а szabálysértési eljárást inog kell indítani .А szabálysértési eljárás kezdőnapjaа
feljelentésnekа hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő szabálysértési hatósághoz, vagyа 123/А .

szerinti eljárás esetén а hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz érkezését követő napi
illetve az előkészítő eljárás bеfc'ezését követ ő na . А szabál sértési hаtósá г~ részéről el'áró szeméi
észlelése vagy tudomása alauján induló eliárás kezd ő пай ia megegyezik az észlelés vagy tudomásra
jutás napjával .”

(7) А Szabs . tv . XVII.Fejezetének címe lielyébeа következő rendelkezés légy :

„A SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ, VALAMINTА BÍRÓSÁG
ELSŐFOKÚ HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ 	 SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK”

(8) А Szabs. tv.а következő 95/А.alcímmelegészül ki :

„96/A . Eljárása 216/А . §(1) bekezdésébe) meghatározott szabálysértés elkövetése esetér

123/А.§ (1)А bíróságnakа 216/А.§ (1) bekezdésében i1lCghatározott szabálysértés elkövetés e
miatt indult eljárására а 120-123 . §-ban szabályozott rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a z
ügybej előkészítő eltárásnak nincs 11е1уе ésа bíróság tárgyalás tartására köteles .

(2)А bírósága feljelenés beérkezését követő három napon belül megvizsgáljaа feljelentést . Haа
feljelentés áttételének vagy elutasításáalak niпcs hеhе,а bíróság – az eljárás alá vont személy és
szükség esetén a tanúk idézésével egyidej űleg – tizenöt nagyon felüli időpontra tá т уа1 $t tűz ki .”
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(9)А Szabs.ty. XXVI . Fеiezeteа következő 170/A. alcímmel egészül ki :

„170/A. Az Országgyű lési nemzetbiztonsággal foglalkozó álladó bizottsága ténymegállapító
vizsgálati tevékenységének akadályozása

216/A .	 (1) Akiа nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti tényiве 	 Ilapító
vizsgálat során

а)adatszolgáltatási kötelezettségének,

b) meg[e1enési kötelezettségének, illetv e

c) nyilatkozattételi kötelezettségéne k

önhibájából nem teszе leget, szabálysértést követ e1 .

(2) Az (1) bekezdésbenmeghatározott szabálysértés miatt az eliárásа bíróság hatáskörébe
tartozik .

(3) А feljelentés megtételéгe kizárólag а ténymegállapító vizsgálat időtartama alatt, továbbá а
ténymegállapító vizsgálat befejezését követ ő nуolс napon b еlülа téпуinegállaр ító vizsgálato t
folytató bizottság elnöke vagy tagig jogosult .

(4) Az (1) bekezdésbenmeghatározottszabálysértéselkövetésén tetten ért szeméцyеl szemben
helyszíni bírság kiszabásának nincs helye .”"

3. А törvényjavaslat 1 . §-а а követkеzők szerint módosul :

»1 §

ш А nemzetbiztonsági szalgálatokról szóló 1995 . évi СХХУ. törvény (а továbbiakban : Nbt .) а
következő 14/A. és I4/13.§-sal egészül ki :

,,14/А . § (1) [Ik] Ha а Bízottságj, illetve annak albizottsága а feladatkörébe tartozó ügy) a 14 .
(4) bеkеzdés e) po г~itja szerinti téпy пеgállapító vizsgálat[a]ot	 folytat1е, [során] а Bizottságа

ténymegállapító vizsgálat[i]tal [tevékenységével] összefüggő irattal, adattal vagy egyéb
információval rendelkező személyt, szervet vagy szervezetet а ténymegállapító vizsgálati_[a
Bizottság, illetve az albizottság] tevékenységében való közreműködésre kötelezheti	 (а
továbbiakban: közreműködésre kötelezett).

(2) [Az (1) bekezdés alaрjáп közreműködésre kötelezett személyre az Országgyű lésről szóló
törvény által az együttműködésre kötelezett személyre megáIIaр ított rendelkezéseket kell
alkalmaini .1А 	 közreműködésre kötelezettet

а)adatszolgáltatási kötelezettsége

h)пnegielencsi kötelezettség, illetve

c) nyilatkozattételi kötelezettség

terheli .

(3) Az adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének – а 16 .	 (1) bekeМёsében
foglaltak kivételével — n еm akadálya, ha annak tárgya mi пősítctt adat vagy ilyen adatot tartalmaz ó
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еgytb információ,А Bizottság az ilyen adatot vagy információt zártan kezeli, és zárt ülésen
tárgyalja .

(4)А közreműködési kötelеzettségrőlа Bizottsága döntésétа коппапv nemzetbiztonsági
szolgálatot irányító vagy korábban iránуitó tagja,уаRу az ezen üsуеkben átruházott hatáskörbe n
eljáró állaлni vezető , illetveа nemzetbiztonsági szolgálat állimányához tartozó vagy korábban
tartozó személyek esetébenа jelen lévő bizottsági ta»ok több mint felénekа szavazatával, unás
személyek esetébenа jelen Iёуб bizottsági tаgоk kétharmadánakа szavazatával hozza meg.

14/13 .	 § (1)А közreműködésre kötelezettetа megjelenési, az adatszolgáltatási, 	 illetveа
nyilatkozattételi kötelezettsége Bizottság ülésén történő teljesítésére határidő megjelölésivelа
Bizottság döntése alapjánа Bizottság elnöke idézi rneg .

(2) А Bizottság, az idézést postai úton kézbesíti .А kézbesítésreа polgári perrendtartásról szóló
törvény rendelkezései az irányadóak .

(3) Katonát [Btk. 127. § (1) bekezdése] az elöljárója útján kell idézni .

(4) Az idézést úgу kе11 közölni, hogy azt az idézett személy а meghallgatást megelőzően legalább
nyolc nappal megkapja .

(5) Az idéztsbenа Bizottság elnöke megjelöli, hogyа Bizottság az idézett személyt milyen
ügyben és milyen minőségben kívánja meghallgatni . Az idézett személyt figyelmeztetni kellа
megjelenési, az adatszolgáltatási, 	 illetveа nyilatkozattételi kötelezettsége elmulasztásának
következményeire.

(6) Adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettsége írásban történő teljesítéséreа Bizottság
döntése alapjánа Bizottságelke határnap tűzésével hívja felа közreпiűködésrе kötelezetett.А
közreműködésre kötelezett felhívásáraа (2)-(5) bekezdését megfelel ően alkalmazni kell . "

(2) Az Nbty. „Аtmeneti rendelkezések” alcímeа kővetkező 76/B.§-sa1 egészül ki :

„76/B. §Е törvénynekа nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . éviСХХУ. törvénynek ésа
szabálysértésekről,а szabálysértésiеljárásr61 ésа szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II . törvénynekа nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tétеlthez
szükséges módosításáról szóló 2013. évi. . . törvénnyel (a továbbiakban : Módtv2.) megállapított
rendelkezéseitа Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban Iévő ténymegállapító vizsgálatokra i s
alkalmazni kell .”"

4 . А törvényjavaslat 2 . §-a а következők szerint módosul :

„2. § Ez а törvtny а kihirdetését követő [második hónap első пapjáп ]tiгепёtödiknapon lép
hatályba[, és а kihirdetését követ ő második hónap második napján hatályát veszti] .

5 . А törvényjavaslat 3 . §-a а következők szerint módosul :

„3 . § [Ez а törvény]A	 2 . § az Alaptörvény 46 . cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül .”
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Indokolás

А vizsgálati tevékenység hatékonyabbá tételéhez szükséges megteremteni а törvényi
kötelezettségek megszegésének hatékony szankciórendszеrét is . Erre legalkalmasabb jogi eszkö z
olyan szabálysértési tényállás megalkotása, amely kell őképpen képes az еgyüttmüködés
megvalósulására ösztönözni az érintetteket, ugyanakkor arányos is marad . А tényállás elbírálását
célszerű az általános szabálysértési hatóságoktól eltérően а független bíróságokrа telepíteni ,
tekintettel arra, hogy а bíróságoknak van meg az а magas színvonalú jogalkalmazói tapasztalata ,
amelye tényállás elbírálásához szükséges .

А módosítás е két tartalmi elem szabálysértési törvényen történ ő átvezetésével valósítja meg а fenti
célokat .

А fentieken túlmenően szükséges az Nbty .-be emelt rendelkezések további, eljárási és garanciáli s
jellegű pontosítása а gyakorlati végrehajthatóság érdekében . А módosítások а továbbiakban az
átmeneti геп iе kenéseket, уаlа mint а hatályba lépést rendezik azzal, hogy а hatályba lépésre
indokolt legalább 15 napos felkészülési idő t biztosítani .

Budapest, 2013 . december „ .=. . .”

'`1 .\~f.l
fliчri%а<1~~ t•\I^
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