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a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény módosításáró l

1. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban : Tv.) 19 . § (9)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(9) Ha a Bizottság megalakítására még nem került sor és az érintett képvisel őcsoport vezetője a
jelölést a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére fenntartja, az ily módon jelölt képviselő a
Bizottság elnökének, valamint a Honvédelmi Bizottság és a külügyi ügyekkel foglalkozó álland ó
bizottság elnökének megválasztásáig a Bizottság tagjául nem választható meg . A Bizottság
elnökének, a külügyi ügyekkel foglalkozó állandó bizottság elnökének és a Honvédelmi Bizottsá g
elnökének megválasztását követően, az utóbb megválasztott bizottsági elnök megválasztásától
számított nyolc napon belül a jelölés érvényességér ő l a (8) bekezdés szerint kell dönteni . ”

2. §

A Tv. a következő 19/A.§-sal egészül ki :

"19/A. § Az Országgyűlés külügyekkel foglalkozó állandó bizottságának tagjának csak az az
országgyűlési képviselő választható meg, aki tekintetében elvégezték a 19. §-ban meghatározott
eljárás szerinti nemzetbiztonsági ellen őrzést."

2 . §

A Tv. 68 . § (4) bekezdés c) pontja a következ ők szerint módosul :

(4) A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt, illetve ilyen munkakört betöltőszemélyekre vonatkozó
szabályok szerint - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - kijelölésük, megbízásuk el őtt,
valamint e megbízásuk, munkakörük betöltése alatt legalább ötévenként ellen őrzést kell
kezdeményezni
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„cj a Bizottság, a külügyi ügyekkel foglalkozó állandó bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagja ,
illetve e két bizottság eljárásában közreműködő szakértő ”

3 . §

A Tv. 74. § i) pont (il) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában nemzetbiztonsági ellen őrzés alá esőszemély)

„il) . az Országgyű lés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságába, valamint a külügyükkel
és a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságába, illetve - amennyiben feladata ellátásáho z
„bizalmas” vagy ennél magasabb min ősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia - az
Országgyű lés által létrehozott vizsgálóbizottságba, illetve eseti bizottságba jelölt személy, illetve
tag;”

4. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Amennyiben e törvény hatályba lépésének idején az Országgy ű lés külügyekke l
foglalkozó állandó bizottságába megválasztott tagjának nemzetbiztonsági ellen őrzését nem
végezték el, azt utólag kell megtenni . Ha a nemzetbiztonsági ellen őrzés során bármely tagga l
kapcsolatban kockázati tényez ő merül fel, erről a tényről az Alkotmányvédelmi Hivata l
fő igazgatója tájékoztatja az Országgy űlés elnökét, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felel ős minisztert, az érintett bizottság vezetőjét, az érintett tagot és annak a
képviselőcsoportnak a vezet őjét, amely a tagot a bizottságba jelölte. Ebben az esetben az
Országgyűlés elnöke az érintett bizottság elnökének és az érintett képviselőcsoport vezetőjének
véleménye megismerését követ ően utólag dönt az érintett tag tagsásának érvényességérő l .
(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján az Országgyű lés elnöke kimondja valamely ta g
tagságának érvénytelenségét, az országgyűlési képviselő bizottságban viselt tagsága megszűnik.
Ebben az esetben az érintett tagot jelölő képviselőcsoport vezetője új tagot jelöl, akinek
megválasztására és nemzetbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó általános szabályokat
értelemszerűen alkalmazni kell .
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Indokolás

Az Országgyűlés külügyekkel foglalkozó állandó bizottsága munkájának tárgya (külügyek ,
külügyi - biztonságpolitikai stratégiai kérdések, különböz ő látogatások, diplomáciai
érintkezések, kényes ügyekben meghallgatások, jelentések megismerése és megvitatása ,
állásfoglalások készítése stb .) biztonságpolitikai szempontból érzékeny információ k
megismerését teszi szükségessé, ami indokolja, hogy ezen bizottság tagjaira is kiterjedjen a
nemzetbiztonsági ellenőrzés gyakorlata, ahogy a honvédelmi és a nemzetbiztonság tagja i
esetében a nemzetbiztonságról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint . A törvényjavaslat
az ehhez szükséges módosításokat tartalmazza.

Mivel a javasolt szabály alkalmazásához különös felkészülési időre nincs szükség, ezért a
hatályba lépésére a kihirdetést követ ő napon sor kerülhet. Amennyiben a korábba n
megválasztott tag esetében nem végezték el a nemzetbiztonsági ellen őrzést, arra utólag kell sort
keríteni, és az esetlegesen feltárt nemzetbiztonsági kockázatok következményeit utólag kell
levonni . Az erre vonatkozó szabályokat tartalmazzák átmeneti rendelkezésként a 4 . § (2)-(3)
bekezdései.
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szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény módosításáról” a mellékelt
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