
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ.) 40. § (1) bekezdése alapján „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szól ó

1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellen őrzéssel
összefüggő módosításáról” szóló T/2077 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1. A törvényjavaslat új 3 . §-sal egészül ki, és a további szakaszok számozása
értelemszerűen módosul :

Az Nbtv.Anemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományaalcímet és a 20. §-át

megelőzően a következő alcímmel és198. §-sal egészül ki :

,.Az Országgyűlés Külügyibizottság tagjaira vonatkozó különös szabályok

198. § A Külügyi bizottság tahiának csak az az országgyű lési képviselő választható
meg,	 aki	 tekintetében elvégezték	 a	 19 .	 §-ban meghatározott	 eljárás	 szerinti
nemzetbiztonsági ellenőrzést .'

2. A törvényjavaslat úl 24. §-sal egészül ki, és a további szakaszok számozás a
értelemszerűen módosul :

„24.



Az Nbtv. a 76/B. §-át követőenés aFelhatalmazó rendelkezésekalcímet megelőzőena
következő 76/C. §-sal egészül ki :

„76/C.§

(1) E törvénynek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény ,
valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellen őrzéssel összefüggő módosításáró l
szóló 2014. évi. . .. törvénnyel (a továbbiakban : Módtv3.) megállapított rendelkezéseit a
Módtv3 .	 hatálybalépését	 követően az	 Országgyűlés	 Külügyi	 bizottságába
megválasztandó tagokra kell alkalmazni .

(21 A Módtv3 . hatálybalépésekor az Országgyűlés Külügyi bizottságban fennálló tagság
esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzést 2015. április 30-ig kell elvégezni .'

3. A törvényjavaslat 25. § a következőképpen módosul :

„25.

Az Nbtv. 79/A. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény)

„a) 1-198[A] . §-a,”

(az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül)”

4 . A törvényjavaslat 52 . és 53. §-ai a következ őképpen módosulnak:

„52. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.

(2)Az 1 .	 és 2. §,4-23[2] . és a 26[4]-53[1] . az e törvény kihirdetését követ ő második
hónap 1 . napján lép hatályba .

53. §

(1) Az 1[ . § és 2]-3 . §, a [4]5–24. §, a 28[6] . §, a 29[7] . (1), (2) és (4) bekezdése, a
[28]30. a), b), c), e) és f) pontja és az 1 . melléklet az Alaptörvény 46 . cikk (6)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül .



(2) A 45. § és a 47. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosna k
minősül ."

Indokolás
A Külügyi bizottság napirendjén eddig is rendszeresen szerepeltek biztonságpolitika i
kérdések, de a most zajló súlyos nemzetközi válságok még hangsúlyosabbá tették e
tevékenységünket. Az OGY tv . 98. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselők csupán
felhasználói engedély alapján ismerjenek meg feladataik ellátásához szükséges min ősített
adatokat . Sajnos az utóbbi időben mégis egyre gyakrabban fordul elő , hogy a zárt üléseken a
Külügyi bizottság tagjai nem ismerhetnek meg min ősített információkat, mivel nem
rendelkeznek nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, és az előterjesztő úgy ítéli meg, hogy e nélkül
nem oszthat meg a Bizottság tagjaival bizonyos információkat .
Bár a Honvédelmi és Rendészeti, valamint a Nemzetbiztonsági bizottság tagjaitól eltér ően a
Külügyi bizottság tagjai számára a Biztonsági szolgálatokról szóló, 1995 . évi CXXV. törvény
valóban nem teszi kötelezővé a nemzetbiztonsági ellenőrzést, ez a szabályozás az utóbb i
időben többször akadályozta a képvisel ői munkát, hiszen a megfelelő tájékozódáshoz a
„bizalmas"-nál magasabb minősítésű információ megismerése is szükséges lenne .

Budapest, 2014. november 27 .

Németh Zsol t
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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