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Az Országgyű lés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító iavaslat

1 . A bizottsága törvényjavaslat I . §-ának a következő módosítását javasolja:

1. (1) A Rendőrségrő l szóló 1994. évi XXX1V . törvény (a továbbiakban : Rtv.) 7/E. § (1 }
bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

(A terrorizmust elhárító szerv nem ,fo;akornl nyomozóhatósági jogkört . A terrorizmus/ elhárító

szerv
ellátja az I . § (2) bekezdés 15. untjában meghatározottfeladatat,amelynek keretében)

;ad} megelőzi, felderíti és elhárítja azokat a törekvéseket, amelyek Magyarország terülté n
terrorcselekmény elkövetésére irányulnak, továbbá részt vesz az aa) alpontban foglal t
bűncselekmények közvetlen következményeinek elhárításához szükséges, e törvénybe n
meghatározott intézkedések végrehajtásában,''

Az [Rendőrségrő l szóló 1994. évi XX.XIV. törvény (a továbbiakban :] Rtv.[)] 7/E. § (1) °
bekezdés c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört . A terrorizmust ellzáritó
szerv)

„c) jogszabályban meghatározottak szerint egyes védett személyek tekintetében
személyvédelmi feladatokat lát el és egyes kijelölt létesítmények tekintetébe n
létesítményvédelmet gyakorol,”

1(2)1 ü3,) Az Rtv. 7/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A terrorizmust elhárító szerv (1) bekezdés f) pontjában meghatározott tevékenységében, a
[kormány]Kormány döntése' alapján meghatározott id őtartamra – a hatályos nemzetközi
normák betartásával – a Magyar Honvédség közrem űködhet .”

2. A bizottság a törvényjavaslatot új 2. §-sal kiegészíteni javasolja :

2. § Az Rtv. a 37. §-t követően a következő alcímmel és 37/A-37/B . §-sal egészül ki :

. .Kiemelt biztonsági intézkedés
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37/A. § (I) Magyarország területén olyan terrorcselekmény elkövetése vagy elokészület e
esetén, amely alkalmas a közrend és a nemzetgazdaság vagy a létfontosságú rendszerele m
működésének súlyos megzavarására, és a lakosság élet- és vagyonbiztonságát közvetlenül é s
súlyosan veszélyezteti, 	 a rendőrség a terrorcselekmény megel őzése, ' félbeszakítása,
következményeinek elhárítása és az elkövet ők elfogása érdekében külön-külön és együttesen i s
alkalmazhatja a következő intézkedéseket a terrorcselekmény hatásterületén .

a) az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat igazoltathatja,.

b) az oda belép ők vagy az ott tartózkodók ruházatát a 31 . §-ban meghatározottak szerint
átvizsgálhatja,

c) épületeket, épít ényeket, iármüveket és csomagokat átvizsgálhat ,

d) a"közbiztonságxa veszélyt jelentő anyagokat, eszközöket lefoglalhatja, megtilthatja ilyen
anyagok vagy eszközök hatásterületre való bevitelét ,

e) őrizetlenül hagyott, a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyat szükség esetén az elvárható
gondossággal eltávolíthat, megsemmísíthet,

t) a közforgalom számára- nyitva álló létesítmény működésére, vagy bármely rendezvén y
biztonságára vonatkozó feltételek megtartását ellenőrizheti, a létesítmény üzemeltetőjéta
közforgalom számára nyitva álló létesítmény működésének felfüggesztésére, a rendezvén y
szervezőjét a rendezvény félbeszakítására kötelezheti ,

g) a hatásterület egészét vagy annak meghatározottrészét –ideértve a hatásterületen lévő
épületet is – lezárhatja, az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti ,

h) a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti ,

i) a tömegközlekedést korlátozhatja, szüneteltetheti, valamin t

i) Tárművet elszállíthat, vagyegyébmódon eltávolíthat .

(2) E	 alkalmazásában a terrorcselekmény hatásterülete az a település vau a települé s
pontosan meghatározott- és körbehatárolt területe, főváros esetében a kerület vagy annak
pontosan meghatározott és körbehatárolt területe, aho l

a) a bekövetkezett terrorcselekmény miatt személyek élet- és vagyonbiztonsága sérelme t
szenvedette

b) a terrorcselekmény az előkészületre vonatkozó közvetlen, konkrét és a nemzetbiztonsági ,
szolgálatok vagy a terrorizmust elhárító szerv által meger ősített információk alapján
bekövetkezhetne.

37113 . § (1) A rendőrség a 37/A. § szerinti kiemelt biztonsági intézkedés legfeljebb 72 ór a
időtartamra rendelheti e1, ami szükség esetén további 72 órával meghosszabbítható .



(2)Az országos rendőrfőkapitányaz {I) bekezdés szerinti meghosszabbított id őtartam lejártát
követően is dönthet a kiemelt biztonsági intézkedés fenntartásáról, ha azt újabbközvetlen,
konkrét és ellenőrzött információk indókolják .

(3) A kiemelt biztonsági intézkedés fenntartásáról hozott döntésről, illetve annak indokairóla
miniszter haladéktalanul beszámol az Országgyűlés feladat- és hatáskörrel rendelkező
bizottságának. A beszámolóban ismertetni kell a döntés alapjául szolgáló, konkré t
információkat . "

3. A bizottság a törvényjavaslat 15. §-ának a következő módosítását javasolja :

15 . * Az Nbtv . a következő 8/A. §-sal egészül ki :

„8fA. (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi ElemzőKözpont vizsgálja Magyarország
biztonsági és bűnügyi helyzetét, amelynek keretében
a) figyelemmel kíséri és a rendelkezésre álló valamennyi adat felhasználásával folyamatosan
elemzi Magyarország nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi helyzetét ;
b) megkeresésre értékeli — figyelemmel az együttm űködés és koordináció keretében szerzett
tapasztalatokra — az egyes együttm űködő szervek kormányzati tájékoztatáshoz kapcsolódó
feladat- és hatáskörébe tartozó feladat-végrehajtást ;
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információkat ;
d) közvetlen terrorfenyegetettség esetén, illetve a fokozott kockázatot jelent ő biztonsági
kérdésekben koordinációs tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával ;
e) figyelemmel kíséri Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő tendenciákat ,
Magyarország biztonsági és b űnügyi helyzetét érintő új jelenségekről elemzéseket ,
tanulmányokat készít .

(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a kormányzati tájékoztató
tevékenység során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi kérdésekkel .
kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának el ősegítése céljábó l
a) javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az id őszerű
feladatok meghatározására;
b)kormányzati tájékoztató és döntéstámogató, valamint biztonságpolitikai és b űnügyi stratégiai
elemző tevékenységet folytat, ennek érdekében az együttműködő szervek számára információ s
igényeket határoz meg;
c) a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információk értékelése alapján javaslatot tesz a
terrorfenyegetettség szintjének meghatározására;
d) összeállítja, folyamatosan aktualizálja, majd az együttm űködő [szervezetek]szervek
irányába közvetíti a Kormány által megfogalmazott, a döntései meghozatalához szükséges eset i
és időszakos hírigényeket ;
e) a hírigények kapcsán rendelkezésre álló, illetve aktuálisan keletkezett ínformáció k
felhasználásával a Kormány, valamint a Kormány nemzetbiztonsági döntéseit el őkészítő
szervezet, 'valamint annak munkáját segítő munkacsoport részére tájékoztató tevékenységet
folytat ;
f) az általa kezelt adatok elemzésének eredményeként személyazonosításra alkalmatlan
statisztikai adatok szolgáltatásával segítséget nyújt a biztonsági és b űnügyi kérdésekkel
kapcsolatos kormányzati döntések meghazatalához[j ,
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(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ támogató, koordináció s
elemző-értékelő tevékenység során
a) elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenysége kiterjed az együttműködő szervek
hatáskörébe és illetékességébe utalt, valamennyi információra ;
b)az együttműködő szerveket visszatájékoztatja az információik felhasználásáról, valamint a z
annak kapcsán szükséges további feladatókról, információszerzési irányokról ;
c) a nemzeti szintű koordináció elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az
együttműködő [szervczetekJszervek támogatása céljával adatbázisokat kezel;
d)nyílt információgyűjtést- és feldolgozást végző szolgáltató és támogató szervet működtet ;
e) elemzések készítésével információs támogatást nyújt a Kormány, a Kormán y
nemzetbiztonsági döntéseit el őkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport
számára ;
j) országos jelentőségű , több szervet érintő , valamint a Kormány, a Kormány nemzetbiztonsági
döntéseit előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkácsoport által
meghatározott ügyekben elemző-értékelő és koordinációs tevékenységet lát el ; .
g) Magyarország nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és b űnügyi helyzetével, ezek
meghatározott elemeivel, konkrét kockázatokkal vagy b űncselekményekkel kapcsolatos
tájékoztató jelentéseket, háttér- és kockázatelemzéseket készít az együttműködő szervek
részére a hatáskörükbe tartozó feladatok törvényes, szakszer ű és eredményes ellátásának
elősegítése céljából ;
h) feltárja az együttműködő szervek által folytatott párhuzamos adatkezeléseket, különösen a
több együttműködő szerv által ugyanazon bűncselekmény, személy vagy egyéb tárgykö r
vonatkozásában párhuzamosan folytatott titkos információgy űjtéseket, illetve az ugyanazo n
bűncselekmény miatt párhuzamosan folytatott nyomozásokat és ezekr ő l tájékoztatja az érintett
együttműködő szerveket ;
O abban az esetben, ha bűncselekmény gyanúját észleli, illetve ha titkos információgy űjtés
elrendelését tartja szükségesnek, megküldi az erre vonatkozó adatot az adott bűncselekmén y
nyomozására, illetve a titkos információgy űjtés teljesítésére hatáskörrel rendelkez ő
együttműködő szervnek és kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét ;
j) figyelemmel kíséri, hogy az együttműködő szerv által folytatott nyomozás vagy titko s
információgyűjtés során keletkezett és a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző
Központ által felhasznált adattal kapcsolatban rendelkezésre áll-e az adatot pontosító ,
kiegészítő információ ; ha a pontosító, kiegészít ő információt tartalmazó adatot másik
együttműködő szerv kezeli, a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ
mindkét együttműködő szervet értesíti és kezdeményezi a kapcsolatfelvételt ;
k) figyelemmel kíséri a bűnszervezetek és terrorszervezetek, valamint a szervezett b űnözői és
terrorista csoportok tevékenységét, az ilyen szervezetek és csoportok egymáshoz val ó
viszonyát, kapcsolatait, a jogsértő módon szerzett vagyonuk, illetve az ilyen vagyon jogsért ő
eredetének leplezésére irányuló törekvéseik és az ilyen célt szolgáló vállalkozásaik elemzéséve l
segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez ;
Z) az általa kezelt adat együttm űködő szerv részére történő továbbításával egyidejűleg javaslatot
tesz az adat további, az együttműködő szerv feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásban történő
felhasználására .

(4) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ ellátja az utasadat-információs
egység feladatait .
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(5)A (3) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben, amennyiben a párhuzamos adatkezelés t
végző egyik szerv a rendőrség belső bűnmegelőzési és bünfelderítésí feladatokat ellátó szerve ,
a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ a párhuzamos adatkezelésrő l csak
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűn felderítési feladatokat ellátó szerve fő igazgatójána k
hozzájárulásával tájékoztathat másik együttm űködő szervet .

(6) Az együttműködő szerv a Terrorelbárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ által
továbbított adat felhasználásáról, valamint a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző
Központ által az adat felhasználására tett javaslat, illetve a Terrorelhárítási Információs é s
Bűnügyi Elemző Központ által tett egyéb jelzés, kezdeményezés elfogadásáról vag y
elutasításáról öt munkanapon belül tájékoztatja a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központot . '

4. A bizottság a törvényjavaslat 22 . T (1) és (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

22. T (I) Az Nbtv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

, .(1) A - nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében — eltér ő törvényi
rendelkezés hiányában — bármely adatkezelési rendszerből — az adatkérés céljának
megjelölésével — adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás alapjául szolgáló iratb a
betekinthetnek. Az adatkérés alapján az állami szerv, valamint a hitelintézetekr ől és pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény az adattovábbítás t
elektronikus formában, elektronikus adatkapcsolat útján, az érintett nemzetbiztonsági szolgála t
által meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő , az adatkezelő által térítésmentesen
kiépített és üzemeltetett csatlakozási felületen kell végrehajtani, valamint hiányos és
töredékadatok tekintetében is teljesíteni kell. [Az adattovábbítás tényét mind az átadó, min d
az átvevő szervnél dokumentálni kell,] "

(2) Az Nbtv . 40. §-a a következő (1 a)-(1 b} bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az (1) bekezdésben meghatározott adattovábbításokról az átadó szerv az adattovábbítá s
tényének és idöpontjának, valamint az átvevő szerv által az adatkéréskor képzett egyedí,
azonosítónak a rögzítésével, illetve az átvevő szerv az adattovábbítás tényének, időpontjának)
egyedi azonosítójának és az adatkérés céljának rögzítésével olyan elkülönült nyilvántartás t
vezet, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. A nyilvántartásokból az egye s
adattovábbításokra vonatkozó adatok az adattovábbítástól számított öt év elteltével törölhetnek .

(1 b) Az (1) bekezdésben meghatározott igényeknek megfelelő műszaki rendszert az
adatkezelőnek az érintett nemzetbiztonsági szolgálat részére a műszaki követelményekrő l
történő írásbeli tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kell kialakítani . ,'

5. A bizottság a törvényjavaslat 27. §-ának akövetkező módosítását javasolja:

27. T Az Nbtv . [az 52 . F-t követően] a következő alcímmel és 52/A—5211, §-sal egészül ki :

„A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó
különös rendelkezések
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52/A. § (1) A Terrorelhántási Információs és B űnügyi Elemző Központ az együttműködő
szervtől adatokat az 52/B-52/G. §-ban meghatározottak szerint kizárólag a 8/A. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátása céljából szerezhet bé .

(2) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ a rendőrség belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervének, a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 7. § (I) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatával összefüggésbe n
keletkezett adatokat nem szerezheti be .

52/B. § (1) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ az együttműködő szerv
által kezelt, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 8/A . § (1)-(3 )
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörének gyakorlásához szükséges adato t

a) — e törvény eltérő rendelkezése hiányában — az azt tartalmazó adatkezelési rendszerből
közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján ,

b) az azt tartalmazó adatkezelési rendszerhez közvetlen és teljes kör ű hozzáférést biztosító
más módon, elsősorban a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi ElemzőKözpont által
meghatározott elektronikus adathordozó eszközzel

szerzi be .

(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 30/A . § g)—m) pontjában
meghatározott együttm űködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot kizárólag akko r
szerzi be az {])bekezdés b) pontjában írt módon, ha az adatot az (1) bekezdés u) pontjában írt ,
módon nem lehet beszerezni .

(3) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ a 30/A . § aj—e) pontjában
eghatározott együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot a (2)

bekezdésben foglalt feltétel hiányában is beszerezheti az (1) bekezdés h) pontjábá n
meghatározott módon .

(4) A 30/A. § a »J) pontjában meghatározott együttműködő szerv adatkezelési rendszerében .
található adatot kizárólag az adott együttműködő szerv azon hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagja szerezheti be, aki a szolgálatát a 20 . § (1a) vagy (lb) bekezdése alapján _ a
Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központnál teljesíti .

52/C. § (1) A közvetlen elektronikus adatkapcsolat együttműködő szerv adatkezelési rendszere
elérését biztosító felülete kiépítésének és működtetésének költségét az együttm űködő szerv
viseli, az azon keresztül történő adatelérést a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző
Központnak térítésmentesen biztosítja .

(2) A közvetlen elektronikus adatkapcsolatot olyan módon kell megvalósítani, hog y
a) az kizárólag az 52/B. § (1) bekezdésében meghatározott adat elérését tegye lehet ővé,
b) az ne eredményezze az együttm űködő szerv részére titkos együttműködés keretében .

információt szolgáltató személy kilétének felfedését ,
c) annak jogszerűsége, célhoz kötöttsége, továbbá az adathoz az 52/G . § alapján hozzáférő

személy egyéni felelőssége megállapítható legyen .

(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a közvetlen elektroniku s
adatkapcsolat útján az együttműködő szerv -adatkezelési rendszerében található adatot nem
változtathatja meg, az adatkezelési rendszerben adatot nem helyezhet el .
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(4)Az 52/B. §-ban meghatározott adatszolgáltatás tényét mind az együttműködő szervnél, mind
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál az információs önrendelkezés i
jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adattovábbítás i
nyilvántartásban kell rögzíteni .

(5) Amennyiben a minősített adat az Észak-atlanti Szerződés Szervezete [(a továbbiakban :
NATO), a Nyugat-európai Unió (a továbbiakban : NYEU)], valamint az Európai Uni ó
Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Atomenergia Közösség [(a továbbiakban:
EURATOM)1, az Európai Rendőrségi Hivatal [(a továbbiakban : EUROPOL)1, az Európai
Igazságügyi Együttműködési Egység [{a továbbiakban: EUROJUST)1 valamely szei~vét©l[,j
vagy külföldi titkosszolgálatoktól származik, az adat átadásáról az együttm űködő szerv
vezetője dönt .

52/D.§ A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ nemzetbiztonsági . célbó l
beszerzi és kezeli a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusa alapján az ott meghatározott adatkörben és időtartamban a külföldi szerv által a
rendelkezésére bocsátott adatot is .

52/E. § (1)A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az általa kezelt adato t
az adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett együttm űködő szervnek
a 8/A. § [(2)1(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbítja, feltéve hogy a z
együttműködő szerv törvény alapján jogosult az adat kezelésére és az hatásköre gyakorlásához,
illetve feladatai ellátásához szükséges .

(2) Az együttm űködő szerv vezetője nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdekre tekintettel a
Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ által közvetlen elektronikus
adatkapcsolat útján elért vagy a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központnak
más módon szolgáltatott, titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett ada t
büntetőeljárásban történő felhasználását, illetve meghatározott más együttm űködő szerv vagy
más állami adatkezelő szerv részére történő továbbítását el őzetes hozzájárulásához kötheti .

52/F. § (1) A kormányzati tájékoztató tevékenységhez, az elemző-értékelő tevékenységhez ,
valamint a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi ElemzőKözpont igazgatásához kapcsolódó
adatokat elkülönítetten kell kezelni .

(2) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ az elemző-értékelő
tevékenység, illetve a kormányzati tájékoztató tevékenység céljából az általa kezelt adatoka t
tartalmazó, elkülönitett .adatkczelési rendszereket egymással és más adatkezelési rendszerrel
összekapcsolva, meghatározott feladat teljesítése érdekében egyedi adatkezelést végezhet . Az
ősszekapcsolás során keletkezett olyan új adatokat, amelyek az elemző-értékelö tevékenység,
illetve a kormányzati tájékoztató tevékenység során nem kerülnek felhasználásra ,
haladéktalanul törölni kell .

(3) A Terrorelhántási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által kezelt adatot
haladéktalanul törölni kell akkor is, ha az együttm űködő szervtől beszerzett adatot az
együttműködő szerv a saját adatkezelési rendszeréből törölte . Az együttműködet szerv az adat
törlésérő l közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján tájékoztatja a Terrorelhárítási Információ s
és Bűnügyi Elemző Központot .
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52/G. § „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által kezelt adato t
tartalmazó adatkezelési rendszerbe csak a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző
Központ hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársa, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítói jogkörében- eljárva ,
továbbá sarkalatos törvény által feljogosított más szerv tekinthet be, annak adattartalmáró l
felvilágosítást vagy értesítést kérhet .

5211-1 . § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi' Elemző Központ a 8/A. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében az utasadat szolgáltatójától átveszi 'és kezeli az
utasadatokat .

(2) Az utasadatok átvételének és kezelésének a célj a
a) a terrorizmussal, a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények, valamint az

illegális migráció területén megjelenő szervezett bűnöző i csoportok és bűnszervezetek
által elkövetett bűncselekmények felderítésének és nyomozásának, illetve az illegális
migráció megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos feladatok el ősegítése,
-továbbá

b) a, nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárításának ,'az
elősegítése.

(3) Az utasadat szolgáltatója a Terrorelhárítási ínformációs és B űnügyi Elemző Központ által
meghatározott elektronikus formátumban és módon adja át az utasadatot .

(4) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A . § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében

a) az utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatokat összeveti [a 8/A . § (I) bekezdés
a) pontjában meghatározott célbóljax	 elemző-értékelő tevékenység céljából kezel t
adatokkal ,

b) az utasadatok tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményekre,
tevékenységekre, illetve törekvésekre utaló információk gyűjtése érdekében elemző -
értékelő tevékenység keretében kockázatelerezést végez, é s

c) az átvett utasadatokról nyilvántartást vezet .

(5) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemz ő Központ a (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladata ellátása érdekében a törvényben meghatározott esetekben más állam i
szervektő l, illetve nyilvántartásokból az érintett személy azonosítása céljából személye s
adatokat vehet át .

(6) Ha a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ az utasadat-információ s
feladatai során az elemző-értékelő tevékenység keretében a terrorizmussal vagy a szervezett
bűnözéssel összefüggő bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúját vagy a
nemzetbiztonságot veszélyeztető lehetséges kockázatot állapít meg, a terrorizmussal vagy a
szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény felderítésére, nyomozására vagy a
nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvés, tevékenység elhárítására hatáskörrel rendelkez ő
szervet az utasadat átadásával égyidej ű leg értesíti .

(7) Ha a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ az utasadat-információs
feladatai során az elemző-értékelő tevékenység keretében az illegális migráció területé n
megjelenő szervezett bűnözői csoportok és bűnszervezetek által elkövetett b űncselekmény
elkövetésének lehetséges gyanúját vagy az illegális migrációra utaló lehetséges kockázato t
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állapít meg, az e b űncselekmény felderítésére, nyomozására vagy az illegális migrációva l
összefüggésben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveket az utasadat átadásával egyidejű leg
értesíti.

($) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ az átvett utasadatot a
Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központhoz érkezést követő öt évig kezeli .

(9) Az utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatot a Terrorelhárítási Információs é s
Bűnügyi Elemző Központhoz érkezést követő 30 nap elteltével személyazonosításra _
alkalmatlanná kell ténni . A személyazonosításra való újbóli alkalmassá tételt kizárólag á
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vezetője rendelheti el, abban az
esetben, ha a nemzetbiztonságot vagy az ország függetlenségét súlyosan veszélyeztet ő
esemény, illetve ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett b űntett
elkövetésére vagy ilyen bűntett előkészületére utaló gyanú ezt szükségessé teszi .

(10) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi ElemzőKözpont a (9) bekezdés szerinti egyedi
engedély alapján ismét személyazonosításra alkalmassá tett'adatokról nyilvántartást vezet . A
nyilvántartás tartalmazza :

a) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel rövid indokolását ,
b) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel id őpontját ,
e) az érintett adatok körét és
d) azt, hogy mely szerv kérésére került sor a személyazonosításra való újbóli alkalmass á

tételre.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott adatokat az ismét személyazonosításra alkalmassá tett
utasadatokkal azonos ideig kell megőrizni, az utasadatokkal egyidejű leg törölni kell .

(12) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az Európai'Unió tagállamai ,
valamint az Európai Unió jogi aktusával létrehozott nemzetközi szervezetek és adatkezelés i
rendszerek részére bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági célból az Európai Unió jogi aktusa,
illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján az ott meghatározott adatkörben é s
időtartamban továbbíthatja az általa kezelt utasadatot vagy vehet át utasadatokat .

(13) A Terrorelhárítási Információs és B űnügyi Elemző Központ harmadik országtól
bűnűldözési vagy nemzetbiztonsági célból nemzetközi szerz ődés alapján az ott meghatározot t
adatkörben vehet át utasadatot . A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
harmadik ország részére bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági célból nemzetközi szerz ődés
alapján az ott meghatározott adatkörben és időtartamban továbbíthatja az általa kezel t
utasadatot, feltéve hogy a harmadik ország átvev ő hatóságának a feladata bűncselekmények
megel őzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntet őjogi szankciók
végrehajtása .

52/I . § (I) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az utasadat-információs
feladatai során, ha az elemző-értékelő tevékenység keretében az 52/1-1 . § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott b űncselekmények lehetséges gyanúját, illetve tevékenységek
lehetséges -kockázatát állapítja meg, és az 52/H . § szerinti elemző-értékelő tevékenység
keretében nem azonosítható az 52/H. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározot t
bűncselekménnyel vagy tevékenységgel érintett, a Terrorelhárítási Információs és B űnügyi
Elemző Központ az érintett személy azonosítása céljából adatot -igényelhet a rendőrség
személyszállítást végző légifuvarozóktól átvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából .
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(2) A Terrorelháritási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az (1) bekezdés szerint átvet t
adatot az adat átvételétől számított' huszonnégy órán belül, illetve - ha az 52/H . szerinti
elemző-értékelő tevékenységre kerül sor, - az 52/H . § szerinti elemző-értékel ő tevékenység
befejezését vagy a (3) bekezdésben foglalt adatátadást követően haladéktalanul törli .

(3)A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az 52/H . (6) és (7) bekezdése
szerinti esetben - ha az (1) bekezdés alapján átvett adatot a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központ az elemző-értékelő tevékenység keretében felhasználta, - az (1 )
bekezdés alapján átvett adatot is átadja . "

6. A bizottság a törvényjavaslat 29. §-ának a következő módosítását javasolja :

29. IAz Nbtv. 61 . (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató Jeladataival kapcsolatosan nyilvántartást vezet ,
amely tartalmazza)

„c) az adott ügyben alkalmazott titkos információgyüjtés, illetve titkos adatszerzés eszközeinek
és módszereinek leírását, valamint a személyes adatnak nem min ősülő , műveleti értékkel bíró
információkat, technikai adatokat, ”

7. A bizottság a törvényjavaslat 32. §-ának a következő módosítását javasolja :

32. § Az Nbtv . 74 . §-a a következőj) -a) ponttal egésrű l ki :

/E törvény alkalmazásában]

elemzó'-értékelő tevékenység: a nemzetbiztonsági szolgálat birtokába került adatnak a
nemzetbiztonság, illetve Magyarország szuverenitásának védelme, b űncselekmény
elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása,
elfogása, körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, . bizonyítékok
megszerzése céljából történő feldolgozása, a feldolgozott adatból következtetések levonása ;
k) együttműködő szervek: a 30/A . §-ban meghatározott szervek ;
1) utasadat : a légiközlekcdésről szóló törvényben meghatározott, az utastól vagy
megbízottjától, illetve a személyszállítást végz ő légifuvarozó megbízásából jegyértékesítés t
végző szolgáltatótól származó adat ;
m) utasadat szolgáltatója: az (m]D pontban meghatározott adatot a terrorizmus és a szervezett
bűnözés megelőzésének, megszakításának, felderítésének el ősegítése céljából törvény szerint
átadó személyszállítást végző légifuvarozó;
n) közvetlen elektronikus adatkupcsnlát : a Terrorelhárítási Információs és- B űnügyi Elemző
Központ által meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő számítástechnika i
alkalmazás, amely az együttm űködő szerv által kiépített felületen keresztül a Terrorelháritási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az együttműködő szerv közötti dokumentált
adatátadást tesz lehetővé;
o) jelzés: a nemzetbiztonsági szolgálatok által a feladataik végrehajtásához kapgsolódóan a z
adatkezelési rundszerekben kezelt adatra vonatkozóan elrendelt értesítési meghagyás, < amely
biztosítja a jelzéssel ellátott adatot érintő eseményrő l így különösen az adatváltozásról, a z
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adatot érintő intézkedésről, az adatra vonatkozó cnegkcrescsről - az elrendelő nemzetbiztonsági
szolgálat tudomásszerzését ."

8. A bizottság a törvényjavaslatot a 34 . §-t követően új 35. §-sal kiegészíteni javasolja :

35. § Az Nbtv . 77. § (I) bekezdése a következ ő d) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormányt hogy rendeletben rrregrzllapztsa )

s,d) a titkos információgyűjtés feltételeinek biztosítása érdekében a titkos információgy űjtésre
feljogosított szervezetek és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a z
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseir ől szóló törvényben
rne atározott alkalmazásszol tatok e "ttmktidésének rendét és szabál alt ."

9.A bizottság a törvényjavaslat 44.'§-ának a következő módosítását javasolja :

44. Az Ekertv. a következő 3/B. §-sal egészül ki :

„3/B. § Az az alkalmazásszolgáltató, aki az információs társadalommal összefüggő olyan
szolgáltatást nyújt, amely a szolgáltatást igénybe vevők között titkosított kommunikáció t
biztosít olyan módon, hogy a kommunikáció tartalma vagy a kommunikációs csatorn a
felépítésével kapcsolatos funkciók nem kizárólag a felhasználó végberendezésén valósulnak
meg (végpont-végpont közötti titkosítás), köteles — az e törvényben meghatározott feltétele k
szerint – a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével továbbítot t
küldemények, közlések tartalmát a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre
jogosult szerv megkeresése esetén átadni, valamint [az azokkalja	 titkosított kommunikáció t
biztosító alkalmazás igénybevételével kapcsolatosan keletkező , vagy kezelt metaadatokat , a
13/13 . § szerint megőrizni és külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv
megkeresése esetén átadni .”

10.A bizottság a törvényjavaslat 46. §-ának a következő módosítását javasolja :

46 . § Ekertv. a következő 13lB. §-sal egészül

„13/B. § (1) Az az alkalmazásszolgáltató, aki titkosított kommunikációt biztosító szolgáltatás t
nyújt, köteles az ilyen alkalmazás igénybevételével továbbított küldeményekkel, közlésekke l
kapcsolatosan keletkező vagy kezelt, (2) bekezdés szerinti metaadatokat azok keletkezésétől
számított I évig megőrizni .

(2) A külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén a
titkosított kommunikációt biztosító szolgáltatást nyújtó alkalmazásszolgáltat ó
a) a szolgáltatás típusát;
b) a szolgáltatás előfizetőjének vagy felhasználójának a szolgáltatás igénybevételéhe z
szükséges azonosító adatait, a szolgáltatás igénybevételének dátumát, kezdő és záró időpontját;
c} a regisztrációhoz használt IP címét és"portszáát ;
d) az igénybevételnél használt IP címét és pontszámát ;
e) a felhasználói azonosítót
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köteles átadni."

11 . A bizottság a törvényjavaslat 47. §-ának a következő módosítását javasolja :

47. § Az Eke rtv . akővetkező 16fH. §-sal egészül ki :

„16/H. (1) Ha a Hatóság a titkos ínfarmácíágyüjtcsre jogosult szerv tájékoztatása alapján
megállapítja a 3/B . §-ban vagy a 13fB ._§=ban meghatározott kötelezettség megszegését, a jog i
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet alkalmazásszolgáltatót százezer forinttó l
tízmillió forintig terjedő , együttműködési kötelezettség megszegésével összefügg ő bírsággal
sújthatja .

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésével összefügg ő bírság többszörös jogsérté s
esetén ismételten is kiszabható .

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésével összefüggő bírságot a Hatóság számlájára
kell befizetni .”

12. A bizottság a törvényjavaslat 9. alcímének és 59-60. §-ának az elhagyását javasolja :

9 . [A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól ó
2011 . évi CXXVIII . törvény módosítása

59. § A katasztrófavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII . törvény 8. § (2) bekezdése a következő k)-m) ponttal egészül ki :

(A katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter)

„k) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 3-as vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén rendeletben korlátozhatja és a veszélyes áruszállításr a
(fuvarozásra) vonatkozó jogszabályokban meghatározottakon túl további biztonsági
feltételekhez kötheti a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvizi szállítását (fuvarozását) ,

1) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 2-es vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén rendeletben korlátozhatja, . Indokolt esetben- .megtilthatja a
tömegtartózkodásra alkalmas létesítmények látogatását, illetve a gyülekezési jog hatálya
alá tartozó rendezvények kivételével, a tömegrendezvények tartását ,

m) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 2-es vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén rendeletben korlátozhatja a veszélyes anyagokkal foglalkoz ó
üzemben, küszöbérték alatti üzemben végzett veszélyes tevékenységet .„

60. § A katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011 . évi CXXVÍII . törvény 81 . §-a a kővetkező h)-j) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter, hogy rendeletbe n
szabályozza :)
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„h) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 3-as vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításána k
(fuvarozásának) korlátozását, vagy a veszélyes áruszállításra (fuvarozásra) vonatkoz ó
jogszabályokban meghatározottakon túl további biztonsági feltételekhez kötését ,

i) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 2-es vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén, illetve a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvénye k
kivételével, a tömegrendezvények tartásának korlátozását, vagy indokolt esetben +
megtiltását,

j) a fennálló terrorfenyegetettség kapcsán meghatározott 2-es vagy annál magasab b
készenléti fokozat esetén a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatt i
üzemben végzett veszélyes tevékenység korlátozását .” )

13. A bizottság a törvényjavaslat 62. §-ának á következő módosítását javasolja :

62 . 1A Btk. 314. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő , aki az a) pontban meghatározott célbó l
u) jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állam i
szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítését ő l teszi függővé, vagy
b) terrorista csoportot szervez ”

14. A bizottság a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

' (2) A 30. § és a31 . [és 32 . ]* 2017. január 1-jén lép hatályba .

Indokolás

1. Lásd a T/10307/8/1 ; számú módosító javaslat indokolását. A változtatások jogtechnikailag
és nyelvhelyességileg pontosítják a képviselői módosító javaslatot .

Az 1 ., 2 . és 12. pontok összefüggnek.

2. Lásd a 7110307/812 . számú módosító javaslat indokolását . A változtatások jogtechnikailag
és nyelvhelyességileg pontosítják a képvisel ő i módosító javaslatot.

Az 1 ., 2, és 12 . pontok összefüggnek.

3. Jogtechnikai és nyelvhelyességi módosítás .

4. Lásd a T/10307111 . számú módosító javaslat índokolását .

5-7. Jogtechnikai és nyelvhelyességi módosítás .

8. Az Nbtv. 77. §-ának kiegészítése felhatalmazást biztosít a kormány számára, hog y
rendeletben határozza meg a nemzetbiztönságai szolgálatok és az Ekertv . szerinti ,
alkalmazásszolgáltatók együttműködésének szabályait .
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9-10 . A törvényjavaslat 44 . §-ának módosítása a 44 . és 46. § koherenciájának megteremtésé t
célozza .
A 46. § módosítását az alábbiak indokolják ;
A kommunikáció formái, lehetőségei az internet és az azt kihasználó alkalmazások fejlődéséve l
ugrásszerűen változnak, bővülnek, Ezekben a változásokban élenjáró szerepük van az internet -
technológiára épülő szolgáltatásoknak . Az új modell legjelentősebb hatása, hogy a jelenlegi
hírközlési szolgáltatók pusztán a hírközlési hálózatot biztosítják, míg az adott hírközlés i
eszközre telepített alkalmazáson keresztül pedig az alkalmazásszolgáltató gondoskodik a
tényleges kommunikációs szolgáltatásról .
A technikai fejlődés eredményeként jelenleg olyan alkalmazások érhetöek el többek között a z
interneten gyakorlatilag bárki által, amelyek lehet ővé teszik, hogy a felek közötti
kommunikációt a feleken kívül más ne ismerhesse meg. Ezen szolgáltatások esetében jelenleg
nem biztosított a törvényes ellenőrzést végző szervek . részére a kommunikáció
ellenőrizhetősége, ellentétben a hagyományos hírközlési szolgáltatásokkal . Jogszabályi
kötelezettségek - hiányában az alkalmazásszolgáltatókkal való együttm űködésre kizárólag
megegyezés alapján kerülhet sor, amely a gyakorlatban érdemi eredményeket nem hoz, mivel
á szolgáltatók döntik el, hogy hajlandóak-e együttmüködni vagy sem .
Magyarország alapvető biztonsági érdeke, hogy a nemzetbiztonsági és b űnüldözési érdekek
érvényre juttatását akadályozó, a törvényes ellenőrzést kizáró szolgáltatások ellenőrizhetővé
váljanak .

11.Jogtechnikai módosítás .

12.Lásd a T1103071813 . számit módosító javaslat indokolását .
Az 1 ., 2. és 12. pontok összefüggnek ,

13-14. Jogtechnikai módosítás.
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