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Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/6353. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. június 18. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/6353/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: elhagyás

[34. §

A Külszoltv. a következő V. Fejezettel egészül ki:

„V. Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ VAGY KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK
MEGISMERHETŐSÉGE

57/A. §

(1) Ha
a) a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet hatálya alá
tartozó támogatási szerződés megkötésére irányuló eljárással összefüggésben

aa) a támogatási kérelemben,
ab) a támogatási kérelem befogadhatóságának vizsgálatakor keletkezett iratokban,
ac) a támogatási döntésben, illetve feltételes támogatási ajánlatban,
ad) a  támogatási  szerződés  módosítására  irányuló  kérelem  vizsgálatakor keletkezett
iratokban, valamint
ae) a beszámolás és visszakövetelés során keletkezett iratokban

foglalt adatok,
b) a diplomáciai érintkezés formalizált és nem formalizált dokumentumaiban foglalt olyan
adatok,  amelyek  a  diplomáciai  vagy  gazdasági  kapcsolatok  jövőbeli  kialakítására,
módosítására vagy megszüntetésére irányulnak az erre irányuló döntés meghozatala előtt,
valamint
c) a tartós külszolgálatra kihelyező szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a
külgazdasági,  külpolitikai  valamint  a  diplomáciai  feladatellátásban  érintett  vagy  abban
közreműködő  személyek  valamely,  e  feladatellátással  összefüggésben  kezelt  személyes
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adatának
megismerése  Magyarország  külpolitikai,  külgazdasági  vagy  nemzetgazdasági  érdekeinek
illetéktelen  külső  befolyástól  mentes  érvényesítését  vagy  nemzetbiztonsági  érdekeit
veszélyezteti, azok megismerése iránti igény teljesítését az adat keletkezésétől számított öt évig
meg kell tagadni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) az  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  meghatározott  adatok  megismerése  iránti  igény
teljesíthetőségéről  –  Magyarország  külpolitikai,  külgazdasági,  nemzetgazdasági  érdekeit
mérlegelve – a külgazdasági ügyekért felelős miniszter,
b) az  (1)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  adatok  megismerése  iránti  igény
teljesíthetőségéről  –  Magyarország  nemzetbiztonsági  érdekeit  mérlegelve  –  a  polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter dönt.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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