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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvénynek egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése
érdekében szükséges módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek egyes fontos tisztséget
betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról

1. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 70. § (4)
és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 74. § i) pontjának ia) alpontjában megjelölt személy esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzést
az Országgyűlés elnöke a tisztségre történő jelölésnek az országgyűlési képviselők általi benyújtását
követő három munkanapon belül kezdeményezi.

(5)  A 74.  §  i)  pontjának ib)  és  id)  alpontjában megjelölt  személy esetében a  nemzetbiztonsági
ellenőrzést  a  köztársasági  elnök  a  személyre  vonatkozó  javaslatának  megtételével  egyidejűleg
kezdeményezi.”

2. §

Az Nbtv. 74. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[74. § E törvény alkalmazásában]

„i) nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy:
ia) a köztársasági elnök;
ib) a miniszterelnök,
ic) az Alkotmánybíróság tagja;
id) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok
biztosa;
ie) a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki
megbízott;
if) a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos;
ig) a nagykövet és az önálló külképviseletet irányító főkonzul;
ih)  az  autonóm  államigazgatási  szerv,  az  önálló  szabályozó  szerv,  a  központi  hivatal,  a
kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese;
ii)  az  Országgyűlés  Hivatalának  főigazgatója,  az  Országgyűlés  Hivatala  Szervezeti  és
Működési Szabályzatában meghatározott hivatali szerveinek, illetve azok önálló szervezeti
egységeinek vezetői és helyetteseik;
ij) a Köztársasági Elnöki Hivatal  vezetője,  valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal  önálló
szervezeti egységének a vezetője;
ik)  a  Honvéd  Vezérkar  főnöke,  a  tábornok  és  a  tábornoki  rendfokozattal  rendszeresített
beosztásba  kinevezett,  a  rendvédelmi  szerv  országos  parancsnoka  és  helyettese,  a
rendőrfőkapitány, a rendőrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetője;
il)  az  állami  vagy  többségi  állami  tulajdonban  lévő  gazdálkodó  szervezet  vezető
tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, felügyelő bizottságának tagja;
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im) a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust
elhárító szerv, valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya;
in) az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságába és a honvédelemmel
foglalkozó állandó bizottságába, illetve – amennyiben feladata ellátásához „bizalmas” vagy
ennél  magasabb  minősítési  szintű  minősített  adatot  szükséges  felhasználnia  –  az
Országgyűlés  által  létrehozott  vizsgálóbizottságba,  illetve  eseti  bizottságba jelölt  személy,
illetve tag;
io)  az  Országgyűlés  nemzetbiztonsággal  foglalkozó  állandó  bizottsága,  a  honvédelemmel
foglalkozó állandó bizottsága, valamint – amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy
ennél  magasabb  minősítési  szintű  minősített  adatot  szükséges  felhasználnia  –  az
Országgyűlés  más  állandó  bizottsága,  valamint  az  Országgyűlés  által  létrehozott
vizsgálóbizottság, illetve eseti bizottság eljárásában közreműködő szakértő;
ip) aki a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősített adatot kezelő
szervvel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló
szerződéses  jogviszonyban áll  és e jogviszonyával  összefüggésben fokozottan ki van téve
jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek;
iq)  aki  foglalkoztatási  jogviszony  vagy  a  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezésein  alapuló
szerződéses  jogviszony  alapján  a  minősített  adat  védelméről  szóló  törvény  szerinti
„Bizalmas!”,  „Titkos!”  vagy  „Szigorúan  titkos”  minősítésű  adat  megismerésére  vagy
felhasználására jogosult;
ir) a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott, a minősített adatot kezelő
szervvel  közreműködő  természetes  személy,  akinek  feladata  ellátásához  „Bizalmas!”,
„Titkos!”  vagy  „Szigorúan  titkos!”  minősítési  szintű  minősített  adatot  szükséges
felhasználnia;
is) az e törvény szerinti titkos információgyűjtést engedélyező bíró, valamint az a bíró, akinek
perbeli eljárási jogosultságát törvény nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához köti;
it)  az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnöke által  a  nemzetbiztonsági  ellenőrzésre  hatáskörrel
rendelkező  nemzetbiztonsági  szolgálatot  irányító  miniszter  egyetértésével  kiadott  közjogi
szervezetszabályozó  eszközben  meghatározott  tisztséget,  munkakört  betöltő  vagy  eljárási
jogosultságot gyakorló bíró, aki a tisztség vagy munkakör betöltésére, az eljárási jogosultság
gyakorlására tekintettel fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett
támadásnak vagy fenyegetésnek vagy a bírósági szervezetben betöltött tisztsége, munkaköre
alapján  a  minősített  adatvédelméről  szóló  törvény  szerinti  „Bizalmas!”,  „Titkos!”  vagy
„Szigorúan titkos” minősítésű adat megismerésére vagy felhasználására jogosult;
iu) az 55. § szerinti kijelölt ügyész;
iv) a Független Rendészeti Panasztestület tagja;
iw) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja;
ix) az Országgyűlési Őrség személyi állománya;”

3. §
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Az Nbtv. 70. § (2) bekezdés
a) pontjában az “ if) és ig) alpontjában” szövegrész helyébe az “ib), id) és ij) alpontjában”,
b) pontjában az “ie), il), im), it) és iv) alpontjában megjelölt személy, valamint az iu) alpontjában
megjelölt személyek” szövegrész helyébe az “ia), ic), ii), in), io), iw) és ix) alpontjában megjelölt
személy, valamint az iy) alpontjában megjelölt személyek”,
c) pontjában az “ib) és id) alpontjában” szövegrész helyébe az “ie) és ih) alpontjában”,
d) pontjában az “ia), ic), ih) és ii) alpontjában” szövegrész helyébe az “if), ig) és ik) alpontjában”,
e) pontjában az “ij) alpontjában” szövegrész helyébe az “il) alpontjában”,
f) pontjában az “ik) alpontjában” szövegrész helyébe az “im) alpontjában”,
g) pontjában az “iu) alpontjában” szövegrész helyébe az “iy) alpontjában”

szöveg lép.

4. §

(1)  Az  e  törvény  hatálybalépésével  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.
törvény  74.  §  i)  pontja  szerinti  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  alá  tartozó  azon  személy
vonatkozásában,  aki  korábban  nem  esett  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  alá,  a  nemzetbiztonsági
ellenőrzést harminc napon belül el kell végezni.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti,  korábban  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  alá  nem  eső  személy
vonatkozásában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. §-a szerint a
nemzetbiztonsági  ellenőrzés  kezdeményezésére  jogosult  személy  (a  továbbiakban:
nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult személy) a nemzetbiztonsági ellenőrzést e
törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül kezdeményezi.

(3)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  szerinti,  korábban  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  alá  nem  eső
személy  vonatkozásában  kezdeményezett  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  során  nemzetbiztonsági
kockázatot állapítottak meg, a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult személy a
nemzetbiztonsági ellenőrzésről készített szakvélemény kézhezvételétől számított három napon belül
megállapítja,  hogy  a  nemzetbiztonsági  ellenőrzéssel  érintett  személy  tekintetében  a
megválasztásához vagy kinevezéséhez szükséges  feltételek már nem állnak fenn,  és  megteszi  a
tisztség megszűnéséből fakadó intézkedéseket.

5. §

E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §

E törvény az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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Általános indokolás

Az  a  társadalmi  igény,  hogy  csak  olyan  szereplők  töltsenek  be  fontos  köztisztségeket
Magyarországon,  akiknek  a  múltja  átlátható  és  semmilyen  formában  nem  zsarolhatóak,  új
szabályozást igényel a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek vonatkozásában is.

Ha volt is indok arra, hogy fontos politikai, államigazgatási és közéleti funkciókat betöltők eddig
nem estek  nemzetbiztonsági  ellenőrzés  alá  és  így  lehettek  titkok  tudói  és  hazánk  sorsának
alakításában döntő szerepet tölthettek be, mára ez a helyzet tarthatatlanná vált. Különösen igaz
ez  a  miniszterelnökre,  aki  a  magyar  közjogi  berendezkedés  sajátossága  folytán  a  politikai
döntéshozatal központi szereplője.

A jogos társadalmi igényekre tekintettel indokolt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi  CXXV.  törvény törvényt  úgy módosítani,  hogy a  legfontosabb  köztisztségek  betöltői  is
bekerüljenek a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esők körébe.

A kérdés komplex rendezése (így pédául a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző szervek politikai
és  szakmai  ellenőrzésének  megerősítése)  indokolttá  teszi  a  több  mint  20  éve  megszületett
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény helyett egy új, átfogó igényű nemzetbiztonsági
törvény  megalkotását.  Nyilvánvaló,  hogy  egy  ilyen  szabályozás  előkészítéséhez  és
megalkotásához  hosszabb  időre  van  szükség,  ugyanakkor  már  ma  indokolt  legalább  a
nemzetbiztonsági ellenőrzés körének a legfontosabb szereplőkkel történő kiegészítése.

A Javaslat a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esők körének újrafogalmazása kapcsán figyelemmel
van  az  Alkotmánybíróságnak  a  bírák  nemzetbiztonsági  ellenőrzése  vonatkozásában  a
nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  egyes  rendelkezéseivel
összefüggő  utólagos  normakontroll  tárgyában  hozott  12/2017.  (VI.  19.)  AB  határozatában
foglaltakra is.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyi körének kiterjesztésére figyelemmel
– meghatározza az Országgyűlés elnöke és a köztársasági elnök hatáskörébe utalt ellenőrzési
kezdeményezések eljárási részletszabályait.

2. § 

A Javaslat – alapvetően építve a jelenlegi szabályozásra – kibővíti a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek körét, és új szerkesztésben adja meg a ma is nemzetbiztonsági ellenőrzésre
kötelezett  személyi  kör  meghatározását.  A ma  is  érintetteken  túlmenően  e  körbe  kerülne  a
köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Alkotmánybíróság tagja, a Kúria elnöke, az Országos
Bírósági  Hivatal  elnöke,  a  legfőbb  ügyész,  az  alapvető  jogok  biztosa,  valamint  a  Nemzeti

4



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

3. § 

A Javaslat  a  2.  §-ban  foglalt  módosítással  összefüggésben  pontosítja  az  Nbtv.  70.  §  (2)
bekezdésében foglalt hivatkozásokat.

4. § 

A  Javaslat  átmeneti  rendelkezésként  tartalmazza,  hogy  a  módosítással  nemzetbiztonsági
ellenőrzésre kötelezett  személyi  kör esetében az ellenőrzést a törvény hatálybalépését követő
tizenöt  napon  belül  kezdeményezni  kell,  amelynek  lefolytatására  harminc  nap  állna
rendelkezésre.

5. § 

A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
6. § 

Sarkalatossági záradék.
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