
 MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2014.  március 21., péntek

 Tartalomjegyzék

94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének 

részletes szabályairól 4346

95/2014. (III. 21.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, 

rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg 

szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 4352

25/2014. (III. 21.) BM rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 

szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról 4381

25/2014. (III. 21.) KIM rendelet Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló  

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról 4381

9/2014. (III. 21.) AB határozat Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 

megállapítása érdekében szükséges módosításról szóló  

2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes szövegrészei, valamint 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § 

(4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról  

és megsemmisítéséről 4383



4346	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	42.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelete
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

A Kormány az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény 14.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer célja és feladata

1. § (1) A  Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (a  továbbiakban: NATéR) az  e  rendeletben meghatározott 
keretek között, az  adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok 
alapján információt biztosít az  ország éghajlati állapotáról, az  éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti 
erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az  ezekhez való alkalmazkodási 
lehetőségekről.

 (2) A  NATéR üzemeltetője a  NATéR internetes felhasználói felületén (a  továbbiakban: NATéR Portál) térítésmentesen 
mindenki számára elérhetővé teszi a  nemzeti alkalmazkodási stratégiai keretrendszerhez kapcsolódó 
dokumentumokat, valamint a NATéR adattémáira vonatkozó meta-adatokat.

 (3) A  NATéR – kutató, elemző tevékenysége révén rendelkezésekre álló eredmények alapján – információt biztosít 
a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, valamint önkormányzatok számára az ágazati és területi
a) éghajlatpolitikai,
b) energiapolitikai,
c) közlekedési és infrastrukturális,
d) fejlesztéspolitikai,
e) mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, erdőgazdálkodást érintő,
f ) területi, települési, térségi,
g) közszolgáltatás-szervezési,
h) turisztikai,
i) az egészséggel és életminőséggel kapcsolatos, valamint
j) katasztrófavédelemmel kapcsolatos
tervezéshez.

 (4) A  NATéR üzemeltetője az  e  §-ban meghatározott célok elérése érdekében a  környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezései szerinti lehívási szolgáltatás, a  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel 
kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés szabályairól szóló kormányrendelet, valamint a  7.  § 
(2) bekezdésében meghatározott megállapodások alapján – az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 
– az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott téradattémák szerint biztosított adatokat feldolgozza és az  elvégzett 
vizsgálatainak és elemzéseinek eredményeiről egységes elektronikus információs rendszert üzemeltet.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  adatkezelő szervezet: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3.  § (5)  bekezdésében meghatározott olyan szervezet, amely 
az  ott meghatározott tevékenységet az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott téradattémák tekintetében 
végzi;

2.  interoperabilitás: a  téradatkészletek összeköttetésének és a  téradat-szolgáltatások között ismételt kézi 
beavatkozás nélkül létrejövő olyan összekapcsolódásnak a  lehetősége, amely a  téradatkészletek és 
-szolgáltatások elérését magasabb minőséggel biztosítja, mint az egyes információs rendszerek elkülönülten;
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3.  metaadat: téradatnak nem minősülő, ahhoz kapcsolódó, a  téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat 
leíró elektronikus információ, amely lehetővé teszi a  téradatkészletek és téradat-szolgáltatások elérését, 
nyilvántartását és felhasználását;

4.  NATéR: elektronikus információs rendszer, amelynek térinformatikai alapját a  nemzeti téradat-infrastruktúra 
(a  továbbiakban: NTI) képezi, és amely az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott téradattémák adatainak 
feldolgozásával előállított származtatott adatok vonatkozásában internetes informatikai szolgáltatásokat 
nyújt;

5.  származtatott adat: olyan adat, amely egy vagy több adat módosításával, vagy az azokkal végzett műveletek 
eredményeként jött létre és amelyből az alapadatok nem fejthetőek vissza.

3. A NATéR működése és az üzemeltető feladatai

3. § (1) A NATéR üzemeltetését a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.
 (2) Az üzemeltető az  (1) bekezdés szerinti feladatát az energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 

által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el, amelyet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
és a  NATéR Portálon közzé kell tenni. Az  üzemeltető az  Üzemeltetési Szabályzatot minden év január 31-ig 
felülvizsgálja.

 (3) A NATéR Üzemeltetési Szabályzata többek között tartalmazza
a) a hozzáférés és a hozzáférés megszüntetésének feltételeit,
b) a felhasználók felelősségi körét, valamint
c) az üzemeltető felelősségi körét.

 (4) A  NATéR üzemeltetéséről, valamint feladatainak megvalósításáról az  üzemeltető minden év február 15-ig szakmai 
beszámolót készít a  miniszter számára. A  beszámolót a  NATéR Portálon mindenki számára azonosítás nélkül, 
térítésmentesen elérhetővé kell tenni.

4. § (1) A  NATéR üzemeltetésének felügyeletét a  miniszter által kijelölt személy látja el, aki jogosult a  jogszabályban és 
az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzésére. A felügyelet keretében
a)  betekinthet a NATéR üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokba,
b)  tájékoztatást kérhet az üzemeltető tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

 (2) Az üzemeltető köteles együttműködni az (1) bekezdésben meghatározott személlyel a felügyeleti tevékenységének 
végrehajtása során.

5. § (1) Az  üzemeltető a  NATéR-on keresztül elvégzi a  nemzeti alkalmazkodási feladatok ellátása érdekében szükséges, a   
(2)–(5)  bekezdésben meghatározott adatkezelési, adatelemzési és kutatási, valamint információszolgáltatási 
feladatokat.

 (2) Az  üzemeltető a  kutatási és elemzési tevékenysége révén az  1.  § (3)  bekezdésében megjelölt területek 
vonatkozásában származtatott mutatókat, sérülékenységi elemzéseket, hatáselemzéseket, alkalmazkodási 
elemzéseket és azok eredményeit szolgáltatja. Az  üzemeltető metaadatokat szolgáltat a  NATéR-ben keletkezett 
származtatott adatokról, valamint a  NATéR-ben feldolgozott mindazon alapadatokról, amelyekről az  NTI nem 
szolgáltat metaadatokat.

 (3) A  NATéR, valamint a  NATéR működésében lehívási szolgáltatás nyújtásával közreműködő adatkezelő szervezetek 
– amennyiben a  műszaki feltételek adottak – az  interoperabilitás követelményének megvalósításával, a  7.  § 
(2) bekezdésében meghatározott megállapodásokban rögzítettek szerint kapcsolódnak össze.

 (4) Az üzemeltető az adatelemzési és kutatási feladatai körében
a) az éghajlatváltozás és más hosszú távú stratégiai kockázatok hatásainak vizsgálatához szükséges

aa) származtatott mutatókat dolgoz ki,
ab) ágazati és területi szempontú döntést támogató elemzéseket és értékeléseket dolgoz ki, valamint
ac) egységes értékelési módszertant fejleszt,

b) az éghajlatváltozás és más hosszú távú stratégiai kockázatok hatásaihoz való
ba) alkalmazkodás érdekében alkalmazkodási stratégiákat, döntés-előkészítési anyagokat, 

hatástanulmányokat dolgoz ki, valamint
bb) helyi és térségi alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához egységes tervezési módszertani 

segédletet fejleszt.
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 (5) Az üzemeltető információszolgáltatási feladatai körében
a) információt biztosít a  NATéR-ból az  1.  § (3)  bekezdésében meghatározott szervek, valamint a  tudományos 

kutatást végző szervezetek éghajlatváltozással kapcsolatos döntéseihez és kutatásaihoz,
b) közzéteszi a (4) bekezdés szerinti adatelemzési és kutatási feladatainak eredményeit,
c) közzéteszi a (4) bekezdés szerinti származtatott, döntést és tervezést segítő mutatókat, valamint
d) elérhetővé teszi a rendszer alkalmazásával kapcsolatos információkat.

6. §  A NATéR naprakész metaadatokat szolgáltat
a) a  téradatkészletekhez, -szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez és azok igénybevételéhez szükséges 

feltételekről,
b) a téradatkészletek eredetére, pontosságára, élességére és validálására vonatkozóan, valamint
c) a téradatkészletekhez történő nyilvános hozzáférés korlátozottságáról, és az esetleges korlátozások okairól.

7. § (1) Az  üzemeltető minden év október 31-ig – az  adatkezelő szervezettel egyeztetve – éves tervet készít a  következő 
évben tervezett vizsgálatok, kutatások és elemzések meghatározásával. Az  éves terv tartalmazza a  vonatkozó 
időszakban esedékes vagy tervezett kormányzati stratégiai tervezéshez szükséges elemzések meghatározását. 
Az éves tervet a miniszter hagyja jóvá.

 (2) Az  üzemeltető az  (1)  bekezdésben meghatározott éves terv alapján – a  vonatkozó ágazati jogszabályok 
rendelkezései alapján – megállapodást köt az  adatkezelő szervezetekkel az  éves terv végrehajtásához szükséges 
lehívási szolgáltatások igénybevételéről, illetve az adatok bekérésének feltételeiről. A megállapodás tartalmazza
a) az  adatkezelő szervezetek által – az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott téradattémák alapján – 

biztosítandó lehívási szolgáltatások, illetve téradatok körének pontos meghatározását,
b) a  lehívási szolgáltatások igénybevételének körülményeit vagy a  téradatok biztosításának gyakoriságát és 

határidejét, valamint
c) az adatszolgáltatás hozzáférésének, illetve adatátadás részletes feltételeit.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott megállapodás alapján az  adatkezelő szervezet az  üzemeltető számára  
– a  megállapodásban megjelölt feltételek teljesítésével – biztosítja a  lehívási szolgáltatások elérését, vagy átadja 
a megállapodásban megjelölt adatokat.

 (4) A NATéR által előállított származtatott adatok nyilvánosságára a statisztikáról szóló törvény, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

4. A NATéR elérése

8. § (1) A NATéR téradat-szolgáltatásai a NATéR Portálon érhetőek el. A NATéR Portál létrehozását, folyamatos felülvizsgálatát 
és frissítését az üzemeltető biztosítja.

 (2) A  9.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott felhasználók a  NATéR szolgáltatásait az  üzemeltető által, 
az  Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott rendelkezések betartásával a  NATéR Portálon keresztül vehetik 
igénybe.

 (3) Az a természetes személy vagy szervezet, amely megbízás alapján a 9. § (2) bekezdésében meghatározott valamely 
szervezet számára, a  szervezet feladatainak ellátása érdekében munkát végez, a  megbízó szerv vezetőjének 
kérelmére, a megbízási jogviszony igazolását követően, határozott idejű eseti hozzáférést kap.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a  hozzáférési jogosultság megszűnését az  érintett szerv 
vezetője legkésőbb a  megszűnést követő 3 napon belül köteles jelezni az  üzemeltető felé. Az  üzemeltető 
a  (3)  bekezdés alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező természetes személyről vagy szervezetről 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  jogosultsággal rendelkező természetes személy, illetve a  szervezet 
esetében a  szervezet nevében a  jogosultságot gyakorló természetes személy nevét és személyazonosító 
igazolványának számát. Az adatokat a jogosultság megszűnését követő 1 évig lehet megőrizni.

9. § (1) A NATéR által szolgáltatott metaadatok mindenki számára azonosítás nélkül, térítésmentesen elérhetőek.
 (2) A NATéR szolgáltatásaihoz a NATéR-ben történő előzetes regisztrációt követően közvetlen hozzáférés illeti meg

  1.  a Magyar Országgyűlés Hivatalának,
  2.  az Alkotmánybíróság,
  3.  a bíróságok,
  4.  az ügyészségek,
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  5.  az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
  6.  a Magyar Nemzeti Bank,
  7.  az Állami Számvevőszék,
  8.  a központi államigazgatási szervek és azok országos, területi, helyi szerveinek,
  9.  a Magyar Honvédség,
10.  a Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézeteinek,
11.  Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei területi kutatásokat folytató oktatási, tudományos 

kutatási szervezeti egységeinek,
12.  az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum,
13.  az Országos Környezetvédelmi Tanács,
14.  a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács,
15.  az Országos Meteorológiai Szolgálat,
16.  a Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
17.  a Központi Statisztikai Hivatal,
18.  a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság,
19.  a megyei önkormányzatok és hivatalaik,
20.  a települési önkormányzatok és hivatalaik,
21.  az országos önkormányzati szövetségek,
22.  a civil szervezetek országos, regionális, megyei szinten létrehozott egyeztető fórumának,
23.  a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, valamint
24.  a hivatásos katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveinek
regisztrált tagjait.

 (3) A NATéR szolgáltatásaihoz a középiskolai és felsőoktatási intézmény vezetője által kijelölt és a NATéR-ben regisztrált 
munkatársa, valamint a képzésben részt vevő regisztrált tanulója, hallgatója oktatási-kutatási célból közvetlenül fér 
hozzá.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Az üzemeltető a 3. § (2) bekezdésében meghatározott Üzemeltetési Szabályzatot e rendelet hatálybalépését követő 

30 napon belül készíti el.

11. §  Ez a rendelet az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 
14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5.  cikk (1)  bekezdésével összeegyeztethető szabályozást 
tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelethez

Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák

 1.  Közigazgatási egységek
Azok a  helyi, területi, regionális és országos egységek, amelyek igazgatási (működési, illetékességi) területeit 
közigazgatási határvonalak választják el, és statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgálnak.

 2.  Közlekedési hálózatok
Közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési hálózatok és az  ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, valamint a  modális 
hálózatokat összekapcsoló logisztikai csomópontok. Idetartozik továbbá a  transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti 
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és tanácsi határozatban (a  továbbiakban: 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) meghatározott 
transzeurópai közlekedési hálózat és annak az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2009. május 15-ét 
követő felülvizsgálatából eredő bármely módosítása is.

 3.  Vízrajz
Vízrajzi elemek, víztestek és az azokkal kapcsolatos elemek, különösen a vízgyűjtők és a részvízgyűjtők a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv fogalom-meghatározásaival összhangban.

 4.  Természetvédelmi területi kategóriák
Országos jelentőségű védett természeti területek, helyi jelentőségű védett természeti területek, nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területek.

 5.  Domborzat
Digitális domborzati modellek. Idetartozik a felszíni és víz alatti domborzat és a partvonal.

 6.  A felszín borítása
A Föld felszínének fizikai és biológiai borítása, beleértve a  mesterséges felszínt, a  mezőgazdasági területeket, 
erdőket, a természetes vagy részben természetes területeket, a vizes élőhelyeket és a víz-testeket.

 7.  Távérzékelési adatok
A föld felszínének földrajzi hivatkozással ellátott, műhold vagy légi adatgyűjtők által készített képi adatai.

2. melléklet a 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelethez

A tematikus téradatokra vonatkozó téradattémák

 1.  Statisztikai egységek a térinformatika vonatkozásában
Statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgáló egységek.

 2.  Talaj
A fel- és altalaj egyes szintjeinek jellemzése a  rétegvastagság, fizikai jellemzők, szerkezet, mechanikai összetétel, 
szervesanyag-tartalom. A  talaj erodálhatóságának mértéke, adott esetben a  lejtésviszonyok, becsült víztározó 
kapacitás értéke.

 3.  Térségi területhasználat
A területrendezési tervek térségi területfelhasználási kategóriái, a  műszaki infrastruktúra-hálózatok és az  egyedi 
építmények.

 4.  Emberi egészség és biztonság
A klímaváltozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó patológiák dominanciájának földrajzi eloszlása, illetve 
az e tényezőknek az emberi egészségre (például járványok) vagy a közérzetre gyakorolt hatását jellemző információ.

 5.  Közüzemi
Közüzemi létesítmények, különösen a szennyvíz- és hulladékkezelést, valamint az energia- és a vízellátást szolgáló 
közüzemi létesítmények.

 6.  Közszolgáltatások
Igazgatási, szociális és egészségügyi közszolgáltatások, különösen a  közigazgatási szervek, a  közgyűjtemények, 
a művészeti, közművelődési és egyéb kulturális intézmények, a polgári védelmi létesítmények, iskolák és kórházak 
és ezek ellátási körzetei.

 7.  Környezeti monitoring létesítmények
A környezetvédelmi monitoring létesítmények elhelyezkedése és működése, amely magában foglalja 
a  kibocsátások, a  környezeti elemek állapota, valamint az  ökoszisztéma egyéb paramétereinek (így például 
a  biodiverzitás, a  növényzet ökológiai állapota) a  hatóságok általi vagy a  nevükben történő megfigyelését és 
mérését.

 8.  Termelő és ipari létesítmények
Ipari termelőhelyek, ideértve a  környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. 
szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv által szabályozott létesítményeket, valamint a vízkivételt, a bányászati és 
a tároló létesítményeket.
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 9.  Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények
Mezőgazdasági eszközök és termelőlétesítmények (ideértve az öntözőrendszereket, az üvegházakat és istállókat).

 10.  A népesség eloszlása – demográfia
A népesség földrajzi eloszlása – ideértve a népességi jellemzőket és a tevékenységi szinteket jövedelmi, gazdasági 
vonatkozásban is – statisztikai elemzési egységek (hálótérképek, régiók, közigazgatási egységek) alapján összesítve.

 11.  Területhasználatot korlátozó övezetek
A területrendezési tervek szerinti térségi övezetek határai: az  Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi  
XXVI. törvényben lehatárolt országos övezetek, a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben lehatárolt 
kiemelt térségi övezetek, a  Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben 
lehatárolt kiemelt térségi övezetek, valamint a megyei területrendezési tervekben lehatárolt térségi övezetek.

 12.  Területgazdálkodási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek
A) A nemzetközi, illetve európai szinten irányított, szabályozott vagy adatszolgáltatási egységként kijelölt területek.
B) A  térségi hulladéklerakó helyek, az  ivóvízbázisok védőövezetei, a  nitrátérzékeny területek, vízi utak, a  térségi 
hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek, a  zajvédelmi zónák, a  nyersanyag-kutatási és 
bányászati engedélyköteles területek, a vízgyűjtő kerületek és az egyéb adatszolgáltató egységek.

 13.  Természeti kockázati zónák
Természeti veszélyek, így különösen az  ár- és belvizek, a  földcsuszamlások, a  felszínsüllyedések, az  erdőtüzek, 
a  földrengések, a  vulkánkitörések (minden légköri, hidrológiai, szeizmikus jelenség, amely – helye, súlyossága és 
előfordulási gyakorisága alapján – komoly társadalmi károk okozásának lehetőségét hordozza magában) alapján 
jellemzett veszélyeztetett területek.

 14.  Légköri viszonyok
A légkör fizikai jellemzői, ideértve a méréseken, modelleken vagy ezek kombinációján alapuló téradatokat, továbbá 
a mérési helyeket.

 15.  Meteorológiai földrajzi jellemzők
Időjárási viszonyok és mérésük; csapadék, hőmérséklet, a  felszín és a  növényzet párolgása, a  szél sebessége és 
iránya.

 16.  Biogeográfiai régiók
Ökológiai szempontból viszonylag homogén, növényzeti és éghajlati tulajdonságok alapján meghatározott 
térségek.

 17.  Élőhelyek és biotópok
Különleges ökológiai feltételekkel, folyamatokkal, struktúrával és az  élet fenntartásához kapcsolódó funkciókkal 
rendelkező földrajzi területek, amelyek az  ott élő élőlények számára kedvező fizikai feltételeket teremtenek. 
Idetartoznak azok a  szárazföldi és vízi területek, amelyek – függetlenül azok természetes vagy természetközeli 
állapotától – földrajzi, abiotikus és biotikus jellemzőik alapján különböztethetőek meg.

 18.  A fajok elterjedése
Az állat- és növényfajok (különös tekintettel az  ismert klímaindikátor fajok) előfordulásának földrajzi eloszlása 
az elemzési egységek (hálótérkép, régió, közigazgatási egység) alapján összesítve.

 19.  Energiaforrások
Energiaforrások, ideértve különösen a  szénhidrogéneket, vízenergiát, bioenergiát, nap- és szélenergiát, valamint 
adott esetben ideértve az erőforrás mértékére vonatkozó mélységi, illetve magassági információkat.

 20.  Földtan, ásványi nyersanyagok
Az összetétel és szerkezet alapján jellemzett földtan, ideértve az  alapkőzetet, a  víztartó rétegeket és 
a geomorfológiát is. Ásványi nyersanyagok, ideértve különösen a fémek érceit, az  ipari ásványokat, valamint adott 
esetben ideértve a nyersanyag elhelyezkedésére (hozzáférhetőségére) és mennyiségére vonatkozó információkat.

 21.  Energiát előállító egységek, erőművek, fűtőművek
Energiát előállító létesítmények, különösen az  atom, gáz, fűtőolaj, szén, alternatív (szél, nap, bio) erőművek, 
a villamos energiát és hőenergiát előállító létesítmények.
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A Kormány 95/2014. (III. 21.) Korm. rendelete
a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 
szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  egyenértékűséget az  interoperabilitási és operatív hatékonysági, illetve teljesítmény- és funkcionális 
követelmények alapján kell elbírálni. Az  egyenértékűség bizonyításához az  ajánlattévők számára a  bizonyítékok 
minden formájának használatát engedélyezni kell, amellyel az  egyenértékűség hitelt érdemlően igazolható. 
Az  ajánlatkérő szervnek minden olyan döntését meg kell indokolnia, amely szerint az  adott esetben 
az egyenértékűség nem áll fenn.”

2. §  A Rendelet 53. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  felek nem módosíthatják a  beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a  felhívás, 
a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző beszerzési 
eljárásban, az  eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre 
jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre 
terjeszti ki.
(9) A  (8)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a  szerződés módosítása 
olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a  szerződéskötést követően, a  szerződéskötéskor előre nem 
látható okból merült fel, és a  szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a  szerződés olyan eleme 
változik a  módosítás eredményeként, amely a  beszerzési eljárásban az  ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, 
az  ajánlatkérő köteles az  eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a  módosításról és annak részletes indokairól 
értesíteni.
(10) A (8) bekezdés b) pontja alkalmazásában a szerződésben meghatározott eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó 
növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő 
javára megváltoztatja.”

3. §  A Rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A.  § E  rendeletnek a  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról 
szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 2.  §-ával beiktatott 
53. § (8)–(10) bekezdését a hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések hatálybalépést követően történő 
módosítása vonatkozásában is alkalmazni kell.”

4. §  A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a  honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 95/2014. (III. 21.) Korm. rendelethez
„1. számú mellélet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Általános megjegyzések: 
1. A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, rendvédelmi és 

rendészeti, büntetés-végrehajtási, titkosszolgálati fogalomkört is tartalmazza. 
2. Az „idézőjelben” lévő kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a listának „A 

listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című mellékletében található. 
3. A vegyi anyagok névvel, és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti 

képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül 
elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak megállapításában, 
hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a 
nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt 
vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot 
tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet. 

4. Lásd még a Tanács 428/2009/EK rendeletét (2009. május 5.) a kettős felhasználású 
termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységre és tranzitjára vonatkozó közösségi 
ellenőrzői rendszer kialakításáról (EU Dual-use List). 

5. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék 
megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű 
termékmeghatározás alá eső termék is a Jegyzék hatálya alá tartozónak értendő. 

 
I. fejezet 
(ML 1) 
 
Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata 
fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők 
szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 
a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák: 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 
a) az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok; 
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai; 
c) az 1890 előtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai; 
b) sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek; 
2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek; 
b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek; 
c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek; 
d) a fenti a), b) és c) pontban meghatározott fegyverek hangtompítói, különleges 

fegyverállványok, csatlakozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és 
lángrejtők. 

1. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a sport és vadászati célra használt sima 
csövű fegyverekre, amennyiben azokat nem katonai célra tervezték vagy automata tüzelési 
módúak. 
2. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a kizárólag vaktöltényhez tervezett 
tűzfegyverekre és azokra, amelyek nem képesek kilőni semmilyen, az ML3. pontban 
meghatározott lőszert. 
3. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik azokra a fegyverekre, amelyek nem 
központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus tüzelési rendszerűek. 
4. megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás 
nélküli legfeljebb négyszeres nagyítású, optikai fegyver célzókészülékekre, amennyiben 
azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át. 



4354	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	42.	szám	

II. fejezet 
(ML 2) 
 
20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 
12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz 
tervezett különleges részegységek a következők szerint: 
a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, 

sorozatvetők, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű 
fegyverekés az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök. 

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, 
tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. 
fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez 
használatosak. 
2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

1. az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok; 
2. az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai. 

3. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a legfeljebb 500 m 
hatótávolságú, kikötött végű, robbanó anyagot vagy kommunikációs csatornát nem 
tartalmazó kézi indítású, irányított lövedékekre. 
b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai 

felhasználásra terveztek vagy alakítottak át. 
Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 
c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és 

fegyverirányzék-rögzítő szerelékek: 
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és 
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték. 

d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett 
fegyverállványok. 

 
III. fejezet 
(ML 3) 
 
Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek a következők szerint: 
a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek 

lőszerei; 
b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett 

gyújtószerkezetek. 
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott 

alkatrészek felölelik a következőket: 
a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedék csészék, lőszer 

hevederek, forgó hevederekés lőszerek fém alkatrészei; 
b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó 

eszközök; 
c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek; 
d) éghető töltényhüvelyek; 
e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 
2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerre, amely lövedék 
nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerre. 
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3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az 
alábbi célra terveztek: 
a) jelzés; 
b) madárriasztás; vagy 
c) olajkút gázfáklya begyújtása. 
 
IV. fejezet 
(ML 4) 
 
Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, 
valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, 
továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 
NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 
NB 2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei vonatkozásában (AMPS) lásd az ML4. 
fejezet c) pontját. 
a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst/köd gránátok, 

nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó 
töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, pirotechnikai eszközök, töltetek és 
szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal: 
a) füst/köd gránátokat, gyújtóbombákat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket; 
b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 
b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és 
2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő ’tevékenység’ céljára 

tervezték: 
a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy 
b) rögtönzött robbanószerkezetek (lED-k). 
Műszaki megjegyzés: 
Az ML4. fejezet b) pont 2. alpont b) alpontjának alkalmazásában a ’tevékenység’ a 
következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, 
működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés, 
felfedés, leállítás vagy megsemmisítés. 
1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal: 
a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1.000 kg gáznak a 

folyékony alakban történő előállítására alkalmas; 
b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas. 
2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, 

amelyeket kizárólag fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek 
megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól. 

c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS). 
Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével 
rendelkező AMPS-ekre: a) az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike: 

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív 
érzékelők; vagy 

2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők; 
b) ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek; 
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c) látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a földlevegő rakéták 
eltérítésére; és 

d) „polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkezik: 
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az 

adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak 
valamelyikével: 

a) polgári típusú minősítéssel; vagy 
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert 

okmánnyal; 
2. az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására 

szolgáló védelmet alkalmaz; és 
3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a 

rendszer működését, ha azt eltávolították abból a „polgári légi járműből”, 
amelyikbe eredetileg beszerelték. 

 
V. fejezet 
(ML 5) 
 
Kifejezetten katonai célra terveztt tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó 
eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység 
berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a 
következők szerint: 
a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbemérő irányzó berendezések és 

fegyverzet irányító rendszerek; 
b) cél-felderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; 

felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs 
berendezések; 

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység 
eszközei; 

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei 
közé tartoznak a felderítő berendezések is. 
d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy 

illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek. 
 
VI. fejezet 
(ML 6) 
 
Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 
NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. fejezetet. 
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek 

és részegységeik. 
Műszaki megjegyzés: 
Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában 

foglalja a pótkocsikat is. 
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b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 
1. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek, amelyeket a 

III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító 
anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el. 

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek: 
a) kifejezetten az ML6. fejezet b) pont 1. alpontjában meghatározott járművekhez 

tervezték; és 
b) a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) 

szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 
NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját. 
1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: 
a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek 

rögzítésre szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben 
meghatározott lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek; 

b) páncélozott járművek; 
c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek; 
d) műszaki mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, vontatásra vagy szállításra 

használt járművek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések/eszközök. 
2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten 
katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy 
mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: 
a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten lövedékálló tulajdonsággal terveztek; 
b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy 

járműkabin); 
c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez; 
d) világítás, elsötétítés esetére. 
3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári gépkocsikra vagy 
teherautókra, amelyeket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és 
páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el. 
 
VII. fejezet 
(ML 7) 
 
Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív 
anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevőkés anyagok a következők szerint: 
a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek 

képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi 
kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni. 

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: 

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil) – fluorfoszfonátok, úgymint: 
Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és 
Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0); 

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil 
(metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint: 
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6); 
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c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), 
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil 
vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9); 
2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: 

a) kénmustárok, úgymint: 
1.2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5); 
2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2); 
3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6); 
4.1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8); 
5.1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2); 
6.1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7); 
7.1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8); 
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1); 
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); 

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint: 
1.2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541 -25-3); 
2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1); 
3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8); 

c) nitrogénmustárok, úgymint: 
1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8); 
2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2); 
3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1); 
3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint: 
3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581 -06-2); 
4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint: 

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); 
b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 

94-75-7) [Agent Orange (CAS 39277-47-9)]; 
c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint: 

1. alkil [metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint 
DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3)]; 

2. o.-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt) 
O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-
propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8); 

3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7); 
4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5). 

d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok 
kombinációi, beleértve: 
1. a-bromofenilacetonitril, (a-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); 
2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 
2698-41 -1); 
3.2-klór-1 -feniletanon, fenacil-klorid (w-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 
5.10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9); 
6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9). 

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a tömegoszlató 
harcanyagokra, amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál. 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	42.	szám	 4359

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és 
gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és 
azok kombinációira. 
e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett 

részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések: 
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy 
2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi 

harcanyagok. 
f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő 

berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint: 
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára 

tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok 
részegységei; 

3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal 
szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi 
keverékek. 

Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) pont 1. alpontja magában foglalja a következőket: 
a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított 

légkondicionáló berendezések; 
b) védőruházat. 
NB: A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős 
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatók. 
g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére 

vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett 
részegységek. 

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő 
doziméterekre. 

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. 
pontját. 

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek 
előállításához használt specifikus sejtkultúrák. 

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és 
azok biológiai rendszerei a következők szerint: 
1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 

semlegesítésére és lebontására tervezett „biokatalizátorok”, amelyek a biológiai 
rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója, vagy genetikai manipulációja 
eredményeként jönnek létre; 

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges specifikus genetikai 
információt az alábbiak szerint: 

a) „expressziós vektorok”; 
b) vírusok; 
c) sejtkultúrák. 
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1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre: 
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját. 
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8); 
c) klór (CAS 7782-50-5); 
d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját. 
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8); 
f) 2004 óta nem használatos; 
g) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), méta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81 -4); 
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0); 
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3); 
j) brómaceton (CAS 598-31-2); 
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3); 
I) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0); 
m) klóraceton (CAS 78-95-5); 
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3); 
o) jódaceton (CAS 3019-04-3); 
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós 

jegyzékének 1C450.a.7. pontját. 
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pont 2. alpontjában meghatározott 
sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a 
polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a 
mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, 
környezetvédelemben, hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak. 
 
VIII. fejezet 
(ML 8) 
 
„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C011. pontját. 

2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős 
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A008. pontját. 
Technikai megjegyzés: 

1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét 
jelenti, amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel. 

2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha 
nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként 
használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). 

a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei: 
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-

oxide) (CAS 97096-78-1); 
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 

117412-28-9); 
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-

oxid) (CAS 117907-74-1); 
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 

klatrátjai (lásd még VIII. fejezet g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait); 
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4); 
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6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3); 
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6); 
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 
10. DIPAM (S.S’-diamino-2,2’,4,4’,6,6,’-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 

17215-44-0); 
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8); 
12. furazanok a következők szerint: 

a) DAAOF (diaminoazoxifurazan); 
b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 

13. HMX és változatai az alábbiak szerint: 
a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 

1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0); 
b) HMX difluoroaminált analógjai; 
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, 

tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3); 
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0); 
16. Imidazolok, a következők szerint: 

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; 
b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); 
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); 
d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; 
e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 
19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2); 
21. RDX és változatai: 

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 
1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4); 

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1); 
22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2); 
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. fejezet g) 

„Prekurzorok” 7. alpontját]; 
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin]; 
25. Tetrazoloka következők szerint: 

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); 
b) NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 

26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8); 
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a 

VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 6. alpontját); 
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. fejezet g) 

„Prekurzorok” 2. alpontját]; 
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7); 
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9); 
31. Triazinok a következők szerint: 
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a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); 
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4); 

32. Triazolok a következők szerint: 
a) 5-azido-2-nitrotriazol; 
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0); 
c) ADNT (1 -amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); 
d) BDNTA [(bisz-dinitrotriazol)amin]; 
e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); 
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9); 
g) 2010 óta nem használatos; 
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; 
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol); 
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 

33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a 
következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek: 

a) maximális sűrűségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy 
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás; 

34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a 
következő jellemzők mindegyikével rendelkeznek: 

a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, valamint 
b) 523 °K (250 °C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb időtartamig 

stabilak maradnak; 
b) „Hajtóanyagok”: 

1. az ENSZ „UN 1.” osztályába tartozó bármely szilárd hajtóanyag”, amelynek 
elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 250 
másodperc a nem fémezett vagy több mint 270 másodperc az alumíniumozott 
kompozíciók esetében; 

2. az ENSZ „UN 1.3.” osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, amelynek 
elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 230 
másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók, és 266 
másodperc a fémes kompozíciók esetében; 

3. „hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1200 kJ/kg; 
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek 

fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 
68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten; 

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek 
nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (–40 °C) hőmérsékleten az 5%-ot 
meghaladja; 

6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott 
összetevőt tartalmaz; 

7. az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”; 

c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők 
szerint és azok keverékei: 

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok; 
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6); 
3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 

18433-84-6) és azok származékai; 
4. hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. fejezet d) pont (oxidáló hidrazin 

származékok) 8. és 9. alpontját]: 
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a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban; 
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4); 
c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8); 
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7); 

5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, 
atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99%-ot 
tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből: 

a) a következő fémek és azok keverékei: 
1. berillium (CAS 7440-41 -7) 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból 

hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva; 
b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek: 

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 
60 µm-nél kisebb részecskemérettel; vagy 

2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85%-os 
vagy magasabb tisztasággal és 60 µm-nél kisebb részecske mérettel; 

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz 
összeállított, szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, pl. fém 
sztearátokat vagy palmátokat [pl. octal (CAS 637-12-7)], valamint M1, M2, és 
M3 sűrítőket tartalmazó katonai anyagok; 

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű 
üzemanyag adalékokkal; 

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb 
részecskemérettel, legalább 99%-os alumínium tartalmú anyagból; 

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68. 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt repülőgép-üzemanyagok 
végtermékek, nem összetevők. 
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 4. alpont a) pontja a kifejezetten korrózió 
csökkentésére szolgáló hidrazin keverékekre nem vonatkozik. 
3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpontját a robbanóanyagokra és 
üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket 
alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 
4. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pont 2. alpontja a bór-10-zel dúsított 
bórra és bórkarbidra (20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik. 
5. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pontja csak a részecske formában lévő 
fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal 
összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a folyékony, 
sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek. 
d) A következő oxidánsok és azok keverékei: 

1. ADN (ammóniumdinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6); 
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9); 
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: 

a) egyéb halogének; 
b) oxigén; vagy 
c) nitrogén; 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra 
(CAS 7790-91-2). 
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2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-
trifluoridra (CAS 7783-54-2). 

4. DNAD (1,3-dinitro-i ,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 
5. HAN (hidroxil-ammóniµm-nitrát) (CAS 13465-08-2); 
6. HAP (hidroxil-ammóniµm-perklorát) (CAS 15588-62-2); 
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8); 
8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4); 
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7); 
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 

8007-58-7) összeállítva, vagy azt tartalmazva. 
Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra 
nem vonatkozik. 
e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint: 

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd 
még az ML8. fejezet g) pont (Prekurzorok) 1. alpontját]; 

2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd még 
az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 1. alpontját]; 

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0); 
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3); 
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. fejezet g) 

pontjának (Prekurzorok) 8. alpontját]; 
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket 

tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek: 
a) nitrocsoportok; 
b) azidocsoportok; 
c) nitrát-csoportok; 
d) nitraza-csoportok; vagy 
e) difluoroamino csoportok; 

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei; 
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formai] (CAS 17003-79-1); 
9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formai) (CAS 376-90-9); 
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol 

formai); 
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai; 
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely 

egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál 
kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 C 
hőmérsékleten (CAS 69102-90-5); 

13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó 
poli(epiklórhidrin) a következők szerint: 

a) poli(epiklórhidrindiol); 
b) poli(epiklórhidrintriol); 

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-
7, 82486-82-6 és 85954-06-9); 

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-
48-8); 

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-
Nitratometil-3-metiloxetane)] (CAS 84051-81-0); 
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17. Polinitro-orto-karbonátok; 
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi 

propán melléktermék] (CAS 53159-39-0). 
f) „Adalékanyagok” a következők szerint: 

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9); 
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41 -5); 
3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS 9003-18-3); 
4. ferrocén származékok a következők szerint: 

a) butacén (CAS 125856-62-4); 
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1); 
c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat: 

ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7) 
1,1’-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4); 

d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7); 
e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke; 

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7); 
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3); 
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4); 
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6); 
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9); 
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31 -6); 
11. MAPO [tris-1 -(2-methyl)aziridinyl phosphine oxide] (CAS 57-39-6) BOBBA8 

[bis(2-methyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino phosphine oxidé]; 
és más MAPO származékok; 

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0); 
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9); 
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint: 

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint 
titá-nium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 
110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2); 

b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] 
pirofoszfát vagy KR3538; 

c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz 
(dioktil)foszfát; 
16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 
17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén 

imin-trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil 
vagy 2-etil helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben; 

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8); 
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó 

fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett 

poliaminok és azok sói; 
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); 

glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8). 

g) „Prekurzorok” a következők szerint: 
NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, 

meghatározott „Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak: 
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1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) [lásd még az ML8. fejezet e) 
pont 1. és 2. alpontját]; 

2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 
28. alpontját]; 

3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) [lásd még az 
ML8. fejezet a) pont 4. alpontját]; 

4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. fejezet a) 
pont 4. alpontját] (CAS 182763-60-6); 

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd 
még az ML8. fejezet a) pont 13. alpontját]; 

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 27. 
alpontját]; 

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 23. 
alpontját]; 

8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. 
fejezet e) pont 5. alpontját]. 

5. megjegyzés: 2009 óta nem használják. 
6. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet 
alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott 
energiahordozó anyagokkal, vagy az ML8. fejezet c) pontjában meghatározott 
fémporokkal: 
a) ammóniµm-pikrát (CAS 131-74-8); 
b) fekete lőpor; 
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); 
d) difluór-amin (CAS 10405-27-3); 
e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6); 
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1); 
g) tetranitronaftalin; 
h) trinitroanisol; 
i) trinitronaftalin; 
j) trinitroxilén; 
k) N-pirrolidinon; 1 -metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4); 
I) dioktil-malát (CAS 142-16-5); 
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11 -7); 
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), 

és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai 
vagy ariljai; 

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0); 
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0); 
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7); 
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); 
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11 -5); 
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos 

ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, 
amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak; 

u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111 -22-8); 
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3); 
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611 -92-7); 

metil-etil-difenil karbamid (centralitok); 
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x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3); y) etil-
N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2); 

z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4); 
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); 
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettős felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját]. 
 
IX. fejezet 
(ML 9) 
 
Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 
alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 
NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot. 
a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz 
alatti) vízi járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési 
feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzet hordozó rendszerekkel vagy 
páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

2. az ML9. fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi 
járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve 
vagy abba beépítve: 

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata 
fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott 
fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a „rögzítési” vagy felfüggesztési pontjai; 

Műszaki megjegyzés: 
A „rögzítési pontok” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítéskre vonatkoznak 
b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek; 
c) rendelkeznek a következők mindegyikével: 

1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és 
2. semlegesítési célokra tervezett „előmosó vagy leöblítő rendszer”; vagy Technikai 

megjegyzés 
1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerű 

helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, 
CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal felszerelt, korlátozott 
személyzeti hozzáférési pontjellemez. 

2. Az „előmosó vagy leöblítő rendszer” tengervizet permetező rendszer, amely képes 
a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására. 

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) 
pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők 
bármelyikével rendelkeznek: 
1. „CRBN-védelem”; 
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és 

parancshídház; 
3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), 

kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a 
környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy 



4368	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	42.	szám	

4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló 
rendszer; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint: 
1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők 

mindegyikével rendelkező dízelmotorok: 
a) legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény; és 
b) legalább 700/perc fordulatszám; 

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők 
mindegyikével rendelkező elektromos motorok: 

a) több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény; 
b) gyors forgásirány-váltási képesség; 
c) folyadékhűtés; és 
d) teljesen zárt kivitel; 

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok: 
a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és 
b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők; 

4. *levegőfüggetlen* (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett 
hajtóműrendszerek; Műszaki megjegyzés: 
*Levegőfüggetlen hajtóműrendszer* (Air Independent Propulsion, AIP) révén a 
lemerült tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes 
hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az 
ML9. fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a 
nukleáris energiát. 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok 
vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó 
hálók; 

e) 2003 óta nem használatos; 
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek 

képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy 
rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek 
képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb merülési 
mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül kifejezetten 
„lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. Az ML9. 
fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító 
rudazat hajótest áthatolóira. 
g) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és 

azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen 
csapágyakat foglalnak magukba: 
1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés; 
2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy 
3. vibráció elnyomás-vezérlés. 
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X. fejezet 
(ML 10) 
 
„Repülőgép”, „levegőnél könnyebb légi jármű”, személyzet nélküli légi jármű, 
repülőgéphajtómű (motor) és„repülőgép”-részegység, hozzátartozó berendezésekés 
részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a 
következők szerint: 
NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. pontot. 
a) „harci repülőgép” és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek; 
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb „repülőgép”, 

„levegőnél könnyebb légi jármű”, többek között a katonai felderítő, támadó, katonai 
kiképző, szállító és személyi állományt vagy katonai eszközt adott körzetbe kijuttató, 
logisztikai támogató repülőgép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett 
részegységek; 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli légi 
járművek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint: 
1. személyzet nélküli légi járművek (UAV), többek között távirányítással vezetett 

légi járművek (RPV), autonóm programozható légi járművek, és a „levegőnél 
könnyebb légi járművek”; 

2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök; 
3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, és 
a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag utántöltés eszközeit, amelyeket 
kifejezetten az ML10. fejezet a) vagy b) pontjában meghatározott „repülőgéphez” való 
használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légi-hajtóművekhez 
terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

f) nyomás alatt működő üzemanyag-feltöltők, nyomás alatti üzemanyag-utántöltő 
berendezések, kifejezetten szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett 
berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) 
vagy b) pontjában meghatározott „repülőgéphez” való használatra, vagy az ML10. 
fejezet d) pontjában meghatározott repülőgép-hajtóművekhez terveztek; 

g) túlnyomásos légzőkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák „repülőgépen” 
való használatra, antigravitációs ruhák, katonai védő sisakok és védő álarcok, 
„repülőgépen”, vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén átalakítók, katapultok és 
töltet által működésbe hozható eszközök vészhelyzetben a személyzet „repülőgépből” 
történő kimentésére; 

h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek, a következők szerint: 
1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők; 
2. siklóernyők; 
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés 

(pl. ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések); 
i) az ejtőernyővel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten katonai 

felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz 
bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berendezést is. 
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1. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra 
tervezett „repülőgépekre” vagy a „repülőgépek” azon változataira, amelyek: 
a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra 

tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és 
b) valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam polgári 

légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek. 
2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra: 
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgéphajtóművek, 

amelyek valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam 
polgári légügyi hatósága „polgári repülőgépen való használatra” lajstromozott, vagy a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, 
kivéve azokat, amelyeket pilóta nélküli légi járművekhez terveztek. 

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) és d) pontjai csak azokra a kifejezetten nem katonai 
„repülőgépekre”, vagy repülőgép-hajtóművekhez tervezett azon katonai jellegű 
részegységekre és katonai jellegű kapcsolódó berendezésekre vonatkoznak, amelyek a 
katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek. 
 
XI. fejezet 
(ML 11) 
 
Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, 
vezetés-irányítási rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, valamint kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek a következők szerint 
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések; 
Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket: 
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket 

(úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs 
vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek képesek 
másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, 
működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás 
és zavarás elleni berendezéseket is; 

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum 

ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az 
ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 

c) Vezetési, Irányítási (Command and Control – C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési 
(Command, Control and Communications – C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési és 
Hírszerzési (Command, Control, Communications and Intelligence – C3I), Vezetési, 
Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Control, 
Communications, Computer and Intelligence – C4I) képességek, rendszerek, 
rendszerelemek, berendezések, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások. 

d)  víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses 
zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító 
berendezések; 

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési 
eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések; 

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, 
készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 

g) irányítási és navigációs berendezések; 
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h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések; 
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljából kifejlesztett digitális 

demodulátorok; 
j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”. 
NB: a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” tekintetében 

lásd az ML21. pontot. 
b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései. 
 
XII. fejezet 
(ML 12) 
 
Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az 
azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint: 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 

megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; kifejezetten e 
célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a 
diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek 
dinamikus vizsgálatára. 

NB: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek 
és azok lőszerei tekintetében lásd az ML1-ML4. pontot. 
1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten 
kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: 
a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű 

üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre 
történő felgyorsítására; 

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hő-gazdálkodási, 
kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos 
csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások 
számára; 

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló 
rendszerek; 

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást 
biztosító) rendszerei. 

2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az 
alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek: 
a) elektromágneses; 
b) elektrotermikus; 
c) plazma; 
d) könnyűgáz (könnyű gáz löveghez); vagy 
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). 
 
XIII. fejezet 
(ML 13) 
 
Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek a következők szerint: 
a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek: 

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy 
2. katonai felhasználásra alkalmas; 

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes 
szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
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c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján 
gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és 
komfort-töltés); 

d) testvédő páncélzat és védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő 
követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek. 

1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív 
páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 
2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, 
kivéve, ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták 
bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal. 
3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő 
páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes 
védelmére tart magánál. 
4. megjegyzés: Az ML 13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten 
bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú 
védősisakok tartoznak. 
1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A005. pontját. 
2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt szálas és rostos anyagok 
tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C010. pontját. 
 
XIV. fejezet 
(ML 14) 
 
„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök” vagy hadgyakorlat forgatókönyvének 
szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az 
ML2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának 
begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 
Műszaki megjegyzés: 
*Kifejezetten katonai gyakorló eszközök*: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a 
repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a 
fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló 
eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló 
emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását 
szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató 
berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) „repülőgépek”, a 
fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „repülőgép” gyakorló berendezés, a 
mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló 
berendezések. 
1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és 
interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték 
vagy alakították át. 
2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek 
használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre. 
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XV. fejezet 
(ML 15) 
 
Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, 
valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök a 
következők szerint: 
a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések; 
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések; 
c) képerősítő berendezések; 
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések; 
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések; 
f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és 

zavaráselhárító berendezések. 
Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket 
a katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy 
az ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek. 
1. megjegyzés: Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” 
kifejezés kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetében az alábbiakat foglalja 
magában: 
a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez); 
b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs); 
c) mikrocsatorna panelek; 
d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek; 
e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit); 
f) piroelektromos tv kamera csövek; 
g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei; 
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 

100 mikrosec redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek 
nagysebességű kamerák fontos alkatrészei; 

i) száloptikai képátalakítók; 
j) kompound félvezető fotókatódok. 
2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő 
csövekre”, vagy a kifejezetten az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával 
tervezett berendezésekre. 
NB: Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek 
besorolása tekintetében lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját. 
NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
6A002.a.2. és 6A002.b. pontját. 
 
XVI. fejezet 
(ML 16) 
 
Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1-ML4, ML6, 
ML9, ML10, ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek: 
Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás 
alapján azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik. 
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XVII. fejezet 
(ML 17) 
 
Különféle berendezések, anyagok és *könyvtárak*, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek a következők szerint: 
a) önálló alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű 
(ismételt belégzésű) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben 
megtervezve); 

2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő 
átalakításához tervezett részegységek; 

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz 
alatti úszó készülékekhez; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés; 
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és 

eljárások; 
d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök; 
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők 

valamelyikével bírnak: 
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; 
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai 

repeszek által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése 
révén), és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú 
hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy 

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre 
tervezték vagy minősítették; 

Műszaki megjegyzés: 
Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, 
készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás 
okozta szándékolatlan interferenciára. 
f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai 

felhasználásra tervezett *könyvtárak* (parametrikus műszaki adatbázisok); 
g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, 

amelyek magukban foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
„atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
vagy *átalakított* részegységeket; 

h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott 
vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem 
sorol fel; 

i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok; 
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy *átalakított* mobil 

javító műhelyek; 
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* harctéri generátorok; 
I) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* konténerek; 
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint 

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok; 
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek 

fejlesztéséhez tervezett kísérleti modellek; 
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- 

és érzékelővédelem); 
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p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított*, az EU közös katonai 
listájában máshol említettektől eltérő „üzemanyagcellák”. 

Technikai megjegyzés: 
1. Az ML17. fejezet alkalmazásában műszaki *könyvtár* (parametrikus adatbázis): a 
katonai természetű műszaki információk gyűjteménye, amely növelheti a katonai 
berendezések vagy rendszerek teljesítményét. 
2. Az ML17. fejezet alkalmazásában *átalakított*: bármely strukturális, elektromos, 
mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el. 
 
XVIII. fejezet 
(ML 18) 
 
Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai: 
a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek *gyártásához* 

tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, 
minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és 
az azokhoz tervezett berendezések. 

Műszaki megjegyzés: 
Az ML18. fejezet alkalmazásában *gyártás*: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és 

ellenőrzés. 
Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja 

magában: 
a) folyamatos nitrálók; 
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek 

bármelyikével rendelkezik: 
1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW 

(400 LE); 
2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy 
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást 

állít elő; 
c) dehidratáló prések; 
d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított 

csavaros extruderek; 
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához; 
f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), 

amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg; 
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei; 
h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére; 
i) az ML8. fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor 

gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító 
berendezések; 

j) az ML8. fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló 
konvekciós áramú konverterek. 

 



4376	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	42.	szám	

XIX. fejezet 
(ML 19) 
 
Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 
ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten 
azokhoz tervezett elemek részegységek: 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 

megakadályozására tervezett „lézer”-rend szerek; 
b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 

megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek; 
c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének 

megakadályozására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek; 
d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére 

vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések; 
e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai 

kísérleti modelljei; 
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a 

szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának 
előidézésére terveztek. 

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó 
fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi 
engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ: 
a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely 

hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához; 
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges 

részecskesugarat lőnek ki; 
c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás 

sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli 
célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék. 

2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten 
irányított energiát kibocsátó rendszerek: 

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; 

b) célkereső vagy követő rendszerek; 
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése 

megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek; 
d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés; 
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors 

műveletekre; 
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok; 
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására; 
h) „űrminősítésű” gyorsító alkatrészek; 
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés; 
j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés; 
k) „űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére. 
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XX. fejezet 
(ML 20) 
 
Kriogén és „szupravezető” berendezések a következők szerint, valamint kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 
a) kifejezetten katonai földi, vízi, reülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre 

tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (–170 °C) 
alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani; 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, 
amelyek nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az 
epoxigyantával impregnált anyagok – előállított kiegészítő eszközökből vagy 
részegységekből épülnek fel. 
b) olyan szupravezető villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket 

kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre 
terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők. 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid 
homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és 
olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, 
amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek. 
 
XXI. fejezet 
(ML 21) 
 
„Szoftver”, a következők szerint: 
a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy 

„szoftver” „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy 
átalakított „szoftver”; 

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az 
alábbiak szerint: 
1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, 

szimulálása vagy értékelése céljára tervezett vagy ilyen célra átalakított 
„szoftver”; 

2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy 
szimulálása céljára tervezett vagy ilyen célra átalakított „szoftver”; 

3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának 
meghatározására szolgáló „szoftver”; 

4. Vezetési, Irányítási (Command and Control – C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési 
(Command, Control and Communications – C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési 
és Hírszerzési (Command, Control, Communications and Intelligence – C3I), 
Vezetési, Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, 
Control, Communications, Computer and Intelligence – C4I) rendszer 
alkalmazások, vagy azok részelemei; 

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott szoftver, amelyet 
kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában 
nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában 
meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését. 
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XXII. fejezet 
(ML 22) 
 
„Technológia” a következők szerint: 
a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU 

közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy 
„használatához” „szükséges”; 

b) „Technológia” a következők szerint: 
1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott 

termékek teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek 
összeszereléséhez és azok működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához 
„szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek 
meghatározva; 

2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” 
„szükséges” még akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak gyártására 
használják; 

3. „technológia”, amely az ML7. fejezet a)–g) pontjaiban meghatározott mérgező 
anyagok, kapcsolódó berendezések vagy elemek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” 
vagy „használatához” „szükséges”; 

4. „technológia”, amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek 
vagy specifikus sejtkultúrák „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy 
„használatához” szükséges; 

5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai 
anyagokkal történő elegyítéséhez „szükséges”. 

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, 
„gyártásához” vagy „használatához” „szükséges” „technológia” akkor is engedélyköteles 
marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni. 
2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre: 
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles 

tételek vagy az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, 
működtetés folyamatos fenntartásához (ellenőrzéséhez) és javításához; 

b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a 
szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk; 

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses 
indukcióhoz kapcsolódó „technológiák”. 

 
XXIII. fejezet 
(HUML 23) 
 
Kifejezetten katonai célú felszerelések 
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás 
vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 
a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett 

hadi-, egyenruházati alapanyagok, hadi, egyenruházati termékek, cikkek, az ezekhez 
tartozó ékítmények, felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hord eszközök; 

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, 

védőfunkciójú eszközök és felszerelések. 
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XXIV. fejezet 
(HUML 24) 
 
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások, valamint tábori ellátást biztosító, kifejezetten 

katonai célokra használt eszközök: 
a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő 

kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása 
érdekében katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások; 

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., a IX–
XXIII., valamint a XXV–XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, 
rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből 
történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások; 

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok 
– beleértve az I–IV., VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket 
– megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre 
irányuló szolgáltatás; 

d) műveleti, hadműveleti területen vásárolt, tábori ellátást biztosító szolgáltatások; 
e) elasztikus üzemanyagtartály (üzemanyag szaktechnikai eszköz); 
f) tábori mozgókonyha (élelmezési szaktechnikai eszköz); 
g) tábori hűtő- és vízszállító utánfutó (élelmezési szaktechnikai eszköz); 
h) komplettírozott élelmiszercsomag (élelmezési szakanyag); 
i) élelmezési ellátást biztosító, kifejezetten katonai célra kifejlesztett terepjáró 

gépjárművek és szakfelépítmények (élelmezési szaktechnikai eszköz).” 
 
XXV. fejezet 
(HUML 25) 
 
Rendvédelmi, rendészeti kényszerítő eszközök, bűnfelderítő eszközök, illetve azok 
alkalmazásához szükséges anyagok: 
1. Különféle rendőrbotok, ütőeszközök 
a) gumibotok 
b) bevetési botok, 
c) összetolható rendőrbotok, 
d) többcélú rendőrbotok (tonfák), 
e) kardok. 
2. Mozgásszabadságot korlátozó eszközök 
a) műanyag bilincsek, 
b) patentbilincsek, 
c) zsanéros bilincsek, 
d) testbilincsek, 
e) vezetőszáras bilincsek, 
f) elfogó villák, 
g) elfogó hálók, 
h) útzárak, 
i) kordonok, 
j) gabalyító eszközök. 
3. Elektromos sokkolók 
4. Pirotechnikai eszközök és anyagok 
a) hanggránátok, 
b) fénygránátok, 
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c) hang- és fénygránátok. 
5. Tömegoszlatásra szolgáló speciális gépjárművek 
a) vízágyúk, 
b) tömegoszlató ráccsal vagy barikád romboló toló lappal felszerelt gépjárművek. 
6. Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot előidéző, természetes vagy 

mesterséges hatóanyagú, könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és 
anyagok. 

7. A vízágyúk alkalmazásához szükséges kémiai anyagok. 
8. Speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, 

tartozékaik. 
9. Nyomrögzítő berendezések és anyagok. 

„ 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 25/2014. (III. 21.) BM rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló  
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

1. §  A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató – a (4) bekezdésben és a 4. § 
(2) bekezdésében foglalt kivétellel – évente 1 alkalommal végzi el.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 25/2014. (III. 21.) KIM rendelete
az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 
szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § a), b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
12. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Az  országgyűlési képviselők választásán az  eredmény országosan összesített adatainak megállapítása 
során az  érvénytelen szavazólapok számának megállapításakor – a  levélben szavazás szavazólapjai kivételével – 
külön kell összesíteni
a) a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott és
b) a más ok miatt
érvénytelen szavazólapokra vonatkozó adatokat.
(2) A  hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapok számát a  rendkívüli események 
jegyzőkönyvében rögzített adatok alapján, a  más ok miatt érvénytelen szavazólapok számát a  szavazóköri 
jegyzőkönyvek adatai alapján kell összesíteni.”
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2. §  Az R. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A.  § (1) Az  országgyűlési képviselők választásán használandó, a  40., 41., 43., 44., 45., 46., 47. és 50.  melléklet 
szerinti nyomtatványok kitöltése során az  érvénytelen szavazólapok számára vonatkozó adatot az urnában 
lévő,  hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül kell rögzíteni. Ha az 
urnában hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólap van, ennek tényét, valamint az  ilyen 
szavazólapok számát a rendkívüli események jegyzőkönyvében kell rögzíteni.
(2) Az  országgyűlési képviselők választásán használandó, a  44.  melléklet szerinti nyomtatvány kitöltése során 
az urnában és a beérkezett borítékokban lévő szavazólapok számára vonatkozó adatot a szavazóköri jegyzőkönyvek 
adatainak összesítésével – a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül – 
kell rögzíteni.
(3) Az  országgyűlési képviselők választásán használandó, az  50.  melléklet szerinti nyomtatvány kitöltése során 
az urnában és a beérkezett borítékokban lévő szavazólapok számára vonatkozó adatot a szavazóköri jegyzőkönyvek 
és a  levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítésével 
– a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül – kell rögzíteni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Navracsics Tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, 
 teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 9/2014. (III. 21.) AB határozata
az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges 
módosításról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes szövegrészei, valamint a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének 
megállapításáról és megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány 
alapján indult eljárásban – dr. Balsai István, dr. Salamon László és dr. Szívós Mária alkotmánybírók különvéleményével 
– meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az  egyes törvényeknek a  nemzetbiztonsági ellenőrzés új 
szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9.  §-ának 
az a szövegrésze, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 68. § (4) bekezdését 
állapítja meg, és 13. §-ának az a szövegrésze, amely a 1995. évi CXXV. törvény 72. § (3) bekezdését állapítja 
meg, alaptörvény-ellenes, ezért a 2013. évi LXXII. törvény 9. §-át és a 13. §-át megsemmisíti.

 A megsemmisített rendelkezések ennek folytán nem lépnek hatályba.
2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 

72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.
 A megsemmisített rendelkezés a határozat közzétételének napját követő napon veszti hatályát.
3.  Az  Alkotmánybíróság a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 69.  § (4)  bekezdés 

b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. Az  alapvető jogok biztosa az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a  továbbiakban: Abtv.) 
24.  § (2)  bekezdése alapján kezdeményezte, hogy az  Alkotmánybíróság vizsgálja meg és az  Abtv. 41.  § 
(1)  bekezdésében biztosított jogkörében semmisítse meg az „egyes törvényeknek a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról” szóló 2013. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: 
Nbtvmód.) 9.  §-ának azt a  szövegrészét, amely a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Nbtv.) 68.  § (4)  bekezdését állapítja meg; 10.  §-ának azt a  szövegrészét, amely az  Nbtv. 69.  § 
(4)  bekezdés b)  pontját állapítja meg; 13.  §-ának azt a  szövegrészét, amely az  Nbtv. 72.  § (3)  bekezdését állapítja 
meg, valamint 16. §-ának azt a szövegrészét, amely az Nbtv. 72/C. § (4) bekezdését állapítja meg.

 [2] Álláspontja szerint az Nbtvmód. hivatkozott rendelkezései sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését (jogállamiság 
elve); az  Alaptörvény C)  cikk (1)  bekezdését (hatalom megosztásának elve); az  Alaptörvény VI.  cikk (1) és 
(2) bekezdését (magánszféra és személyes adatok védelme).

 [3] 1.1. Az Nbtvmód. a nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat változtatja meg, módosítja az ellenőrzés 
módszerét, eszközeinek alkalmazási körét, a  jogorvoslatot, az  ellenőrzés alá tartozó személyek meghatározására 
irányadó rendelkezéseket. Az  Nbtvmód. 9.  §-a módosítja az  Nbtv. 68.  §-át; a  módosított szakasz (4)  bekezdése 
értelmében nem csupán a  jogviszony létrejöttét megelőzően, hanem azt követően, folyamatosan is helye van 
nemzetbiztonsági ellenőrzésnek.
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 [4] Az Nbtv. új, az  Nbtvmód. 13.  §-ával megállapított 72.  § (3)  bekezdéséből az  következik, hogy ilyen esetben titkos 
információgyűjtés is folytatható, évente kétszer 30 napig.

 [5] Az indítvány szerint a  titkosszolgálati eszközökkel való megfigyelés vagy ellenőrzés az  érintett személynek 
az  Alaptörvény VI.  cikk (1)  bekezdésében rögzített alapjogát korlátozza, beavatkozást jelent a  magánszférába. 
Bár a  nemzetbiztonsági érdek legitim cél a  magánszféra korlátozására, az  Nbtv. új 68.  § (4)  bekezdése és 72.  § 
(3)  bekezdése nem felel meg az  alkotmányossági kritériumoknak. E  rendelkezések nem követelik meg, hogy 
bármilyen ok vagy gyanú felmerülése esetén kerüljön sor az  ellenőrzés megismétlésére; a  puszta tény, hogy 
az  érintettel szemben már folyt nemzetbiztonsági ellenőrzés, elegendő a  titkosszolgálati eszközök viszonylag 
hosszú távú alkalmazására. Továbbá, a nemzetbiztonsági ellenőrzés sajátosságai folytán az nem csupán az érintettre, 
hanem családtagjaira is kihathat.

 [6] A hivatkozott rendelkezések lehetővé teszik az ellenőrzést végző számára, hogy olyan adatokat gyűjtsön, amelyek 
feltárják a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy magánszférájának legbensőbb, leginkább védett területeit, 
korlátozva a magánlakás és a magántitok sérthetetlenségét is.

 [7] A fentiek alapján az  indítványozó szerint a  módosított Nbtv. 68.  § (4)  bekezdése és 72.  § (3)  bekezdése sérti 
az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében rögzített magán- és családi élet tiszteletben tartásához (magánszférához) 
való jogot, valamint a személyes adatoknak az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti védelméhez való jogot.

 [8] 1.2. Az  Nbtvmód. – 69.  § (4)  bekezdés b)  pontját megállapító – 10.  §-a szerint „a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső egyes jogviszonyokat kormányzati irányítás alatt álló foglalkoztató szervezetek vonatkozásában a  Kormány 
rendeletben, kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet esetében a  foglalkoztató szervezet 
vezetője a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 
miniszter egyetértésével kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben, ha ennek kiadására nem jogosult, 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter 
jóváhagyásával munkáltatói intézkedésben, írásban határozza meg” [Nbtv. 69. § (4) bekezdés].

 [9] Ezzel szemben az  Nbtv. korábban hatályos 69.  §-a még tételesen felsorol egyes jogviszonyokat (pl. miniszter, 
államtitkár, minisztériumi főosztályvezető stb.), más esetekben pedig a  szerv vezetőjének mérlegelési jogkörére 
bízza, hogy a folytatott tevékenység, illetve a minősített adatok kezelése indokolja-e a nemzetbiztonsági ellenőrzést. 
A (részben) egyedi elrendelést tehát a normatív elrendelés váltja fel.

 [10] Az Nbtvmód. 10. §-a által bevezetett módosítás folytán az Nbtv. 69. § (4) bekezdés b) pontjának utaló szabályából 
az  következik, hogy csak a  hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértésével (jóváhagyásával) határozható 
meg, hogy melyek azok a  jogviszonyok, amelyek betöltői fokozottan ki vannak téve jogellenes befolyásolási 
szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek [Nbtv. 74.  § in)  alpont]. Az  itt meghatározott esetkörök 
objektív módon nem határozhatók meg, sok esetben csak az egyedi esetben dönthető el, hogy az adott státussal 
kapcsolatban felmerülhet-e nemzetbiztonsági kockázat. A  hatalmi ágak elválasztásából, a  Kormánytól független 
szervek autonómiájából közvetlenül következik az  az igény, hogy a  Kormány tagjának ne legyen „vétójoga” 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok meghatározásában és ezen keresztül elvi lehetősége se 
legyen a független intézmények szervezetrendszerének, személyzeti politikájának alakítására, és ezen keresztül ne 
befolyásolhassa (akadályozhassa) a független szerveket feladataik ellátásában.

 [11] A hatalmi ágak elválasztásából származó követelmény az  indítványozó szerint, hogy a  végrehajtó hatalomnak 
tiszteletben kell tartania a  független intézmények autonómiáját; épp ezért a  független intézmények szervezetére 
vonatkozó szabályokat a Kormány tagja nem állapíthatja meg rendeletben, e kérdéseket törvénynek kell rögzítenie.

 [12] E garanciáknak az  indítvány szerint az  Nbtvmód. Nbtv. 69.  § (4)  bekezdés b)  pontját előíró szövegrésze nem felel 
meg, így az ellentétes az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdéséből levezethető követelményekkel.

 [13] 1.3. Az indítvány szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiságból ered az a követelmény, 
hogy a  nemzetbiztonsági szolgálatok eljárását is a  jog alá kell rendelni, a  jog uralmának a  nemzetbiztonságot 
érintő kérdésekben is érvényesülnie kell. Ebből következően az  Nbtv.-nek garanciákat kell adnia arra, hogy 
a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az azokat felügyelő miniszter döntése nem önkényes.

 [14] Az Nbtvmód. az  intézményi garancia hiányát kísérli meg azzal orvosolni, hogy az  Nbtv. új 72/C.  §-a lehetővé 
teszi, hogy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  hozzájárulás megtagadásával vagy visszavonásával 
szemben panasszal forduljon a  miniszterhez. Az  Nbtv. 72/C.  § (4)  bekezdése rögzíti továbbá, hogy a  panasszal 
szemben további jogorvoslatnak (azaz a  bírósághoz fordulásnak) nincs helye. Mindebből az  következik, hogy 
panasz esetén a  miniszter fogja eldönteni azt, hogy adott személy esetében fennállnak-e a  biztonsági feltételek; 
e döntés önkényességét pedig semmilyen garancia sem zárja ki. Az egyfokú jogorvoslati rend nem teszi lehetővé 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés külső kontrollját. A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esők között a  Kormánytól 
független állami szervek képviselői is vannak, esetükben a  külső jogorvoslat kizárása a  hatalommegosztás 
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Alaptörvény C) cikkéből következő elvével is ellentétes és sérti a jogállamiság Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében 
rögzített elvét is, mert nem teszi lehetővé annak bírói ellenőrzését, hogy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
pártatlanul, tisztességesen történik. A  külső kontroll fontosságára hívta fel a  figyelmet az  Európa Tanács ajánlása 
[ET tagállamaiban működő belső biztonsági szolgálatok felügyeletére vonatkozó 1402. (1999) sz. ajánlás, melyet 
1999. április 26-án (9. ülés) fogadott el a  Közgyűlés] is, amely – a  szervezetre, valamint az  operatív tevékenységre 
vonatkozó részei mellett – a  hatékony demokratikus ellenőrzéssel is foglalkozik. Felhívja a  tagállamokat, hogy 
a bírói, a priori ellenőrzés mellett, ex post facto ellenőrzést is tegyenek lehetővé, vagyis amennyiben az érintettek 
úgy érzik, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzés vagy operatív tevékenység során jogaikat feleslegesen megsértették 
vagy figyelmen kívül hagyták, legyen lehetőségük bírósághoz vagy más jogi testülethez fordulni.

 [15] Erre tekintettel az indítványozó szerint az Nbtv. új 72/C. § (4) bekezdése – a további jogorvoslat kizárása miatt – sérti 
az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levonható követelményeket.

 [16] 2. Az  alapvető jogok biztosa az  Abtv. 61.  § (2)  bekezdésére hivatkozással kérte az  Alkotmánybíróságot, hogy 
az  Nbtvmód. 2013. augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek hatálybalépését az  indítvány elbírálásáig 
függessze fel, mivel az  érintett alapjogok védelme és a  jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében 
azonnali intézkedésre van szükség.

 [17] Az Alkotmánybíróság 2013. július 15-én hozott, 19/2013. (VII. 19.) AB határozatával 2014. március 27-ig 
felfüggesztette a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályait módosító törvény azon rendelkezéseinek hatálybalépését, 
amelyek alapján a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló 
jogviszonya fennállása alatt folyamatosan nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt állna, és ennek során vele szemben 
naptári évenként kétszer 30 napig titkos információgyűjtést lehetne folytatni [Nbtvmód. 9. §-a és 13. §-a].

 [18] 3. Az  Alkotmánybíróság beszerezte a  Kúria elnöke, a  legfőbb ügyész, az  Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és a  belügyminiszter írásbeli véleményét. 
Az Alkotmánybíróság meghallgatta a belügyminisztert.

II.

 [19] 1. Az Alaptörvény hivatkozott szabályai szerint:
„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. […]”
„C) cikk (1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. […]”
„VI. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét 
tiszteletben tartsák.
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a  közérdekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez. […]”

 [20] 2. Az Nbtv. kifogásolt szabályai szerint:
„9. § Az Nbtv. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
»68. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nem felel meg a biztonsági feltételeknek, ha
a) nem alkalmas – különös tekintettel a munkavégzésen kívül tanúsított magatartására, magánéleti kapcsolataira, 
anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint olyan személlyel, az  erről való tudomásszerzést követően fenntartott 
kapcsolatára, akinek szándékos bűncselekmény miatt a  bíróság büntetőjogi felelősségét megállapította – 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony törvényes, illetéktelen befolyástól mentes ellátására;
b) személyével szemben olyan körülmény áll fenn, amely sérti vagy veszélyezteti a  minősített adat védelméhez 
fűződő érdeket.
(2) Amennyiben a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létrejötténél az  adott jogviszonyt 
szabályozó törvény a  jogviszony létrehozatalát kizáró feltételként nem határozza meg, a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személy nem felel meg a biztonsági feltételeknek akkor sem, ha
a) büntetett előéletű;
b) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonynak megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;
c) büntetlen előéletű, de a  bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben 
megállapította;
ca) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés 
esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig;
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cb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 
a mentesítés beálltától számított tíz évig;
cc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett 
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
cd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától 
számított öt évig;
d) a  bíróság a  kényszergyógykezelését rendelte el, a  kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre 
emelkedésétől számított három évig;
e) a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt próbára bocsátotta, a próbaidő elteltétől számított három 
évig.
(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony 
létrehozatalát megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzését a  72.  § (1)  bekezdésben meghatározott módon kell 
elvégezni.
(4) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy – az  (5)  bekezdésben megjelöltek kivételével – 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony fennállása alatt folyamatosan nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alatt áll, amelynek során a 72. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
(5) A  miniszter, az  államtitkár, a  Bizottságba, illetve a  Honvédelmi Bizottságba jelölt vagy abba megválasztott 
országgyűlési képviselő nemzetbiztonsági ellenőrzését a 72. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni.«
10. § Az Nbtv. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
»69. § (1) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létrehozatalát megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzését a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítésére jogosult személy kezdeményezi. Bíró, igazságügyi alkalmazott 
nemzetbiztonsági ellenőrzését a  munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezi. Ügyészségi szolgálati viszonyban 
álló személy esetében az ellenőrzést a legfőbb ügyész kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére a 74. § i) pontjának
a) if ) és ig) alpontjában megjelölt személy esetén a köztársasági elnök,
b) ie), il), im) és it)  alpontjában megjelölt személy, valamint az  iu)  alpontjában megjelölt személyek közül 
az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományába tartozó tábornok és tábornoki rendfokozattal rendszeresített 
beosztásba kinevezett személy esetén az Országgyűlés elnöke,
c) ib) és id) alpontjában megjelölt személy esetén a miniszterelnök,
d) ia), ic), ih) és ii) alpontjában megjelölt személy esetén a tevékenység szerinti irányító miniszter,
e) ij) alpontjában megjelölt személy esetén az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter,
f ) ik) alpontjában foglalt esetben az állomány szerint illetékes főigazgató,
g) iu) alpontjában megjelölt személyek esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka
jogosult.
(3) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetője kezdeményezi azon nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy 
nemzetbiztonsági ellenőrzését, aki esetében az  (1)–(2) bekezdés alapján nem állapítható meg a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés kezdeményezésére egyébként jogosult személy.
(4) A  74.  § i)  pont in) és io)  alpontjában meghatározott körben a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső egyes 
jogviszonyokat
a) kormányzati irányítás alatt álló foglalkoztató szervezetek vonatkozásában a Kormány rendeletben,
b) kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet esetében a  foglalkoztató szervezet vezetője 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter 
egyetértésével kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben, ha ennek kiadására nem jogosult, 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter 
jóváhagyásával munkáltatói intézkedésben, írásban határozza meg.
(5) Nem kell kezdeményezni
a) a köztársasági elnök,
b) a miniszterelnök,
c) az alkotmánybírák,
d) az Országgyűlés elnöke,
e) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
f ) a legfőbb ügyész,
g) az alapvető jogok biztosa és helyettesei,
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h) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
i) az Európai Parlament Magyarországon megválasztott képviselője és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
az országgyűlési képviselő
nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(6) Nem kell kezdeményezni továbbá a  nemzetbiztonsági ellenőrzést a  74.  § i)  pontjában meghatározott olyan 
személlyel kapcsolatban, aki számára törvény a minősített adat megismerését vagy felhasználását nemzetbiztonsági 
ellenőrzés lefolytatása nélkül is biztosítja.« […]”
„13. § Az Nbtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés és megelőző alcím lép:
»A nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtása
72. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául 
szolgáló jogviszony létrejöttét megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzést a  2. számú mellékletben meghatározott 
biztonsági kérdőívben feltüntetett adatok és az  ezen adatokat alátámasztó, nyilvántartásban, adatkezelési 
rendszerben, adatállományban kezelt adatok ellenőrzésével végzi el, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés során 
titkos információgyűjtést folytathat.
(2) Amennyiben a  biztonsági feltételek teljesülnek, a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági 
szolgálat a  2. számú mellékletben meghatározott kérdőív megérkezését követő 45 napon belül hozzájárul 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítéséhez, ellenkező esetben a  hozzájárulását 
megtagadja.
(3) A  68.  § (4)  bekezdésben foglaltak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés során a  nemzetbiztonsági ellenőrzést 
végző nemzetbiztonsági szolgálat elvégezheti az  (1)  bekezdésben meghatározott ellenőrzést, azzal az  eltéréssel, 
hogy a  titkos információgyűjtés külső engedélyhez kötött eszközeit és módszereit ugyanazon nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személy vonatkozásában naptári évenként legfeljebb két ízben, alkalmanként legfeljebb 30 napig 
alkalmazhatja.
(4) A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt, kockázati tényező feltárása esetén a 72/A. § (3), illetve 
(5) bekezdése szerint jár el.
(5) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére 
jogosult a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony fennállása során kockázati tényezőre utaló 
körülményt észlel, erről a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatot értesíti. Abban 
az  esetben, ha a  kockázati tényezőre utaló körülményt írásbeli bejelentés tartalmazza, az  erről szóló iratot 
a  bejelentés tartalma alapján annak elintézésére hatáskörrel rendelkező szerv mellett a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatnak is megküldi.« […]”
„16. § Az Nbtv. kiegészül a következő 72/C. §-sal és az azt megelőző alcímmel:
»Jogorvoslat a nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai ellen
72/C. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a hozzájárulás megtagadásáról vagy visszavonásáról való 
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a nemzetbiztonsági ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat 
főigazgatója útján panasszal élhet a miniszternél.
(2) A  miniszter a  panaszt a  beérkezésétől számított 30 nap alatt kivizsgálja, ez  a  határidő egy ízben 30 nappal 
meghosszabbítható.
(3) A miniszter
a) az alaptalan panaszt elutasítja a hozzájárulás megtagadásának, illetve visszavonásának hatályban tartása mellett;
b) a panasznak helyt ad és
ba) a  hozzájárulás megtagadását hatályon kívül helyezi és a  nemzetbiztonsági ellenőrzést lefolytató 
nemzetbiztonsági szolgálatot új eljárásra kötelezi vagy
bb) a hozzájárulás visszavonását hatályon kívül helyezi.
(4) A  miniszternek a  nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai ellen benyújtott panasszal kapcsolatos döntése 
ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
(5) Amennyiben a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 
az (1) bekezdésben meghatározott panaszban foglaltakkal egyetért,
a) a hozzájárulás megtagadására vonatkozó döntését visszavonja és a jogviszony létesítéséhez hozzájárul,
b) a hozzájárulás visszavonására vonatkozó döntését visszavonja.
(6) Ha a panaszban foglaltakkal a főigazgató nem ért egyet, a benyújtástól számított 8 napon belül állásfoglalással 
együtt felterjeszti a miniszternek.«”
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III.

 [21] Az indítvány részben megalapozott.

 [22] 1. Az  Alkotmánybíróság elsőként a  folyamatos ellenőrzés alatt állásra és a  titkos információgyűjtésre vonatkozó 
szabályokat vizsgálta [vagyis az  Nbtvmód. 9.  §-ának az  Nbtv. 68.  § (4)  bekezdését, az  Nbtvmód. 13.  §-ának  
az Nbtv. 72. § (3) bekezdését megállapító részét].

 [23] 1.1. Az  Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az  ellenőrzésnek az  a  célja, hogy az  érintett személynél feltárják 
a  kinevezése előtt a  nemzetbiztonsági kockázatnak minősülő körülményeket, és a  kinevező ennek az  ismeretnek 
a birtokában dönthessen a kinevezésről (vagy a további alkalmazásáról). Az ellenőrzés során kérdőívet alkalmaznak, 
a  kérdések az  ellenőrzött személynek az  állampolgárságára, a  családi állapotára, a  hozzátartozóira, vagyoni 
helyzetére, végzettségére, külföldi kapcsolataira, szenvedélybetegségekre, partnerkapcsolatra vonatkoznak.

 [24] A több tucat kérdésből néhány olyan körülményre vonatkozik, amelynek fennállása akár önmagában is 
bűncselekményt megvalósító magatartásra utal, pl. kábítószer–forgalmazás, kapcsolat jogállamellenes szervezettel. 
A többi kérdés jellemzően nem ilyen adatra vagy kockázati tényezőre vonatkozik.

 [25] Az ellenőrzés folyamatossága azt jelenti, hogy nemcsak a kinevezést megelőzően, hanem az ellenőrzés hatálya alá 
tartozó jogviszony fennállása alatt bármikor, konkrét „kockázati tényező” felmerülése nélkül is vizsgálódásnak lehet 
helye. Jóllehet az ellenőrzés kezdeményezőjének az általa észlelt kockázatról tájékoztatnia kell a szolgálatot, amely 
azt kivizsgálja, ez alól éppen a folyamatos ellenőrzés a kivétel: a szakszolgálat saját maga is, kezdeményezés nélkül 
ellenőrzést végezhet [lásd: Nbtv. 8. § (4) bekezdés, 72. § (1) és (3) bekezdés, 68. § (4) bekezdés].

 [26] A szóban lévő ellenőrzés nem bűnüldözési célú, nem bűncselekmény gyanúja, vagy kísérlete, valamint előkészülete 
(ha a törvény ezt is bünteti) ad rá okot.

 [27] Az Nbtvmód. legfontosabb eleme, hogy az  ellenőrzés hatálya alá tartozó munkaköröket, tisztségeket betöltő 
személy esetében a „C” típusú ellenőrzés bármikor megismételhető, és az  illető akár titkosszolgálati eszközökkel is 
megfigyelhető.

 [28] Ellenőrzésen a  fontosnak ítélt vagy bizalmas munkakört betöltők és az  ezekre jelöltek esnek át, illetve azok, 
akik minősített adatot kezelő szervnél legalább „bizalmas” minősítésű információt ismerhetnek meg. Az  egyes 
munkakörök ellátóit (például miniszter, minisztériumi főosztályvezető) minden esetben „C” típusú ellenőrzésnek 
vetik alá. A  törvény mentesít is meghatározott személyeket az  ilyen vizsgálat alól, többek között a  köztársasági 
elnököt, a kormányfőt, az Alkotmánybíróság tagjait, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, 
az  alapvető jogok biztosát, önkormányzati és a  Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőt, 
az  Országgyűlés tagjait – kivéve a  nemzetbiztonsági, illetve a  honvédelmi és rendészeti bizottságokban is 
dolgozókat.

 [29] A „C” típusú vizsgálat nem bűnügyi nyomozás, hanem kockázatfelmérő eljárás. A rendelkezésre álló nyilvántartások 
alapján ellenőrzik a vizsgált személy nyilatkozatait a kérdőíven, másrészt azt, hogy fennáll-e olyan körülmény, amely 
a személyt zsarolhatóvá teszi. A vizsgálat része a vizsgált személy teljes kapcsolatrendszere, de önmagában egyetlen 
körülmény fennállta sem zárja ki a  kinevezését. A  vizsgálat kezdeményezőjére tartozik, hogy – ha van kockázat – 
alkalmazza-e az érintett személyt.

 [30] A jogviszony fennállása alatt bármikor újabb vizsgálatot lehet lefolytatni, és ennek során a titkos információgyűjtés 
valamennyi eszköze és módszere – így a  külső (bíró vagy az  igazságügyért felelős miniszter által adható) 
engedélyhez kötött is – igénybe vehető. Bármikor lehallgatható, megfigyelhető az ellenőrzés alá eső munkakörben 
dolgozó személy; ez érinti mindazokat, akikkel érintkezik, például a családtagjait is.

 [31] Az ellenőrzés egyik módja a biztonsági kérdőívben feltüntetett adatokat alátámasztó, nyilvántartásban, adatkezelési 
rendszerben, adatállományban kezelt adatok ellenőrzése, másik módja a titkos információgyűjtés.

 [32] Az átvilágítás egy közel ötven kérdést tartalmazó kérdőív kitöltésével kezdődik. A  személyes adatokon túl 
nyilatkozni kell többek között a házastárs gazdasági érdekeltségéről, külföldi kapcsolatáról, illetve, hogy a vizsgálat 
alá eső ellen vagy házastársával (élettársával) szemben indult-e büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési 
eljárás. Nyilatkozni kell házasságon kívüli szexuális kapcsolatról, esetleg homoszexuális viszonyról, valamint arról, 
hogy az  illető fogyaszt-e alkoholt, esetleg drogot, volt-e elvonókúrán, és jeleznie kell, hogy tud-e olyan kockázati 
tényezőről, amely miatt kompromittálható vagy zsarolható lehet. Az  adatlapon közöltek ellenőrzésére legfeljebb 
három olyan személyt – nem rokonokat – kell megadni, akik tárgyilagos véleményt adhatnak a  vizsgáltról. 
Ezt követően a  nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai – nyíltan és operatív eszközökkel (lehallgatással, 
megfigyeléssel) – környezettanulmányt készítenek az illetőről.
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 [33] 1.2. Az ellenőrzés során, tetszőleges időpontokban, titkos információgyűjtés is folytatható, évente kétszer 30 napig.
 [34] A nemzetbiztonsági szolgálat által végzett titkos információgyűjtés minden eszközének és módszerének 

az  a  rendeltetése, hogy lehetővé tegye az  egyén magánszférájának állami ellenőrzését úgy, hogy az  érintettnek 
nincs lehetősége magánszférájának védelmére: sem az  információgyűjtés irányairól, sem mélységéről nem 
szerezhet tudomást. Az  ellenőrzés során a  házastársra, bejegyzett élettársra, élettársra és közös háztartásban élő 
nagykorú hozzátartozóra vonatkozó adatok is gyűjthetők.

 [35] 1.3. A  titkos információgyűjtés egyes kérdéseivel az  Alkotmánybíróság a  2/2007. (I. 24.) AB határozatban 
(a továbbiakban: Abh.) foglalkozott.

 [36] Az Alkotmánybíróság Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) hatálybalépését 
követően, az  Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 5.  pontjára tekintettel úgy foglalt állást, hogy „az újabb 
ügyekben vizsgálandó alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a  korábbi határozataiban kidolgozott 
érveket, jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az  Alaptörvény adott szakaszának az  Alkotmánnyal 
fennálló tartalmi egyezése, az  Alaptörvény egészét illető kontextuális egyezősége, az  Alaptörvény értelmezési 
szabályainak figyelembevétele és a  konkrét ügy alapján a  megállapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya, 
és szükségesnek mutatkozik azoknak a  meghozandó döntése indokolásába történő beillesztése” {13/2013.  
(VI. 17.) AB határozat, Indokolás [32]}. A  jelen esetben – habár az  Alaptörvény a  magánélet sérthetetlenségének 
jogát jelentősen kibővíti az  előző Alkotmány szabályaihoz képest – az  Abh. egyes megállapításai felhasználhatók. 
Erre a  következtetésre jutott az  Alkotmánybíróság 32/2013. (XI. 22.) AB határozata Indokolásának IV. 3.1.  pontja is 
(lásd: Indokolás [83]).

 [37] Az Abh. lényeges megállapításai közé tartozik, hogy a  jogszabályok a  titkosszolgálati eszközök alkalmazása 
szempontjából titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés között tesznek különbséget. A titkos információgyűjtés 
alkalmazására nyomozás elrendelése előtt kerülhet sor; az  Nbtv. a  titkos információgyűjtés szabályait önálló 
rendszerben tartalmazza, a  többi törvény ezzel szemben az  Rtv. (a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény) 
szabályrendszerére épül és arra utal vissza. A  titkos információgyűjtés lehet külső engedélyhez kötött, vagy külső 
engedélyhez nem kötött. A  titkos információgyűjtés fogalmát jogszabály nem határozza meg. A  különböző 
jogszabályok csak felsorolják azon eszközöket és módszereket, amelyek alkalmazásával ez  végrehajtható. A  külső 
engedélyhez kötött és az ahhoz nem kötött eszközök eltérőek.

 [38] Külső engedélyhez nem kötött eszközök: informátor alkalmazása, bizalmi személy, más titkosan együttműködő 
személy igénybevétele, puhatolás vagy információgyűjtés, adatellenőrzés és adatkérés, fedőokirat kiállítása, 
fedőintézmény létrehozása, helyiség, épület, más objektum, terep- és útvonalszakasz, jármű, esemény, személy 
megfigyelése, a megfigyelés eredményének hang, kép, egyéb jel vagy nyom rögzítésére szolgáló technikai eszközzel 
történő rögzítése, csapda alkalmazása, mintavásárlás, álvásárlás, bizalmi vásárlás, bűnszervezetbe történő beépülés, 
ellenőrzött szállítás, sértett helyettesítése, védett titok megismerése, díjkitűzés, jelzés elhelyezése, a  nyomozás 
megtagadásának vagy megszüntetésének kilátásba helyezése az együttműködő személlyel, a feljelentés elutasítása 
a fedett nyomozóval szemben. Az eszközök kiválasztása az alkalmazó döntésétől függ, csupán az informátor, illetve 
a bizalmi személy alkalmazására van egy részleges tilalom.

 [39] Bírói illetve miniszteri engedélyhez kötött eszközök: titkos kutatás és az  észleltek technikai eszközzel történő 
rögzítése, magánlakásban történtek technikai eszközökkel történő megfigyelése és rögzítése, levél, postai 
küldemény, telefonvezeték vagy azt helyettesítő távközlési rendszer útján továbbított közlés tartalmának 
megismerése és technikai eszközzel történő rögzítése, internet vagy más számítástechnikai eszköz alkalmazásával 
történő levelezés útján továbbított adatok, információk megismerése és felhasználása (ABH 2007, 65, 73–74.)

 [40] Az Abh. abból indult ki, hogy a  titkos eszközök alkalmazása alapvetően korlátozza a  magán- és családi élet, 
a magánlakás és levelezés tiszteletben tartásához, s ehhez szorosan kapcsolódva, az információs önrendelkezéshez, 
az információáramlás szabadságához és a személyes adatok védelméhez való jogot.

 [41] Az Abh. utalt arra is, hogy az  Emberi Jogok Európai Bírósága (a  továbbiakban: Bíróság) a  rejtett nyomozáshoz 
kapcsolódó ügyeket az  Egyezménynek a  magánélet szabadságát védő 8. Cikke rendelkezésein keresztül vizsgálja. 
A  határozat szerint a  Bíróság gyakorlata értelmében az  alkalmazást három szakaszból álló ellenőrzésnek kell 
alávetni: amikor a beavatkozást elrendelik, mialatt a beavatkozást végrehajtják, miután a beavatkozást befejezték. 
A  határozat tartalmazza, hogy az  ellenőrzést a  végrehajtó hatalomtól független „testületeknek” kell végezni. 
Elsősorban az  állandó, folyamatos és kötelező ellenőrzés a  garancia arra, hogy a  konkrét ügyekben nem sértik 
meg az  arányosság követelményét {pl. Klass és társai kontra Németország [PC] (5029/71) 1978. szeptember 6.; 
Malone kontra Egyesült Királyság [PC] (8691/79) 1984 augusztus 2.; Leander kontra Svédország (9248/81) 1987. 
március 26.}. Az  Abh. szerint határozataiban a  Bíróság kiemelte, hogy éppen azért, mert az  alapjogokba történő 
beavatkozás titkos, s mert az  ilyen eszközök használata a  végrehajtó hatalomnak „beláthatatlan” lehetőségeket 
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ad, elengedhetetlen, hogy már maguk az  eljárások kellő garanciát nyújtsanak az  egyén jogainak érvényesülésére. 
A  Bíróság a  világos normatartalom követelménye körében arra is rámutatott, hogy a  törvényeknek tartalmazniuk 
kell a  beavatkozást indokoló eseteket, körülményeket és a  beavatkozás feltételeit. Minimális biztosítékként 
szerepelniük kell bennük továbbá az  érintett személyek körének meghatározására alkalmas feltételeknek, 
az  alkalmazás dokumentálására és a  dokumentáció megóvására, valamint megsemmisítésének szabályaira 
vonatkozó rendelkezéseknek. Az  alkalmazásról szóló döntés meghozatala körében pedig a  hatóságok nem 
kaphatnak túl széles mérlegelési jogot [pl. Valenzuela Contreras kontra Spanyolország (58/1997/842/1048)]. 
Az alkalmazás garanciái közé tartozik továbbá, hogy (külső személyek számára) az információkhoz való hozzáférést 
korlátozni kell [pl. Kopp kontra Svájc (13/1997/797/1000) 1998. március 25.]. Alapfeltétel, hogy az  állami 
beavatkozásra nyomós közérdekből kerüljön sor, s annak az elhárítani kívánt veszéllyel és az okozott joghátránnyal 
arányban állónak kell lennie. Ennek vizsgálata nem szorítkozik arra, hogy a korlátozás törvényben szabott feltételei 
kiállják-e a  szükségességi-arányossági tesztet, kiterjed a  konkrét alkalmazás szükségességére is. A  szükségesség 
megítélésénél alapvető jelentőségű, hogy az alkalmazásra csak minősített (súlyos) fenyegetettség esetén van mód, 
s csak akkor, ha a hagyományos nyomozási eszközök az ügy körülményei miatt hatástalannak bizonyulnak és arra 
csak előzetesen megismerhető szigorú eljárási rendben kerülhet sor {pl. Klass és társai kontra Németország [PC] 
(5029/71) 1978. szeptember 6., Halford kontra Egyesült Királyság (20605/92) 1997. június 25.}.

 [42] 1.4. Az  Alaptörvény VI.  cikk (1)  bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, 
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Az  Alaptörvény a  magánélet sérthetetlenségének 
joga alá eső védett jogviszonyok körét jelentősen kibővíti az  előző Alkotmány szabályaihoz képest. A  magántitok 
kifejezést az Alaptörvény nem használja, helyette a magán- és családi életet, az otthont és a kapcsolattartást védi. 
I. cikke (3) bekezdésének az értelmében alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos 
érték védelme érdekében, a  feltétlenül szükséges mértékben, az  elérni kívánt céllal arányosan, az  alapvető jog 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.

 [43] Az Nbtvmód. 9. és 13.  §-a megteremtik a  szabályozási kereteket az  ellenőrzött személyek és családjuk életének, 
személyes kapcsolatainak, akár intim életének megfigyelésére, nyilvántartásba vételére.

 [44] A nemzetbiztonsági szempontból kifogástalan magatartású, családi életű és kapcsolatrendszerű érintettek 
családtagjaikkal együtt bármikor ellenőrizhetők és róluk bármit meg lehet tudni. Az Nbtvmód. e két szabálya mind 
az ellenőrzés folyamatosságának az előírásával, mind a titkos információgyűjtés lehetőségének a megteremtésével 
túlmegy a  magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog szükséges és arányos korlátozásának mértékén. 
Olyanok vonatkozásában is lehetővé teszi a  legdrasztikusabb, a  jogviszony időtartama alatt folyamatosan 
fennálló megfigyelést és a  készletező adatgyűjtést, akikkel szemben semmilyen terhelő adat nem merült fel. 
A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony teljes fennállásának időtartama alatt az  ellenőrzésre 
való feljogosítás nem időszakonként ismétlődő, célhoz kötött ellenőrzésre ad felhatalmazást, hanem hosszú ideig 
tartó, konkrét ok és cél nélkül végezhető, szűrő-kutató tevékenységre. Nem állapítható meg, hogy az Alaptörvény 
I.  cikk (3)  bekezdésében írtakkal összhangban feltétlenül szükséges lenne feljogosítani a  folyamatos, bármikor 
alkalmazható ellenőrzésre és az  ezzel járó, a  magánszférába szükségképpen beavatkozást jelentő eszközök akár 
állandó alkalmazására az ellenőrzésre jogosult szervezetet.

 [45] Ha az  ellenőrzés alá eső személlyel szemben a  munkája során bármilyen gyanú keletkezik visszaélést, 
bűncselekmény elkövetését illetően, akkor nyomozás indítható, akár operatív módon, titkosszolgálati eszközök 
bevetésével is. Valamely kockázati tényező felmerülésére irányuló, hivatalból indított vizsgálódás az  ellenőrzés 
hatálya alá tartozó személyt érinti a  tisztsége elnyerése után. A  magánszféra, a  családi élet védelme, valamint 
a nemzetbiztonsági érdek érvényesítése között kellő egyensúlyt teremtő, más – az Nbtvmód.-ban szereplőtől eltérő 
– szabályozás alkotmányos lehet. Az  ilyen vizsgálódás lehetőségét – elrendelését, céljait, eszközeit, módszereit, 
a vizsgálódás jogszerűségének ellenőrzését, az ellenőrzés hatálya alá nem tartozó más személyek érintettségét stb. 
illetően – pontosan kell meghatározni és garanciákhoz kell kötni.

 [46] Mindezekre figyelemmel az  Alkotmánybíróság az  Nbtvmód. 9.  §-ának azt a  szövegrészét, amely az  Nbtv. 68.  § 
(4)  bekezdését állapítja meg és az  Nbtvmód. 13.  §-ának azt a  szövegrészét, amely az  Nbtv. 72.  § (3)  bekezdését 
állapítja meg, alaptörvény-ellenesnek találta.
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 [47] 1.5. Az  Abtv. 41.  § (1)  bekezdése arra kötelezi az  Alkotmánybíróságot, hogy ha jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés alaptörvény-ellenességét állapítja meg, akkor a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést teljesen vagy 
részben megsemmisítse. A  jelen esetben a  részleges megsemmisítés a  szövegösszefüggésekre, a  jogszabálynak 
a gyakorlatban való alkalmazhatósága szempontjaira is figyelemmel nem volt lehetséges. Az Nbtvmód. az Nbtv.-t 
jogtechnikai értelemben úgy módosította, hogy az  Nbtv.-nek a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó 
68–72.  §-ainak helyébe, a  68–72/D.  §-ig terjedően építette be a  nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályait. 
A  belügyminiszter észrevételeiben foglaltak alapján megállapítható az  is, hogy e  rendelkezések egymással 
összefüggően, koherens rendszerben szabályozzák a  nemzetbiztonsági ellenőrzés intézményét. Az  ellenőrzési 
rendszer alappillérét képező folyamatos ellenőrzéshez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaznak az  Nbtv.-nek 
az  indítványban nem támadott rendelkezései is, mint például a  hozzájárulás visszavonása, az  ellenőrzöttet 
a  folyamatos ellenőrzés időszakában terhelő változás-bejelentési kötelezettség, vagy a  nemzetbiztonsági 
szolgálat hozzájárulása hiányában történő kinevezéseknek a  kezdeményező felettes szerve általi jóváhagyása. 
Az  Alkotmánybíróság figyelembe vette a  belügyminiszternek azt a  véleményét, hogy a  folyamatos ellenőrzésnek 
az  Nbtvmód.-ban szereplő lehetőségére és módjára vonatkozó szövegrészeknek – vagyis az  Nbtvmód. 9. és 
13.  §-ának – a  részleges megsemmisítése esetén is szélesebb törvénymódosításra van szükség; ez  igazolja a  9. és 
13. § teljes megsemmisítését.

 [48] Az Alkotmánybíróság ezért az alaptörvény-ellenesség következményeit az Nbtvmód. 9. és 13. §-a teljes egészében 
való megsemmisítésével vonta le.

 [49] 1.6. Az Alkotmánybíróság, ha az adott rendelkezés alaptörvény-ellenességét az Alaptörvény valamely rendelkezése 
alapján már megállapította, akkor az  indítványban felhívott további alaptörvényi rendelkezésekkel való ellentétet 
már nem vizsgálja. Az  Alkotmánybíróság ezért nem vizsgálta, hogy az  Nbtv. 9. és 13.  §-a a  személyes adatok 
védelméhez való jogot [Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése] sérti-e.

 [50] 2. Az  Nbtvmód. – 69.  § (4)  bekezdést b)  pontját megállapító – 10.  §-a értelmében a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső egyes jogviszonyok meghatározásához a  kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet 
esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadásakor a belügyminiszter egyetértése, munkáltatói intézkedésnél 
a jóváhagyása szükséges.

 [51] Az alapvető jogok biztosa a hatalmi ágak elválasztásából származó követelmény [Alaptörvény C) cikk (1) bekezdése] 
sérelmére hivatkozik.

 [52] Az Alaptörvény az alkotmányos alapelvek között határozza meg a hatalommegosztás elvét, amelyen az Alaptörvény 
nyugszik. Ez  az  elv egyszerre jelenti a  korlátlan hatalom kizártságát, a  hatalmi ágak elválasztását, egyensúlyát és 
együttműködési kötelezettségét. Az alkotmányos szervek esetében követelmény a kölcsönös együttműködés.

 [53] A támadott szabályt megelőzően az  Nbtv. úgy határozta meg az  ellenőrzés hatálya alá tartozó személyi kört, 
hogy egyrészt tételesen felsorolt egyes jogviszonyokat (pl. miniszter, államtitkár, minisztériumi főosztályvezető 
stb.), más esetekben viszont az Nbtv. eredetileg a szerv vezetőjének a mérlegelési jogkörére bízta, hogy a konkrét 
tevékenység, illetve a  minősített adatok kezelése indokolja-e a  konkrét személyt illetően a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzést. Az  Nbtv. egyik módosítása, a  2009. évi CLV. törvénynek a  35.  § (14)  bekezdése – amely az  Nbtv.  
2. számú mellékletének 19.  pontját állapította meg – 2010. április 1-jétől úgy rendelkezett, hogy – a  törvényben 
meghatározott, az Nbtv. 2. számú melléklet 18. pontjának hatálya alá nem tartozó (kormányzati irányítás alatt nem 
álló) szervezeten belül – a  vezető a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben 
határozza meg az ellenőrzés alá eső személyeket, a miniszteri egyetértési jogot ez a módosítás hozta létre.

 [54] A most vizsgált módosításnak két következménye van. Egyrészt felváltja ezt az  egyedi mérlegelést: az  ellenőrzés 
alá eső személyi kört ezentúl normatív eszközzel kell meghatározni; másrészt a személyi kör meghatározásához új 
szabályként a belügyminiszter közreműködését írja elő.

 [55] A módosítás lényege, hogy a  kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezetnél nem a  Kormány 
jogosult a személyi kör meghatározásra, hanem a kormányzati irányítás alatt nem álló szervezet, de ezt a döntését, 
amely nem egyedi, hanem normatív, nem hozhatja meg egyedül. Másrészt lényeges vonása a  szabályozásnak, 
hogy a  miniszteri egyetértés, vagy a  jóváhagyás hiányában a  személyi kör meghatározására nem válik más szerv 
jogosulttá.
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 [56] A törvény ezzel a  döntési jogkört megosztotta a  kormányzati irányítás alatt nem álló szervezet és az  ellenőrzésre 
hatáskörrel rendelkező szervezetet irányító miniszter között. Az  ellenőrzés alá eső személyi kör normatív módon 
való meghatározása is megfontolást igényel; a  magánszféra jelentős korlátozásához vezető döntésnek valós és 
alapos indokon kell alapulnia. Az ellenőrzés célját nem szolgálja sem az, ha az érintett személyi kör indokolatlanul 
széles, sem az, ha a  meghatározása nem tartalmazza a  valóban „fontos és bizalmas” jogviszonyokat. A  miniszteri 
egyetértési jog ennek kiküszöbölésére irányul. Az a funkciója, hogy a személyi kör ne legyen indokolatlanul tág, és 
ne fordulhasson elő az sem, hogy abban nem szerepelnek olyan munkakörök, amelyeknél titokvédelmi érintettség 
miatt az ellenőrzés szükséges.

 [57] A támadott szabály a  döntési jogkör megosztásával alkalmas arra, hogy az  ellenőrzés célját szolgáló tartalmú 
közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy munkáltatói intézkedés szülessen. A  személyi kör meghatározásának 
normatív módja, a  döntésnek végső soron az  érintett szervezet jogkörébe való utalása nem jelent a  Kormánytól 
független szervezet autonómiájába való olyan beavatkozást, amely alkalmas lenne szervezetrendszere, személyzeti 
politikája alakítására, feladatai ellátásának befolyásolására a  Kormány tagja által. Habár független intézmények 
szervezetére vonatkozó szabályokat a  Kormány tagja nem állapíthatna meg alkotmányosan rendeletben, 
az ellenőrzés alá eső személyi kör meghatározásában való közreműködés nem jelent szervezetalakítást.

 [58] Az Alkotmánybíróság ezért az Nbtv. 69. § (4) bekezdés b) pontját támadó indítványt elutasította.

 [59] 3. Az Alkotmánybíróság a 629/B/2005. AB határozatban (ABH 2006, 1768.) már vizsgálta az Nbtv. ama rendelkezéseit, 
amelyek a „C” típusú ellenőrzés eredményével kapcsolatban a  jogorvoslatra, a  panaszra vonatkoztak. A  határozat 
megállapította, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés és az ennek eredményét tartalmazó biztonsági szakvélemény 
arról szól, hogy a  feltárt tények, körülmények, információk alapján okkal feltételezhető-e nemzetbiztonságot 
veszélyeztető helyzet kialakulása. A  szakvélemény a  kockázatok elemzését tartalmazó információ a  vizsgálatot 
kezdeményező számára. A  biztonsági szakvéleményből azonban jogok és kötelezettségek közvetlenül nem 
származnak. A  kockázati tényezőt feltáró szakvélemény alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegeli, hogy 
az ellenőrzött személy az adott munkakörben jelent-e veszélyt az állam működésére. „A biztonsági szakvéleményből 
nem származnak jogok és kötelezettségek, ezért az  Alkotmány 57.  § (1)  bekezdése alapján bíróság elé tartozó 
jogvita a  biztonsági szakvélemény alapján nem lehetséges. A  biztonsági szakvélemény döntést előkészítő 
cselekmény, mert a  döntést mindig a  kinevezési jogkör gyakorlója hozza, és ehhez fűződhetnek jogi hatások is.” 
A  határozat szerint a  biztonsági szakvélemény a  felmerült biztonsági kockázati tényezőket tartalmazza, a  benne 
foglalt megállapításokért a felelősség a nemzetbiztonsági szolgálatokat terheli; az Nbtv-ben biztosított panasz „egy 
speciális garanciális szabály (jogorvoslat), amely az érintett panasza esetén lehetővé teszi a biztonsági szakvélemény 
megállapításainak a  nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, illetőleg a  szolgálatok parlamenti 
ellenőrzését végző Nemzetbiztonsági Bizottság általi, szakmai szempontú felülvizsgálatát és korrigálását.” 
A  határozat kimondja, hogy a  szakvéleményen alapuló munkáltatói döntéssel kapcsolatban munkajogi, 
közszolgálati jogvita keletkezik, a munkáltatói döntés a foglalkoztatási viszony megszüntetését eredményezi, akkor 
az adott foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó törvények alapján ennek elbírálását bíróságnál lehet kezdeményezni. 
Az  Alkotmánybíróság ezért az  Nbtv. 72.  § (3)  bekezdése akkor vizsgált szabályai tekintetében az  Alkotmány 57.  § 
(1) bekezdésének sérelmét nem állapította meg.

 [60] Az Nbtvmód. ezen a  szabályozáson változtatott. A  módosítás értelmében – a  korábbi szakvélemény helyett 
– a  nemzetbiztonsági szolgálat vagy hozzájárul a  jogviszony létesítéséhez, vagy a  hozzájárulást megtagadja; 
ha a  folyamatos ellenőrzés időszakában biztonsági kockázatot észlel, a  hozzájárulást visszavonja. Ez  lényeges 
különbség a korábban elbírált helyzethez képest.

 [61] 3.1. A  most vizsgált rendelkezés – amelyet az  Nbtvmód. 16.  §-a iktatott be – tartalmazza a  panasz–jogot, de 
a korábbitól eltérő szabályozási környezetben. Az Nbtvmód. 13. §-a hatályba lépésével megszűnne az a lehetőség, 
hogy az  ellenőrzött személy külső jogorvoslati fórumhoz, a  parlament illetékes bizottságához (a  továbbiakban: 
Bizottság) fordulhasson a biztonsági szakvéleményt illetően. Ezt jelenleg még – az Nbtvmód. 13. §-a felfüggesztett 
hatályba lépése következtében – az Nbtv. 72. § (3) bekezdése tartalmazza.

 [62] A titkosszolgálati tevékenység külső ellenőrzésének kérdése az  1970-es években jelent meg a  nyugat-európai 
közgondolkodásban. Ebben az  időszakban jöttek létre azok az  ellenőrzéssel és irányítással kapcsolatos 
mechanizmusok, amelyek máig meghatározzák a titkosszolgálatok társadalmi ellenőrzésének rendszerét.

 [63] A külső kontrollnak eltérő formái léteznek a különféle államokban.
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 [64] A parlamenti ellenőrzés rendszere a  külső kontroll általában legtöbb garanciális elemet hordozó formája, jóllehet 
hatékonysága a  konkrét részletszabályoktól is függ. A  kontinentális jog államai elsődlegesen a  törvényhozói 
ellenőrzésre építenek, ezzel szemben a „common law” országai a  bírósági kontrollt tekintik a  szolgálatok feletti 
ellenőrzés legfontosabb eszközének. A parlamenti ellenőrzés során jelentősége van annak, hogy az ellenőrzés alá 
vont szervek valamennyi államban speciális jogállásúak, ami jelentősen megnehezíti az  eredményes vizsgálatok 
lefolytatását. Ilyen nehezítő tényező a  titkosság követelménye, az ágazat szakterületi jellege és a  többi állam felől 
ható kényszerítő körülmények. A  hatalmi ágak elválasztásának elvéből fakadóan a  parlamentnek nemcsak joga, 
hanem kötelezettsége is a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok kialakítása és azok működtetése. A titkosszolgálati 
tevékenység feletti, parlamenti külső kontroll általános, még a  különleges esetekben sem külön indokolandó 
hatásköre a  parlamentáris demokráciáknak. Más kérdés, hogy a  parlamenti nyilvánosság elve, és a  szolgálatok 
tevékenységének titkossága között egyensúlyt kell teremteni: a  minősített adatok megismerésére jogosultak köre 
korlátozható. Az alkotmányjogi kérdés nem olyan formában merül fel, hogy miért kellene egyáltalán a szolgálatokat 
ellenőrizni, hanem úgy, hogy miért maradhatna egyáltalán tevékenységük az ellenőrzés alól kivont terület. Egyrészt 
a  szolgálatok működését az  érintettek a  titkosság követelményéből adódóan nem (minden esetben) érzékelik. 
Így a  személyek objektív körülmény miatt nem tudnak – a  törvény alapján – az  őket megillető jogorvoslattal 
élni. Ez  a  ténybeli helyzet egyértelműen mutatja az  utólagos bírói kontroll leggyengébb elemét, vagyis azt, 
hogy a  bíróság generálisan csak az  érintett kezdeményezésére járhat el a  titkosszolgálati tevékenység utólagos 
ellenőrzése során.

 [65] A jelen esetben azonban nem bűnüldözési célú vagy súlyos veszélyt elhárítani hivatott, és minden elemében 
indokoltan titkos vizsgálódásról van szó, hanem olyan – kockázatfelmérő – eljárásról, amelyről (legalább 
az eredményéről) az érintett személy tud.

 [66] 3.2. Az  Alkotmánybíróság egyetért az  alapvető jogok biztosának azzal a  megállapításával, hogy az  Alaptörvény 
B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiságból eredő követelmény a nemzetbiztonsági szolgálatok eljárásának 
a jog alá rendelése, a jog uralmának érvényesítése a nemzetbiztonságot érintő kérdésekben is.

 [67] Nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítéséhez való hozzájárulás megtagadása, vagy 
a  hozzájárulás visszavonása a  nemzetbiztonsági szolgálat olyan döntése, amely lényeges hatást gyakorolhat 
az  ellenőrzött személy foglalkoztatási jogviszonyára (a  létesítésére vagy a  fenntartására). A  szolgálat döntésének 
az  Nbtv. 72/A.  §-a értelmében tartalmaznia kell a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nevét, születési 
helyét, idejét, a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdő időpontját, a  nemzetbiztonsági érdek érvényesítéséhez 
szükséges biztonsági feltétel meglétét vagy hiányát és annak indokait, valamint a  jogorvoslati jogosultságról 
történő tájékoztatást. A  döntés ellen panasznak van helye, amellyel a  miniszternél lehet élni. A  miniszternek 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai ellen benyújtott panasszal kapcsolatos döntése ellen a  törvény 
szövege szerint további jogorvoslatnak nincs helye [Nbtv. 72/C. § (4) bekezdése].

 [68] Panasz esetén az egyfokú jogorvoslati rend nem tenné lehetővé a nemzetbiztonsági ellenőrzés külső kontrollját.
 [69] A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esők között a Kormánytól független állami szervek képviselői is vannak (például 

az  autonóm államigazgatási szerv vezetője, az  önálló szabályozó szerv vezetője, az  Országgyűlés főigazgatója, 
a Köztársasági Elnöki Hivatalt vezető főigazgató). Esetükben az Nbtv. 72/C. § (4) bekezdésének olyan értelmezése, 
amely szerint az a külső jogorvoslatot kizárja, a hatalom megosztásának az Alaptörvény C) cikkében foglalt elvével, 
és a  jogállamiság Alaptörvény B)  cikk (1)  bekezdésében rögzített elvével ellentétes; nem tenné lehetővé annak 
a felülvizsgálatát, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés a törvényeknek megfelelően történik-e.

 [70] Az Nbtv. 72/C. § (4) bekezdése jelenleg ellentétben áll az Nbtv. 72. § (3) bekezdésének a külső ellenőrzést tartalmazó 
szabályával is: a  külső kontrollt, a  Bizottsághoz fordulás lehetőségét kizárja. Az  ellentét jogértelmezéssel nem 
oldható fel.
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 [71] Mindezekre figyelemmel az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  Nbtv. 72/C.  § (4)  bekezdése alaptörvény-
ellenes, és ezt a szabály megsemmisítette.

 [72] A határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 44. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,

előadó alkotmánybíró

 Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Imre s. k., Dr. Kiss László s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: II/981/2013.

Dr. Balsai István alkotmánybíró különvéleménye

 [73] Nem értek egyet a  többségi határozatnak az  egyes törvényeknek a  nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 
megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény (a  továbbiakban: Nbtvmód.) 
9. és 13.  §-ának az  alaptörvény-ellenesség kimondásához vezető indokolás több pontjával, ezért e  szakaszok 
megsemmisítésével sem, ennek okán a határozathoz az alábbi különvéleményt csatolom.

 [74] 1. Alkotmányosan indokolhatónak tartom az Nbtvmód. azon koncepcióját, amely szerint a korábbi szabályozásban 
megjelenő előzetes, nemzetbiztonsági kockázatelemző jellegű vizsgálat kiterjesztését lehetővé teszi az  ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszony fennállása alatt is. A  nemzetbiztonsági érdekek megfelelő és hatékony védelme 
alkotmányos cél és állami kötelezettség. Álláspontom szerint számos olyan eshetőség merülhet fel, amely 
az  egyszeri, megelőző ellenőrzésen túlmutató nemzetbiztonsági vizsgálatot tesz indokolttá a  jogviszony teljes 
tartama alatt. Korántsem elképzelhetetlen, hogy fontos és bizalmas munkakört ellátó személy a  jogviszony 
keletkezését követően válik zsarolhatóvá, létesít nemzetbiztonsági kockázatot jelentő kapcsolatot stb., amelyre 
a  megelőző és kockázatelemző vizsgálat értelemszerűen nem terjedhetett ki. Megfelelő garanciák mellett tehát 
legitim cél lehet, hogy törvényes felhatalmazás alapján a  szolgálatok hatásköre kiterjedjen a  folyamatos vizsgálat 
lefolytatására.

 [75] Bár a  többségi határozat indokolásának [45] bekezdése sem vitatja, hogy e  koncepció „más – a  Módtv-ben 
szereplőtől eltérő – szabályozási környezetben alkotmányos lehet”, azonban „[a]z ilyen vizsgálódás lehetőségét 
– elrendelését, céljait, eszközeit, módszereit, a  vizsgálódás jogszerűségének ellenőrzését, az  ellenőrzés hatálya alá 
nem tartozó más személyek érintettségét stb. illetően – pontosan kell meghatározni és garanciákhoz kell kötni.”
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 [76] A többségi határozat többek között azt a  kifogást emeli a  Módtv. 9. és 13.  §-aival szemben, hogy 
a  „nemzetbiztonsági szempontból kifogástalan magatartású, családi életű és kapcsolatrendszerű érintettek 
családtagjaikkal együtt bármikor ellenőrizhetők és róluk bármit meg lehet tudni. Az Nbtvmód. e két szabály mind 
az ellenőrzés folyamatosságának az előírásával, mind a titkos információgyűjtés lehetőségének a megteremtésével 
túlmegy a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog szükséges és arányos korlátozásának mértékén.”

 [77] Az Indokolás e  pontja tekintetében arra hívom fel a  figyelmet, hogy az  Nbtv. jelen módosítással nem érintett 
39. és 53.  §-ai generálisan tartalmazzák az  arányosság követelményét a  szolgálatok adatkezelése és a  titkos 
információgyűjtés speciális eszközei és módszerei kapcsán. Az Nbtv. 39. § (2) bekezdése szerint a nemzetbiztonsági 
szolgálatok az  adatkezelés során kötelesek az  adott cél eléréséhez feltétlenül szükséges, ugyanakkor az  érintett 
személyiségi jogait legkevésbé korlátozó eszközt igénybe venni. A  törvény 53.  § (2)  bekezdése értelmében 
pedig a  titkos információgyűjtés speciális eszközeit és módszereit csak akkor használhatják, ha az  Nbtv.-ben 
meghatározott feladatok ellátásához szükséges adatok más módon nem szerezhetők meg.

 [78] Az Nbtvmód. sem időkorlát nélkül, „bármikor” tenné lehetővé az  ellenőrzést, ugyanis a  jelen többségi határozat 
szerint hatályba nem lépő 13.  §-a szerint „a titkos információgyűjtés külső engedélyhez kötött eszközeit és 
módszereit ugyanazon nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy vonatkozásában naptári évenként legfeljebb 
két ízben, alkalmanként legfeljebb 30 napig alkalmazhatja”.

 [79] A jogszabály szövegösszefüggései alapján a fentiek szerint megállapítható az  is, hogy a többségi határozatban „az 
ellenőrzés folyamatosságára” vonatkozó aggály így nem egy permanens, megszakítás nélküli vizsgálatot jelent, 
hanem a folyamatosság egyértelműen a jogviszony fennállásának időtartamára vonatkozó megfogalmazást fejez ki.

 [80] A nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőzően az érintett a korábbi szabályozás 
szerint is beleegyezését adta a magán- és családi életét, személyes adatait, otthonát, kapcsolattartását – akár titkos 
információgyűjtéssel – érintő nemzetbiztonsági vizsgálat lefolytatásához.

 [81] Az Nbtvmód. 11.  §-ának (5)  bekezdése értelmében az  ellenőrzéshez az  érintett előzetes írásbeli beleegyezése 
szükséges. Ellenkező esetben, amennyiben az  érintett nem járul hozzá az  ellenőrzéshez, a  (6)  bekezdés szerint 
a jogviszony nem hozható létre, illetve nem tartható fenn.

 [82] Az ellenőrzés tehát változatlanul csak az  érintett előzetes írásos beleegyezése alapján lehetséges, amennyiben 
tehát az  érintett az  ellenőrzés lehetőségét túlzottan terhesnek, privát szféráját korlátozónak tartja, jogában áll 
a jogviszony létesítését mellőzni.

 [83] A fentiek alapján álláspontom szerint az Nbtvmód. 9. és 13. §-a nem ütközik az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése 
által a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás és jó hírnév tiszteletben tartását garantáló rendelkezésébe.

 [84] 2. A  többségi határozat azért is találta alaptörvény-ellenesnek az  Nbtvmód. 9.  §-ának azt a  szövegrészét, 
amely az  Nbtv. 68.  § (4)  bekezdését állapítja meg és az  Nbtvmód. 13.  §-ának azt a  szövegrészét, amely  
az Nbtv. 72. § (3) bekezdését állapítja meg, mert „konkrét ok és cél nélkül végezhető, szűrő-kutató tevékenységre” ad 
felhatalmazást a szolgálatoknak.

 [85] Különös tekintettel arra, hogy bizonyos korlátok, garanciák mellett a  többségi határozat is elismeri a  koncepció 
létjogosultságát, a hatékony nemzetbiztonsági ellenőrzés pedig állami kötelezettség és alkotmányos cél, a felmerült 
aggályok ellenére sem tartom helyes megoldásnak egy novella mozaikos megsemmisítését.

 [86] Álláspontom szerint ugyanis a  nemzetbiztonsági ellenőrzések zavartalan lefolytatása, működőképességének 
fenntartása és a  jogbiztonság érdekében az  Abtv. 46.  § (3)  bekezdése szerint alkotmányos követelmény 
meghatározásával is biztosítható lett volna, hogy az  Nbtvmód. megjelölt rendelkezéseinek a  gyakorlatban való 
alkotmányos alkalmazása.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye

 [87] A határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjaival nem értek egyet.
 [88] A belügyminiszter személyes meghallgatása során a  folyamatos – naptári évenként legfeljebb két ízben, 

alkalmanként legfeljebb 30 napig alkalmazható – nemzetbiztonsági ellenőrzés lehetőségével kapcsolatban 
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arról tájékoztatta az  Alkotmánybíróságot, hogy arra annak érdekében van szükség, hogy a  nemzetbiztonsági 
kockázatok kiküszöbölése érdekében az érintett személyek ne csak a tisztség, munkakör, vagy jogviszony betöltését 
megelőzően, hanem azt követően is ellenőrizhetőek legyenek. Erre a  miniszteri tájékoztatás szerint nem minden 
előfeltétel nélkül, szúrópróbaszerűen kerülhetne sor, csak megfelelő indikációk fennállása és – például – a  felettes 
(munkáltató) kezdeményezése esetén. Egy ilyen tartalmú normatív lehetőség bevezetése, amint azt a  többségi 
határozat Indokolásának [45] bekezdése is megállapítja, megfelelő szabályozási környezet esetén alkotmányos 
lehet.

 [89] Az alapul fekvő jogszabály szövegének vizsgálata során ugyanakkor megállapítható, hogy a  folyamatos 
ellenőrizhetőség feltételeivel kapcsolatban a  normaszöveg az  említett korlátozásokat nem tartalmazza. Erre 
tekintettel – az  indítványban támadott rendelkezések vonatkozásában – a  többségi véleményben megjelenő 
alkotmányossági aggályokat magam is osztom.

 [90] Az Alkotmánybíróság megsemmisítésre irányuló döntése a  fentiek szerint indokolt, azonban annak terjedelmével, 
illetve időbeli hatályával nem értek egyet.

 [91] Álláspontom szerint a  joganyagban – bizonyos rendelkezések hatálybalépésének felfüggesztése, valamint 
az  indítvánnyal támadott szabályok megsemmisítése következtében – kétségkívül előálló koherenciazavar 
az  indítvánnyal nem érintett, egyébként nem alaptörvény-ellenes rendelkezések megsemmisítését egyfelől nem 
indokolja, másfelől a koherenciazavart nem küszöböli ki.

 [92] Véleményem szerint a  nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszerének működőképessége megőrzéséhez, 
garantálásához fűződő közérdek kellőképpen indokolhatja az  alkotmányossági szempontból aggályos 
rendelkezések alkalmazása lehetőségének átmeneti tolerálását. Erre tekintettel, továbbá, mivel a  korábbi és 
a módosítással bevezetni szándékozott szabályozási koncepció kettősségéből adódó anomáliák a határozat szerinti 
kiterjesztő megsemmisítéssel sem kerülhetők el teljes mértékben – csakis az indítványban támadott rendelkezések 
tekintetében, a jogalkotó számára rövid határidő tűzésével – pro futuro hatályú megsemmisítésnek lett volna helye.

 [93] Az Nbtvmód. a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létrehozásával kapcsolatos ellenőrzés 
eredményével kapcsolatban a  korábbi szakvélemény helyett az  ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat 
hozzájárulását, illetve annak megtagadását kívánta bevezetni. A  jogviszony az  estleges megtagadás (visszavonás) 
ellenére csak az  Nbtv. 70.  § (1)  bekezdése szerint – kivételesen –, az  erre jogosított szerv, vagy személy döntése 
alapján hozható létre, illetve tartható fenn. Amennyiben az  ezzel kapcsolatos döntés a  meglévő jogviszony 
megszüntetését eredményezi, jogorvoslatként a  bírói út igénybevételének lehetősége természetesen továbbra 
is adott. Amennyiben viszont az  ellenőrzés eredményének, a  hozzájárulás megtagadásának következtében 
a  jogviszony létrehozását megtagadó döntés születik, az  Nbtvmód. szabályai következtében a  nemzetbiztonsági 
szolgálat döntése elleni külső jogorvoslat igénybevételének lehetősége megszűnik. Az  általam javasolt 
terjedelmű és hatályú megsemmisítés esetén a  (külső) jogorvoslati joggal kapcsolatos rendelkezésekkel (azok 
hiányával) összefüggésben felmerül a  mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításának és 
az Országgyűlés e mulasztás pótlására történő felhívásának szükségessége.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Salamon László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária alkotmánybíró különvéleménye

 [94] Az elfogadott határozat 1. és 2.  pontjával és a  hozzájuk kapcsolódó indokolással nem értek egyet, ezért ahhoz 
az Abtv. 66. § (2) bekezdése alapján a következő különvéleményt csatolom.

 [95] 1. Az  egyes törvényeknek a  nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges 
módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény (a  továbbiakban: Nbtvmód.) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
koncepcionális jellegű átalakítását tartalmazza. Az  újraszabályozott nemzetbiztonsági ellenőrzési rendszer egyik 
fő elemeként a  folyamatos ellenőrzés intézményének bevezetésével biztosítaná annak vizsgálati lehetőségét, 
hogy az érintett személy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakör betöltése előtt és alatt folyamatosan 
megfelel-e a biztonsági feltételeknek.
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 [96] Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom felhívni a  figyelmet arra, hogy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés célja azon 
kockázati tényezők felderítése, hogy a  nemzet biztonsága szempontjából jelentős tevékenységek, illetve az  ilyen 
tevékenységeket folytató fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az  ilyen munkakört betöltő személyek, 
esetében megállapíthatók-e olyan kockázati tényezők, amelyek felhasználásával e  személyek tevékenysége 
jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat.

 [97] Az újraszabályozott nemzetbiztonsági ellenőrzés koncepcionális követelménye ennek a  célnak kíván megfelelni 
és biztosítani annak vizsgálati lehetőségét, hogy az érintett a munkakör betöltése alatt is folyamatosan megfelel-e 
a biztonsági feltételeknek.

 [98] 1.1. Az  Nbtvmód. elfogadását követően az  alapvető jogok biztosa fordult az  Alkotmánybírósághoz, és egyebek 
mellett kérte, hogy az  Alkotmánybíróság semmisítse meg az  elfogadott törvény 9.  §-ának azt a  szövegrészét, 
amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 68. § (4) bekezdését 
állapítja meg és 13. §-ának azt a szövegrészét, amely az Nbtv. 72. § (3) bekezdését állapítja meg.

 [99] Ezen szakaszok értelmében egyfelől nem csupán a  jogviszony létrejöttét megelőzően, hanem azt követően, 
a  jogviszony fennállása alatt folyamatosan is helye van nemzetbiztonsági ellenőrzésnek; másfelől a  jogviszony 
fennállása alatti nemzetbiztonsági ellenőrzés lehetőséget ad titkos információgyűjtés folytatására is, legfeljebb 
évente kétszer 30 napig.

 [100] 1.2. Az  elfogadott határozat azzal a  megállapítással alapozza meg a  rendelkező rész 1.  pontjába foglalt 
megsemmisítést, hogy „[a] nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony teljes fennállásának időtartama 
alatt az  ellenőrzésre való feljogosítás nem időszakonként ismétlődő, célhoz kötött ellenőrzésre ad felhatalmazást, 
hanem hosszú ideig tartó, konkrét ok és cél nélkül végezhető, szűrő-kutató tevékenységre.”

 [101] Álláspontom szerint ez  a  megállapítás mutatja legjobban, hogy a  határozat helytelen jogértelmezésen és rossz 
logikai gondolatmeneten nyugszik.

 [102] 1.3. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új modellje szabályrendszerének összességéből egyértelműen következik, hogy 
a folyamatos ellenőrzés alatt is csak célhoz kötött, eseti ellenőrzésekre kerülhet sor.

 [103] Az Nbtvmód. 11. §-ának (5) bekezdése (amely rendelkezés hatályba lépett, a jelenleg hatályos Nbtv. 70. §-át képezi) 
szerint az  ellenőrzéshez az  érintett előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. Ugyanezen szakasz (6)  bekezdése 
pedig úgy rendelkezik, hogy amennyiben az  érintett nem járul hozzá az  ellenőrzéshez, úgy a  jogviszony nem 
hozható létre, illetve nem tartható fenn.

 [104] Ebből következik, hogy a jogviszony fennállása alatti vizsgálat is csak időszakonként, eseti jelleggel és minden egyes 
alkalommal az érintett beleegyezésével végezhető.

 [105] A jogviszony fennállása alatt lefolytatható nemzetbiztonsági ellenőrzés során egyrészt az  adattári ellenőrzés 
újból elvégezhető, másrészt ilyenkor is van lehetőség meghatározott időtartamú titkos információgyűjtés 
folytatására, amelyre továbbra is csak meghatározott időtartamban, célhoz kötötten, indokolt előterjesztés alapján, 
engedélyezési eljárást követően kerülhet sor.

 [106] 1.4. Ezt a  gondolatmenetet támasztja alá az  Nbtvmód. indokolása is, amely szerint az  újraszabályozott 
nemzetbiztonsági ellenőrzés koncepcionális követelménye szerint biztosítani kell annak vizsgálati lehetőségét, hogy 
az érintett a munkakör betöltése alatt folyamatosan megfelel-e a biztonsági feltételeknek.

 [107] A folyamatos ellenőrzés tehát azt jelenti, hogy a  jogviszony teljes időtartama alatt adott a  lehetőség 
nemzetbiztonsági vizsgálat eseti elvégzésére. A  jogalkotó ezzel teremtette meg a  jogalapot az  ellenőrzésre, de 
ez nem folyamatos, aktív megfigyelést jelent.

 [108] 1.5. Az  Alkotmánybíróság értelmezésében a  nemzetbiztonsági érdekek védelme alkotmányos cél és állami 
kötelezettség. [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 196.]

 [109] Ha elfogadjuk, hogy a  jogviszony létrejöttét megelőzően lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés 
az  Alaptörvénynek megfelelően, vagyis szükséges és arányos mértékben korlátozza a  magánszféra védelméhez 
való jogot, akkor annál inkább el kell fogadnunk a  jogviszony fennállása alatti nemzetbiztonsági ellenőrzés 
létjogosultságát, hiszen a nemzetbiztonsági érdekek védelme iránti állami kötelezettség ott még erősebb.

 [110] A fentiek alapján véleményem szerint az alaptörvény-ellenesség nem igazolható, az annak megállapítására irányuló 
indítványt el kellett volna utasítani.

 [111] 2. Nem értek egyet továbbá azzal sem, hogy az  Alkotmánybíróság az  alapvető jogok biztosa által vizsgálni és 
megsemmisíteni kért szövegrészek helyett a teljes paragrafusok alaptörvény-ellenességét állapította meg.

 [112] 2.1. A  többségi döntés szerint „[a]z Alkotmánybíróság figyelembe vette a  belügyminiszternek azt a  véleményét, 
hogy a  folyamatos ellenőrzésnek az Nbtvmód.-ban szereplő lehetőségére és módjára vonatkozó szövegrészeknek 
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– vagyis az Nbtvmód. 9. és 13. §-ának – a  részleges megsemmisítése esetén is szélesebb törvénymódosításra van 
szükség; ez igazolja a 9. és 13. § teljes megsemmisítését.”

 [113] Véleményem szerint ez  az indokolás nem elfogadható, és nem ad logikus magyarázatot a  megsemmisítések 
kiterjesztésére.

 [114] 2.2. Az  Alkotmánybíróság által most megsemmisített és hatályba lépésüket tekintve korábban felfüggesztett 
rendelkezések miatt fennálló koherencia-zavarokon (eljárási szabályok kettőssége, ellenőrzés határideje, a  felettes 
bejelentési kötelezettségének hiánya) túl bizonytalanná vált az  is, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredménye 
milyen következményekkel jár.

 [115] Az Nbtv. 70.  § (1)  bekezdése (ezt az  Nbtvmód. 10.  §-a iktatta be) alapján, amennyiben a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat a  hozzájárulást megtagadja vagy azt visszavonja, a  jogviszony 
csak abban az  esetben hozható létre, illetve tartható fenn, ha az  irányító vagy felügyelő személy vagy szerv azt 
jóváhagyja.

 [116] Ehhez képest a  felfüggesztés miatt még hatályban van, és a  megsemmisítés folytán továbbra is hatályos marad 
az  Nbtv. 72.  § (4)  bekezdésében foglalt azon szabály is, hogy a  kezdeményező a  nemzetbiztonsági szolgálat 
szakvéleményét döntése kialakításánál szabadon mérlegeli.

 [117] Az Alkotmánybíróság döntése véleményem szerint tehát zavart okoz a  jogalkalmazásban, és nehezíti 
a nemzetbiztonsági ellenőrzések lefolytatását a helyzet jogalkotó általi rendezéséig, ezért sem tudom azt támogatni.

 [118] 3. Az  elfogadott határozat rendelkező részének 2.  pontjával szintén nem értek egyet. Véleményem szerint 
az Nbtvmód. által bevezetett új rendszer koherens, a jogorvoslathoz való jogot biztosító jogorvoslati rendszert alkot.

 [119] 3.1. Az  egyszintű jogorvoslati rend alapján a  jogviszony létesítéséhez szükséges hozzájárulás megtagadása, vagy 
a  jogviszony fennállása alatt a  hozzájárulás visszavonása esetén az  érintett panasszal élhet a  miniszternél, aki 
a  hozzájárulás megtagadását vagy visszavonását akár hatályon kívül is helyezheti. A  miniszter tehát nem pusztán 
az  ellenőrzés valamely megállapítását érintően jogosult dönteni, hiszen amennyiben a  panasznak helyt ad, 
a hozzájárulás megtagadását vagy visszavonását teljes egészében hatályon kívül helyezheti.

 [120] Abban az esetben pedig, ha a hozzájárulás visszavonása a szolgálati jogviszony azonnali hatályú megszüntetéséhez 
vezet, az érintett munkaügyi bírósághoz fordulhat jogviszonya megszüntetése miatt.

 [121] 3.2. Fontosnak tartom rámutatni arra is, hogy az új jogorvoslati rendhez képest az Nbtv.-nek az Nbtvmód. 13. §-a 
hatálybalépésének felfüggesztése és mostani megsemmisítése miatt jelenleg is hatályos 72.  § (4)  bekezdése 
– amely a  miniszternél, illetve ezt követően a  Bizottságnál való panasztétel lehetőségét biztosítja a  biztonsági 
szakvéleményben szereplő, általa valótlannak tartott megállapításokkal kapcsolatosan – nem rendelkezik 
a jogkövetkezményekről.

 [122] A nemzetbiztonsági szolgálatok külső, parlamenti ellenőrzése pedig az  Nbtv. 14–16.  §-ai alapján továbbra is 
biztosított, emiatt nem tudom elfogadni a határozat azon megállapítását, miszerint a nemzetbiztonsági szolgálatok 
eljárása és a nemzetbiztonsági ellenőrzés tekintetében kizárt lenne a külső kontroll.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró
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