Jogszabályi keretek összefoglalása
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban kiírt „Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” elnevezésű pályázati felhívás keretében
megvalósult

EKOP-1.A.2-2012-2012-0023. kódszámú
„Ügyviteli hálózat-fejlesztés” elnevezésű projekthez.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) szolgáltató szerv, Magyarország
alkotmányos rendje védelmének, a bűncselekmények megelőzésének és felderítésének, az
igazságszolgáltatás hatékonyságának elősegítése, valamint a biztonságpolitikai célok elérését
szolgáló nemzetbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében titkos információgyűjtő és
adatszerző, illetve szakértői szolgáltatásokat nyújt az ezek igénybevételére törvényi
jogosultsággal rendelkező szervek (megrendelők) részére.
Az NBSZ alaptevékenységére vonatkozó jogi normák:
Törvények
 Magyarország Alaptörvénye
 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
 1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
 1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes
jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
 2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről
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Kormányrendeletek
 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó
szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott
szervezetek együttműködésének rendjéről
 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a
titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek
együttműködésének részletes szabályairól
 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős
szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró
és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
Miniszteri rendeletek
 5/1999. (X. 27.) TNM rendelet a szolgálati fegyvernek a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál történő rendszeresítéséről, viseléséről, használatáról és tárolásáról
 1/2001. (I. 10.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól
 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről
 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő
belépés rendjéről
Az NBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján az alábbi
feladatokat látja el:









a jogszabályok keretei között a titkos információgyűjtés, illetve a titkos adatszerzés
eszközeivel és módszereivel – írásbeli megkeresésre – szolgáltatást végez a titkos
információgyűjtésre, illetve a titkos adatszerzésre feljogosított szervek titkos
információgyűjtő, valamint titkos adatszerző tevékenységéhez,
törvény által titkos információgyűjtésre, valamint titkos adatszerzésre feljogosított
szervek igényei alapján biztosítja az e tevékenységhez szükséges különleges technikai
eszközöket és anyagokat,
speciális távközlési összeköttetést biztosít a Kormány által meghatározott felhasználók
részére,
ellátja a biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági felügyeletet,
szakértői, illetve – külön jogszabály rendelkezései szerint – igazságügyi szakértői
tevékenységet végez,
elvégzi a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, illetve ellátja
az objektumai műveleti védelmét,
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elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit
érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő ellenőrzést.

A megrendelő szervek titkos információgyűjtő és titkos adatszerző tevékenységében való
közreműködés során a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV., a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV., a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX., valamint a nemzeti adó és
vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény előírásai biztosítják a szolgáltatás jogi
megalapozottságát.
Az adatvédelemhez kapcsolódó jogi normák:
Törvények
 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról
 2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról
Kormányrendeletek
 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet a 2003. évi III. törvény végrehajtásáról
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének,
valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely
biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának,
valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes
szabályairól
Miniszteri rendeletek
 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által
közzéteendő adatok köréről
Az NBSZ a rendvédelmi szervek körébe tartozó – kormányzati tájékoztató tevékenységet nem
folytató – nemzetbiztonsági szolgálat (2010. évi XLIII. törvény).
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Az NBSZ a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel
rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szerv.
A 2010. évi XLIII. törvény értelmében az NBSZ központi államigazgatási szerv.
Az NBSZ gazdálkodásához kapcsolódó jogi normák:
Törvények
 2000. évi C. törvény a számvitelről
 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Kormányrendeletek
 130/2011. (VII.18.) Korm. rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól
 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről
Miniszteri rendeletek
 6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól
 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
 6/2013. (III. 27.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek
hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és
kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól
 14/2013. (V. 2.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes
szabályairól
Foglalkoztatásra vonatkozó jogi normák:
Törvények
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról
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Kormányrendeletek
 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
Miniszteri rendeletek, utasítások
 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
munkaügyi ellenőrzéséről
 3/2005. (V. 31.) MeHVM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak az
Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, továbbá a
nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszonyban alkalmazott hivatásos
állományú tagjainak jogviszonyáról, a velük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjéről
 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról
 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége
ellátásának szabályairól
 11/2013 (VI. 23.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos
állományból
nyugállományba
helyezettek
fogászati
ellátással,
valamint
szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban
részesítéséről
 31/2013. (VI. 28.) BM rendelet az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki
nyomozásáról


21/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható
vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő
eszközök korlátozásának szabályairól



22/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota
megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok
köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól
23/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés
szabályairól
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi
szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék
megállapításáról
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
32/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi
szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél
szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának
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rendjével összefüggő szabályokról
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
37/2015. (VI. 16.) BM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról,
illetve hatályon kívül helyezéséről
11/2015. (VI. 15.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a
rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról
12/2015. (VI. 19.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyszemélyes személyügyi igazgatási
kérdésekről
13/2015. (VI. 19.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges
követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok
szabályairól
14/2015. (VI. 19.) BM utasítás egyes BM utasítások szervezeti változásokkal
összefüggő módosításáról

Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0023. sz. pályázat keretében az NBSZ „Bizalmas” minősítési
szintű adatok kezelésére alkalmas irodai hálózatának központi magját képező hardver
infrastruktúra került megújításra és fejlesztésre, valamint a hálózatba kapcsolt elavult
munkaállomások cseréje és új funkcionális területek bevonása valósult meg. Az Európai uniós
forrásból finanszírozott fejlesztés hozzájárult az NBSZ-en belüli ügymenet gyorsabbá
tételéhez, a folyamatosan növekvő adattárolási kapacitás iránti igény zökkenőmentes
kiszolgálásához, a bevezetett ügyviteli rendszer stabil működtetéséhez és szélesebb körű
használatához.
A pályázathoz kapcsolódó további jogi normák:
Törvények
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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Kormányrendeletek
 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint
a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről
 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
Kormányhatározat
 1236/2012. (VII.12.) Korm. határozat az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011-2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról
Az Európai Unió vonatkozó jogi normái:
Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006.07.05.) az Európai
Szociális alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006.12.27.) az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról
 EU Bizottság 2012/21/EU határozata (2011.12.20.) az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásról
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