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Módosító javaslat 1

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § 
Módosítás jellege: módosítás

,,Az Rtv. 18. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A fogvatartott részére biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy egy hozzátartozója vagy más
személy értesítését kérje, ennek érdekében a fogvatartottat nyilatkoztatni kell. A fogvatartott által
értesítendőnek megjelölt személy értesítésének kötelezettsége a rendőrséget terheli, az értesítést a
rendőrség indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Ha az értesítés ténye az eljárás során keletkezett
dokumentumokban szereplő adatok alapján egyértelműen veszélyezteti az intézkedés célját, akkor az
értesítést el kell halasztani és akkor kell megtenni, amikor a veszélyeztetés már nem áll fenn. Ha az
értesítés ténye nem, de a fogvatartott által megjelölt személy értesítése veszélyezteti az intézkedés
célját, akkor őt fel kell hívni arra, hogy más személyt jelöljön meg. Ha a fogvatartott olyan más
személyt jelölt meg, akivel kapcsolatban az értesítésnek nincs akadálya, a rendőrség az utóbb
megjelölt személyt értesíti.
Ha a fogvatartott kiskorú vagy gondnokság alá helyezett, haladéktalanul értesíteni kell törvényes
képviselőjét. Ha a fogvatartott esetében a büntetőeljárás vagy a szabálysértési eljárás szabályai
alkalmazásának van helye, az ezen eljárásokra vonatkozó különös rendelkezések szerint kell
eljárni."

Indokolás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.



Annak megállapítása, hogy az értesítés az intézkedés célját veszélyezteti, az eljáró szerv
diszkrecionális jogkörébe tartozik, éppen ezért jogi garanciákkal történő körülbástyázása indokolt,
hogy ne éljenek vissza a rendelkezéssel.
A fogvatartott jogainak védelme érdekében indokolt tehát a szabályozást úgy kiegészíteni, hogy a
megjelölt személy értesítése csak abban az esetben halasztható el, ha a veszélyeztetés ténye az
eljárás során keletkezett iratokból egyértelműen megállapítható.

Budapest, 2018. október 31.

Dr. Varg mm Andrea
'--- Jobbik
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