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Rendészeti bizottság

Dr. Szili Katalin részére
az Országgyűlés elnöke
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése, valamint 102 . §-a (1) bekezdése alapján
a légi-, vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési balesetek
szakmai vizsgálatáról szóló T/18364. számú törvényjavaslathoz az Rendészeti
bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 .

	

A törvényjavaslat 21 . §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :

„c) A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény(Be .)74/B .§-a a következő (6)
bekezdéssel egészül ki :

"(6) Bíróság, ügyészsáp, közjegyző, bírósápi végrehajtó, pártfogó felügyelő, jogi
segítsépnyúitó, nyomozó hatósáp vagy közigazgatási hatóság megkeresésére -
törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben és
időtartamban-a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a büntetőügy iratait
megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez ."

2 . A törvényjavaslat 21 . §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

„d) A Be. 184 . §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a
jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik .

„(8)Ha törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében ez szükséges, a
szemlén más hivatalos személyek is jelen lehetnek ."

bizottsági módosító javaslat
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INDOKOLÁS

1 . A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatának
alapvető elveiről szóló, a Tanács 94156/EK irányelve a nemzetközi polgári repülésről
szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírt egyezmény (a továbbiakban : Chicagói
Egyezmény) 13. Függeléke alapján fektette le a független balesetvizsgáló intézmény
vagy testület létrehozásának, valamint a szakmai vizsgálat elveit és feltételeit .

A közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok
engedélyezéséről szóló 95118/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a
biztonsági tanúsítványról szóló 2001114/EK irányelv módosításáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2004149/EK irányelve (a továbbiakban : vasútbiztonsági
irányelv) részletesen szabályozza a balesetvizsgáló testület létrehozásának
kötelezettségét a vasúti közlekedés területén is . A vasút esetében a
légiközlekedéshez hasonló szakmai vizsgálat elvégzését teszik kötelezővé a
közösségi irányelvek .

Az irányelvek hazai jogrendszerbe integrálása során indokolt egységes,
független közlekedésbiztonsági szervezet felállítása, amely az egyes, a javaslatban
meghatározott közlekedési ágak (légi-, vasúti és víziközlekedés) területén
bekövetkező közlekedési balesetek átfogó vizsgálatát végzi el, és a vizsgálatok
eredményeként megteremti a lehetőséget a közlekedés rendszerének és az
infrastruktúrájának a közlekedési balesetek elkerülése szempontjából történő
átszervezésére, továbbá a szabályozás során a közlekedési balesetek vizsgálatából
levont következtetések figyelembevételére .

A törvényjavaslat lényegi rendelkezései azok, amelyek a közlekedési beleset
megtörténtét követően haladéktalanul elrendelik a szakmai vizsgálat lefolytatásának
megkezdését, amelynek része a baleset helyszínének megtekintése . Ugyanakkor a
közlekedési balesetek egy részében büntetőeljárás is megindul, így a két eljárást
quasi párhuzamosan kell folytatni .

A törvényjavaslat rögzíti, hogy ezekben az esetekben a szakmai vizsgálat a
büntetőeljárást - az állam büntetőigényének érvényesítése céljából - nem
akadályozhatja, ugyanakkor a Be.-ben szükséges rendelkezni arról, hogy a
Közlekedés Biztonsági Szervezet vizsgálóbizottságának tagja vagy vezetője a
kiemelkedően fontos nyomozási cselekménynek számító szemlén jelen lehessen .

Elsősorban erre irányul a Be . 184. §-ának (8) bekezdését módosító
rendelkezés, indokolatlannak tűnik azonban a szemlén résztvevők körének
kifejezetten a közlekedési balesetek vizsgálatát elvégző, a Btk . 137. §-ának
rendelkezése alapján hivatalos személyeknek minősülő személyekre szűkítése . Erre
figyelemmel a módosító javaslat a szemlén való jelenlétet azon hivatalos személyek
részére is biztosítja, akik a külön törvényekben meghatározott feladatokat látnak el .

2. Ugyanakkor az is természetes, hogy minden eljárási cselekményen sem e
személyi kör, sem egyéb igazságszolgáltatási hatóság, közigazgatási hatóság tagja
nem vehet részt, illetve ezen szerveknek nem is érdeke, hogy ezeken részt
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vegyenek, mégis a saját eljárásuk lefolytatása érdekében egyes iratokra,
információkra szükségük lehet .

Erre figyelemmel a törvényjavaslat a Be. általános rendelkezései szerinti, a
felvilágosítás-adásról és a nyilvánosság tájékoztatásáról szóló rendelkezéseket
kiegészíti azzal, hogy a bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, pártfogó
felügyelő, jogi segítségnyújtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság
megkeresésére - törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges
mértékben és időtartamban - a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a
büntetőügy iratait megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez. Erre irányul a Be .
74/B . §-ának (6) bekezdéssel történő kiegészítése .

Ez a rendelkezés egyébként újdonságot nem jelent a büntetőügyben eljáró
hatóságok számára, ugyanis az egyéb állami-hatósági, feladatokat ellátó szervekkel
való együttműködés - a büntetőeljárás szabályainak korlátain belül - ez idáig is
megtörtént .

Budapest, 2005 . november 5 .

Dr, Al Zol ' n
a biz

	

ag elnöke
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