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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Vám- és Pénzügyőrségről szóló T/6472 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következő új 4.§-sal egészül ki, egyben a §-ok számozása megfelelően
változik :

„(1) A hatósági jogkörrel rendelkező helyi szervek :
a) végzik a vámjogszabályok által hatáskörükbe utalt feladatokat,
b) ellátják a jövedéki ellenőrzéssel és adóztatással kapcsolatos, külön jogszabályban
meghatározott feladatokat,
c) jogszabályban meghatározott körben nyomozó, továbbá szabálysértési hatósági jogkört
gyakorolnak,
d) eljárnak a külön jogszabályok által hatáskörükbe utalt feladatokban,
e) felügyelik és ellenőrzik a működési területeiken létesített gazdálkodó szervezetek
tevékenységét,
f1 eljárnak azokban a vám-, adó-, illetve jövedéki ügyekben és jövedéki adóügyekben,
amelyeket jogszabály elsőfokú hatáskörükbe utal,
g) végzik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt szakmai, szervezési, szolgálati,
személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket .

(2) A Vám- és Pénzügyőrség Kiemelt Ügyek Bűnüldözési Parancsnokságának feladata az e
törvény 2 .	-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak teljesítése a külön
jogszabályban megállapított hatásköri és illetékességi szabályok szerint. A nyomozó hivatalok
vonatkozásában végzi az 5 . & (1) bekezdésének a) és d) pontjában, a határvámhivatalok
vonatkozásában az 5 . ~-a (1) bekezdésének a) pontfában, továbbá a Vámáruraktár
vonatkozásában az 5 . ~-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feladatokat .

Módosító javaslat



(3) Az Ellenőrzési Hivatalok hatósági jogkörébe az utóla os ellenőrzések lefolytatása, annak
eredményeként a jegyzőkönyv elkészítése tartozik .

f4) A Vám- és Pénzügyőrség Mobil Ellenőrzési Hivatalai és Érték Őrzését, Kísérését Végző
Hivatal feladat- és hatáskörébe a törvény 2 . e-ának (1) bekezdés a)-c), e), f)pontjaiban
meghatározott -kivéve az utólagos, illetve a feltételtől függő vámkedvezmény elbírálásához
szükséges ellenőrzési feladatokat -és ah)-k)pontjaiban meghatározott ellenőrzési, őrzési és
kísérési, továbbá a g) pont tekintetében a jövedéki ellenőrzési tevékenységek tartoznak .
Ellenőrzési tevékenysége során dönt a vámfelügyelet kérdésében ."

Indokolás

A módosítás a hatósági jogkörrel rendelkező helyi szervek hatáskörét kívánja rendezni a
törvényben.

Budapest, 2004 . február 17 .
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