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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága (továbbiakban : Honvédelmi
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, továbbá Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága (továbbiakban : AlkotmányüKyi bizottság) és Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi iogi bizottság) megvitatta „a Rendőr-
ségről szóló 1994. évi XXXIVV törvény módosításáról" szóló, T/2916 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1291613. -/28. számú módosító javaslatokat.

Az Alkotmánvügvi bizottság a 2007. június 11-i ülésén tárgyalja meg a módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
•

	

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény = Rtv .
•

	

a nemzetbiztonsági szolgálatoktól szóló 1995 . évi CXXV. tőrvény = Nbty .

A benyújtó levélben foglaltak szerint :
•

	

A törvényjavaslat 23 . §-ának elfogadásához az Alkotmány 76 . § (3) bekezdése alapján
valamennyi országgyűlési képviselő kétharmadának „igen" szavazata szükséges .

•

	

A törvényjavaslat 1-18 . §-ainak, 19 . (1)-(3) bekezdésének, 22 . §-ának, valamint 28-29 .
§-ainak elfogadásához az Alkotmány 40/A . § (4) bekezdése alapján a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen" szavazata szükséges .

•

	

A törvényjavaslat 19. § (4) bekezdés a) pontjának elfogadásához az Alkotmány 328 .
§ (7) bekezdése, b) pontjának elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (4) bekezdése, c)
pontjának elfogadásához az Alkotmány 65 . § (2) bekezdése, d) pontjának
elfogadásához az Alkotmány 58 . § (3) bekezdése, e) pontjának elfogadásához az
Alkotmány 35. § (3) bekezdése, f) pontjának elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (4)
bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen"
szavazata szükséges .
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•

	

A törvényjavaslat 21 . § (1) bekezdés a) pontjának elfogadásához az Alkotmány 40/A .
§ (4) bekezdése, b) pontjának elfogadásához az Alkotmány 35 . § (3) bekezdése, c)
pontjának elfogadásához az Alkotmány 71 . § (3) bekezdése, d) pontjának
elfogadásához az Alkotmány 50 . § (5) bekezdése, e) pontjának elfogadásához az
Alkotmány 35 . § (3) bekezdése, f) pontjának elfogadásához az Alkotmány 61 . § (4)
bekezdése, g) pontjának elfogadásához az Alkotmány 40/A . § (4) bekezdése, h)
pontjának elfogadásához az Alkotmány 68 . § (5) bekezdése, i) pontjának
elfogadásához az Alkotmány 32/B . § (7) bekezdése, j) pontjának elfogadásához az
Alkotmány 44/C . §-a, k) pontjának elfogadásához az Alkotmány 70/C . § (3)
bekezdése, 1) pontjának elfogadásához az Alkotmány 61 . § (3) bekezdése, m)
pontjának elfogadásához az Alkotmány 63 . § (3) bekezdése alapján a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen" szavazata szükséges .

•

	

A törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 58 . § (3)
bekezdése alapján, (3) bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 32/B . § (7)
bekezdése alapján a 'elenlévő országgyúlési képviselők kétharmadának „igen'
szavazata szükséges .

1 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők, továbbá Lázár János és
dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 3 . §-ában az Rtv. 4. § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolják:

"(3) A Rendőrség központi szervre, megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, vala-
mint rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre tagozódik . Egyes feladatok
ellátására törvény vagy kormányrendelet más rendőri szervet is létrehozhat ."

Indokolás : Lásd a T/2916/13 ., továbbá a T/2916/27 . számú
módosító javaslat indokolását.

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük kőzné .
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- az Előterjesztő képviselője egyetért .

2. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők, továbbá Lázár János és
dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 4 . §-ában az Rtv. 5 . § (1) bekezdés g)
pontjának a következő módosítását javasolják:

/ 5 . § (1) A miniszter /

"g) a rendőrségi feladatok teljesítésére, a Kormánynak a közbiztonság és a közrend
védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár
rendjének fenntartása körében hozott döntései végrehajtására - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - az országos rendőrfőkapitány számára egyedi utasítást adhat ki feladat
elvégzésére., [vagy] mulasztás pótlására vagy jogszabálysértő állapot megszüntetésére,"

Indokolás : Lásd a T/2916/14 ., továbbá a T/2916/26. számú
módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

3 . Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 4 . §-ában az Rtv. 5 . § (1) bekezdését
a következő 1) ponttal javasolja kiegészíteni :

/ 5. § (1) A miniszter /

"1) gondoskodik az e törvényIV.fejezetében meghatározott kötelezettség megsér-
tésével, a rendőri intézkedéssel, annak elmulasztásával, a kényszerítő eszköz alkalmazásával
összefüggő alapjogi sérelmek ügyében előterjesztett panaszok kivizsgálásáról ."

Indokolás : Lásd a T/2916/3/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja az
Rtv. 6/A-6/C . §-ai vonatkozásában :

Indokolás : Lásd a T/2916/3/2 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatta
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Lázár János, Balog Zoltán és dr . Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 6 .
§-ában az Rtv. 6/A.-6/C. §-ainak a következő módosítását javasolják:

/ 6. § Az Rtv. a következő új 6/A-6/C. §-okkal és az azokat megelőző alcímmel
egészül ki : /

„A Független Rendészeti Panasztestület

6/A. § (1) A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban : Testület)

a) a 92-93/A . § rendelkezései szerint vizsgálatot folytat,

b) működésének és eljárásainak tapasztalatairól évente beszámol a Kormánynak,
valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát,

c) az alapvető jogok tiszteletben tartása és hatékonyabb védelme érdekében javaslatot
tehet az országos rendőrfőkapitánynak utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül
helyezésére .

(2) A Testületet [öt tagját a miniszterelnök a miniszter javaslatára nevezi ki] az
Országgyűlés -a képviselők több mint kétharmadának szavazatával, ei~eiűleg, listás, nyílt
szavazással -hat évre választja . [A Testület tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében
tevékenységet folytató szervek és szervezetek a miniszternek javaslatot tehetnek.] A
Testület tagjai nem hívhatók vissza .

(3) A Testület létszáma öt fő .

(4) A Testület tagfait az Országgyűlés rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben
hatáskörrel rendelkező bizottságai közösen jelölik. A Testület tagfaira az alapvető fogok
védelme érdekében tevékenységet folytató szervek és szervezetek a bizottságoknak iavaslatot
tehetnek.

[(3)] A Testület tagjának olyan, büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők
választásán választójoggal rendelkező személy [nevezhető ki] választható meg, aki 'o~___gi
végzettséggel és az alapvető jogok védelme területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik
és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént .

[(4)] (6) Nem [nevezhető ki] választható meg a testület tagjává az, aki a [kinevezés]
választás időpontjában vagy az azt megelőző két évben országgyűlési képviselő, állami
vezető, polgármester, párt alkalmazottja vagy tisztségviselője, illetve a [kinevezés] választás
időpontjában vagy az azt megelőző [tíz] hat évben rendvédelmi szervvel vagy a Magyar
Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt, illetve aki a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte .

[(5) A Testület tagjának javasolt személyt kinevezését megelőzően az Ország-
gyűlés feladatkörrel rendelkező bizottsága meghallgatja .]

[(6)] (7) A Testület tagjának megbízatása a [kinevezéssel] megválasztással keletkezik,
és hat évre szól. A Testület tagja megbízatásának megszűnését követően nem [nevezhető ki]
választható meg ismételten a Testület tagjává .
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[(7)] L8,) A Testület tagjai feladatuk ellátása során függetlenek, az e törvényben
meghatározott feladatkörükben nem utasíthatóak .

(9) A Testület megbízatása megszűnik :

a) megbízatási idejének lejártával,

b) ha tagjainak száma három alá csökken .

6B. § (1) A Testület tagjának megbízatása megszűnik_[, ha

a) a tisztségéről lemond,

b) a megbízatásának időtartama letelik,

c) a tisztségének ellátása alól felmentik, vagy

d) meghal .]

a) a Testület megbízatásának megszűnésével,

b) lemondással,

c) összeférhetetlenségi okból,

d) felmentéssel,

e) a tisztségtől való megfosztással,

f) a tag halálával .

(2) [A miniszterelnök a miniszter javaslatára felmenti a testület azon tagját,

a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes
eleget tenni a testületi tagságból eredő feladatainak,

b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a
testületi tagságból eredő feladatainak,

c) aki felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg a
kinevezési feltételeknek.] A Testület tagig megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés b),
valamint f) pontja esetében az Országgyűlés elnöke állapítsa meg és hirdeti ki . Az (1) bekez-
dés c), d és e) pontig esetében a megbízatás megszűnésének kérdésében az Országgyűlés
határoz. A megbízatás megszűnésének kimondásához a képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

[(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztét a
miniszterelnök állapítja meg.]

[(4)] ( A lemondást [érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges]
írásban kell közölni az Országgyűlés elnökével, aki köteles azt elfogadni .

(4) Összeférhetetlenségi okból szűnik meg a megbízatása annak a tagnak, aki
felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg a megválasztáshoz
szükséges feltételeknek.

(5) Ha a Testület taziának tevékenysége során összeférhetetlenségi ok merül fel, azt
meg kell szüntetnie. Az összeférhetetlenség fennállását az Országgyűlés a képviselők két-
harmadának szavazatával határozatban mondja ki . Ha a Testület tagig az összeférhetetlenségi
okot e határozat meghozatalától számított tíz napon belül nem szünteti meg, az Országgyűlés
-bármely képviselő indítványára- határozatban állapítsa meg a Testület tagig megbízatá-
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sónak megszűnését. Az összeférhetetlenségi ok fennállását megállapító országgyűlési határo-
zat meghozatalának időpontfától a megbízatás e miatt történő megszűnését kimondó ország-
gyűlési határozat meghozataláig a Testület tagig e tisztségéből eredő jogkörét nem gya-
korolhati a .

(6) Felmentéssel szűnik meg a megbízatás, ha a Testület tagig neki fel nem róható
okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes eleget tenni a testületi tagságból eredő
feladatainak. A felmentést bármely képviselő indítványozhatja .

(7) Tisztségtől való megfosztással szűnik meg a megbízatás, ha a Testület tagi a neki
felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a testületi tagságból eredő
feladatainak. A tisztségtől való megfosztást az arra alapot adó okok vizsgálatát követően az
Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága indítványoz-
hatja .

[(5)] W A Testület tagja megbízatásának az (1) bekezdés b)-f) pontfaiban
meghatározott okból történő megszűnését követő harminc napon belül[, az (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott megszűnési ok esetében a megbízatás megszűnését megelőző
harmincadik napig] kell az új tagot [kinevezni] megválasztani . Az új tag megbízatása annyi
időre szól, amennyi a testület megbízatási idejéből hátravan .

(9) A Testület megbízatásának a 6/A . & (9) bekezdésének a) pontjában meghatározott
okból történő megszűnése esetén a megbízatás megszűnését megelőző harmincadik napig, a
b) pontban meghatározott okból történő megszűnés esetében a megbízatás megszűnését
követő harminc napon belül kell azúiTestületet megválasztani .

6/C. § (1) A Testület saját tagjai közül elnököt választ. Az elnököt akadályoztatása
esetén az általa kijelölt tag teljes jogkörben helyettesíti .

(2) A Testület működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg .

(3) A Testület működését titkárság segíti, amely az [Rendőrség központi szervének]
Országgyűlés szervezetében működik[, azonban a Titkárságon foglalkoztatott személyek
tekintetében a munkáltatói jogkört a Testület elnöke gyakorolja] .

(4) A Testület a központi költségvetés Országgyűlés fejezetének „Országgyűlés
Hivatali szervei" alcímen belül szerepel . A Testület tagjának és a titkárságon foglalkoztatott
személveknek a munkavégzési jogviszonyára - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XX111 . törvényt kell alkalmazni . A Testület
tagjaival és a titkárságon foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat az
Országgyűlés elnöke gyakorolja .

[(4)] L5) Testület elnöke havonta az [minisztériumi főosztályvezető illetményének
másfélszeresével] államtitkári illetmény 80 %-ával, a Testület többi tagja [a minisztériumi
főosztályvezető illetményével] az államtitkári illetmény 55 %-ával megegyező összegű
tiszteletdíjra jogosult ."

Indokolás : Lásd a T/2916/21 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 6 . ~-
ában az Rtv. 6/A . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

"(2) A Testület öt tagját [a miniszterelnök a miniszter javaslatára] külön
előterjesztés nélkül, a miniszter elleniegyzésével a köztársasági elnök nevezi ki . [A Testület
tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében tevékenységet folytató szervek és
szervezetek a miniszternek javaslatot tehetnek .]"

Indokolás : Lásd a T/2916/15/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatia
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatia

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 6 . ~-
ában az Rtv. 6/A . § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

"(4) Nem nevezhető ki a testület tagjává az, aki a kinevezés időpontjában vagy az azt
megelőző két évben országgyűlési képviselő, állami vezető, polgármester, párt alkalmazottja
vagy tisztségviselője, illetve a kinevezés időpontjában vagy az azt megelőző [tíz] hat évben
rendvédelmi szervvel vagy a Magyar Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
állt, illetve aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte ."

Indokolás : Lásd a T/2916/15/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatia

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

8 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. § (2)
bekezdésében az Rtv. 8 . § (7) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják:

/ (7) A (4) bekezdésben foglaltakon kívül a határrend és határőrizet helyzetéről,
valamint a határforgalom alakulásáról /

"b) az illetékességi területén lévő települési önkormányzat képviselő-testületét a
rendőrkapitány., [vagy] a határrendészeti kirendeltség vezetője , vagy kijelölt helyettese
felkérésre tájékoztatja ."

Indokolás : Lásd a T/2916/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért.
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9. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. § (3)
bekezdésében az Rtv. 8 . § (8)-(11) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

/ (3) Az Rtv. 8. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki : /

„(8) A rendőrfőkapitány [az illetékes] a közigazgatási hivatal vezetőjét, a területi
önkormányzat közgyűlésének elnökét (főpolgármestert), a területi katasztrófavédelmi szerv
vezetőjét, a Nemzetbiztonsági Hivatal [területileg illetékes] területi szervének vezetőjét; a
rendőrkapitány vagy a határrendészeti kirendeltség vezetője a települési önkormányzat
polgármesterét[,] tájékoztatja

a) a lakosságot a szomszédos állam területéről fenyegető veszélyről ;

b) a tömegesen menekülő, illetve ideiglenes menedéket kérő személyek várható
érkezéséről ;

c) az ország területére betört fegyveres csoportról, a lakosság védelme érdekében tett
és javasolt intézkedésekről, a fegyveres csoport felszámolásáról ;

d) a határterületen az e törvény alapján bevezetett minden korlátozásról, ha annak
előzetes bejelentésére a késedelem veszélye miatt nem volt lehetőség ;

e) a környezet szennyezéséről, illetve annak veszélyéről vagy a természeti értékek és
területek károsításáról .

(9) A rendőrfőkapitány haladéktalanul tájékoztatja

a) a (8) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakról a Honvéd Vezérkar[t] főnökét ;

b) a (8) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltakról a [Vám- és Pénzügyőrség
illetékes területi vámszervének parancsnokát] vámhatóságot ;

c) a (8) bekezdés b) pontjában foglaltakról [az illetékes] a menekültügyi [szervet]
hatóságot;

d) a (8) bekezdés e) pontjában foglaltakról a környezetvédelmi hatóságot, a
természetvédelmi hatóságot és a vízügyi hatóságot .

(10) A (4), (8) és (9) bekezdésben említett szervek vezetői a Rendőrség illetékes
szervei részére tájékoztatást adnak a feladatkörükben tudomásukra jutott - a Rendőrség
tevékenységét érintő - tényekről és körülményekről .

(11) Ha az önkormányzat képviselő-testülete a külön törvény szerinti felterjesztési
jogával élve a Rendőrség - külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható -
döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó
észrevételt tesz, azt az illetékes rendőri szerv [15] tizenöt napon belül megvizsgálja, és a
vizsgálat eredményéről tájékoztatja az önkormányzatot . Ha az illetékes rendőri szerv az
észrevétellel nem ért egyet, a vizsgálat lezárását követően azt haladéktalanul megküldi a
felettes rendőri szervnek . A felettes rendőri szerv vezetője az észrevételt megvizsgálja,, és a
vizsgálat eredményéről - tizenöt napon belül - az önkormányzatot tájékoztatja ."
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Indokolás : Lásd a T/2916/17. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért.

10 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők, továbbá Lázár János,
Balog Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslatot a következő 8. §-sal
javasolják kiegészíteni :

"8 . § Az Rtv. 20. ~-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A rendőr az intézkedés megkezdése előtt köteles nevét, azonosító számát, a
szolgálati helyét, valamint az intézkedés tényét és célját szóban közölni, továbbá köteles -ha
az a rendőri intézkedés eredményességét nem veszélyezteti - szolgálati igazolványát felmu-
tatni .

(3) Ha a rendőr az intézkedés során azonosító jelvényt nem visel, ruházatán az
azonosító jelvény számát jól láthatóan fel kell tüntetni ."

Indokolás : Lásd a T/2916/10 ., továbbá a T/2916/23 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslat a Honvédelmi biz . - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése
szerint a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem
házszabályszerű .

11 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 10. §-
ában az Rtv . 35/A . §-ának és az azt megelőző Címnek a következő módosítását javasolják:

/ 10. § Az Rtv. a következő alcímmel és 35/A. §-sal egészül ki : /

„Határforgalom-ellenőrzés

35/A . § (1) A Rendőrség a határátlépésnek az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban
és jogszabályokban meghatározott feltételeit ellenőrzi, ennek során jogosult az államhatár
átlépésére jelentkező személyek személyazonosságát megállapítani, úti okmányát ellenőrizni,
a személy tárgyait és járművét átvizsgálni .

(2) A Rendőrség a tranzitterületen is jogosult a tranzitterületen tartózkodó személyek
személyazonosságát megállapítani, az úti okmányukat ellenőrizni, a tranzitterületre történő
be- és kilépés, valamint az ott tartózkodás jogszerűségét ellenőrizni .

(3) A Rendőrség a határforgalom [-] ellenőrzése során engedélyezi a határátlépés
jogszabályban meghatározott feltételeivel rendelkező személyek határátlépését, illetve
megtagadja a határátlépés feltételeivel nem rendelkező személyek határátléptetését ."

Indokolás : Lásd a T/2916/18 . számú módosító javaslat
indokolását .



10

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

12 . Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Rtv. 42 . § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/11 . § Az Rtv. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :/

„(3) A Rendőrség a határátkelőhely őrzése, a határforgalom ellenőrzése és a
határátkelőhely rendjének fenntartása céljából képfelvevőt helyezhet el, és képfelvételt
készíthet. A képfelvevő által rögzített felvételt - kivéve, ha azt bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésének bizonyítása céljából felhasználják - [hetvenkét óra) 15 nap
elteltével törölni kell ."

Indokolás : Lásd a T/2916/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 12. ~-
ában az Rtv. 54 . § (3) bekezdésének a kővetkező módosítását javasolják:

"(3) Rendőrségi vagy határrendészeti feladatokat ellátó külföldi szerv tagja a Magyar
Köztársaság területén e törvényben, a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
szóló törvényben, nemzetközi szerződésben[,) vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa
alapján meghatározott esetben és módon használhat lőfegyvert ."

Indokolás : Lásd a T12916/19 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

14. Lázár János, Balog Zoltán és dr . Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslatot
a következő úi 13. §-saljavasolják kiegészíteni az Rtv. 59 . § (1) bekezdése vonatkozásában :

„13 . § Az Rtv. 59 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

/ Tömegoszlatás /

„(1)Ha a fogellenesen összegyűlt, illetőleg jogellenes magatartást tanúsító tömeg a
szétoszlásra irányuló rendőri felszólításnak nem tesz eleget, a Rendőrség az e fejezetben
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szabályozott kényszerítő eszközök alkalmazása mellett a tömeggel szemben a következő
eszközt, illetőleg intézkedést alkalmazhatja :

a) vízágyút,
bj_pirotechnikai eszközt,
c) ingerlőgázt,
d) elfogó hálót,
e) lóháton vagy járműkötelékben végzett kényszeroszlatást ."

Indokolás : Lásd a T/2916122 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője
- a Honvédelmi biz. ülésén nem ért egyet
- az Emberi jogi biz. ülésén egyetért .

15. Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Rtv. 92-93. §-ai
helyébe a következő rendelkezések felvételét javasolja:

"14. § Az Rtv. 92-93. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„[92. § (1) Akinek az e törvény IV. fejezetében meghatározott kötelezettség
megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt : intézkedés) alapvető jogát sértette -
válasAisa szerint - panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez,
vagy kérheti, hogy panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott
vizsgálatot követően bírálja el.

(2) Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az
intézkedést foganatosító rendőri szervhez .

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott eljárások tárgyi költségmentesek .

93. § (1) A Testülethez a panaszt az intézkedéstől, ha pedig a panasz előterjesztője az őt
ért jogsérelemről később szerzett tudomást, ettől az időponttól számított 8 napon belül
lehet előterjeszteni .

(2) A Testület az alapvető jogot nem sértő, valamint az alapvető jogot csekély mértékben
sértő intézkedéssel szemben előterjesztett panaszt az intézkedést foganatosító szerv
vezetőjéhez átteszi, illetve ha az áttétel ellen a panaszos panaszában előzetesen
tiltakozott, az eljárást megszünteti .

(3) A Testület tagja az adott panasz kivizsgálásában, illetve az azzal összefüggő
állásfoglalás kialakításában nem vehet részt, ha az ügy elintézéséből a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései szerint ki lenne zárva .]

92. ~ (1) Az e törvényIV.fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése,
továbbá az V. és a VI .feiezetben felsorolt rendőri intézkedések, illetve a kényszerítő eszközök
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alkalmazása (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt : intézkedések) miatt -a (2)
bekezdésben tett kivétellel - a 93 . ~-ban meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye .

(2) Az elővezetéssel kapcsolatban az intézkedés elrendelése miatti jogorvoslatra a
határozatot hozó hatóság eljárására vonatkozó törvényt kell alkalmazni .

93 . (1) Panasz előterjesztésére az jogosult, akinek az intézkedés jogát vagy jogos
érdekét érintette .

(2) A panaszt az intézkedést követő 8 napon belül az intézkedést foganatosító rendőri
szervnél lehet előterjeszteni .

A anaszt a beérkezéstől számított 15 na on belül az intézkedést fo anatosító3
rendőri szerv vezetője közigazgatási hatósági eljárásban, indokolt határozattal bírálja el .

(4) A határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közléstől számított 8 napon
belül a felettes szervhez címezve a	 anaszt elbíráló határozatot hozó rendőri szervnél lehet
előterjeszteni .

(5) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított
nyolc napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez, kivéve, ha a panaszt elbíráló
határozatot hozó szerv a határozatát visszavonja, illetőleg a fellebbezésnek megfelelően
módosítja, kijavítja vagy kiegészíti .

(6) A felettes szerv a fellebbezés beérkezésétől számított 15 napon belül indokolt
határozatában az első fokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti .

(7) Ha az érdemi határozat hozatalához nincs elég adat, vagyy a tényállás további
tisztázása szükséges, a felettes szerv maga intézkedik a tényállás kiegészítése iránt, vagy a
határozat megsemmisítése mellett az első fokú határozatot hozó szervet új eljárásra utasíthatja .

(8) A felettes szerv határozatát írásban, a panaszt elbíráló határozatot hozó szerv útján
kell közölni a fellebbezővel .

(9) A felettes szerv határozata közigazgatási határozat, amelynek bírósági
felülvizsgálatát-a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok
szerint - kérheti az, aki az (1) bekezdés szerint panasz előterjesztésére jogosult .

(10) Ha a anaszt első fokon az országos rendőrfőkapitány bírálta el, a határozat ellen
a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs, az ellen közvetlenül bírósági
felülvizsgálatnak van helye .

(11) A(2)-(4)bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén az elmulasztott
határidő utolsó na 'ától számított 8 na on belül az eljáró szervnél a mulasztási ok va
akadály megjelölésével igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, amelynek elfogadásáról az
eljáró szerv vezetője határoz . Ha a mulasztás az érdekeltnek később jutott a tudomására, vagy
az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály
megszűnésétől kezdődik . A mulasztástól számított 3 hónap eltelte után igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni ."

Indokolás : Lásd a T129161313, számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . eKyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . e"harmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

16 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 14 . ~-
ában az Rtv. 92. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

"92. § (1) Akinek az e törvény IV . fejezetében meghatározott kötelezettség
megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt : intézkedés) alapvető jogát sértette - választása
szerint - panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy kérheti, hogy
panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja
el. A panasz jogi képviselő útján is előterjeszthető. A cselekvőképtelen személv helyett tör-
vényes képviselője jár el, a korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes ké viselője
is eljárhat."

Indokolás : Lásd a T/2916/11 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

17. Lázár János, Balog Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat
14. §-ában az Rtv . 92. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

"92. § (1) Akinek az e törvény IV . fejezetében meghatározott kötelezettség
megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt : intézkedés) alapvető jogát sértette - választása
szerint - panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy kérheti, hogy
panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja
el . A panasz képviselő útján is előterjeszthető . A cselekvőképtelen személy helyett képvise-
lője jár el, a korlátozottan cselekvőképes személv helyett képviselője is eljárhat ."

Indokolás : Lásd a T/2916/25 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg_yvet

18 . Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását javasolja az
Rtv. 93/A. és 938. §-ok vonatkozásában.
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Indokolás : Lásd a T/2916/3/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 15. §-
ában az Rtv. 93/A. § (1)-(6) bekezdéseinek a következő módosítását javasolják:

"93/A . § (1) A Testület a vizsgálata során a Rendőrségtől felvilágosítást kérhet. A
Testület az összes olyan iratba betekinthet, illetve iratról másolatot kérhet, adatot, körülményt,
tényt, eljárást megismerhet, ami a vizsgált intézkedéssel összefügghet .

(2) A Testület az (1) bekezdés szerinti tevékenysége során az államtitoknak és a
szolgálati titoknak nem minősülő adatokat a külön törvényben meghatározott titokra, valamint
a személyes adatok védelmére való tekintet nélkül megismerheti .

(3)[ .] A Testület az (1) bekezdés szerinti tevékenysége során az államtitoknak és
szolgálati titoknak minősülő adatokat az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban : Obtv.) 18 . §-a (5), (7) és (8) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával ismerheti meg .

(4) A Testület tagjának a Rendőrség helyiségeibe történő belépésére az Obty . 18 . §_
ának (1) bekezdését kell alkalmazni .

(5) A Testület felhatalmazása alapján a Testület tagja a Testület nevében az (1)-(4)
bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményeket elvégezheti .

(6) A Testület a panaszt [90] kilencven nap alatt vizsgálja meg. A Testület az
állásfoglalását külső befolyástól mentesen alakítja ki . A Testület az állásfoglalását megküldi
az országos rendőrfőkapitány számára ."

Indokolás : Lásd a T/2916/12/1. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

20. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 15 . ~-
ában az Rtv. 938. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(2) A panaszt az intézkedést követő [8] tizenöt napon belül lehet előterjeszteni és a
beérkezéstől, illetve az áttételtől számított [15] harminc napon belül kell elbírálni ."

Indokolás : Lásd a T/2916/12/2, számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2.1. Lázár János, Balog Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat
15. §-ában az Rtv. 938. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják :

"(2) A panaszt az intézkedést követő [8] 30 napon belül lehet előterjeszteni és a
beérkezéstől, illetve az áttételtől számított [15] 30 napon belül kell elbírálni ."

Indokolás : Lásd a T/2916124 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

22 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 16. §-
ában az Rtv. 97. § (1) bekezdése 1) és m) pontjának a következő módosítását javasolják:

/ 97 . § (1) E törvény alkalmazásában /

"1) határforgalom-ellenőrzés : a Rendőrségnek[,] a Közösségi Kódex 2. cikk 10 .
pontjában meghatározz tevékenysége ;

m) határőrizet: a Rendőrségnek[,] a Közösségi Kódex 2. cikk 11 . pontjában
meghatározott tevékenysége ;"

Indokolás: Lásd a T12916/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

23 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr . Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 18. §
(3) bekezdésében az Rtv. 101 . § (2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását
javasolják:

/ (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy /

„a) [a költségvetésért] az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen,
rendeletben állapítsa meg az elővezetés és a kísérés végrehajtásával kapcsolatban felmerült
költségek mértékét, valamint megtérítésének részletes szabályait,"
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Indokolás : Lásd a T12916/6. számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért.

24 . Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 19. §-a
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Rtv . 1 . §-a (2) bekezdésének c)
pontja, 1 . §-a (2) bekezdésének h) pontjából a „ - rendvédelmi szervek kivételével - „
szövegrész, 2/A . §-a, 3 . §-a és az azt megelőző alcím, II. fejezete, 23 . §-a és az azt megelőző
alcím, 34. §-ának (1) bekezdéséből „A büntetőeljárás során elrendelt elővezetésre a
büntetőeljárásról szóló 1973 . évi 1. törvény (Be .) rendelkezései az irányadók." szövegrész, 81 .
§-ának (1) bekezdésében az „a határforgalmi adatokat tartalmazó nyilvántartásokból,"
szövegrész, 86 . §-a (2) bekezdésének e) pontja, 94 . §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a
Határőrség," szövegrész, 97 . §-a (1) bekezdésének g) pontja, 97 . §-ának (2) bekezdése, 99 . §-
a, 100. §-ának (2) bekezdése, 102 . §-a, 103 . §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrészében az
,,, ezzel egyidejűleg a hatályát veszti :" szövegrész, 103 . §-a (1) bekezdésének a)-i) pontja,
103 . §-a (2) bekezdésének b) pontja, 103 . §-ának (3) bekezdése

hatályát veszti ."

Indokolás: Lásd a T1291617 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyvetért .

25 . Dr. Boross Péter képviselő a törvényjavaslat 22 . §-ának az elhagyását javasolja az
Nbty. 68-69. §-ának - a törvényjavaslat által hivatkozott - pontjaira vonatkozóan :

[22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól szóló 1995 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban:Nbtv.) 68. §-ának (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki :

[A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok szerint
kijelölésük, illetve megbízatásuk előtt egyszeri biztonsági ellenőrzést kell kezdeményezni
az alábbi személyek tekintetében :]

„f) a Független Rendőri Panasztestület tagjai."

(2) Az Nbty. 69. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

[A miniszterelnök kezdeményezi az ellenőrzést]

„e) a Független Rendészeti Panasztestület tagjai"

[tekintetében.]]
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Indokolás : Lásd a T/2916/3/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

26. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 22. §-
ában az Nbty. 68-69. §-ok a törvényjavaslat által hivatkozott pontjainak a következő
módosítását javasolják:

"22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól szóló 1995 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban:Nbtv.) 68. §-ának (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki :

[A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok
szerint kijelölésük, illetve megbízatásuk előtt egyszeri biztonsági ellenőrzést kell
kezdeményezni az alábbi személyek tekintetében:]

„f) a Független [Rendőri] Rendészeti Panasztestület tagjai ."

(2) Az Nbty. 69. §-ának [(3)) { bekezdése a következő [e)] d) ponttal egészül ki :

[A [miniszterelnök] köztársasági elnök kezdeményezi az ellenőrzést]

„[e)] d) a Független Rendészeti Panasztestület tagjai"

[tekintetében.]"

Indokolás: Lásd a T/2916/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi bíz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 24. §-a
(5) bekezdésének az elhagyását javasolják:

[(5) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a takarékbetétről szóló 1989 . évi 2.
törvényerejű rendelet 15/A. §-ának (1)-(3) bekezdésben a „az ORFK" szövegrész helyébe
az „a rendőrség központi szerve" szöveg, (1) és (2) bekezdésében a „Az ORFK"
szövegrész helyébe az „A rendőrség központi szerve" szöveg, (2) bekezdésében a „az
ORFK-nak" szövegrész helyébe az „a rendőrség központi szervének" szöveg lép .]

Indokolás : Lásd a T/2916/9 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

28. Dr. Hankó Faragó Miklós és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 25 . §-
ának (1) bekezdésében a közúti közlekedésről szóló 1988 . évi I. törvény 44. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolják :

/ (1) A közúti közlekedésről szóló 1988 . évi I. törvény 44 . §-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési feladatok végzésére az a) pont
tekintetében a rendőrség; a b), d) e) és h) pontok tekintetében külön jogszabály alapján a
rendőrség; a b) és e)-h) pontok tekintetében a közlekedési hatóság ; a c) és d) pontok
tekintetében a 20. § (11) bekezdésében meghatározott hatóság (a továbbiakban együtt :
ellenőrző hatóság) jogosult . Az a) és h) pontok tekintetében a külföldi járművek ellenőrzését a
rendőrség, illetve a közlekedési hatóság végzi . Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzési
jogosultságát köteles igazolni."

Indokolás : Lásd a T/2916/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

29. Dr. Vadai Ágnes képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdésében az egészség-
ügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI. törvény 2. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI.
törvény 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A Magyar Honvédség és a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló
szervezetek közegészségügyi feladatainak ellátását - az egészségügyi államigazgatási szerv
szakmai irányelveinek betartásával és vele együttműködve - a [Kormány által kijelölt
egészségügyi államigazgatási] Magvar Honvédség kijelölt szerve végzi.""

Indokolás: Lásd a T/2916/28 . számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal) : - a Honvédelmi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért .

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2007 . június 7 .

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti

bizottság elnöke

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.

	

Balog Zoltán s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke
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