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A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése, valamint 102. §-a (1) bekezdése alapján a Rendőrségről
szóló 1994 . évi XXX1V. törvény módosításáról szóló T/2916 . számú törvényjavaslathoz a
Honvédelmi és rendészeti bizottság az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 14 . §-ában az Rtv. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„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 a rendőri szerveknél előterjesztett panaszokról felvilágosítást kérhet,és
amennyiben a 92 . ~ (1) bekezdése szerinti eljárásának feltételei fennállnak, erről a panaszost,
illetve az eljáró rendőri szervet értesíti . A panaszos az értesítés kézhezvételétőlszámított
nyolc napon belül kérheti, hogy panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által
lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el . Az eljáró rendőri szerv a Testülettől kapott értesítés
kézhezvételekor köteles az eljárását felfüggeszteni .

(4) Amennyiben a panaszos a (3) bekezdés szerint határidőben kéri, hogy panaszát az
orsza os rendőrfóka etán a Testület által lefol atott vizs álatot követően bírálja el a rendőri
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szerv köteles a panaszt a Testülethez áttenni . Amennyiben a Testület az eljáró rendőri szervet
arról értesíti, hogy a határidő eredménytelenül eltelt, a rendőri szerv köteles eljárását folytatni .

[(3)j (5) 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 .

(6) A 92. § alapján a rendőri szervekhez benyújtott panaszokról-a Testület által
meghatározott adattartalommal-az országos rendőrfőkapitány havonta tájékoztatást küld a
Testület számára . "

Indokolás

A rendőri szerveknél megindított eljárások esetében biztosítani indokolt annak lehetőségét,
hogy a panaszos az eljárást a Testülethez terelhesse, amennyiben ennek feltételei fennállnak .
A módosító javaslat szerint ennek érdekében a Testület a rendőri szervek előtt indult
eljárásokról felvilágosítást kérhetne és amennyiben alapjogi sérelmet észlel erről értesíti a
panaszost. A panaszos ekkor is kérhetné, hogy az országos rendőrfőkapitány a Testület által
lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el panaszát . A módosító javaslat előírja az országos
rendőrfőkapitány számára, hogy rendszeres adatszolgáltatással segítse elő a Testület hatékony
működését .

Budapest, 2007 . június 11 .

Dr . Lázár János
elnök
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