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Bizottsági módosító javaslat

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

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 6 . §-ában az Rtv. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„6/A. § (1) A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület)
a) a 92-93/A. § rendelkezései szerint vizsgálatot folytat,
b) működésének és eljárásainak tapasztalatairól háromévente beszámol a

[Kormánynak] az Országgyűlésnek, valamint évente tájékoztatja az Országgyűlés
rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkező [bizottságát]
bizottságait,

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

(2) A Testület öt tagját az Országgyűlés rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben
feladatkörrel rendelkező bizottságainak együttes javaslatára az Országgyűlés a jelen levő
képviselők kétharmadának szavazatával,egyidejű, listás módon választja . [a miniszterelnök
a miniszter javaslatára nevezi ki.] A Testület tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében
tevékenységet folytató szervek és szervezetek a bizottságoknak [miniszternek] javaslatot
tehetnek .

(3) A Testület tagjának olyan, büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők
választásán választójoggal rendelkező személy válaszható meg [nevezhető ki], aki j

végzettséggel és az alapvető jogok védelme területén kiemelkedő tapasztalatokkal
rendelkezik., és külön tőrvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént .



(4) Nem választható meg [nevezhető ki] a testület tagjává az, aki a megválasztás
[kinevezés] időpontjában vagy az azt megelőző két évben országgyűlési képviselő, állami
vezető, polgármester, párt alkalmazottja vagy tisztségviselője, illetve a megválasztás
[kinevezés] időpontjában vagy az azt megelőző hat [tíz] 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
Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottsága meghallgatja .]

(5) [(6)] A Testület tagjának megbízatása a megválasztással [kinevezéssel] keletkezik,
és hat évre szól. A Testület tagja megbízatásának megszűnését követően nem választható meg
[nevezhető ki] ismételten a Testület tagjává.

(o [(7)] A Testület akkor határozatképes, ha három tagja felen van . A Testület tagjai
feladatuk ellátása során függetlenek, az e törvényben meghatározott feladatkörükben nem
utasíthatóak."

2. A törvényjavaslat 6 . §-ában az Rtv . 6B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

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) megbízatása időtartamának leteltével,
b)lemondássah
c) összeférhetetlenségi okból,
d) felmentéssel,
e) a tisztségtől való megfosztással,
fl 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),
valamint0pontja esetében az Országgyűlés elnöke állapítsa meg és hirdeti ki . Az (1)
bekezdésc)-e) pontig esetében a megbízatás megszűnésének kérdésében az Országgyűlés
határoz . A megbízatás megszűnésének megállapításához a 'elenlévő ké viselők
kétharmadának szavazata szükséges .

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

[(4)] (3) 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 a
jelölését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg a megválasztáshoz
szükséges feltételeknek .

(5) Ha a Testület tagjának tevékenysége során összeférhetetlenségi ok merül fel,
azt meg kell szüntetnie . Az összeférhetetlenség fennállását az Országgyűlés a jelenlévő
képviselők kétharmadának szavazatával határozatban állapítja meg. Ha a Testület tagja
az összeférhetetlenségi okot e határozat meghozatalától számított tíz napon belül nem
szünteti meg, az Országgyűlés - bármely képviselő indítványára - határozatban állapítsa
meg a Testület tagja megbízatásának megszűnését . Az összeférhetetlenségi ok
fennállását megállapító országgyűlési határozat meghozatalának időpontjától az
összeférhetetlenségi ok megszüntetéséig vagy a megbízatás e miatt történő megszűnését
megállapító országgyűlési határozat meghozataláig a Testület tagig e tisztségéből eredő
nogkörét nem gyakorolhatna.

(6) Felmentéssel szűnik meg a megbízatás, ha a Testület tagja 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 tacia
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 összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága
indítványozhatna.

[(5)] L8) A Testület tagja megbízatásának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
okból történő me szűnése esetén a me - bízatás me - szűnését me előző harmincadik na $1

(1) bekezdésb)-f)pontjaiban 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 .

3. A törvényjavaslat 6 . §-ában az Rtv. 6/C. §-ának (3)-(4) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

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

(4) A Testület elnöke havonta az államtitkári illetmény nyolcvan százalékával
[minisztériumi főosztályvezető illetményének másfélszeresével], a Testület többi tagja az
államtitkári illetmény ötvenöt százalékával [minisztériumi főosztályvezető illetményével]
megegyező összegű tiszteletdíjra jogosult."

4. A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Nbtv.) 68. §-ának (4) bekezdése a következő_o ponttal egészül ki :

az



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

, a Független [Rendőri] Rendészeti Panasztestület tagjai ."

(2) Az Nbty. 69. §-ának 0 [(3)] bekezdése a következő j [e)] ponttal egészül ki :

[Az Országgyúlés elnöke [miniszterelnök] kezdeményezi az ellenőrzést]

„c1 [e)] a Független Rendészeti Panasztestület tagjai"

[tekintetében.] "

5 . A törvényjavaslat a következő új 29 . §-sal egészül ki :

„29. $ Az Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával
gondoskodik a Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének
feltételeiről."

Indokolás

A T/2916/21 . számú módosító javaslat a Testület Országgyűlés általi választását
indítványozza. Ezzel összefüggésben szükséges a beszámolási kötelezettség címzettjének
módosítása is.

A törvényjavaslat a rendőrségi ügyekben felmerülő panaszok esetére egy független
panasztestület felállításáról rendelkezik . A javaslat szerint ennek tagjait a rendészetért felelős
miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezné ki . A panasztestület azonban valóban
függetlenül csak akkor működhet, ha annak tagjait nem a végrehajtó hatalom nevezi ki, hanem
az annak ellenőrzésére hivatott Országgyűlés választja. Különösen indokolt ez az utóbbi
időben napvilágra került rendőri visszaélések miatt . A módosító javaslat konszenzusra
késztetné a parlamenti pártokat, hogy teljes közbizalmat élvező, független és felkészült
szakemberek kerülhessenek a panasztestületbe .

A módosító javaslat szerint a Testület működése ciklusokra oszlana, amelyet hatévenként
teljesen meg kellene újítani . A módosító javaslat az új összetételnek és a választásnak
megfelelően módosítja a Testület megalakulásának, megszűnésének, valamint a tagságnak a
szabályait. Előírja a jogi végzettséget, viszont az indokolatlanul hosszú moratóriumot a volt
rendvédelmi szervi, illetve honvédségi dolgozók számára hat évre rövidíti .

Szintén a Testület függetlenségének követelménye, hogy szervezetileg is el kell különülnie a
végrehajtó hatalomtól, ezért a módosító javaslat az Országgyűlés szervezetében biztosítana
apparátust és költségvetési fedezetet a szervezet számára .

Budapest, 2007 . június 11 .

Dr . Lázár Já
elnök
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