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Módosító javasla t

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY
határozat 94.§-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102 .§-ának (1) bekezdésére a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 63 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„63 . § (1) A felhatalmazott szervek] bírói engedéllyel [az 51 . § (1) bekezdésébe n
meghatározott bűnüldözési célból a súlyos bűncselekmények esetében] az ötévi, vagy
ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetet bűntett felderítése érdekébe n

a) lakást és telephelyet titokban átkutathatnak (titkos kutatás), az észlelteket technika i
eszközzel rögzíthetik ,

b) lakásban és telephelyen történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik é s
rögzíthetik,

c) levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, azok tartalmát megismerhetik, az t
technikai eszközzel rögzíthetik ,

d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítő hírközlési szolgáltatás útján továbbított
közlés tartalmát megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik ,

e) az interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés (e-mail) során
keletkezett adatokat és információkat megismerhetik és felhasználhatják .

(2) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott eszközök alkalmazása során gyűjtött, a
titkos információgyűjtés alapjául szolgáló eljárásban nyilvánvalóan nem érintett személyekr e
vonatkozó adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni, azok a továbbiakban ne m
kezelhetők és nem használhatók fel .



(3) A felhatalmazott szervek az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyűjtésre
szolgáló eszközöket és módszereket (a továbbiakban : különleges eszközök) az ot t
meghatározottak szerint alkalmazhatják a b űncselekmény gyanúja miatt körözött személ y
felkutatására is továbbá]

a) az (1) bekezdésben nem említett, üzletszer űen vagy bűnszövetségben elkövetett, három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmény ,

b) az (1) bekezdésben vagy az a) pontban meghatározott b űncselekmény kísérlete, illetv e
— ha az előkészületet a törvény büntetni rendeli — el őkészülete

esetén .

(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak teljesítéséhez a hírközlési szolgáltató ,
illetve a postai szervezet köteles a feladatkörébe tartozó esetben a segítséget megadni .
(5) A NAV felhatalmazott szervei a bírói engedélyhez kötött titkos információgy űjtő
eszközök alkalmazását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól rendelik meg . "

Indokolás

A módosító javaslat pontosítja, mely b űncselekmények esetében kerülhet sor bírói
engedélyhez kötött titkos információgy űjtésre .

Budapest, 2010 . október 26 .

dr. Józsa István
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