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Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a Magyar Köztársaság
Országgyű lésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . §-ának (1 )
bekezdése alapján, figyelemmel a 102 . § (1) bekezdésére az egyes rendészeti tárgyú és az
azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló T/1426 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 49 . §-a a következ ők szerint módosul :

49. §

A Hszt. a 37/B . §-t követően a következ ő 37/C. §-sal egészül ki :

„37/C. § (1) A hivatásos állomány tagját az ellenőrzés megkezdésér ől, befejezésérő l
tájékoztatni nem kell, az elvégzett vizsgálat eredményét közölni kell vele . Ha nem létesül
szolgálati viszony, vagy a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzés jogsértést, vagy
kifogásolható életvitelt nem állapít meg, a keletkezett iratokat, adatokat — a kifogástalan
életvitel ellenőrzését elrendelő és befejező határozat kivételével — az ellenőrzés befejezésétő l
számított 8 napon belül meg kell semmisíteni .
(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan életvitel ellen őrzését a miniszter által
meghatározott gyakorisággal — legfeljebb azonban évente — kell végrehajtani . Soron kívül i
ellenőrzésre akkor kell intézkedni, ha a[z állományilletékes parancsnok] kifogástalan
életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére jogosulttudomására jutott adatokból kifogásolhat ó
életvitelre lehet következtetni .”

Indokolás

A törvényjavaslat szabályozza a kifogástalan életvitel ellen őrzésének soron kívüli elrendelését
arra az esetre, ha az ellenőrzéssel érintett személy felett a munkáltatói jogkört az
állományilletékes parancsnok gyakorolja. A védett szerv állományába tartozók felett i
munkáltatói jogkört ugyanakkor nem csak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaina k
szolgálati viszonyáról szóló törvény 2 . b) pontjában meghatározott állományilletékes
parancsnok gyakorolhatja, így például az országos rendőrfőkapitány esetében a munkáltató i
jogkört gyakorló miniszter sem állományilletékes parancsnok. A javaslat a fentieknek
megfelelően a szabályozás belső koherenciájának biztosítását szolgálja .

Budapest, 2010. november 24 .
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Bizottsági módosító javaslat
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