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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 102 . § (1) bekezdésére az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamin t
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban: Javaslat) az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Javaslat 10. §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az Rtv. 68 . §-a a következő (la)-(lb) bekezdéssel egészül ki :

,,(la) A rendőrség

a) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a 7 .

	

(1) bekezdés c) pontjában,
valamint

b) terrorizmust elhárító szerve a 7/E . (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában és c) pontjában

meghatározott feladatai [érdekében] során, a kétévi, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztésse l
büntetendő . szándékos bűncselekmény felderítése érdekébenaz ügyész [engedélyével] jóváhagyásával
adatok szolgáltatását igényelheti az (1) bekezdésben meghatározott [célból az ott felsorolt] adatkezelő
szervektő l .

(lb) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító
szerv az adatszolgáltatás teljesítésére határid őt jelölhet meg. Az így kapott információ csak a megjelölt
célra használható fel . '

2. A Javaslat 47. § (2) bekezdésében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésr ől és a
tűzoltóságról szóló 1996 . évi XXXI : törvény 46/C. §-ára vonatkozó rendelkezés a következ ő (3)
bekezdéssel egészül ki :

(3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CXXVIII. törvény 84. § (2) — (5) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása során az önkormányzati vagyon
a törvényben meghatározott szervezetre a törvény erejénél fogva száll át . Az önkormányzati tulajdonból
állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemekr e
vonatkozó átadó szervezet kön eiben szere lő n 'lvántartási értékkel. A törvén ala .'án állami



tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezel ője az állami tulajdon keletkezésével egyidej űleg e törvény erejénél
fogva a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, amelynek vagyonkezelői jogviszonyára a
továbbiakban az MNV Zrt .	 által	 kötött vagyonkezelési	 szerződésekre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni . A törvén ala•'án bejegyzésre kerülő vagyonkezel ői jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes . "

3. A Javaslat 63 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„63 . § Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi CLVI .
törvény 308. (4) bekezdésével megállapított, az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII . törvény 54. § (7)
bekezdés[e a következő h)ponttal egészül ki] d) pontja a következ ő szöveggel lép hatályba:

(Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról)

„[h]d2 a rendőrségrő l szóló törvényben meghatározott bels ő bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervet a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében, a z
abban kapott felhatalmazás körében ;'

4. A javaslat 92 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A[ (3)—(4) bekezdés, Az 1—13 . §, a 15-43 . §, a 44 . (1) — (2) bekezdése, a 45—46 . §, a 47 . § (1)—(3 )
bekezdése, a 48—89 . §, a 90. § (2)—(3) bekezdése, valamint a 94 . § 2012. január 1-jén lép hatályba.

INDOKOLÁS

1. ponthoz

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó szerve és a terrorizmust elhárító szerve a törvényjavaslatban meghatározott feladatai ellátása sorá n
kizárólag a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetend ő szándékos bűncselekmény
felderítése érdekében igényelhet adatot az adatkezel ő szervektő l .

2. ponthoz

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2012 . január 1-jétől történő állami irányítása alá vonása során a
fővárosi és megyei hivatásos katasztrófavédelmi igazgatóságok végleges szervezeti struktúrájának
kialakítása két lépcs őben történik .
2012. január 1-jétől az addig önkormányzati tűzoltó parancsnokságok irányító szervi váltással 2012 .
március 31-éig a területig illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság alá rendelt önállóan m űködő
költségvetési szervként funkcionálnak, majd 2012 . április 1-jével az igazgatóságba történő beolvadással
megszűnnek. A gazdasági feladataikat a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, min t
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját költségvetésük terhére végzik .
A mindössze három hónapig funkcionáló és beolvadó költségvetési szervek esetében kincstári száml a
nyitása, külön elemi költségvetés és beszámoló készítése nem indokolt, az átmeneti időszakban ezen
feladatok ellátására a szakmai és a gazdasági irányításukat végző költségvetési szerveket célszerű
kijelölni .

A módosítás az átmeneti id őszakra vonatkozóan, az érintett önállóan működő költségvetési szervek
esetében az államháztartási adminisztráció egyszer űsítésére irányul .



3. ponthoz

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény módosítása alapján a rendőrség belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve és a terrorizmust elhárító szerve a szerv vezetője által
engedélyezett megkeresés alapján igényelhet az adóhatóságtól adótitkot . A szerv vezet ője helyett
garanciális okokból indokolt ezen megkeresés engedélyezését az adatot igényl ő szervtő l független szerv
hatáskörébe utalni . A módosítás alapján a titkos információgyűjtésre jogosult nyomozóhatóságokhoz
hasonlóan a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve és a terrorizmus t
elhárító szerve esetében is az adatigényléseket tartalmazó megkeresések jóváhagyását az ügyészség végzi .

4. ponthoz

A módosítás a javaslat hatálybalépésével kapcsolatos technikai pontosításra irányuló rendelkezést
tartalmaz .

Budapest, 2011 . december 8 .

Csampa Zsolt

alelnök
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