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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésrő l szóló ,
T/6391 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdés p) pontja a következők szerint módosuljon :

/(2) A házelnöki

p) [rendészeti, illetve —] e törvényben meghatározott esetekben [—] fegyelmi jogkört gyakorol a
tárgyalási rend, az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása és az Országgyűlés
méltóságának érdekében ,

2. A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdés q) pontja maradjon el :

/(2) A házelnöki

[q) irányítja az Országgyűlési Őrséget, kiadja az Országgyűlési Őrség Szervezeti és Működési
Szabályzatát,]

3 . A törvényjavaslat 59 . § (2) bekezdése a következ ők szerint módosuljon :

(2) A házelnök [az Országgyű lési Őrséggel] kivezetteti az ülésteremb ő l az Országgyűlés által az
ülésről kizárt vagy a képvisel ő i jogainak gyakorlásából felfüggesztett képviselőt, ha a képvisel ő a
házelnök felszólítása ellenére sem hagyja el a termet .

4. A törvényjavaslat 59 . § (3) bekezdése a következők szerint módosuljon:

(3) Az ülésről kizárt vagy a képviselő i jogainak gyakorlásából felfüggesztett képvisel ő a kizárás
vagy a felfüggesztés idején nem léphet be az ülésterembe[, amelynek végrehajtásáról az
Országgyű lési Orség gondoskodik] .

5. A törvényjavaslat 60 . § (1) bekezdése a következők szerint módosuljon :

(1) A házelnök meghatározza és az Országgy űlés honlapján közzéteszi az Országház, az
Országgyűlési Irodaház, valamint az Országgyű lés hivatali szervezetének elhelyezésére szolgáló
épületek területére történő belépés és az ott tartózkodás rendjét[, valamint az Országgyűlési Orsé g

Módosító iavaslat
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e feladatkörével összefügg ő tevékenysége részletes szabályait] . A házelnök nem állapíthat me g
olyan rendelkezést, amely az Országgyű lés ülésének nyilvánosságát, a demokratikus közvélemény
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit kizárná .

6. A törvényjavaslat 60 . § (3) és (4) bekezdése a következ ők szerint módosuljon :

(3) Az Országház, az Országgyűlési Irodaház, valamint az Országgy ű lés hivatali szervezetének
elhelyezésére szolgáló épületek területére belépő[k és ott tartózkodók] személybelépésének[ükkel
elfogadják, hogy a belépésükre és ott tartózkodásukra vonatkozó] ténye az érintett családi é s
utónévének, valamint születési nevének kezeléséhez való hozzájárulásnak min ősül, amely adatokat
az Országgyűlés hivatali szervezetének vezetője[személyes adataikat —] a létesítmények
védelme, illetve az ezek működésével összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítése
céljából [érdekében — az adatok rögzítésétő l számított két évig kezeli az Országgyű lési Orség ]
beléptetési nyilvántartásban kezel . A beléptetési nyilvántartásban kezelt adatok rögzítést ő l számított
30 napig kezelhetők .

(4) jHa az Országház, az Országgy űlési Irodaház, valamint az Országgyűlés hivatali
szervezetének elhelyezésére szolgáló épületek területére belépők és ott tartózkodók (2)
bekezdés szerinti kötelezettségüket nem teljesítik, akkor az Országgy űlési Orség
közreműködésével belépésük megtagadható, illetve onnan kivezettethet ők. A házelnök
döntése alapján az ilyen személy Országházba, az Országgyűlési Irodaházba, valamint az
Országgyűlés hivatali szervezetének elhelyezésére szolgáló épületek területére történő
belépését legfeljebb két hétig meg lehet tagadni.] A beléptetési nyilvántartás adatait a rögzíté s
helyén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárás, körözött személy vagy
tárgy azonosítása, valamint az érintett jogainak védelme érdekében használható fel . Ha a beléptetés i
nyilvántartásban tárolt adatok felhasználásával büntető , szabálysértési eljárás indul, illetve az
érintett a jogainak védelmében eljárást kezdeményez, az adatokat az eljárást lefolytató hatóságna k
vagy bíróságnak haladéktalanul meg kell küldeni .

7 . A törvényjavaslat 124 . § (4) bekezdése maradjon el :

[(1) A házelnök és a volt házelnök részére gépjárm űvezetőt az Országgyűlési Őrség biztosít. ]

8 . A törvényjavaslat ÖTÖDIK RÉSZÉNEK címe a következ ők szerint módosuljon :

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALI SZERVEZETE [ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG ]

9. A törvényjavaslat XIII . fejezete maradjon el, a további fejezetek, alcímek és §-ok megjelölés e
értelemszerűen változzék :
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[XIII.fejezet

Az Országgyű lési Őrség

45. Az Országgyűlési Őrség feladata

127. §

(1) Az Országgyűlési Őrség feladata az Országgy űlés védelme, függetlenségének és külső

befolyástól mentes működésének biztosítása, az e törvényben meghatározott személyvédelmi ,

létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az els ődleges tűzoltási és tűzbiztonsági

feladatok ellátása .

(2) Az Országgyű lési Őrség

a) ellátja a házelnök személyi védelmét ,

b) az Országház, az Országgyűlési Irodaház, valamint az Országgyűlés hivatali szervezet e

elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekébe n

létesítménybiztosítási feladatokat lát el,

c) biztosítja az Országház, az Országgy űlési Irodaház, valamint az Országgyűlés hivatali

szervezete elhelyezésére szolgáló épületek területére történ ő belépés és az ott tartózkodás

rendjére vonatkozó szabályok betartását,

d) az Országházban, az Országgyűlési Irodaházban, valamint az Országgy űlés hivatal i

szervezete elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározot t

tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos

veszélyhelyzetek megel őzésének és elhárításának a feltételeiről ,

e) ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos, e törvényben meghatározot t

feladatokat ,

fi protokolláris díszelgési feladatokat lát el, é s

g) elvégzi a részére törvényben, valamint az Európai Unió kötelez ő jogi aktusából vagy

nemzetközi szerződésbő l eredő egyéb feladatokat .

128. §

Az Országgyű lési Őrség feladatai ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a

nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, a Magya r

Honvédséggel, valamint a helyi önkormányzatokkal.
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46. Az Országgyűlési Őrség szervezete és irányítása

129. §

Az Országgyű lési Őrség a házelnök irányítása alatt álló fegyveres szerv . Az Országgyűlési

Őrség önállóan működő központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési

fejezetében önálló címet képez .

130. §

Az Országgyű lési Őrség személyi állománya a fegyveres szervek hivatásos állomány ú

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott hivatásos állományúakból ( a

továbbiakban : országgyű lési őr), köztisztviselőkből és a Munka Törvénykönyve hatálya al á

tartozó munkavállalókból áll .

131 . §

(1) A házelnök

a) gyakorolja az Országgyűlési Őrség felett a költségvetési irányítási jogokat,

b) az Országgyűlési Őrség vezetője javaslatára jóváhagyja az épületek tűzvédelmi és

kárelhárítási feladatokat meghatározó tervét.

(2) A háznagy a házelnök által meghatározott rendben — a házelnök erre vonatkoz ó

rendelkezése alapján — egyes, az Országgyű lési Őrség irányításával összefüggő jogokat

gyakorolhat.

132 . §

(1) A rendészetért felel ős miniszter a házelnök véleményének kikérésével rendeletben

szabályozza

a) az Országgyű lési Őrség szolgálati szabályzatát ,

b) az országgyűlési őrök képesítési követelményeit, és

c) az Országgyűlési Őrség egyenruházati szabályzatát .

(2) Ha a rendészetért felelős miniszter a házelnök véleményével nem ért egyet, egyeztetés t

kezdeményez a vitás kérdésekrő l .
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133. §

A házelnök és a rendészetért felel ős miniszter megállapodást köt az Országgyűlési Őrség

feladatellátáshoz szükséges ruházati és egyéb anyagi, technikai feltételek biztosításáról . A

megállapodás végrehajtásában a rendészetért felel ős miniszter alárendeltségébe tartozó

szervek is részt vehetnek.

134. §

(1) Az Országgyűlési Őrséget a parancsnok vezeti. A parancsnok

a) az Országgyűlési Őrség személyi állománya számára utasítást adhat,

b) javaslatot tesz az Országgyűlési Őrség Szervezeti és M űködési Szabályzatára ,

c) gyakorolja az e törvényben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálat i

viszonyáról szóló törvényben, valamint jogszabályban hatáskörébe utalt személyügyi é s

munkáltatói jogokat az Országgyű lési Őrség állományába tartozó személyek felett ,

d) irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezet ők tevékenységét ,

e) kinevezi és a felmenti az országgyűlési őröket, valamint

f) képviseli az Országgyű lési Őrséget .

(2) Az országgyű lési őr tekintetében a miniszter, az állományilletékes parancsnok és az

országos parancsnok részére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálat i

viszonyáról szóló törvényben biztosított munkáltatói jogköröket az Országgyű lési Őrség

parancsnoka gyakorolja.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnokával és állományával kapcsolatban a bels ő

bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat a Rend őrségről szóló törvény rendelkezései

alapján az ott meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv

végzi .

47. Az Országgyűlési Őrség működése

135. §

(1) Az Országgyűlési Őrség — az e törvényben meghatározott eltérésekkel — a feladata i

ellátására és az utasítás teljesítésének kötelezettségére, az intézkedési kötelezettségre, a z

arányosság követelményére, a kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményeire, az

intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásának közös elveire és szabályaira, a

titoktartási kötelezettségre, a fegyverviselési jogra, a segítségnyújtási kötelezettségre, a
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közreműködő igénybevételére, a segítség és eszközök igénybevételére a Rend őrségről szóló

törvény rendelkezéseit alkalmazza.

(2) Az országgyűlési őr az e törvényben szabályozott intézkedéseken túl a Rend őrségrő l szóló

törvényben meghatározottak szerint fokozott ellen őrzést hajthat végre, ruházatot, csomago t

és járművet átvizsgálhat, felvilágosítás kérhet, biztonsági intézkedést foganatosíthat,

magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen intézkedhet, képfelvételt, illetv e

hangfelvételt, továbbá kép- és hangfelvételt készíthet, helyszínt biztosíthat, valamint személy -

és létesítménybiztosítási intézkedést alkalmazhat .

(3) Az országgyű lési őr kényszerítő eszközként testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt ,

elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, útzárat, megállásra kényszerítést, l őfegyvert a

Rendőrségrő l szóló törvényben meghatározottak szerint alkalmazhat .

(4) Az országgyűlési őr lőfegyvert a rendőrre vonatkozó szabályok szerint tarthat magánál.

(5) Az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása sorá n

kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat .

136. §

(1) Az Országgyűlési Őrség nyomozó hatósági jogkört nem gyakorol . Ha tevékenysége során

bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentés t

tesz a nyomozás teljesítésére a külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességge l

rendelkező nyomozó hatóságnál, vagy az ügyésznél, illetve szabálysértés esetén az eljárásr a

jogosult szabálysértési hatóságnál és átadja a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket .

(2) A házelnök az Országgyű lés Őrség parancsnokán keresztül az Országgyűlési Őrségnek

egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására .

(3) Ha a késedelem más vagy mások személyét, a közbiztonságot vagy az intézkedés sikeré t

veszélyezteti, a házelnök az Országgyű lési Őrség e törvényben meghatározott intézkedéseke t

végrehajtó szervezeti egységének vezetője részére egyedi utasítást adhat .

137. §

(1) Az országgyű lési őr köteles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvénye s

előírásoknak megfelel ően teljesíteni, a házelnök vagy a helyettesítésére jogosult alelnök ,

valamint az elöljárója utasításainak – az e törvényben foglaltak figyelembevételével –
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engedelmeskedni, e törvényben meghatározott feladatait, ha kell, élete kockáztatásával i s

ellátni. Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el.

(2) Az országgyűlési őr a házelnöknek vagy a helyettesítésére jogosult alelnöknek a közvetle n

utasítását, a szolgálati út betartásával, az Országgy ű lési Őrség parancsnokána k

haladéktalanul jelenti. A jelentés az utasítás teljesítésére nincs halasztó hatállyal .

(3) Az országgyűlési őr a házelnök, a helyettesítésére jogosult alelnök, a szolgálati elöljáró

jogszabálysértő utasításának a teljesítését — az (1) bekezdésben foglalt kivétellel — nem

tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértő jellegére, ha az számára felismerhető ,

haladéktalanul köteles az utasításadó figyelmét felhívni . Ha az utasításadó az utasítást

fenntartja, azt az utasított kérelmére köteles írásba foglalva kiadni .

(4) Az írásba foglalás megtagadását vagy elmaradását az országgy ű lési őr a házelnöknek a

szolgálati út betartásával jelenti .

(5) Ha a jogszabály rendelkezéseit az országgyűlési őr elöljárója sérti meg, az országgyűlési őr

közvetlenül az elöljáró felettesénél, vagy ha a jogszabálysértést az Országgy űlési Őrség

parancsnoka követi el, a házelnöknél bejelentheti . A bejelentéssel megkeresett a

jogszabálysértést köteles kivizsgáltatni, és a bejelent őt a vizsgálat eredményéről, a tett

intézkedésről — a bejelentés kézhezvételétől számított — nyolc napon belül tájékoztatni .

(6) A jogszabálysértés bejelentése miatt a bejelent őt hátrány nem érheti, az alaptalanul tett

bejelentés esetén felelősségre vonás kezdeményezhet ő .

138 . §

(1) Az Országgyű lési Őrség belső szervezetét és működésének részletes szabályait, az

utasításadás rendjét úgy kell kialakítani, hogy az utasítás adójának és végrehajtójának egyén i

felelőssége mindenkor megállapítható legyen .

(2) Az Országgyű lési Őrség egyenruhája és szolgálati igazolványa formájának, kialakításána k

lényegesen el kell térnie más fegyveres szervek egyenruhájától és szolgálati igazolványától . A

polgári ruhában személybiztosítási feladatokat ellátó országgyűlési őrt egyedi jelzéssel kel l

ellátni, amelybő l szervezeti hovatartozása megállapítható .
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139. §

(1) Az Országgyű lési Őrség feladatai ellátása során az e törvényben meghatározott feladata i

ellátásához szükséges mértékben az intézkedéssel, valamint az eljárásával érintett természete s

személy személyazonosító adatait kezeli .

(2) A 135. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az Országgy ű lési Őrség adatkezelésére a

Rendőrségről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .

48 .

	

Személyazonosság megállapítása

140. §

(1) Az országgyű lési őr a feladata ellátása során

a) az Országház, az Országgyűlési Irodaház, valamint az Országgy űlés hivatali szervezete

elhelyezésére szolgáló épületek területén a személyazonosság megállapítása céljára a polgáro k

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, valamint az Országházba, az

Országgyűlési Irodaházba, valamint az Országgy űlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló

épületekbe való belépésre jogosító okmányt fogadja el ,

b) a létesítménybiztosítási intézkedés keretében lezárt területen, illetve olyan területen, amely

tekintetében fokozott ellenőrzést rendeltek el, megállapíthatja a személyazonosságát annak ,

akivel kapcsolatban ez a közbiztonság, valamint az Országházban, illetve az Országgyű lési

Irodaházban tartózkodók védelme céljából szükséges .

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az országgyű lési őr minden olyan hatósági igazolvány t

elfogad, amely tartalmazza a személyazonosításhoz szükséges adatokat. A személyazonosság

megállapításával érintett személy a személyazonosság megállapítására alkalmas okmányok

közül egy bemutatására kötelezhető. Az országgyű lési őr más jelen lév ő, ismert

személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja igazolásként.

(3) A személyazonosság igazolásának megtagadása, valamint az (1) bekezdés b) pontjába n

meghatározott esetben akkor is, ha a személyazonosság a helyszínen nem állapítható meg, a z

országgyűlési őr azonnal értesíti a rend őrséget. Az országgyűlési őr a személyazonosság

megállapításával érintett személyt a személyazonosság megállapítása céljából a rend őrség

helyszínre érkezéséig visszatarthatja.

(4) Az országgyű lési őr a (3) bekezdésben meghatározott esetben a személyazonosság

megállapításával érintett személy ruházatát, csomagját, járművét átvizsgálhatja .
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49.

	

Elfogás

141 . §

(1) Az országgyű lési őr elfogja a szándékos b űncselekmény elkövetésén tetten ért személyt ,

továbbá azt, aki a szabálysértés elkövetését az erre irányuló felszólítás ellenére nem hagyj a

abba.

(2) Az elfogásról az országgy ű lési őr haladéktalanul értesíti a rendőrséget, az elfogott személyt

az országgyűlési őr a rendőr helyszínre érkezésig tarthatja vissza. Az elfogott személyt

előállítás céljából a rendőrségnek adja át. Az előállítás tartamát ilyen esetben az

Országgyű lési Őrség intézkedésének a kezdetét ő l kell számítani.

(3) Az elfogás törvényességéért az Országgyű lési Őrség, az előállítás törvényességéért a

rendőrség felel . Az elfogás okának törvényességét a rendőrség nem vizsgálhatja, ha jogsértés t

állapít meg, tájékoztatja az Országgy űlési Őrség parancsnokát, bűncselekmény eseté n

feljelentést tesz az ügyésznél.

50.

	

Közlekedésrendészeti intézkedés

142 . §

Az országgyűlési őr személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai céljából

a) a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti, valamin t

b) az üzemben tartó, illetve a használó személyazonosító adatainak megállapítása érdekébe n

járművet feltartóztathat, az abban tartózkodók személyazonosságát megállapíthatja .

51 .

	

Intézkedés az Országház és az Országgyű lési Irodaház üléstermében

143. §

(1) Az országgyűlési őr

a) a házelnöknek, akadályoztatása esetén az ülést levezető alelnöknek a hozzájárulása nélkü l

az Országházban megtartott ,

b) az országgyűlési bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottsági ülést levezető

alelnöknek a hozzájárulása nélkül az Országházban vagy az Országgy űlési Irodaházba n

megtartott bizottsági ülés ideje alatt az ülésterembe, az ülésteremhez tartozó páholyba é s

karzatra, valamint az üléstermet körülvevő folyosóra nem léphet be, nem hatolhat be és nem

intézkedhet .
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(2) Ha a késedelem veszéllyel jár és a hozzájárulás megadására jogosult akadályoztatva van ,

az országgyűlési őr az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás nélkül is intézkedhe t

a) segélyhívás esetén vagy öngyilkosság megakadályozása céljából ,

b) bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása vagy a b űncselekmény

elkövetőjének vagy gyanúsítottjának elfogása céljából ,

c) közveszély, továbbá az életet vagy a testi épséget fenyeget ő közvetlen veszély elhárítása ,

illetve az ilyen veszélyben lévők kimentése érdekében,

d) rendkívüli vagy tisztázatlan okból bekövetkezett halálesettel kapcsolatos intézkedés

megtételére ,

e) a szabálysértést felszólítás ellenére folytató személy elfogása céljából ,

J) ha az elfogás törvényben meghatározott egyéb okból szükséges .

(3) A 137. § (2) és (3) bekezdése szerinti utasítás kiadásával az (1) bekezdésben meghatározott

hozzájárulást megadottnak kell tekinteni .

52 .

	

Jogorvoslat

144. §

(1) Akinek az Országgyű lési Őrség intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerít ő eszköz

alkalmazása (a továbbiakban, e § alkalmazásában : intézkedés) alapvető jogát sértette ,

panasszal fordulhat az Országgyű lési Őrség parancsnokához.

(2) Az (1) bekezdés alapján a panaszt a jogsérelemt ő l, intézkedés elmulasztása esetén az arról

való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni, és a beérkezéstől ,

illetve az áttételt ő l számított harminc napon belül kell elbírálni .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a cselekv őképtelen személy helyett törvényes

képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képvisel ője vagy

meghatalmazottja is eljárhat. A panasz meghatalmazott vagy jogi képvisel ő útján is

előterjeszthető . Jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezet vagy

alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatást végz ő egyetem állam- és jogtudomány i

doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat.

(4) Az Országgyű lési Őrség parancsnoka a panaszban foglaltakat közigazgatási hatósági

eljárásban bírálja el. Az Országgyű lési Őrség parancsnokának a panaszról hozott határozat a

ellen fellebbezésnek nincsen helye, az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálatnak van helye .]
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10.A törvényjavaslat 145 . § (5) bekezdése elmarad :

[(5) Felhatalmazást kap a rendészetért felel ős miniszter, hogy a házelnök véleményéne k

kikérésével rendeletben szabályozz a

h) az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatát, ennek részeként az intézkedések, a

kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes szabályait, a személyvédelmi és

létesítménybiztonsági feladatokat, a szolgálati formákat, az elöljárói és feljebbvalói viszonyt, a

magatartási szabályokat, a más keres ő foglalkozás lehetőségét, a rendszeresített munkakörö k

átminősítésének rendjét ,

i) az országgyűlési őr képesítési követelményeit ,

j) az Országgyű lési Őrség egyenruházati szabályzatát . ]

11 . A törvényjavaslat 146 . § (2) bekezdése a következők szerint módosuljon :

(2) Az 1 . § c) pontja, a 2 . § (2) bekezdés q) pontja, a 3 . alcím, a 10 . § (2) és (5) bekezdése, az 59. §

(2) és (3) bekezdése, a 60. § (3) és (4) bekezdése, a Negyedik rész, a 125 . § (2)-(5) bekezdése, [a

XIII . Fejezet,] a 145. § (5) bekezdése, a 147 . § (7)-(9) bekezdése, a 150 . §, a 153 . § és a 158. § (1 )

bekezdés b) pontja 2013 . január 1-jén lép hatályba.

INDOKOLÁS

Az Őrség, ami a törvényjavaslat szerint „fegyveres” szerv – noha gyakorlatilag a rendőrségrő l szóló
törvényben foglaltak szerinti eszközöket (fegyvert, más kényszerítő eszközöket, kép- é s
hangfelvételt, stb .) alkalmazza, valamint a rendészeti tevékenység és az adatkezelés tekintetébe n
nem vonatkoznak rá különleges szabályok, önálló rendvédelmi szerv (a javaslat nem mondja ki azt ,
hogy „rendvédelmi” szerv lenne) . Az Őrséget a házelnök irányítja, de ezt a jogkörét a háznagynak
házelnöki rendelkezésben (nem is feltétlenül az SZMSZ-ben) átadhatja . Átadható házelnök i
hatáskör az Őrség szervezeti és működési szabályzatának megállapítása is .

Az Őrségre vonatkozó szabályozást a törvényjavaslatból el kell hagyni . Nem csupán amiatt, mert
önálló „rendőrség” jönne létre, hanem azért is, mert a szabályozás alkotmányossági problémát is
felvet . Az Alaptörvény 18 . cikke alapján a Kormány tagja törvényben kapott felhatalmazás alapjá n
a feladatkörében alkothat rendeletet . A törvényi felhatalmazást a szabályozásra megkapja a
belügyminiszter, azonban kétséges, hogy lenne feladatköre arra, hogy az Őrségre vonatkozóan

rendeleti szabályokat alkosson. Az Alaptörvény alapján a közbiztonság védelme, a közren d

fenntartása a rendőrség feladata, a rendőrséget pedig a Kormány a belügyminiszter útján irányítja.
A belügyminiszternek van rendészeti feladatköre, ám ha az Őrség irányításában nem vesz részt,

akkor e feladatkört lényegében ezen a területen nem gyakorolja .
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A kormánypárti képviselők az Országgyűlési Őrséggel lényegében létrehoznák Kövér Lászl ó
magánhadseregét . Így már nem csupán a Rendőrség, a koronaőrök és a Terrorelhárítási Központ
fegyveresei lesznek jelen az Országházban, hanem egy újabb fegyveres szerv is . Lassan töb b
fegyveres lesz a Házban, mint képvisel ő .

Budapest, 2012 . március „. :.. .

r . Ujhelyi István
MSZP

Dr. Harangozó Tamás
MSZP

Dr. Lamperth Mónika
MSZP

Q . , h cr.- G4/'>0.1_
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