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7.

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésről szóló T/6391 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A Javaslat 25 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az együttm űködésre kötelezettet — büntetőjogi felelőssége mellett—
a) adatszolgáltatási kötelezettség ,
b) megjelenési kötelezettség, illetv e
c) nyilatkozattételi kötelezettség
terheli .”

2. A Javaslat 150. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény a következő 211/A. §-sal és azt
megelőző címmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a XV. fejezet II-VIII . címeinek számozása III-
IX. címekre változik :
„II. cím
Népképviseleti szerv által folytatott vizsgálat akadályozás a
211/A. § (1) Aki azáltal, hogy
a) a népképviseleti szerv által folytatott vizsgálati meghallgatáson értesítés ellenére
önhibájából nem jelenik meg.,
b) a népképviseleti szerv által folytatott vizsgálati meghallgatáson a vizsgálat tárgyát képez ő
ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, a népképviselet i
szerv által folytatott vizsgálatot akadályozza, vagy azt meghiúsítani, illetve befolyásoln i
törekszik, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjed ő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vag y
jogtalan haszonszerzés végett követik el .
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott b űncselekmény elkövetésére mást rábírni törekszik ,
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .”



Indokolá s

A jelen javaslat és vele összhangban a Házszabály — a hatályos szabályozás alapján állva
változatlanul — lehetővé teszi vizsgálóbizottságok megalakítását.

Egyes országos jelentőségű ügyek vizsgálatát veszélyezteti az olyan magatartás, amikor a
meghallgatni kívánt személyek a bizottság értesítése ellenére nem jelennek meg, illetv e
valótlan tartalmú vallomást tesznek . Erre sajnálatos módon a jelen ciklusban is volt példa .

A jelenlegi javaslat azonban nem tein‚ti meg e szabály be nem tartásának szankcionálási
lehetőségét . Ennek pótlására teszünk a módosítással javaslatot.

Budapest, 2012 . március 26.
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