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Módosító iavaslat
országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94. (1)
bekezdése alapján a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvénynek a
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellen őrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról
szóló T/12570. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 2. §-sal egészül ki, a további paragrafusok számozása
értelemszerűen változik :

„2. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a következő 277/A. §-sal és azt
megelőző címmel egészül ki :

„Népképviseleti szerv által folytatott vizsgálat akadályozás a

277/A. § (1) Aki azáltal, hogy
a) a népképviseleti szerv által folytatott vizsgálati meghallgatáson értesítés ellenér e
önhibájából nem jelenik meg,
b) a népképviseleti szerv által folytatott vizsgálati meghallgatáson a vizsgálat tárgyát képező
ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja ,
anépképviseleti szerv által folytatott vizsgálatot akadályozza, vagy azt meghiúsítani, illetve
befolyásolni törekszik, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy
jogtalan haszonszerzés végett követik el .

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére mást rábírni törekszik .,
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendő.'

Indokolás

A módosító javaslat tartalmilag szorosan összefiigg a javaslat 1 . §-ában foglalt a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény módosításával, így nem
terjeszkedik túl a szabályozási tárgykörön .



A javaslat új tényállás bevezetésével rendeli büntetni azt a bizottság előtti meg nem jelenést ,
illetve a hamis vallomástételt megvalósító magatartást, amely a népképviseleti szerv álta l
folytatott vizsgálatot akadályozza, sikerét veszélyezteti, vagy befolyásolni törekszik .

Minősített esetet valósít meg, aki e magatartásokat hivatalos személyként, közmegbízatás
felhasználásával, vagy jogtalan haszonszerzés végett követi el .

Budapest, 2013 . november 13 .

.‚-
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