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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) ООУ határozat 94 . § (1) é s

102. § (1) bekezdései alapján az „egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében

történő módosításáról” szóló T/13091 . számú törvényjavaslathoz az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat 21 . §-a а következők szerint módosul :

„21. §

W А büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (a továbbiakban Be .) 29. § b)-d)pontja

helyébeа következő rendelkezések lépnek :

(Kizárólag az ügyészségvégziа nyomozástа következő bűncselekmények miatt . )

„b)а bíró, az ügyészа bírósági titkár, az alügyész,а bírósági és ügyészségi fogalmazó, az

ügyészségi megbízott ésа bírósági ügyintéző, az önálló ésа törvényszéki végrehajtó ésа
végrehajtó-helyettes,а közjegyző és közjegyző-helyettes,а rendőrség, az Orsz &ggyű lési

Őrség,а Nemzeti Adó-és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormányzati szolgálat i

jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó ellen elkövetett emberölés, hivatalo s

személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni erőszak, hivatalos személ y

ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 160.§ (2) bekezdés e) pont, 190 .§ (2)

bekezdés e) pont, 310.	 ., 365 .	 (3) bekezdés f) pont, (4) bekezdés c) pont]_,
c) а rendőrség, az OrszággyűlésiŐrség, а Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állomány ú

tagjának és kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozónakа
kivételével а b) pontban felsoroltak által elkövetett bármilyen b űncselekmény, valamint az

ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett bűncselekménye,
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d)а vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali, vesztegetés elfogadása [Btk .
294.§ (2) és (3) bekezdése],а b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett hivatali
vesztegetés [Btk . 293 .], befolyással üzérkedés [Btk. 299.§ (1) és (2) bekezdése], befolyá s
vásárlása [Btk . 298.§ (1) és (2) bekezdése],а vesztegetés feljelentésének elmulasztása [Btk .
297.§

(2)А Be.71/B. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(1) Bíróság, ügyészség, közjegyző , bírósági végrehajtó, pártfogó felügyel ő , megelőző
pártfogó felügyelő, jogi segítő , nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, kormányzati
ellenőrzési szerv megkeresésére – törvényben meghatározott feladataik ellátásához szüksége s
mértékben és időtartamban – а bíróság, az ügyész, illetve а nyomozó hatóság а büntetőügy
iratait vagy annak hiteles másolatát megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez . ”

2 . А törvényjavaslat 6. alcíme а következő 25 . §-sal egészül ki :

„25.

А Be. 470. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébeа következő rendelkezések lépnek :

(Katonai büntető eljárásnak van helye)

„c) az OrszággyíílésiŐrség, abüntetés-végrehajtási szervezett,а hivatásos katasztrófavédelmi
szerv,а polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja általa szolgálati
helyen, illetveа szolgálattal összefüggésben elkövetett más bűncselekmény ,
b)а szövetséges fegyveres erő tagja által belföldön, valamintе személynekа Magyarország
határain kívül tartózkodó magyar felségjelű úszólétesítményen vagy magyar felségjelű légi
járművön elkövetett, magyar büntető joghatóság alá tartozó bűncselekménye, ”

(eseten.)”

Indokolás

Ad 1) А korrupció elleni hatékonyabb fellépés szükségessé teszi, hogy az állami, valamin t
önkormányzatnál vezet ő beosztást betöltő személyek korrupciós cselekményeit továbbra is a z
ügyészség nyomozza .

Ad. 2) А javaslatban előterjesztett „rendőrség tagja” kikerülne а katonai büntetőeljárás
hatálya alól . А törvényjavaslatban szorgalmazott rendelkezés rendkívül megterhelné а
korrupciós ügyek mellett katonai büntet ő eljárást folytató katonai ügyészi egységeket, amely а
büntető eljárás időszerűségét hátrányosan befolyásolhatná . А kötőjel elhagyását а Be .
szóhasználata indokolja .

Budapest, 2013 . december 2 .

Dr. Cser-Palkovics Andrá s
elnök
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