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Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/14680. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 04. 11. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/14680/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) 
bekezdés b) pont bc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az
1. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
elvégzi]

„bc)  a  bb)  alpontban  meghatározott  szervek,  az  idegenrendészeti  hatóság,  a  menekültügyi
hatóság,  az  állampolgársági  ügyekben  eljáró  szerv,  valamint  a  Kormány  által  rendeletben
meghatározott  befogadó  állomás  kormánytisztviselői,  köztisztviselői,  állami  szolgálati,
közalkalmazotti,  [továbbá  ]az  igazságügyi  szakértői  intézmény  igazságügyi  alkalmazotti
jogviszonyban álló tagjai, az ügyészek, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint
a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  szóló  törvény  szerinti  állami  vezetők,
kormánybiztosok, miniszteri biztosok,”

[(a  ba)-be)  alpontban meghatározottak  a  továbbiakban együtt:  védett  állomány)  megbízhatósági
vizsgálatát,]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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