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Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/10309. 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 – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 05. 13. 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: Kósa Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/10309/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (3) bekezdés - Rtv. 7. § (1c) bekezdés a) pont aa) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Rtv. 7. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Megbízhatósági vizsgálat alá vonható – az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott
szervek munkavállalóin túl –

a) a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti
aa) fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények, [beszerzései vonatkozásában – a ]illetve
speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök  [kivételével –]beszerzései
vonatkozásában központi beszerző szervként eljáró, valamint

szervezetnek  a  közbeszerzési  eljárás  során  döntés  előkészítésére,  döntésre  vagy  ellenőrzésre
jogosult munkavállalója,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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