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Kapcsolódó módosító javaslat
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az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes eljárás i
és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló T/3522 . számon benyújtott
törvényjavaslathoz – a T/3522/9 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem el ő :

A törvényjavaslat 23 . §-a a következők szerint módosul :

„23. §

A Be. az alábbi XXVIIUA . Fejezettel [és 554/A.- 554/Q. §-sal] egészül ki :

„XXVIIUA . Fejezet

A KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÜGYEK ELJÁRÁSI SZABÁLYA I

554/A. Kiemelt jelentőségű ügyben történő eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

Általános rendelkezése k

554/B . Kiemelt jelentőségű ügy
a) a hivatali visszaélés (Btk . 225.§) ,
b) a közélet tisztasága elleni bűncselekmények [Btk . 250. § (2) bek. a.) pont, és (3) bek . ,

255/B. § és 256. §], ha annak elkövetéséve l
ba) a [városi, megyei] helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja, alpolgármestere ,

képviselő-testülete hivatalának vezető beosztású dolgozósa, országgyűlési képviselő , állami vezető ,
bb) a [városi, a megyei, a regionális, a] központi költségvetési szerv, [illetve

közigazgatási] a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek (a továbbiakban



együtt e fejezet alkalmazásában : közigazgatási szerv) vezető beosztású dolgozója gyanúsítható
megalapozottan, [illetőleg] illetve elkövetőként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek
valamelyike jöhet szóba, vagy a bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, továbbá a
nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett b űncselekmények [Btk . XV. Fejezet VIII . Cím] ,

c) a bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §) ,
d) a bűnszervezetben (Btk. 137 . § 8. pont) elkövetett bármely b űncselekmény .,
[c)M a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése [Btk. 288.* (1) és (2) bek.], a gazdasági

életben súlyos következményekkel járó cs ődbűncselekmény [Btk. 290 .* (4) bek.], a versenyt
korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban [[](Btk . 296/B.§[]]), a pénzmosás
fjl(Btk. 303 .* és 303/A.§[]]), a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést
okozó adócsalás [Btk. 310.§ (4) bek.], a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [Btk.
310/A.§ (4) bek.], a visszaélés jövedékkel (Btk . 311 . §), a jövedéki orgazdaság (Btk . 311/A. §),a
lövedékkel visszaélés elősegítése (Btk . 311/B. §), a csempészet (Btk. 312. §), az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk . 314.§),

[d)JQ a különösen nagy értékre, kárt, hátrányt okozva, illetve különösen jelentős értékre,
kárt, hátrányt okozva elkövetett vagyon elleni bűncselekmények [Btk. XVIII. Fejezet],	 és

g)az el nem évülő következő bűncselekmények
ga) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945 . (V. 1 .) ME rendelettel

módosított és kiegészített 81/1945 . (II . 5 .) ME rendelet 11 . és 13. §-ában meghatározott háborús
bűntettek.,

gb)az emberiség elleni egyéb b űncselekmények (Btk. XI . fejezet) .,
gc)az emberölés súlyosabban minősülő esetei [166 . § (2) bekezdés a)-h) pontjai t
Qd)az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni er őszak súlyosabban minősülő

esetei [175/A. ~(4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont] ,
ge)a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömege s

áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei – haa
halált szándékosan okozva követik el – [261 . § 11) bekezdés, 262 . § (2) bekezdés, 352 . § (3)
bekezdésb)pont]
miatt indult büntetőeljárás .

554/C. § Kiemelt jelentőségű ügyben az eljárást soron kívül kell lefolytatni . Az eljárás
soronkívüliségét az eljárás minden résztvevője [részvevője a saját eszközeivel] köteles biztosítani .

A bíróság

554/D. § Kiemelt jelentőségű ügyben a helyi bíróság és a megyei bíróság, mint els ő fokú
bíróság két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban jár el .

A védő

554/E. § Kiemelt jelentőségű ügyben folyó eljárásban védő részvétele kötelező .

A bizonyítási eszközök

554/F. § Kiemelt jelentőségű ügyben a tanú vallomása beleegyezése estén poligráf
alkalmazásával is vizsgálható .

A szakértői kötelezettség megszegésének következménye i

554/G. § A szakértőt rendbírsággal kell sújtani, ha a szakvélemény el őterjesztésére
rendelkezésére álló határidő t [túllépi] önhibájából elmulasztja.
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Az őrizetbe vétel

554/H. § Kiemelt jelentőségű ügyben elrendelt őrizet legfeljebb százhúsz óráig tarthat . Az
őrizet első negyvennyolc órájában az ügyész rendelkezése alapján a terhelt az 554/K §-ban
meghatározott esetet kivéve az eljáró hatóság tagiain kívül más személlyel nem érintkezhet [nem
találkozhat védőjével] .

Az óvadék

554/I. § Kiemelt jelentőségű ügyben a bíróság az óvadék összegét a terhelt személyi
körülményeire és vagyoni helyzetére is figyelemmel állapítja meg, ez azonban nem lehet kevesebb
hárommillió forintnál .

[A nyomozás határideje

554/J. Ha a kiemelt jelentőségű ügyben a nyomozás meghatározott személy ellen folyik,
a meghosszabbítás legfeljebb a gyanúsítottnak a 179 .§ (1) bekezdése szerinti kihallgatásátó l
számított egy évig terjedhet, kivéve, ha a legfőbb ügyész a 193.§ (3) bekezdése alapján a
nyomozás időtartamát az engedélyben meghatározott id őpontig meghosszabbította . ]

A feljelentés kiegészítése

554/[K]J. § Kiemelt jelentőségű ügyre vonatkozó feljelentés esetén a feljelentés kiegészítés t
végző hatóság [a feljelentőt, illetve] a feljelentéssel érintett helyiönkormányzat, közigazgatás i
szerv, [cég] gazdálkodó szervezetképviselőjét is meghallgathatja[, illetve szaktanácsadót vehet
igénybe] .

A gyanúsított kihallgatása

554/[L]K. § Kiemelt jelentőségű ügyben fogva lévő gyanúsítottat hetvenkét órán belül k i
kell hallgatni . [Ha a kihallgatásra az őrizet első negyvennyolc óráján belül kerül sor, a
gyanúsított kihallgatásán nem vehet részt véd ő . Ebben az esetben a nyomozást a gyanúsítot t
folytatólagos kihallgatása nélkül nem lehet befejezni .] A kihallgatáson véd ő jelenléte kötelező .

A vádirat közlése

554/[M]L. § A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követ ően harminc
napon belül megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271 .§-okban foglalt rendelkezések
alkalmazásának.

A tárgyalás kitűzése

554/[N]M. § A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjének [figyelembevételével]
és a soronkívüliségre vonatkozó rendelkezések [szem előtt tartásával] figyelembevételével három
hónapon belül[re]i időpontra úgy kell kitűzni, hogy a bíróság az ügyet lehetőleg elnapolás nélkül ,
ésszerű határidőn belül be tudja fejezni .

A tárgyalás folytonossága
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554/[O]N. § (1) Elnapolás esetében a tárgyalás folytatásának napját ki kell t űzni, kivéve, ha
[-]_ az elnapolás okára tekintettel [-]_ kétséges, hogy a tárgyalást két hónapon belül folytatni lehet.

(2) A tárgyalást két hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetételébe n
nem történt változás ; egyébként a tárgyalást elölrő l kell kezdeni .

[(3) A tárgyalás anyagának ismertetésével is megismételhető a tárgyalás . A tárgyalás
anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt, a vádlottat és a véd őt arra, hogy az
ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti . A figyelmeztetést és a z
észrevételt jegyzőkönyvbe kell foglalni. ]

A vádlott kihallgatás a

554/[P]O. § A 289. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követ ően, ha a vádlott vallomás t
kíván tenni, a vádra vonatkozó, a védekezését is magába foglaló vallomását összefüggően adhatj a
elő . Ezt követően az ügyész, a védő , majd a tanács elnöke, a bíróság tagjai, végül a sértett, a
magánfél, valamint az ő t érintő körben az egyéb érdekelt és a szakértő tehet fel kérdéseket.

A tanú kihallgatása

554/[Q]P . § A tanú kihallgatásának kezdetén a tanács elnöke a 85 .* (2) és (3) bekezdése
szerint jár el, majd ezt követően, ha a tanú vallomásának nincs akadálya, az hallgatja ki, aki a
kihallgatását indítványozta. Ezt követően a tanúhoz a másik fél és a vádlott, majd a tanács elnöke, a
bíróság tagjai, a sértett és a magánfél kérdéseket intézhet.""

Indokolás

Indokolt a törvényjavaslatban meghatározni a kiemelt jelent őségű ügyek körét és azok eltérő
eljárási szabályait, annak érdekében, hogy az ilyen ügyek a lehető leghatékonyabb módon és
ésszerű határidőn belül kerüljenek kivizsgálásra és elbírálásra . Ezzel összefüggésben azonban
indokolt a kapcsolódó módosító javaslatban pontosítani egyrészt a kiemelt ügyek körét, másrészt az
ilyen jellegű ügyek során – a nemzetközi, illetve európai uniós kötelezettségekre figyelemmel –
biztosított védelemhez való jog új szabályait. Mindezekre tekintettel indokolt elhagyni a
gyanúsítottkénti kihallgatás esetére vonatkozó, a védő jelenlétét kizáró azon rendelkezést, miszerint,
ha a kihallgatásra az őrizet első negyvennyolc órájában kerül sor, akkor a védő a kihallgatáson nem
vehet részt .

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az őrizet időtartamára és az annak során biztosított
védelemhez való jogra vonatkozó gyakorlata szintén irányadó a tárgykörben . Az őrizet idő tartama a
törvényjavaslat szerinti meghatározást az indokolja, hogy az eljáró hatóságnak elegend ő idő álljon
rendelkezésére a kiemelt ügyekben keletkező, jellemzően nagy terjedelmű iratok tanulmányozására .
Az őrizet során biztosított védelemhez való joggal összefüggésben elmondható, hogy a terheltnek
az őrizet első negyvennyolc órájában a védőjével és bármely személlyel (például hozzátartozójával)
való kapcsolatfelvétel, érintkezés kizárására vonatkozó szabály bevezetést az indokolja, hogy me g
lehessen akadályozni például a házkutatást megel őző azon cselekményeket, amelyek célja a
bizonyítékok megsemmisítése, elrejtése .

A nemzetközi gyakorlat alapulvételével elmondható, hogy Belgium a fent nevezett kérdésse l
kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedik, hogy egyes eljárási garanciák mellett a rend őrség a
gyanúsítottat ügyvéd jelenléte nélkül is kihallgathatja. A belga Semmítőszék (azaz a Legfelsőbb
Bíróság) gyakorlata szerint pusztán annak alapján, hogy nem volt jelen véd ő az első kihallgatásnál ,
a jogorvoslat nem lehet eredményes. Franciaországban kivételes esetekben – néhány súlyos a
francia büntetőeljárási törvény vonatkozó cikkében meghatározott, főként szervezett bűnözés,
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illetőleg terrorcselekmény közvetlen veszélye esetén – az ügyész vagy a vizsgálóbíró elrendelheti a z
ügyvéddel való érintkezés elhalasztását . Ez azt jelenti, hogy a fenti esetekben az őrizetbe vétel első
48 órájában, illetve első 72 órájában a gyanúsított védővel nem érintkezhet.

A kapcsolódó módosító javaslat a jogvédők által hivatkozott Salduz ügy döntésének
megfelelő . A Salduz ügyben (Salduz kontra Törökország, 36391/02, 55 . §) a strasbourgi bíróság
kimondta: „ahhoz, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog kell ően »gyakorlati és hatékony«
maradjon[ . . .], az [Egyezmény] 6 . cikk 1 . bekezdése megköveteli, hogy fő szabály szerint a terhel t
rendelkezésére álljon az ügyvédi segítség a rendőrségi kihallgatás legelejét ől fogva, ha csak a
konkrét ügy egyedi körülményei alapján igazolható, hogy kényszerít ő okok állnak fent ezen jog
korlátozására .” .

Mindezekkel egyidej űleg a kapcsolódó módosító javaslatban kivételre kerül a nyomozás i
határidőre vonatkozó azon speciális szabály, amely az általános nyomozási határid őt lerövidíteni
tervezi . Ez elsősorban a kiemelt ügyek bonyolultságával, összetettségével és id ő igényességével
magyarázható .

A kapcsolódó módosító javaslat tekintettel van a hatályos rendelkezésekre, ezért a
fentiekben foglaltakon kívül kivételre kerülnek a törvényjavaslatból azon szakaszok is, amelye k
kizárólag csak a hatályos szabályok megismétlését jelentik .

A kapcsolódó módosító javaslat értelmezési és nyelvtani módosításokat is tartalmaz a
törvényjavaslat 23 . §-ában foglaltakkal összefüggésben .

Budapest, 2011 . június ,;()

Dr. Cser-Palkovics Andrá s
Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g
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