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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Képviselő i önálló indítvány

2013. évi . . .törvény

a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáró l

1 . §

(1) A Büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (továbbiakban : Be.) 132. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az előzetes letartóztatás megszűnik,

a) ha annak tartama az egy évet eléri, és a terhelttel szemben három évnél ne m
súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban
eljárás ,

b) ha annak tartama a két évet eléri, és a terhelttel szemben öt évnél nem súlyosab b
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás ,

c) ha annak tartama – az a)–b) pont alá nem tartozó esetekben – a három évet eléri ,

kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott el őzetes letartóztatás
esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezé s
folytán megismételt eljárás van folyamatban . ”

(2) A Be. 132. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben nem szűnik meg az előzetes
letartóztatás, ha a vádlottal szemben tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás .”

2 .

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A kiemelkedő tárgyi súlyú, vagyis a tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények elkövetőivel szemben indult

büntetőeljárások során az előzetes letartóztatás id őtartama a hatályos szabályozás értelmébe n

négy év. A közelmúlt sajnálatos eseményei rávilágítottak azonban arra, hogy nem minden

esetben elegendő ennyi idő az első fokú ügydöntő határozat meghozatalára és az előzetes

letartóztatás feltételeinek (így különösen a szökés, elrejtőzés veszélyének) fennállta esetén, az

előzetes letartóztatás megszűnése súlyosan megnehezíti, veszélyezteti a büntetőeljárás

befejezését, ezért indokolt, hogy az előzetes letartóztatás intézményének ez esetekben n e

legyen időkorlátja. A módosító javaslat az Európai Unió több országának gyakorlatát i s

figyelembe veszi, így Lengyelországban, Romániában, Svédországban, Írországban é s

Németországban sincs időbeli korlátozása az előzetes letartóztatásnak a legsúlyosabb

bűncselekmények elkövető inél .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján, „a Büntetőeljárásról szóló 1998.

évi XIX. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2013 . november „ Al .”

RcYgan Antal
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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