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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján „
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szól ó
2013 . évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról " szóló T/12179 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 22 . §-ában a Bvtv. 10/A. §-a az alábbiak szerint módosul .

„Kártalanítás az alapvető jogokat sért ő elhelyezési körülmények miat t

10/A. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a
[jogszabályban elő írt élettér] négy négyzetmétert el nem érő szabad mozgástér biztosításának hiánya és az
ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmáb a
ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelel ő
szellőztetés, világítás vagy fűtés, illetve a rovarok [a továbbiakban együtt : alapvető jogokat sértő elhelyezési
körülmények] által el őidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvet ő jogokat sértő
elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár . A kártalanítás megfizetésére az állam köteles .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjnak helye nincs, de a z
elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság előtt
érvényesíteni .

(3) A kártalanítás egy napra es ő összege legalább [ezerkettőszáz] kettőezer forint, de legfeljebb
[ezerhatszáz] háromezer forint.

(4) A kártalanítás iránti igény	 nem évül el, azonban kizárólagattól a naptól számított hat hónapon belü l
érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő
elmulasztása jogvesztő . E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési
körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid id őközre, de legfeljebb harminc napra
megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályba n
elő írt élettér biztosítva volt .

(5) A kártalanítás iránti igény benyújtására az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott és véd ője, illetve
ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult, jogi képvisel ője is jogosult . A kártalanítás iránti
igényt írásban a fogvatartás helye szerinti bv . intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen
fogvatartott már szabadult, annál a bv . intézetnél kell benyújtani, ahonnan a szabadítás történt . Kártalanítás

Módosító javaslat



igényt egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet elő terjeszteni . A kérelemben nyilatkozni kell arról ,
hogy az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvető jogokat sértő elhelyezés i
körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) kártérítésre kötelezte-e az
államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen melyik bíróság, milye n
ügyszámon .

(6) [A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az elítélt vagy — a
kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenesen kényszergyógykezelt kivételével — az egyéb jogcíme n
fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt a 144/B . §-ban meghatározott
panaszt előterjessze a végrehajtásért felelős szerv vezetőjéhez. Ez a feltétel akkor alkalmazandó, ha az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között töltött napok száma a harmincat meghaladja. ]
.[Ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény hosszabb id őn át fennáll, három hónapon belü l
újabb panaszt előterjeszteni nem kell . Nem róható az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott
terhére, ha rajta kívül álló okból nem tudta a panaszjogát érvényesíteni .] A kártalanítási igény
elbírálása során a bíróság az e törvényben foglalt eltérésekkel a polgári perrendtartás szabályai szerint jár el .

(7) A kártalanításból történő kielégítésnek kizárólag
a) azzal a bűncselekménnyel összefüggésben megítélt polgári jogi igény, illetve a polgári bíróság álta l
jogerősen megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig van helye, amely miatt kiszabott szabadságveszté s
végrehajtása tekintetében a kártalanítást megállapítják, illetve
b) a gyermektartásdíj behajtása iránti végrehajtási eljárásban érvényesített követelés erejéig van helye .

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kártalanítás összege nem fedezi a kielégítend ő
követeléseket, els ősorban a gyermektartásdíj iránti követelést, majd a polgári jogi igényt és vele egy sorban
a bűncselekmény miatt megállapított kártérítést vagy sérelemdíjat kell kielégíteni . "

2. A törvényjavaslat 25 .§-ában a Bv. tv. 70/A. §-a az alábbiak szerint módosu l

„Kártalanítási eljárás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem orvoslására

70/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő
sérelmek miatt az elítélt kártalanításáról az elítélt vagy a védő bv. intézetnél előterjesztett kérelmére dönt . A
büntetés-végrehajtási bíró iratok alapján is meghozhatja a döntést .

(2) A kérelmet a bv . intézet a véleményével tizenöt, ha a kérelem több bv . intézetet érint, harminc napon
belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz [, azzal, hogy ha az elítélt az alapvető jogot sértő
elhelyezési körülmény miatt panaszt nyújtott be, a vélemény felterjesztésére csak a panasz elbírálásá t
követően — ideértve az átszállításról szóló határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmet is —
kerülhet sor] . A véleményhez csatolni kell a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt által kifogásolt id őszak
elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonatát.

(3) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vizsgálja, hogy az elítélt javára az alapvető jogot sértő
elhelyezési körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte-e, illetve a polgári bíróság ítélt- e
meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen a büntetés-végrehajtási bíró a döntés el őtt beszerzi a vonatkoz ó
határozatokat .

(4) A büntetés-végrehajtási bíró az elhelyezési körülményeket összességükben értékeli, és az okozot t
sérelem mértékének megfelelően határozza meg a kártalanítás napi tételének az összegét, majd ezt követően
állapítja meg a kártalanítás összegét a kártalanítás napi tételének és az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési
körülmények között fogvatartásban töltött időnek a szorzataként .

(5) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül az iratok alapján elutasítja, h a
a) a kérelem elkésett ,

b) a kérelem nem az arra jogosulttól származik,



[c) az elítélt a 1448. §-ban meghatározott panaszt nem terjesztette el ő] vagy
[d)] a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozóan az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte, vagy a polgári bíróság kártérítést vagy sérelemdíjat ítél t
meg.

(6) Ha az elítélt szabadult, az eljárást a szabadítást végző bv. intézet székhelye szerint illetékes büntetés-
végrehajtási bíró folytatja le, de az elítélt vagy a védő ilyen irányú külön kérelmére az elítélt lakóhelye vag y
tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró jár el .

(7) A bűnügyi költséget az állam viseli .

(8) Az (1)-(7) bekezdést értelemszer űen alkalmazni kell az egyéb jogcímen fogvatartott kártalanítás irán i
igényének elbírálására."

3 . A törvényjavaslat 26 . §-a elmarad .

[26. § A Bv. tv. a kővetkező 75/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz alapján megtett intézkedésr ől és az
átszállításról hozott határozat felülvizsgálata

75/A. § (1) Az elítéltnek vagy véd őjének az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt i
panasz alapján ,megtett intézkedésről, illetve az átszállításról hozott határozattal szembeni bíróság i
felülvizsgálati kérelmét a büntetés-végrehajtási bíró az iratnak a hozzá érkezésétől számított ö t
munkanapon belül bírálja el.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró a felülvizsgálat eredményeként, ha a bv . intézet parancsnoka az
intézkedést elmulasztotta, a 72. (1) bekezdés d) pontjának értelemszerű alkalmazásával a bv . intézet
parancsnokát az eljárás lefolytatására utasítja .
(3) A bűnügyi költséget az állam viseli .

(4) Az (1)–(3) bekezdést alkalmazni kell – a kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenese n
,kényszergyógykezelt kivételével – az egyéb jogcímen fogvatartott vagy védője kérelmének elbírálására
is.”]

4. A törvényjavaslat 31 . §-a elmarad .

[31. § A Bv. tv. a kővetkező 144/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz

144B. § (1) Az elítélt és a véd ője az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt – írásban –
közvetlenül panasszal élhet a bv. intézet parancsnokához .

(2) A panaszt tizenöt napon belül kell elbírálni . A bv. intézet parancsnoka a panasz alapján, az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények esetén, e körülmények javítása vagy a sérele m
ellensúlyozása érdekében megteszi a szükséges ,intézkedéseket . A bv. intézet parancsnoka – a (3 )
bekezdésben meghatározott kivétellel – az intézkedésr ő l határozattal dönt.

(3) Ha a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányából eredő alapvető jogokat sértő elhelyezési
körülmény megszüntetése az adott bv. intézeten belül nem oldható meg, a bv. intézet parancsnoka
soron kívül megkeresi a BVOP elhelyezésért felelős szakterületét és kezdeményezi az elítéltnek a
jogszabályban előírt élettér biztosítására alkalmas más bv . intézetbe való átszállítását .



(4) A BVOP elhelyezésért felel ős szakterületének vezetője a megkeresésről nyolc napon belül, indokolt
határozattal dönt. Ha a jogszabályban el őírt élettér más bv. intézetben biztosítható, a BVOP
elhelyezésért felelős szakterületének vezetője határozatában a szabadságvesztés végrehajtására más

bv. intézetet jelöl ki, ellenkező esetben a határozathozatalt mellőzi és erről értesíti a bv. intézet
parancsnokát . Az átszállításáról való döntés során figyelemmel kell lenni az elítélt kapcsolattartás i
jogára.

(5) Ha a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányából eredő alapvető jogokat sértő elhelyezési

körülmény megszűntetése sem az adott bv . intézeten belül, sem más bv . intézetbe való átszállítással
nem oldható meg, a bv. intézet parancsnoka a sérelem ellensúlyozása érdekében, ha azt még nem tett e
meg, – és ha az a feladatellátást nem akadályozza, valamint annak feltételei egyébként biztosítottak – ,
intézkedik.

(6) A (2) és az (5) bekezdés alapján megtett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt, továbbá ha a z
átszállítás az elítélt kapcsolattartási jogát sérti, az elítélt és a véd ője a határozattal szemben a
büntetés-végrehajtási bíróhoz felülvizsgálati kérelmet nyújthat be . A felülvizsgálati kérelemnek az
átszállításra halasztó hatálya van ."]

5. A törvényjavaslat 40 . §-a elmarad .

[„40.§ A Bv. tv. 390. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha az előzetesen letartóztatott vagy a véd ő az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
miatt panasszal élt, a bv. intézet parancsnoka a rendelkezési jogkör gyakorlójának az el őzetesen
letartóztatott más bv. .intézetbe történő átszállításához való hozzájáruló nyilatkozatát is mellékeli a
1448. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez . Ez esetben a panasz elbírálására és a
határozat meghozatalára harminc nap áll rendelkezésre .” ]

6. A törvényjavaslat 42 . §-ában a Bv . tv . 436. § (10)–(12) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) E törvénynek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s

végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szól ó

2016. évi . . . törvény 1 . § (1) bekezdésével megállapított 10/A . § szerinti kártalanítási igény benyújtására az
az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott is jogosult, [a)] akinek az alapvető jogokat sértő elhelyezési

körülményekb ől eredő sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül szűnt meg . Nem élhet
jogorvoslati igénnyel az, akinek az ugyanilyen okból az EJEB-hez benyújtott kérelmét az EJEB nem fogadt a
be vagy érdemben elutásította .
[b) aki az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtott be kérelmet, h a
a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásba vette, kivéve, ha a
fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét 2015 . június 10 . napját követően nyújtotta be és a kérelem
beérkezésekor a jogsértés megsz űnésétő l számítottan több mint hat hónap telt el] . ”

INDOKOLÁ S

A javaslat célja, hogy a strasbourgi EJEB ítéletei alapján szükségessé vált törvénymódosítást alkalmassá tegye a
szándékolt célja elérésére, egyben megkímélje a büntetés-végrehajtási rendszert fölösleges adminisztratí v

eljárások ezreitől . Ennek érdekében a módosító javaslat :

a) A strasbourgi sztenderdekhez igazítja a minimális szabad mozgástérre vonatkozó szabályt .
b) Elhagyni javasolja az az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás i
eljárásból az azt megelőző panasz intézményét, mert a javaslat szerint a kártalanítási eljárás
megindításának előfeltétele a panasz benyújtása, tehát ezzel minden érintett élni fog . Egyes intézetekben a
fogvatartottak akár 90%-a is törvénysértő körülmények között van fogva tartva, ez azt jelenti, hogy töb b
száz, a legnagyobb intézetekben akár ezer fölötti panaszt is el kell majd a törvényjavaslat szerinti 15 napos



'hafátidőben bírálni . Ez a bv. szervezetrendszer jelenlegi leterheltségi szintje mellett nehezen t űnik
kivitelezhetőnek. De mi történik a panasz benyújtása esetén? Ha valakinek meg is oldják az intézeten belül a
jogszabályban előírt szabad mozgástér hiányából eredő problémáját, azzal szükségszerűen máshol lesz
zsúfoltabb az intézet – ugyanannyi fogvatartott és ugyanakkora átlagos zsúfoltság mellett az egyed i
panaszok érdemi részét bizonyosan nem lehet kezelni, a fizika és a matematikai törvényei teszik ez t
lehetetlenné. Az átszállítás pedig a régóta folyó telítettségkiegyenlítési program fényében már szintén ne m
jelenthet megoldást – amit eddig a bv. szervezetrendszer „házon belüli eszközökkel” meg tudot t . oldani, azt
megtette . Ráadásul mindkét típusú döntéssel szemben halasztó hatályú, bv . bírónál előterjeszthető
felülvizsgálati kérelemmel kell számolni .
c) Növelni javasolja a megítélhet ő kártalanítás minimális és maximális mértékét : az eddig a magyar
fogvatartási körülményekkel kapcsolatban meghozott strasbourgi ítéletekben megítélt átlagos napi tétel kb . 3
000 forint volt, vagyis a javaslat szerinti legmagasabb napi tétel alig több mint a fele az EJEB által megítél t
átlagos összegnek, a legalacsonyabb tétele pedig annak felét sem éri el . Az nem kétséges, hogy a kártalanítá s
mértékének meghatározása során az államnak van mérlegelési jogköre (margin of appreciation), de a
javaslat indokolásával ellentétben álláspontunk szerint a szövegben jelenleg szereplő összegek nem felelnek
meg „az EJEB által elvárt »ésszerű összeg« követelményének”. Vagyis fennáll annak a veszélye, hogy ha a
hazai kompenzáció nem éri el a strasbourgi átlagos kompenzáció felét sem, akkor semmit nem ér el a
jogalkotó. Lefolynak a hazai, a kártalanítási igényt kötelezően megelőző panaszeljárások ezrei, majd a bv .
bíró előtti kártalanítási eljárások, és a végén ugyanúgy Strasbourgban köt ki az ügyek jelentős része, mint a
sui generis kártalanítási eljárás hiányában . Ennél rosszabb forgatókönyv elképzelhetetlen .
d) Módosított átmeneti rendelkezések bevezetését javasolja annak érdekében, hogy az alkalmazható
legyen a gyakorlatban. A Bv. tv. 436. §-ába beilleszteni tervezett (10) bekezdés b) pontja szerint az i s
előterjeszthet itthon sui generis jogorvoslatot, 'akinek az elhelyezési körülmények miatt el őterjesztett
kérelmét az EJEB nyilvántartásba vette . A probléma az, hogy egyes tapasztalatok szerint az EJEB so k
esetben nem küld a nyilvántartásba vételről iratot, vélelmezhetően a több ezer beérkezett kérelem okozta
adminisztrációs teher okán . Így nem lehet majd biztosan tudni a gyakorlatban, hogy a korábban az EJEB-he z
fordult személy élhet-e a hazai jogorvoslattal vagy sem . Szintén problémás, hogy a törvényjavaslat szerint
nem élhet jogorvoslati igénnyel az, aki az EJEB-hez címzett kérelmét 2015 . június 10. napját követően
nyújtotta be, amennyiben a kérelem beérkezésekor a jogsértés megsz űnésétől számítottan több mint ha t
hónap telt el . Egyrészt az EJEB nem a kérelem beérkezését, hanem a postára adását tekinti a benyújtá s
időpontjának, másrészt hacsak .az érintett nem ajánlva adta postára a kérelmet, nem lesz igazolható ez az
időpont, ami azonban nem róható az érintett terhére, mivel nem követelmény az EJEB eljárási szabályzata
szerint, hogy a kérelmeket a panaszosok ilyen módon nyújtsák be . A szabályozás legitim célját a módosít ó
javaslat szolgálja megfelel ően .
e) A módosító javaslat kezeli azt a hiányosságot, ami a polgári jogi és eljárásjogi rendelkezések
hiányából fakad. Ennek megfelelően utaló szabállyal alkalmazni rendeli a Polgári perrendtartás szabályait ,
és a Ptk. elévülésre vonatkozó szabályát mellőzni rendeli, utóbbit tekintettel a strasbourgi bíróság
gyakorlatára .
f) A módosító javaslat kezelni próbálja a tömeges eljárások indításából fakadó veszélyeket is .

Budapest, 2016. szeptember 28 .

Tisztelettel :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Szabó Tímea
Független országgyűlési képviselő
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