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OGY határozat 40 . § (i) bekezdés

Törvényjavaslat) címe : a büntetőeljárásról

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma: 1.

A javaslat érintett rendelkezése : 421. §

Módosítás jellege : kiegészítés

421. §

(i) Az ügyészség a vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat .
(2) Az ügyben eljáró ügyész vádemelésre nem utasítható .
(R)A vádemelés miatt nincs helye jogorvoslatnak .

Módosítópont sorszáma: 2 .

A javaslat érintett rendelkezése : 538. §

Módosítás jellege : kiegészítés

538. §

(1) Ha az ügyészség - a vád tárgyává tett és azokkal összefügg ő tények tekintetében - úgy
látja, hogy a vádlott

a) más bűncselekményben bűnös vagy a vádirati minősítés szerinti bűncselekmény
súlyosabban vagy enyhébben minősül, a vádat megváltoztatja ,

b) más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a vádat
kiterjeszti .

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

Országgyűlési képviselő



(2)A vád módosítása esetén az ügyészség újabb indítványt tesz a büntetés kiszabására ,
illetve intézkedés alkalmazására, vagy a vádiratban erre vonatkozóan tett indítványát fenntartja .

(3)Az ügyben eljáró ügyész vád módosítására nem utasítható .
(4)Az ügyészség az (1) bekezdés esetén a tárgyalás elnápolását is indítványozhatja .
[(4)] (5) Az ügyészség a vádat legkésőbb az ügydöntő határozat meghozataláig

módosíthatja .
[(5)] (6) A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást elnapolhatja, ha azt az ügyés z

vagy - a védelem eló'készítése érdekében - a vádlott, illetve a védő indítványozza .
[(6)] j7_1 A vád kiterjesztése esetén a bíróság a tárgyalást legalább nyólc napra a vádlott és

a védő együttes indítványára elnapolja, vagy hivatalból elnapolhatja, vagy azt az ügyet, amelyre a
vádat kiterjesztették, elkülöníti .

[('7)] (8) Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a bíróság hatásköré t
meghaladja, kátonai büntetőeljárás hatálya alá, vagy a 21. § (5)-(6) bekezdésére figyelemmel
más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik .

Módosítópont sorszáma : 3.

A javaslat érintett rendelkezése : 539. §
Módosítás jellege : kiegészítés

539. §

(1) Az ügyészség ejti a vádat, ha a bizonyítás alapján arra a meggy őződésre jut, hogy
a) a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény,
b)a bűncselekményt nem a vádlott követte el, vagy
c)a bűncselekmény nem közvádra üldözendő .
(2) Az ügyészség az ügydöntő határozat meghozataláig ejtheti a vádat, a vád ejtését

indokolni köteles .
(3) Az ügyben eljáró ügyész vád ejtésére nem utasítható .
(4)Ha a vád ejtése esetén a sértett pótmagánvádlóként történő fellépésének helye van, a

bíróság a tárgyalást elnapolja, és tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyészség vá d
ejtését tartalmazó nyilatkozatát .

[(4)] A bíróság a nyilatkozat kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja a sértettet a
pótmagánvádlóként történő fellépés lehetőségéről, feltételéiről, valamint a pótmagánvádló
jogairól és kötelezettségeiról .

[(5)] (6) Ha az ügyészség a vádat az (1) bekezdés c) pontjában`foglalt ok miatt ejtette, a
bíróság arról is tájékoztatja a sértettet, hogy a pótmagánvádlóként történ ő fellépés helyett a
magánvádra üldözendő bűncselekmény miatt a vádat magánvádlóként képviselheti . A bíróság
tájékoztatást ad a magánvádlóként történő fellépés feltételeiről; a magánvádló jogairól és
kötelezettségeiről, valamint arról is, hogy ha a magánindítvány hiányzik, a sértettnek a
nyilatkozatát pótolnia kell .

[(6)] (7) A sértett az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás kézhezvételét követ ő egy
hónapon belül léphet fel magánvádlóként, és ha a magánindítvány hiányzik, a nyilatkozatát e
határidőn belül pótolhatja . Ha a sértett magánvádlóként lép fel,-pótmagánvádlóként nem léphe t
fel .



Indokolás

Meg kell teremteni az eljáró ügyész szakmai önállóságát . Nem vitatjuk annak létjogosultságát ,
hogy az ügyészségnek szigorú hierarchia szerint kell m űködnie . Azonban a garanciáknak, a
szervezet jellegéhez igazodó fékeknek és ellensúlyoknak az ügyészség esetében is érvényesülniü k
kell. Ezért az új büntetőeljárási törvénynek olyan eljárásjogi garanciákat kell tartalmaznia, hog y
csak úgy, mint az ítéletért felelős bíró személye, úgy az ügyért végs ő soron felelősséget vállaló
ügyész személye is kétséget kizáró módon megállapítható legyen . E felelősséggel értelemszerűen
együtt kell járnia a szakmai önállóságnak. Ennek alapja a vádemelésr ől és a vádelejtésről szóló
döntés, aminek kizárólag az eljáró ügyész legjobb szakmai meggyőződésén alapuló döntésnek kell
lennie. Az új büntetőeljárási törvénynek meg kell teremteni ennek a felelős vádhatósági
tevékenységnek a kereteit, és kategorikusan ki kell zárni, hogy az eljáró ügyészt felettes ügyész
vádemelésre vagy vádelejtésre utasíthassa . .

Dr. Báránd~b Gergely
képviselő
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