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Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/14232. 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. március 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: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14232/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

(1) A Be. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A vádirat  benyújtása  előtt  elrendelt  előzetes  letartóztatás  az  elsőfokú  bíróságnak  a
tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az előzetes
letartóztatást  a  nyomozási  bíró  az  előzetes  letartóztatás  elrendelésétől  számított  egy  év
elteltéig alkalmanként legfeljebb három hónappal, ezt követően alkalmanként legfeljebb két
hónappal meghosszabbíthatja.”

(2) A Be. 131. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A nyomozási  bíró  határozata  ellen  bejelentett  fellebbezést  a  törvényszék  másodfokú
tanácsa bírálja el.”]

T/14232/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14232/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
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Módosítás jellege: elhagyás

[4. §

(1) A Be. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bíróság a vádirat benyújtásáig az ideiglenes kényszergyógykezelés indokoltságát annak
megkezdésétől  számított  hat  hónap  elteltével,  ezt  követően  hathavonta  felülvizsgálja.  A
felülvizsgálat iránt az ügyész a határidő lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak.”

(2) A Be. 142. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A bíróság (2)  bekezdés szerinti  határozata  ellen bejelentett  fellebbezést  a  törvényszék
másodfokú tanácsa bírálja el.”]

T/14232/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14232/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Hatályát veszti a Be.
a) 67. § (3) bekezdése,
b)  67.  §  (6)  bekezdésében  a  „Sajtóhirdetményben  az  értesítettek  neve  nem  közölhető.”
szövegrész[,].
[c) 142. § (3) bekezdése és
d) 207. § (6) bekezdése.]

T/14232/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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