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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Célelőirányzatok

      29
Kártérítési alap a bűncselekmények sértettjei számára 
behajthatatlan követelések rendezésére

1     000,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     000,0 /-1 000,0 m. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

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



Indokolás 

A sértetteknek vagy túlélő hozzátartozóiknak sokszor alig van lehetőségük kártérítési igényeiket
érvényesíteni  az  elkövetőkkel  szemben,  annak  ellenére,  hogy  a  bíróság  megítéli  jogerősen
ítéletben számukra. Elfogadás előtt áll a végrehajtási törvény módosítása, amely értelmében az
állam büntetőeljárási kiadásait megelőzi a sertettek megterítési igénye az elkövetőtől lefoglalt
javak tekintetében. Emellett azonban szükséges lenna az is, ha bizonyos indokolt esetekben az
igazságügyi  miniszter  a  hatáskörében eljárva  olyan döntési  jogkörrel  rendelkezne,  amelynek
eredményeképpen egy előre meghatározott keretösszegig a sértettek vagy a túlélő hozzátartozók
állami támogatásban részesülhetnének abban az esetben, ha az elkövetőnek nincsen lefoglalható
vagyona vagy egyébként nem behajtható a követelés. Az igényük ebben az esetben a kifizetéssel
arányos módon az államra szállna. A javaslatot az is indokolja, hogy a súlyos bűncselekmények
elkövetése esetén az állam is felelősséggel tartozik, hiszen az erőszak monopólium kizárólagos
gyakorlása nem csak jog, de kötelesség is.
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