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Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 
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a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről T/17842. 

számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, és az Emberi jogi, kisebbségi 
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a 
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről T/17842. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17842/3-7. számú 
módosító javaslatokat. 

 
Az ajánlásban használt rövidítés:  
 
Jst.: a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

_____________________ 
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 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 

Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a T/17842/3/3. sz. módosító javaslatát az 
Alkotmányügyi bizottság 2005. november 7-i ülésén visszavonta. 
 
 

1.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat preambulumának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "Annak érdekében, hogy a bűncselekményt elszenved[ő]ett és emiatt 
életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi, [morális] erkölcsi és anyagi 
sérelmei enyhüljenek – a társadalmi szolidaritás és méltányosság elvei alapján –, az 
Országgyűlés a következő törvényt alkotja:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "1.§ (1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény 
sértettjére, valamint arra a természetes személyre terjed ki, aki a bűncselekmény közvetlen 
következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, 
illetve vagyoni kárt szenvedett el (a továbbiakban együtt: áldozat), ha" 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter valamint Lezsák Sándor képviselők a 
törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § (1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény 
sértettjére, valamint arra a természetes személyre terjed ki, aki a bűncselekmény közvetlen 
következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, 
illetve vagyoni kárt szenvedett (a továbbiakban együtt: áldozat), ha/ 
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"a) magyar állampolgár, [illetve Magyarország területén székhellyel rendelkező 

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,] 
…." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/4. valamint 6. számú módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény szerinti állami kárenyhítésre (a továbbiakban: kárenyhítés) az áldozat 
az 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján akkor jogosult, ha az Európai Unió valamely 
tagállamában lakóhellyel, vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel rendelkezik. 
Kárenyhítésben részesíthető az áldozat akkor is, ha Magyarországon tartózkodási vagy 
bevándorlási engedéllyel rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Azonnali pénzügyi segélyként a területi áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat 
lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, [valamint a gyógyászati és 
kegyeleti jellegű] rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény következtében az áldozat 
[olyan helyzetbe került, hogy] ezen kiadások megfizetésére [adott körülmények között] 
nem képes. A segély legmagasabb összege az alapösszeggel egyezik meg. Az alapösszeg 
mértéke a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – 
nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43[%-] százaléka." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 5. § e) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/Nem kaphat szolgáltatást az az áldozat, aki/ 
 
 "e) a korábban igénybe vett, e törvény szerinti, pénzben nyújtott támogatást, illetve a 
jogi segítségnyújtás díját – bá  
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/6. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):   az Alkotmányügyi biz. támogatja

r arra köteles lett volna – nem térítette vissza az államnak."

indokolását. 

-
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 

7.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés b)-
c) pont

 

jának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) Kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult,/ 
 

 "b) aki az a) pontban [alapján] meghatározott bűncselekmény következtében 
károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes 
ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, [örökbe fogadott] örökbefogadott vagy 
nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, 

c) akinek eltartására az a) pontban [alapján] meghatározott bűncselekmény 
következtében károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg 
hatósági határozat vagy érvén
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/7. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):   az Alkotmányügyi biz. támogatja

yes szerződés alapján köteles vagy köteles volt." 

indokolását. 

-
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 

8.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés g) 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) Jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendő az az áldozat, aki/ 
 
 "g) átmeneti szállást[,] vagy éjjeli menedékhelyet igénybe vevő hajléktalan személy," 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/8. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):   az Alkotmányügyi biz. támogatja

indokolását. 

-
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9 rvényjavaslat 7. § (5) bekezdésé d) 
ontjának a következő módosítását

.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a tö
p  javasolja: 

/(5) A járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha/ 
 
 "d) az áldozat

 

 keresőképtelensége megszűnik," 

ámú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

 
Indokolás: Lásd a T/17842/3/9. sz
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

1 viselő a törvényjavaslat 8. § h) pontjának a 
övetkező módosítását

0.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin kép
k  javasolja: 
 

 áldozat, ha/ 
 

 kmény miatt indult büntetőeljárásban, illetve a 
bűn

/Nem kaphat kárenyhítést az

"h) a kárenyhítésre okot adó bűncsele
cselekménnyel összefüggésben 
1. hamis vád[at] (Btk. 233–236. §),  
2. hatóság félrevezetés[ét]e(Btk. 237. §),  
3. hamis tanúzás[t] (Btk. 238–241.§),  
4. hamis tanúzásra felhívás[t] (Btk. 242. §),  

ás[át]a5. hatósági eljárás akadályoz  (Btk. 242/A. §),  
6. mentőkörülmény elhallgatás[át]a (Btk. 243. §),  
7. bűnpártolás[t] (Btk. 244. §),  
8. zártörés[t] (Btk. 249. §), 

erőszakos 
agy közveszélyt okozó  

 
bűncselekményt követett el, és azt a bíróság jogerős határozatában megállapította." 

zámú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

9. az elkövető, illetőleg az elkövető hozzátartozója sérelmére személy elleni 
v

 
Indokolás: Lásd a T/17842/3/10. s
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A területi áld  (2) ozatsegítő szolgálat a tájékoztatás megtörténtéről – a
bekezdésben meghatározott eset kivételével – feljegyzést készít." 

zámú módosító javaslat 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/11. s
indokolását. 
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 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatjaA
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A nyomtatványban meg kell jelölni/ 
 

"a) a természetes személy áldozat nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, 
lakóhelyét és állampolgársá zdasági 
társaság áldozat esetén az zékhelyét, a nyilvántartást vezető bíróság vagy 

atóság elnevezését, nyilvántartási számát és a képviseletre jogosult nevét,]" 

ú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

gát; [jogi személy és jogi személyiség nélküli ga
elnevezését, s

h
 

Indokolás: Lásd a T/17842/7. szám

A
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) és (4) 
beke ének a következő módosításátzdés  javasolja: 
 

 "3) A [nyomtatványban] kérelemben meg kell jelölni 
 

… 
b) a kérelem[re] benyújtásának [okot adó] alapjául szolgáló bűncselekményre 

vonatkozó adatokat (a bűncselekmény megnevezése, a bűncselekmény elkövetésének helye, 
időpontja és [releváns] lényeges körülményei), 

… 
f) azt, hogy az áldozattal szemben az igényelt támogatás[t] nyújtását kizáró ok fennáll-e. 

 
(4) A 11. § szerinti igazolást az áldozat a [nyomtatványhoz] kérelemhez csatolhatja, ha 

azzal rendelkezik. Ha az áld azt a 
területi áldozatsegítő szolgála enyújtását követően haladéktalanul beszerzi. A 2. § 

) bekezdése esetén az áldozatnak kérelméhez a megfelelő dokumentumokat csatolnia kell." 

2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

ozat a kérelméhez nem csatolja a 11. § szerinti igazolást, 
t a kérelem b

(1
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/1

A
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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14.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának a 

következő módosítását javasolja: 
 

 "12. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, az áldozat a [nyomtatványban] 
kérelemben [és annak mellékleteiben] közölt adatokban – a kérelmet érdemben elbíráló 
döntés jogerőre emelkedésig – bekövetkező változást [– a támogatás iránti kérelmet 
rdemben elbíráló döntés jogerőre emelkedéséig –] annak megtörténtétől számítotté  [az 

áldozat] 8 napon belül kö tnak 
bejelenteni. " 

zámú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

teles az eljárásra illetékes területi áldozatsegítő szolgála

 
Indokolás: Lásd a T/17842/3/13. s
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

1 yjavaslat 13. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását

5.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvén
 javasolja: 

 

óság, az ügyész, illetve

 "(2) A támogatás feltételeinek vizsgálata céljából megkeresésre 
 
a) az adóhatóság az adótitokról, 
b) a nyomozó hat  a bíróság a büntetőeljárás állásáról, 
) a kezelést végző orvos az orvosi titokról,  

 a 6. § (3) bekezdésében megjelölt 
jogosultságokról 
 
tájékoztatja a területi áldoz álatot." 

zámú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

c
d) az erre hatáskörrel rendelkező hatóság

atsegítő szolg
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/14. s
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
16.  Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésének 

a következő módosítását javasolja: 
 

 

 

lekmény, kivéve az 1. § (2) bekezdése szerinti eseteket,   

c) a kár más forrásból részben vagy egészben megtérült, de legfeljebb a 
megtérülés mértékéig, 

d) a támogatás igény ró ok a támogatást követően következett be]." 

"15. § (1) Az áldozat a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat jogerőre 
emelkedését követő 3 évig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha  

[a) az eljáró hatóság jogerősen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló 
cselekmény nem bűncse

b)] az áldozat a támogatás iránti kérelmében valótlan adatot szolgáltatott[, 

bevételét kizá
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Indokolás: Lásd a T/17842/5. számú módosító javaslat 

 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

indokolását. 
 
A

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

lat 16. § (2) bekezdés 
a

 
17.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavas

)-c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

 /(2) A nyilvántartás tartalmazza/ 
 

"a) az áldozatnak a 10. § (3 k) bekezdéséne  a) pontja szerinti adatait, 
b) a 11. § (1) [10. § (3)] bekezdésének c) pontja szerinti adatokat, 
c) a 10. § (3) [11. § (1)] bekezdésének c) pontja szerinti adatokat," 

 
Indokolás: Lásd a T/17842/3/15. számú módosító javaslat 

 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

indokolását. 
 
A

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

18.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 20. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

"(2) Az eljárás irataiba az áldozaton és képviselőjén kívül a 16. § (4) és (5)  
bekezdés[ei]ében megjelölt személyek és hatóságok tekinthetnek be." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/16. számú módosító javaslat 

A mód

indokolását. 
 

osító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
19.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának a 

következő módosítását javasolja: 
 

 "(1) A területi áldozatsegítő szolgálat az eset összes körülményeinek mérlegelése után 
a bűncselekmény következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak jogi tanácsot és 
segítséget ad [megváltozott helyzetének helyreállításához] a sérelem rendezéséhez. 

 
(2) Ha a körülmények alapján bebizonyosodik, hogy a rászoruló áldozat 

[megváltozott helyzetének helyreállításához] sérelemének rendezéséhez a Jst
ámogatásokra

.-ben 
meghatározott szakjogászi t  van szükség, a területi áldozatsegítő szolgálat 

vábbítja a kérelmet a területi jogi segítségnyújtó szolgálatnak, amely a döntéséről és a 
egítő szolgálatot." 

 

to
megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíti a területi áldozats
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Indokolás: Lásd a T/17842/3/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A mód
 

osító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

20.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 25. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A területi áld olgálat az áldozatot – beleegyezése esetén –ozatsegítő sz  

lsődlegesen ahhoz az] egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja. A területi áldozatsegítő [e
szolgálat elsődlegesen ahhoz az egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja az áldozatot, amellyel 
együttműködési megállapod ldozat szándékával egybeesik]." 
 

mú módosító javaslat 
indokolását. 

A mód

ást kötött[, feltéve, hogy ez az á

Indokolás: Lásd a T/17842/3/18. szá

 
osító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

21.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 30. § (4) 
ekezdésének a következő módosításátb  javasolja: 

 
 "(4) Ha a bűncselekm sét követően később derül ki, hogy az áldozat testi 
pségének, egészségének súlyos károsodása és a bűncselekmény között ok-okozati 

ény elköveté
é
[kapcsolat] összefüggés áll fenn, a kérelmet a tudomásra jutástól számított 3 hónapon belül 
lehet előterjeszteni." 
 

mú módosító javaslat 
indokolását. 

 
iz. támogatja

Indokolás: Lásd a T/17842/3/19. szá

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi b
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
22.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 32. § (1)–(3) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 "(1) A kárenyhítés iránti kérelemben [esetén a nyomtatványban] – a 10. §-ban 
foglaltakon túl – meg kell jelölni  

 
a) a rászorultság megállapításához szükséges adatokat [jövedelemre vonatkozó adatok, 

az áldozattal egy háztartásban élő személyek száma és a jövedelmükre vonatkozó adatok, 
vagy a 6. § (3) bekezdése szerinti adatok], 

… 
(2) A [nyomtatványhoz] kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 

… 
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(3) Egyösszegű kárenyhítés iránti igény esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

dokumentumokon túl csatolni kell a kár mértékét [megfelelő] igazol[ását]ó iratokat (pl. 
számla, [bizonylat,] nyugta ás bizonylat vagy m ) is." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
iz. támogatjaA módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi b

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

23.  Devánszkiné dr  (5) 
bekezdésének a következő m

. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 32. §
ódosítását javasolja: 

 
 "(5) A 6. § (1) bekezdésének b), illetve c) pontja alapján jogosult áldozat esetén 
csatolni kell az együt tartási kötelezettséget igazoló 
dokumentumokat is." 
 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A mód

télést, rokoni kapcsolatot, 

 
osító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 

etért- az Előterjesztő képviselője egy
 
 
 

24.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 33. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) Az áldozat 8 napon belül köteles bejelenteni, ha/ 
 
 "a) a 8. § c)–e) és h) pont[ok]ja szerinti kizáró okok valamelyikét bíróság vagy 
nyomozó hatóság jogerős h
 

mú módosító javaslat 
indokolását. 

 
iz. támogatja

atározata megállapítja," 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/22. szá

 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi b
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

25.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 38. § (1) 
ekezdésének a következő módosításátb  javasolja: 

 
 "38. § (1) A járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes területi áldozatsegítő 
zolgálat a járadékot engedélyező határozatban meghatározott időközönként ellenőrzi a 

 – a műtétet és a műtétnek 
s
járadékra való jogosultságot. Az ellenőrzés során az áldozat
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minősülő vizsgálati eljárást kivéve – orvosi, szakértői vizsgálatra [– kivéve a műtétet és a 
műtétnek minősülő vizsgá

Indokolás: Lásd a T/17842/3/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
iz. támogatja

lati eljárást –] kötelezhető." 
 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi b
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 42. § (2) 
ekezdésének a következő módosításátb  javasolja: 

 "(2) A központi áld jelentések, a 16. § (6) bekezdése
 

ozatsegítő szolgálat az elemző  
szerinti kimutatás és a jogi segítségnyújtó szolgálat 24. § (2) bekezdése szerinti értesítései 
alapján évente összesítő és zámára." 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
iz. támogatja

értékelő beszámolót készít a kormány s
 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi b
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 43. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) A központi és területi áldozatsegítő szolgálatok feladataik ellátása során 
együttműködnek és kapcsolatot tartanak a [Belügyminisztériummal] a rendőrség 
áldozatvédelmi hálózatával, [a rendőrséggel, az egyéb nyomozó hatóságokkal,] a nyomozó 
hatósággal, az ügyészséggel al, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, az egészségügyi 

tézményekkel, az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyámhivatalok gyermek- és 

ifjúságvédelmi koordinát atokkal, az alap- és szakellátást 
nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, a 
polgárőrséggel, a civil szerv

Indokolás: Lásd a T/17842/3/25. számú módosító javaslat 

 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

, a bírósággal, a bevándorlási és állampolgársági hivatall

in
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel, [a megyei 

oraival,] a családsegítő szolgál

ezetekkel és az egyházakkal " 
 

indokolását. 
 
A

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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28.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 48. § (6) 

bekezdésében a Jst. 9/A. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/(6) A Jst. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "„9/A. § Ha a 3. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti támogatás iránti kérelmet 
lőterjesztő félről a külön törvény szerinti eljárásban megállapították azt, hogy 

áltatások igénybevételére, a 
rászorultság 5–9. §-ban fog kell alkalmazni, hogy a fél helyett 
a jogi szolgáltatás díját az állam viseli, ha a rendelkezésre álló havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a tárgyévet me ztikai Hivatal által közzétett 

 nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át.”" 

Indokolás: Lásd a T/17842/3/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

e
bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolg

lalt szabályait azzal az eltéréssel 

gelőző második év – a Központi Statis
–
 

 
A

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította: atalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. november 7. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

bizottság elnöke 

 az Országgyűlés Hiv


