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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 
 

Nemzetbiztonsági 
 bizottságának 

Rendészeti bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról benyújtott 
T/18090. 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 –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága 
(továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Rendészeti 
bizottsága megvitatta a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról 
T/18090. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18090/7-51. 
számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Ifjúsági és sport, valamint a Nemzetbiztonsági bizottság 2006. január 23-i 
ülésének napirendjén a törvényjavaslat nem szerepelt, mivel feladatkörükbe tartozó 
módosító javaslat nem érkezett. 
 Az Emberi jogi és a Rendészeti bizottság 2006. január 30-i ülésén tárgyalja a 
módosító javaslatokat. 
 
 A törvényjavaslat 281-290. §-ainak (és az ajánlás 45-47. pontjainak), valamint a 
291. § (1) bekezdése f) pontjának az elfogadásához, az Alkotmány 40/A. § (4) 
bekezdésének és az 58. § (3) bekezdésének rendelkezésére tekintettel, a jelenlévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 

_____________________ 
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 A törvényjavaslatban illetve az ajánlásban használt rövidítések: 
 Be.: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
 Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
 Bv. tvr.: a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet 
 Csjt.: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 
 Itv.: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
 Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
 Bnyt.: a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. 
évi LXXXV. törvény 
 Rtv.: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
 Nbtv.: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
 Utv.: a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
 Idtv.: a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 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. 

 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. 
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1.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Be. 2. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs 
kötve a vádlónak a vád tárgyává tett cselekmény [Btk.] Büntető Törvénykönyv szerinti 
minősítésére, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó 
indítványához." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Be. 4. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /3. § A Be. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "4. § (1) A vád bizonyítása a vádlót terheli.  
 
 [(2) Ha a vádló nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó 
bizonyítási eszközök beszerzésére és megvizsgálására. 
 
 (3)] (2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére." 
 

T/18090/36/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/36/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdése bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Be. 21. §[-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) 
bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul]-ának (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „(5) A (3) bekezdés c) pontja esetén a megismételt eljárás alapján hozott ítélet 
felülbírálatából nincs kizárva az a bíró, aki a hatályon kívül helyező határozat meghozatalában 
részt vett.”" 
 

T/18090/25/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/25/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új (3) bekezdéssel – a Be. 
21. § (6) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A Be. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(6) A (3) bekezdés e) pontja esetén nem kizárási ok, ha az alapügyben a bíró olyan 
határozat meghozatalában vett részt, amelyet a rendkívüli jogorvoslati indítvány nem érint.”" 
 

T/18090/25/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/25/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslatot új 16. §-sal – a Be. 35. § (2) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "16. § A Be. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(2) A nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási 
cselekményeket, ha a bűncselekményt maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más 
módon maga szerzett tudomást, továbbá ha az ügyész a feljelentés kiegészítését, illetve a 
nyomozás lefolytatását a hatáskörébe utalta.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 20. §-át új (4) bekezdéssel – a Be. 
49. § (1) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) A Be. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) A kirendelés, illetőleg a meghatalmazás hatálya – ha a meghatalmazásból más 
nem tűnik ki – a büntetőeljárás jogerős befelezéséig tart, de kiterjed a perújításra, a 
felülvizsgálatra, valamint a különleges eljárásokra is.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/24 számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 36. §-sal – a Be. 75. § (1) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 

"36. § A Be. 75. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási 
jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, 
a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, 
a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és 
megvizsgálására.”" 
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T/18090/36/1. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18090/36/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 37. § (2) bekezdésében a Be. 82. § 
(4) bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) A Be. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A tanúvallomást az (1) bekezdés b) pontja alapján nem tagadhatja meg az, aki a 
kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amely miatt  
 
 a) vele szemben a feljelentést a 175. § (1) bekezdése alapján elutasították, 
 
 b) vele szemben a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének f) pontja vagy a 192. § (1) 
bekezdése alapján megszüntették, 
 
 c) vele szemben a büntetőeljárást tevékeny megbánás miatt megszüntették [221/A. § 
(7) bek., 267. § (1) bek. l) pont, 332. § (1) bek. f) pont]. 
 
 d) vele szemben a büntetőeljárást a 226. § (1)-(2) bekezdése vagy a 332. § (1) 
bekezdésének g) pontja alapján megszüntették, illetőleg 
 
 [d)] e) a Btk. Különös Része alapján a hatósággal történő együttműködése folytán nem 
büntethető." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 50. §-át új (1) bekezdéssel – a Be. 
132. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "50. § (1) A Be. 132. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás 
indokoltságát az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követően a másodfokú 
bíróság, ha az eljárás a harmadfokú bíróság előtt folyik, a harmadfokú bíróság legalább hat 
havonta felülvizsgálja.” 
 
 (2) A Be. 132. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Ha az előzetes letartóztatás tartama a három évet eléri, az előzetes letartóztatás 
megszűnik, kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes 
letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül 
helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 50. §-át új (2) bekezdéssel (az 
ajánlás előző pontjába foglalt módosító javaslat elfogadása esetén (3) bekezdéssel) – a 
Be. 132. § (4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) A Be. 132. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(4) Ha a terhelt az előzetes letartóztatás (3) bekezdése szerinti megszűnését követően 
elrendelt lakhelyelhagyási tilalom, illetőleg házi őrizet szabályait megszegi, az előzetes 
letartóztatása ismét elrendelhető. Ekkor az előzetes letartóztatás (3) bekezdés szerinti tartamát 
az előzetes letartóztatás ismételt elrendelésének napjától kell számítani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 52. §-ában a Be. 135. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /52. § A Be. 135. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Ha ezt a nyomozási cselekmények elvégzése indokolttá teszi, az ügyész akként 
rendelkezhet, hogy az előzetes letartóztatás legfeljebb harminc napi időtartamban rendőrségi 
fogdában is végrehajtható. Ezt az időtartamot követően a gyanúsított rendőrségi fogdán 
történő elhelyezéséről – további harminc napi időtartamra – az ügyész indítványára a bíróság 
határoz. A gyanúsított rendőrségi fogdán történő elhelyezése tárgyában hozott határozat ellen 
jogorvoslatnak nincs helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 57. §-ában a Be. 138/A. § (1) 
bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /57. § A Be. a következő alcímmel és 138/A. §-sal egészül ki: 
 

„Távoltartás/ 
 
 "138/A. § (1) A távoltartás a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad 
megválasztásához való jogát korlátozza. A távoltartás hatálya alatt álló terhelt a bíróság 
határozatában megállapított konkrét szabályok szerint köteles" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 58. §-ában a Be. 138/B. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /58. § A Be. a következő 138/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "138/B. § (1) A távoltartást a bíróság tíztől [harminc] kilencven napig terjedő 
időtartamra rendelheti el." 
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Indokolás: Lásd a T/18090/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 60. §-ában a Be. 143. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /60. § A Be. 143. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A vádirat benyújtása után az első fokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott 
ideiglenes kényszergyógykezelés az első fokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, 
az első fokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, 
illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés a másodfokú 
eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után 
elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a harmadfokú bíróság által elrendelt ideiglenes 
kényszergyógykezelés a[z] harmadfokú eljárás befejezéséig, hatályon kívül helyezés és új 
eljárás lefolytatására utasítás esetén a megismételt eljárásra utasított bíróság ügydöntő 
határozatának kihirdetéséig tart." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 62. § (2) bekezdésében a Be. 146.§-át 
új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) E rendelkezés alkalmazásánál úti okmány az útlevél és a személyi igazolvány." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 72. § (1) bekezdésében a Be. 165. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /72. § (1) A Be. 165. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "Ha a nyomozó hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény elvégzése, illetőleg 
határozat meghozatala szükséges, amelyről a döntés a bíróság, illetőleg az ügyész hatáskörébe 
tartozik, erről az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja, melyet az ügyész írásban bírál el." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

17.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdésében a Be. 
176. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /77. § (1) A Be. 176. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Egy éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének 
meghosszabbítására. Ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás 
legfeljebb a gyanúsítottnak a 179. (1) bekezdése szerinti kihallgatásától számított [két] három 
évig terjedhet, ha pedig az eljárás tárgya életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett 
bűntett, öt évig terjedhet, kivéve, ha a legfőbb ügyész a 193. § (3) bekezdése alapján a 
nyomozás időtartamát az engedélyben meghatározott időpontig meghosszabbította." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 79. §-ában a Be. 178/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /79. § A Be. 178/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A nyomozás elrendelését követően az ügyész, illetőleg az ügyész jóváhagyásával 
a nyomozó hatóság a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint –ha ez az ügy jellege miatt 
szükséges – a gyanúsítottról (feljelentettről, illetőleg az elkövetéssel gyanúsítható személyről) 
a tényállás felderítése érdekében adatok szolgáltatását igényelheti az adóhatóságtól, az 
egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervtől és egyéb üzleti titoknak minősülő 
adatot kezelő szervtől. A nyomozó hatóság a hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettől, a 
banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak minősülő adatot kezelő szervtől, a közúti 
közlekedési nyilvántartásból, valamint az ingatlan-nyilvántartásból az ügyész jóváhagyása 
nélkül is igényelheti adatok szolgáltatását. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg, az 
adatszolgáltatást megtagadóval szemben pénzbírság szabható ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 87. §-ában a Be. 193. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /87. § A Be. 193. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) A gyanúsított, illetőleg a védő indítványáról az ügyész, illetőleg a nyomozó 
hatóság határoz. Ha az indítvány alapján nyomozási cselekmény teljesítése válik szükségessé, 
és az a 176. § (2) bekezdésének második mondatában megállapított határidőn belül nem 
végezhető el, az ügyész előterjesztésére a legfőbb ügyész a nyomozási cselekmény elvégzése 
érdekében a nyomozás határidejét legfeljebb [kilencven] száznyolcvan nappal 
meghosszabbíthatja. Az elvégzett nyomozási cselekmény folytán keletkezett iratok 
megtekintését a meghosszabbított nyomozás határidejének utolsó napjáig – az (1) 
bekezdésben írt feltételekkel – a gyanúsított és a védő számára lehetővé kell tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 92. §-át új (1)-(2) bekezdésekkel 
– a Be. 204. § (4)-(5) bekezdéseit érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "92. § (1) A Be. 204. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „A titkos adatszerzés befejezését követő nyolc napon belül a titkos adatszerzést 
folytatott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság megsemmisíti a titkos adatszerzés célja 
szempontjából érdektelen, rögzített adatot és az ügyben nem érintett személy rögzített adatait, 
kivéve azokat az adatokat, amelyek felhasználását a 206. § (4)-(5) bekezdése lehetővé teszi.” 
 
 (2) A Be. 204. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „A titkos adatszerzés végrehajtásáról jelentést (168. §) kell készíteni, amely 
részletesen tartalmazza a titkos adatszerzés lefolyását, így különösen azt, hogy annak során 
milyen eszközt, illetőleg módszert, meddig és hol alkalmaztak, a titkos adatszerzés – a fedett 
nyomozó (178. §) kivételével – mely természetes vagy jogi személyt, illetőleg jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet érintett, a titkos adatszerzés során milyen – a (4) 
bekezdés alapján meg nem semmisített – adatot, milyen módon, milyen forrásból hol és mikor 
szereztek meg.” 
 
 (3) A Be. 205. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „A titkos adatszerzés engedélyezésével kapcsolatos bírósági iratokat az engedélyező 
bíró ügyelosztást végző vezetője, valamint a 207. § (1) bekezdésében meghatározott 
igazgatási vezetője is megismerheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

21.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 93. § (1)-(2) bekezdésében a Be. 
206. § (3) és (5)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezést javasolja, egyúttal a 
törvényjavaslat 93. §-át új (3) bekezdéssel – a Be. 206/A. §-át érintően – kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "93. § (1) A Be. 206. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „(3) [A titkos adatszerzés eredménye más büntetőeljárásban, valamint a 
nyomozás elrendelését megelőzően bűnüldözési célból engedélyezett titkos 
információgyűjtés eredménye büntetőeljárásban az általános szabályok szerint [76. § (2) 
bek.] is csak akkor használható fel, ha a titkos adatszerzés e törvényben meghatározott 
feltételei [200. § (1) bek., 201. §, 202. §] a büntetőeljárás, illetőleg a másik büntetőeljárás 
esetében is fennállnak.] A titkos adatszerzés eredménye annak a bűncselekménynek a 
bizonyítására, és azzal szemben használható fel, amely miatt, és akivel szemben a titkos 
adatszerzést a bíróság engedélyezte.” 
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 (2) A Be. 206. §-a a következő [(5)-(7)] (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, és a 
jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul: 
 
 [„(5) A nyomozás elrendelését megelőzően nem bűnüldözési célból folytatott, 
bírói, illetőleg igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos információgyűjtés 
eredménye a büntetőeljárásban az általános szabályok szerint [76. § (2) bek.] is csak 
akkor használható fel, 
 
 a) ha a titkos adatszerzés e törvényben meghatározott feltételei  (201. §, 202. §) a 
büntetőeljárás esetében fennállnak, és 
 
 b) a büntetőeljárásban felhasználni kívánt adat megszerzését követően a titkos 
információgyűjtést végző szerv a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul eleget tett. 
 
 (6) A nyomozás elrendelését megelőzően nem bűnüldözési célból folytatott, bírói, 
illetőleg igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos információgyűjtés 
eredményének a büntetőeljárásban bizonyítási eszközként történő felhasználását az (5) 
bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a nyomozás elrendelését 
követően az ügyész indítványozhatja. Az indítványról a nyomozási bíró határoz. 
 
 (7) A nyomozás elrendelését megelőzően folytatott, bírói engedélyhez kötött titkos 
információgyűjtés tényét a megyei (fővárosi) bíróság elnöke igazolja. Az igazolás 
tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel érintett ügy számát és tárgyát, az 
érintett személy nevét, a titkos információgyűjtés engedélyezésére irányuló előterjesztés, 
illetőleg az engedély kereteit.”]  
 
 "(4) Akivel szemben a titkos adatszerzést a bíróság engedélyezte, a titkos adatszerzés 
eredménye olyan bűncselekmény bizonyítására is felhasználható, amelyet az engedélyben 
nem jelöltek meg, feltéve, hogy a titkos adatszerzés e törvényben meghatározott feltételei 
(201. §) ez utóbbi bűncselekmény tekintetében is fennállnak. 
 

(5) Annak a bűncselekménynek a bizonyítására, amely miatt a titkos adatszerzést a 
bíróság engedélyezte, a titkos adatszerzés eredménye minden elkövetővel szemben 
felhasználható." 
 
 

(3) A Be. a következő alcímmel és 206/A. §-sal egészül ki: 
 

„A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása 
 
 206/A. § (1) A bűnüldözési célból folytatott bírói engedélyhez kötött titkos 
információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban akkor használható fel, ha  
 
 a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott feltételei (201. §) 
a bizonyítani kívánt bűncselekmény tekintetében fennállnak,  
 b) a büntetőeljárásban felhasználni kívánt információ megszerzését követően a titkos 
információgyűjtést végző szerv a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul eleget tett. 
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 (2) Akivel szemben a bíróság bűnüldözési célból titkos információgyűjtést 
engedélyezett, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a titkos 
információgyűjtés eredménye olyan bűncselekmény bizonyítására is felhasználható, amelyet 
az engedélyben nem jelöltek meg, feltéve, hogy a titkos adatszerzés e törvényben 
meghatározott feltételei ez utóbbi bűncselekmény tekintetében is fennállnak.  
 

(3) Annak a bűncselekménynek a bizonyítására, amely miatt a titkos 
információgyűjtést a bíróság engedélyezte, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén a titkos információgyűjtés eredménye minden elkövetővel szemben 
felhasználható. 
 
 (4) A nem bűnüldözési célból folytatott bírói, illetőleg igazságügy-miniszteri 
engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban akkor használható 
fel, ha  
 
 a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott feltételei (201. §) 
a bizonyítani kívánt bűncselekmény tekintetében fennállnak,  
 b) a büntetőeljárásban felhasználni kívánt információ megszerzését követően a titkos 
információgyűjtést végző szerv a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul eleget tett. 
 
 (5) A nem bűnüldözési célból folytatott titkos információgyűjtés eredménye a (4) 
bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén is kizárólag az engedélyben megjelölt 
személy bűncselekményének bizonyítására használható fel.  
 
 (6) A bírói, illetőleg igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos 
információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bizonyítási eszközként történő 
felhasználását az (1)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a nyomozás 
elrendelését követően az ügyész indítványozhatja. Az indítványról a nyomozási bíró határoz. 
 
 (7) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés tényét a megyei (fővárosi) 
bíróság elnöke igazolja. Az igazolás tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel 
érintett ügy számát és tárgyát, az érintett személy nevét, a titkos információgyűjtés 
engedélyezésére irányuló előterjesztés, illetőleg az engedély kereteit." 
 

T/18090/39/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/39/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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22.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 94. § (1) bekezdésében a Be. 207. 
§ (2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /94. § (1) A Be. 207. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
 [A nyomozási bíró dönt]/ 
 
 "b) a titkos adatszerzés engedélyezéséről [203. § (4) és (6) bek.], megszüntetéséről 
[205. § (3) bek.], valamint a titkos információgyűjtés eredményének büntetőeljárásban 
bizonyítási eszközként történő felhasználásának lehetőségéről [206/A. § (6) bek.]," 
 

T/18090/39/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/39/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 101. §-ában a Be. 221/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /101. § A Be. a következő alcímmel és 221/A. §-sal egészül ki: 
 

„A közvetítői eljárás/ 
 
 "221/A. § (1) A közvetítői eljárás a személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), a 
közlekedési (Btk. XIII. fejezet), illetőleg a vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet), [öt] három évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás 
tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetőleg önkéntes hozzájárulásukkal 
alkalmazható eljárás." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 101. §-ában a Be. 221/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /101. § A Be. a következő alcímmel és 221/A. §-sal egészül ki: 
 

„A közvetítői eljárás/ 
 
 "(4) A közvetítői eljárás tárgyában hozott határozatot a sértettel, a feljelentővel és a 
magánindítvány előterjesztőjével, valamint a közvetítői eljárás lefolytatására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) igazságügyi hivatallal is közölni kell. Az eljárást 
felfüggesztő és a közvetítői eljárást elrendelő határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 117. § (1) bekezdésének – a Be. 
263. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "117. § [(1) A Be. 263. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követően hatvan 
napon belül megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-okban foglalt rendelkezések 
alkalmazásának.”] 
 
 [(2)] (1) A Be. 263. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Ha közvetítői eljárás lefolytatásának lehet helye, és az ügyész az eljárást a 221/A. 
§ (4) bekezdése alapján nem függesztette fel, a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével 
egyidejűleg tájékoztatja a vádlottat, a védőt és a sértettet a közvetítői eljárás iránti indítvány 
megtételének lehetőségéről és a közvetítői eljárás következményeiről.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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26.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 123. §-ában a Be. 272. § (2) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /123. § A Be. 272. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) Az előkészítő ülés kötelező, ha/ 
 
 "a) a bíróság a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés (129. 
§, 137. §, 138. §, 138/A. §, 140. §[, 146. §]) elrendeléséről, illetőleg előzetes letartóztatás 
vagy házi őrizet fenntartásáról határoz, és az indítványban a korábbi határozathoz képest a 
fenntartás okaként új körülményre hivatkoztak," 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 150. § (2) bekezdésében a Be. 
360. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 360. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést, illetőleg tárgyalást 
tűzhet ki[, ha megítélése szerint a fellebbezés csak nyilvános ülésen, illetőleg tárgyaláson 
bírálható el]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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28.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 151. §-ában a Be. 361. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /151. § A Be. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "361. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezés elintézésére nyilvános ülést tart, 
kivéve, ha az ügy tanácsülésen [nem] intézhető el, [és nem kell] vagy tárgyalást kell tartani. 
 
 (2) A másodfokú bíróság [nyilvános ülést tarthat, ha] a nyilvános ülésen 
 
 a) az első fokú bíróság [ítélete megalapozatlan, de a hiánytalan, illetőleg a helyes 
tényállás az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján megállapítható,] ítéletének 
megalapozottsága esetén megállapíthatja a hiánytalan, illetőleg a helyes tényállást, ha az az 
iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján lehetséges, 
 
 b) az ügyben [a vádlott meghallgatása csak a büntetéskiszabási körülmények 
további tisztázása érdekében szükséges] a vádlottat a büntetéskiszabási körülmények 
további tisztázása érdekében meghallgathatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

29.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 160. § (4) bekezdésében a Be. 
373. § (1) bekezdése III. pontja a)-b) alpontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Be. 373. §-a (1) bekezdésének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A másodfokú bíróság] 
 
 „III. hatályon kívül helyezi az első fokú bíróság ítéletét, és az első fokú bíróságot új 
eljárásra utasítja, ha a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a 
cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása 
tekintetében/ 
 
 "a) az első fokú bíróság az indokolási kötelezettségének oly mértékben nem tett eleget, 
hogy emiatt az ítélet felülbírálatra alkalmatlan, vagy  
 
 b) az első fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  
- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

30.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 162. § (2) bekezdésében a Be. 
379. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 379. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(1) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a 
pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői felügyeleti jog 
megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, és a 
másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül, ha a fellebbezést alaposnak 
találja, az ítéletnek ezt a részét hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja, ha a fellebbezés 
alaptalan, a másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

31.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 167. § (2) bekezdésében a Be. 
387. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 387. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Ha a másodfokú bíróság [a vádlottat több bűncselekmény miatt ítélte el, 
mentette fel, vagy szüntette meg vele szemben az eljárást, az ítéletnek csak az a 
bűnösséget megállapító, felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezése bírálható felül, 
amely ellen fellebbeztek] ítélete több bűncselekményről rendelkezett, a fellebbezés folytán a 
harmadfokú bíróság az ítélet minden rendelkezését felülbírálja, kivéve a másodfokú bíróság 
által az első fokú bíróság ítéletének felmentő, vagy eljárást megszüntető rendelkezését 
helybenhagyó részét." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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32.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 189. § (2) bekezdésében a Be. 
409. § (2) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 409. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) A terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet elő/ 
 
 "c) a védő, kivéve ha a terhelt ezt megtilt[ja]otta," 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/16/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

33.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 189. § (2) bekezdésében a Be. 
409. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 409. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A 408. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak abban az esetben lehet perújítást 
indítványozni, ha a terhelt a tartózkodási helyéről idézhető. Ebben az esetben a perújítás 
lefolytatása kötelező. Ha a terhelt távollétében csak a másodfokú bírósági eljárást folytatták 
le, a perújítást csak a másodfokú bírósági eljárásra vonatkozóan kell elrendelni. Ha a terhelt a 
perújítás elrendelése után ismételten ismeretlen helyre távozott, a perújítási eljárást meg kell 
szüntetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/16/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

34.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 204. §-ában a Be. 423. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /204. § A Be. 423. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot a 416. § (1) bekezdésének [b)] 
c) pontja alapján akkor is felülbírálja, ha az indítványt nem ebből az okból nyújtották be." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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35.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 219. § (3) bekezdésében a Be. 
459. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Be. 459. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Ha a közvetítői eljárás eredményes, a fiatalkorú a vállalt kötelezettségeinek eleget 
tett, és a Btk. [36. §-a (1) vagy (2) bekezdése] 107/A. § alkalmazásának van helye, az ügyész 
az eljárást megszünteti. Ha a fiatalkorú a közvetítői eljárás eredményeként létrejött 
megállapodás teljesítését megkezdte, az ügyész az öt évet meg nem haladó 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt egy évtől két évig terjedő időre a 
vádemelést elhalaszthatja." 
 

T/18090/47/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. és 51. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

36.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 248. §-át új (2) bekezdéssel – a 
Be. 580. § (1) bekezdés II. pont b) alpontját érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) A Be. 580. § (1) bekezdése II. pontjának b) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [II. a bíróság] 
 
 „b) az eljárást a büntethetőség elévülése, az eljárás megindításához szükséges 
magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiánya, a törvényes vád hiánya vagy vádelejtés 
miatt, illetőleg azért szüntette meg, mert a cselekményt már jogerősen elbírálták." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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37.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 250. §-ában a Be. 583. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /250. § A Be. 583. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A terhelt a nyomozást megszüntető határozat, a jogerős felmentő ítélet, a jogerős 
megszüntető végzés, a rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott jogerős határozat vele 
történő közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthet elő kártalanítási igényt. E határidő 
elmulasztása [miatt nincs helye igazolásnak] jogvesztő." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

38.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 259. §-át új (2) bekezdéssel – a 
Be. 604. § (7) bekezdésété érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) A Be. 604. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(7) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az igazságügy-miniszterrel és a 
pénzügyminiszterrel együttesen rendeletben szabályozza a büntetőeljárásban elrendelt 
elővezetés és kísérés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének részletes szabályait.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

39.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 261. § (2) bekezdésében a Btk. 
35. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Btk. 35. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(5) Ha az ügyész a vádemelést elhalasztja [(Be. 222. §)], ennek tartama az elévülés 
határidejébe nem számít be." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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40.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 268. §-sal – a Btk. 107/A. §-
át érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "268. § A Btk. a következő alcímmel és 107/A. §-sal egészül ki: 
 

„Tevékeny megbánás 
 

 107/A. § Nem büntethető a fiatalkorú, ha a személy elleni (XII. fejezet I. és III. cím), 
közlekedési (XIII. fejezet) vagy vagyon elleni (XVIII. fejezet), öt évi szabadságvesztésnél 
nem súlyosabban büntetendő bűncselekménnyel okozott kárt a sértettnek közvetítői eljárás 
keretében megtérítette vagy a bűncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvátette." 
 

T/18090/44. és /47/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35. és 51. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/47/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

41.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslatot új 270. §-sal – a Bv. tvr. 6/A. § 
(4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "270. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 6/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit a közérdekű munka, a pénzbüntetés, valamint 
a pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtása során is alkalmazni kell.”" 
 

T/18090/12/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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42.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 270. § bevezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "270. § A [büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet (]Bv. tvr.[)] 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a 
jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:" 
 

T/18090/12/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

43.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 277. §-a bevezető szövegének a 
következő módosítását, valamint f) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "277. § A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 7. §-a (2) 
bekezdésének d)-[f)]e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Az ügyész a nyomozás felügyelete során] 
 
 „d) nyomozást vagy feljelentés-kiegészítést rendelhet el, annak lefolytatására a 
nyomozó hatóságot utasíthatja; 
 
 e) törvényben meghatározott feltételek esetén gondoskodik a feljelentés elutasításáról 
vagy a nyomozás megszüntetéséről, illetőleg az ügyet közvetítői eljárásra utalja, a vádemelést 
elhalasztja, részben mellőzi vagy az ügyben vádat emel; 
 
 [f) egyes nyomozási cselekmények lefolytatására a nyomozó szerveket utasíthatja, 
egyes bűnügyeket a nyomozást folytató szervtől magához vonhat;]”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 279. § (1) bekezdésében a Vht. 
10. § d) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /279. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 10. §-ának d) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat 
kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők:]/ 
 
 "d) a bíróság pénzbüntetésről, pénzmellékbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, 
vagyonelkobzásról, valamint bűnügyi költségről, [és] elővezetési és kísérési költségről szóló 
értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak az ügyészség által kiszabott rendbírságról, 
megállapított bűnügyi költségről, [és] valamint az ügyészség és a nyomozó hatóság által 
megállapított elővezetési és kísérési költségről szóló értesítése," 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

45.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 283. §-ában az Rtv. 75/A. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /283. § Az Rtv. a következő 75/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "75/A. § A Rendőrség a 69. § (1) bekezdésé[ben] b)-d) pontjában felsorolt különleges 
eszközöket a nyomozás elrendelését követően csak a büntetőeljárásról szóló törvény alapján 
engedélyezett titkos adatszerzés során alkalmazhatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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46.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 286. §-ában a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 5. § n) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /286. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 5. 
§-a a következő n) ponttal egészül ki: 
 
 [A Nemzetbiztonsági Hivatal]/ 
 
 "n) a [bűncselekmény gyanújának megállapításáig információkat gyűjt] a 
nyomozás elrendeléséig végzi a Btk. 225. §-ába ütköző hivatali visszaélés, továbbá – a Btk. 
257. §-ában foglalt közérdekű bejelentő üldözése kivételével – a Btk. XV. fejezetének VII. 
címében felsorolt közélet tisztasága elleni és a VIII. címében felsorolt nemzetközi közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények[ről] felderítését, [amennyiben] ha az e 
bűncselekményekre utaló adat az e) pontban meghatározott szervek (intézmények), 
létesítmények tekintetében vagy azok tevékenységével összefüggésben végzett biztonsági 
védelem során merült fel." 
 

T/18090/49/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/49/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

47.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 287. §-ában az Nbtv. 7. § n) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /287. § Az Nbtv. 7. §-a a következő n) ponttal egészül ki: 
 
 [A Katonai Biztonsági Hivatal]/ 
 
 "n) a [bűncselekmény gyanújának megállapításáig információkat gyűjt] a 
nyomozás elrendeléséig végzi a Btk. 225. §-ába ütköző hivatali visszaélés, továbbá – a Btk. 
257. §-ában foglalt közérdekű bejelentő üldözése kivételével – a Btk. XV. fejezetének VII. 
címében felsorolt közélet tisztasága elleni és a VIII. címében felsorolt nemzetközi közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények[ről] felderítését, [amennyiben] ha az e 
bűncselekményekre utaló adat a g) pontban meghatározott szervek (intézmények), 
létesítmények tekintetében vagy azok tevékenységével összefüggésben végzett biztonsági 
védelem során merült fel." 
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T/18090/49/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 46. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/49/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 

48.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 291. § (1) bekezdése bevezető 
szövegének, (2) bekezdése a) pontjának és befejező szövegének a következő módosítását, 
valamint (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "291. § (1) Ez a törvény – a (2)[-(3)] bekezdésben foglalt kivételekkel – [2006. július 
1.] 2007. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg" 
 
 "(2) E törvénynek  
 
 a) a Be. 358. §-a új (2) bekezdését beiktató 148. §-ának (3) bekezdése, valamint a Be. 
360. §-át megállapító 150. §-a a törvény kihirdetését követő [harmincadik] kilencvenedik 
napon, továbbá 
 
 b) a Btk. 300/F. §-át módosító 269. §-a,  
 
 c) a Bv. tvr.-t módosító 270-274. §-a, 
 
 d) az Itv.-t módosító 278. §-a, 
 
 e) a Vht.-t módosító 279. §-a 
 
 2006. [január 1.] július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bv. tvr. 6. §-a (4) 
bekezdésének második mondata a hatályát veszti. 
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 [(3) Az e törvény 
 
 - 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a Be. 28. §-a (7) bekezdésének első 
mondata,  
 - 45. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 114/A. §-a (1) bekezdésének első 
mondata, 
 - 85. §-ának (4) bekezdésével beiktatott, a Be. 190. §-ának új (3) bekezdésében a 
„vagy az ügy közvetítői eljárásra utalásának” szövegrész,  
 -  98. §-ával módosított, a Be. 216. §-a,  
 - 101. §-ával beiktatott, a Be. 221/A. §-a és alcíme,  
 - 102. §-ával megállapított, a Be. 224. §-ának alcíme, valamint a 224. § új (4) 
bekezdése,  
 - 103. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 226. §-ának (2) bekezdésében a 
„továbbá, ha a gyanúsított a közvetítői eljárásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett” 
szövegrész,  
 -  117. §-ának (2) bekezdésével beiktatott, a Be. 263. §-ának új (4) bekezdése,  
 - 118. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 266. §-a (3) bekezdésének c) 
pontja,  
 - 123. §-ával megállapított, a Be. 272. §-a (2) bekezdésének b) pontja,  
 - 129. §-ával megállapított, a Be. 287. §-a (1) bekezdésében az „a közvetítői eljárás 
eredményes befejezése érdekében,” szövegrész, 
 - 219. §-ával megállapított, a Be. 459. §-ának alcíme, valamint (2)-(4) bekezdése, 
 - 226. §-ával megállapított, a Be. 485/C. §-ának alcíme és (3) bekezdése, 
 - 260. §-ával megállapított, a Btk. 32. §-ának d) pontja,  
 - 262. §-ával megállapított, a Btk. 36. §-a és alcíme, 
 - 277. §-ával megállapított, a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi 
V. törvény 7. §-a (2) bekezdésének e) pontjában az „illetőleg az ügyet közvetítői 
eljárásra utalja,” szövegrész 
 
 
 2006. szeptember 1. napján lép hatályba.] 
 
 [(4)] (3) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy a Btk.-nak és a Be.-nek a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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49.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 291. § (1) bekezdése b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /291. § (1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2006. július 1. 
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg/ 
 
 "b) a Be. 16. §-a (1) bekezdése g) pontjának „a pénzhamisítás (Btk. 304. §) és a 
bélyeghamisítás (Btk. 307. §)” szövegrésze, 54. § (5) bekezdése, 74. §-a (3) bekezdésének b) 
pontja, 83. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata, a 83. §-a (2) bekezdésében a „ha a 
titoktartási kötelezettség alól nem kapott felmentést” szövegrész, a 120. §-a (1) bekezdéséből 
a „(helyszíni kihallgatás)” szövegrész, a 168. §-a (2) bekezdésének második mondata, 184. §-
ának (8) bekezdése, 188. §-a (1) bekezdésének c) pontja, (3) bekezdésének c) pontja, 189. §-
ának (2) bekezdése, a 203. § (2) bekezdésének a) pontjából az „annak előadását, hogy a 
nyomozás elrendelését megelőzően történt-e, vagy az indítvány előterjesztésekor folyik-e és 
milyen titkos információgyűjtés, azt mely szervezet végezte, illetve végzi, és milyen adatokat 
szerzett meg,” szövegrész, 241. §-a (1) bekezdésének b) pontja, 242. §-a (1) bekezdésének c) 
pontja, a 262. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 312. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata, 
343. §-ának (7) bekezdése, 348. §-ának (4) bekezdése, 374. §-ának (2) bekezdése, a 387. §-t 
megelőző „I. Cím Az első fokú bírósági eljárás megismétlése” cím, a 390. §-t megelőző „II. 
Cím A másodfokú bírósági eljárás megismétlése” cím, a 391. §-t megelőző „III. Cím 
Tárgyalás az ügyek utólagos egyesítésekor” cím, a 392. §-t megelőző „NEGYEDIK RÉSZ 
XVI. Fejezet A Perújítás” szerkezeti egységeket jelölő rendelkezés, a 405. §-t megelőző 
„XVII. Fejezet A Felülvizsgálat”, valamint a 405. § alcíme, a 413. § alcíme, 425. §-ának 
alcíme, 453. § (1) bekezdése, 475. §-a (4) bekezdésében az „és a Katonai Fellebbviteli 
Ügyészség vezetője” szövegrész, 481. §-a, 492. §-a, 547. §-a (1) bekezdésének c) pontjából „a 
végzésben” szövegrész, 548. §-ának (5) bekezdés[e]ében „a kézbesítés elmaradásának 
következményeire a 70. § (7) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy hirdetményi 
kézbesítésnek nincs helye, és” szövegrész, 572. §-ának (4) bekezdése," 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

50.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 291. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvénynek 
 
 a) a Be. 21. §-a (3) bekezdésének c) és d) pontját megállapító 9. §-ának (1) bekezdése, 
valamint a Be. 21. §-ának (5) és (6) bekezdését megállapító 9. §-ának (2) és (3) bekezdése, a 
Be. 358. §-a új (2) bekezdését beiktató 148. §-ának (3) bekezdése, [valamint] a Be. 360. §-át 
megállapító 150. §-a [a törvény kihirdetését követő harmincadik napon, továbbá], a Be. 
361. §-át megállapító 151. §-a, a Be. 362. §-át megállapító 152. §-a, a Be. 363. §-át 
megállapító 153. §-a, a Be. 364. §-át megállapító 154. §-a, valamint a Be. 365. §-át 
megállapító 155. §-a, 
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 b) a Btk. 300/F. §-át módosító 269. §-a, 
 
 c) a Bv. tvr.-t módosító 270-[274.]273. §-a, 
 
 d) az Itv.-t módosító 278. §-a, 
 
 e) a Vht.-t módosító 279. §-a 
 
 2006. [január] március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bv. tvr. 6. §-a (4) 
bekezdésének második mondata a hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

51.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 291. § (3) bekezdésében a 
jelenlegi utolsó francia bekezdést megelőzően a következő új szövegrésszel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /(3) Az e törvény/ 
 
 "– 268. §-ával beiktatott, a Btk. 107/A. §-a és alcíme," 
 
 /2006. szeptember 1. napján lép hatályba./ 
 

T/18090/4. és /47/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35. és 40. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/47/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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52.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 292. §-sal és azt megelőző 
címmel javasolja kiegészíteni: 
 

"Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 
 292. § (1) E törvény 16. §-ának (3) bekezdése a közös nyomozócsoportokról szóló, 
2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. 
 
 (2) E törvény 291. § (3) bekezdésében felsorolt törvényhelyekben foglalt 
rendelkezések a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésének, 9. cikke (2) bekezdésének és 10. cikkének 
való megfelelést szolgálja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz.  

- az Ifjúsági biz.  
- a Nemzetbiztonsági biz.  
- a Rendészeti biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. január 26. 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sport 

bizottság elnöke 

Dr. Kövér László s.k., 
a Nemzetbiztonsági 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 
 
 
 


