
T/18090/53. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 
 

Nemzetbiztonsági 
 bizottságának 

Rendészeti  
bizottságának 

 
 

m á s o d i k   a j á n l á s 
 

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról benyújtott 
T/18090. számú törvényjavaslathoz 

 
(Együtt kezelendő a T/18090/52. sz. ajánlással.) 

 
 
 
 
 

I. 
 
 
 A T/18090/52. számú ajánlás 28. pontja helyesen: 
 
 
 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. 
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 (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 
megalapozatlansága 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 Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 A T/18090/52. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. nem támogatja nem ért egyet 
  2. támogatja egyetért 
  3. támogatja egyetért 
  4. támogatja egyetért 
  5. támogatja egyetért 
  6. támogatja egyetért 
  7. támogatja egyetért 
  8. támogatja egyetért 
  9. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
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11. támogatja egyetért 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. támogatja egyetért 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. támogatja egyetért 
22. támogatja egyetért 
23. nem támogatja nem ért egyet 
24. támogatja egyetért 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. támogatja egyetért 
27. támogatja egyetért 
28. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 
30. támogatja egyetért 
31. támogatja egyetért 
32. támogatja egyetért 
33. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 
35. támogatja egyetért 
36. támogatja egyetért 
37. támogatja egyetért 
38. támogatja egyetért 
39. támogatja egyetért 
40. támogatja egyetért 
41. támogatja egyetért 
42. támogatja egyetért 
43. nem támogatja nem ért egyet 
44. támogatja egyetért 
45. támogatja egyetért 
46. támogatja egyetért 
47. támogatja egyetért 
48. nem támogatja nem ért egyet 
49. támogatja egyetért 
50. támogatja egyetért 
51. támogatja egyetért 
52. támogatja egyetért 
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 A T/18090/52. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Rendészeti bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  5. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. támogatja egyetért 
22. támogatja egyetért 
37. támogatja egyetért 
38. támogatja egyetért 
43. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. támogatja egyetért 
45. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 1. 
 
 
 

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 
 
 
 


