
T/18090/59. szám 
 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

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

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18090/55. sz. egységes javaslattal) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
módosításáról T/18090/55. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18090/56-58. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 
 Be.: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
 
 
 
 A T/18090/55. számú egységes javaslat 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 
292., 293., 294. §-ának és 295. §-a (1) bekezdésének f) pontja elfogadásához az 
Alkotmány 40/A. §-ának (4) bekezdése és az 58. §-ának (3) bekezdése alapján a 
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
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1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 110. §-ában a Be. 231. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /110. § A Be. 231. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) A bíróság a vádindítványt elutasítja, ha / 
 
 "b) a pótmagánvádlónak nincs jogi képviselője, kivéve ha a természetes személy 
pótmagánvádló jogi szakvizsgával rendelkezik [56. § (4) bek.], [vagy ha a vádindítványban 
arról nyilatkozott, hogy személyes költségmentesség engedélyezése iránt kérelmet 
terjesztett elő,]" 
 

T/18090/56/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/56/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 110. §-ában a Be. 231. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja:  
 
 /110. § A Be. 231. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(3) Ha a pótmagánvádló a személyes költségmentesség engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő, a bíróság a személyes költségmentesség tárgyában hozott 
jogerős határozat kézhezvételét követő harminc nap elteltével vizsgálja meg a 
vádindítványt abból a szempontból, hogy azt el kell-e utasítani.]" 
 

T/18090/56/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/56/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 174. § (2) bekezdésében a Be. 392. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(2) A Be. 392. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést tűzhet ki[, ha 
megítélése szerint a fellebbezés csak nyilvános ülésen bírálható el]." 
 

T/18090/57/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 5. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/57/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 175. § (2) bekezdésében a Be. 393. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezést javasolja:  
 
 /(2) A Be. 393. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) [A harmadfokú bírósági eljárásban nyilvános ülést kell tartani, ha az ügy 
tanácsülésen nem intézhető el, vagy a tanácsülésre tartozó ügyet a tanács elnöke 
nyilvános ülésre tűzte ki.] A harmadfokú bíróság a fellebbezés elintézésére nyilvános ülést 
tart, kivéve, ha az ügy tanácsülésen intézhető el." 
 

T/18090/57/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 5. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/57/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 207. §-ában a Be. 424. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezést javasolja:  
 
 /207. § A Be. 424. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) [A tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyet nyilvános ülésre utalhatja, ha 
úgy látja, hogy az indítvány csak nyilvános ülésen intézhető el.] A tanács elnöke a 
tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést tűzhet ki." 
 

T/18090/57/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 4. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/57/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 295. § (1) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /295. § (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)] (9) 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) bekezdésében „a kézbesítés elmaradásának 
következményeire a 70. § (7) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy hirdetményi 
kézbesítésnek nincs helye, és” szövegrész , 572. §-ának (4) bekezdése," 
 
 /a hatályát veszti./ 
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Indokolás: Lásd a T/18090/58/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 295. § (2) bekezdése befejező részének 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 150. §-ának (3) bekezdése, a Be. 360. §-
át megállapító 152. §-a, a Be. 361. §-át megállapító 153. §-a, a Be. 362. §-át megállapító 154. 
§-a, a Be. 363. §-át megállapító 155. §-a, a Be. 364. §-át megállapító 156. §-a, valamint a Be. 
365. §-át megállapító 157. §-a, 

b) a Btk. 300/F. §-át módosító 272. §-a,  
 c) a Bv. tvr.-t módosító 273-277. §-a, 
 d) az Itv.-t módosító 282. §-a, 
 e) a Vht.-t módosító 283. §-a/ 
 
 "2006. [március 1.] április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bv. tvr. 6. §-a 
(4) bekezdésének második mondata a hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/58/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

8.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 295. § (3) bekezdése befejező részének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) Az e törvény 
 
 - 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a Be. 28. §-a (7) bekezdésének első 
mondata,  
 - 47. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 114/A. §-a (1) bekezdésének első 
mondata, 
 - 87. §-ának (4) bekezdésével beiktatott, a Be. 190. §-ának új (3) bekezdésében a 
„vagy az ügy közvetítői eljárásra utalásának” szövegrész,  
 -  100. §-ával módosított, a Be. 216. §-a,  
 - 103. §-ával beiktatott, a Be. 221/A. §-a és alcíme,  
 - 104. §-ával megállapított, a Be. 224. §-ának alcíme, valamint a 224. § új (4) 
bekezdése,  
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 - 105. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 226. §-ának (2) bekezdésében a 
„továbbá, ha a gyanúsított a közvetítői eljárásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett” 
szövegrész,  
 -  119. §-ának (2) bekezdésével beiktatott, a Be. 263. §-ának új (4) bekezdése,  
 - 120. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a Be. 266. §-a (3) bekezdésének c) 
pontja,  
 - 125. §-ával megállapított, a Be. 272. §-a (2) bekezdésének b) pontja,  
 - 131. §-ával megállapított, a Be. 287. §-a (1) bekezdésében az „a közvetítői eljárás 
eredményes befejezése érdekében,” szövegrész, 
 - 221. §-ával megállapított, a Be. 459. §-ának alcíme, valamint (2)-(4) bekezdése, 
 - 228. §-ával megállapított, a Be. 485/C. §-ának alcíme és (3) bekezdése, 
 - 262. §-ával megállapított, a Btk. 32. §-ának d) pontja,  
 - 264. §-ával megállapított, a Btk. 36. §-a és alcíme, 
 - 270. §-ával beiktatott, a Btk. 107/A. §-a és alcíme,  
 - 281. §-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.] 2007. január 1. napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/18090/58/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 13. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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