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Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Módosító iavaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése alapján a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló T/13096 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I. A törvényjavaslat 3 . § 2. pontja a következők szerint módosul :

„2 . [bv. intézetek] büntetés végrehajtási intézet (a továbbiakban : bv. intézet) tisztántartását,
karbantartását és ellátását szolgáló munka : az elítélt, a kényszerintézkedés hatálya alatt áll ó
személy, a rendbírság helyébe lépő elzárásra kötelezett személy és a szabálysértési elzárásra
kötelezett elkövető által, jogszabályban meghatározott feltételekkel és tartamban ,
alkalomszerűen, a fogva tartó bv . intézet fenntartása körében, díjazás nélkül végzett takarítási,
karbantartási és ellátási tevékenység, amely nem minősül munkáltatásnak,”

II. A törvényjavaslat 3 . § 7. pontja a következők szerint módosul :

„7. hivatalos minőségben kapcsolattartó :
a) a Btk. szerinti hivatalos és külföldi hivatalos személy a hivatalos eljárásában,
b) a védő, a jogi képviselőként eljáró ügyvéd és jogtanácsos folyamatban lév ő büntető ,
polgári, szabálysértési eljárásban, közigazgatási hatósági eljárásban vagy egyéb hatósági
ügyben, valamint büntetés-végrehajtási ügyben, illetve ilyen eljárás megindításának
kezdeményezése érdekében eljárva, ideértve a meghatalmazás adását is,
c) az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott államának konzuli tisztvisel ője, a
büntetőügyben eljáró tolmács ,
d) az egyházi személy hitéleti szolgálata ellátása során, a büntetés-végrehajtási szervvel kötött
megállapodás alapján a [büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban bv . intézet)] bv.
intézetben vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző
tagja, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végz ő szervezet által megbízott
más személy, jogvédő vagy karitatív tevékenységet folytató civil szervezet tagja, képvisel ője
vagy ilyen szervezet megbízásából eljáró személy e tevékenység végzése során,”



Indokolás

A módosító javaslat azt célozza, hogy a „bv. intézet” kifejezés értelmét a törvény ne csak a
harmadik, hanem már az első előfordulásnál adja meg .

Budapest, 2013 . november 27 .

dr. Staudt Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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