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Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyíílés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Igazságügyi biz ottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 45. § (5) bekezdése alapján
– А büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és а szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan má s
törvények módosításáról szóló 1/1707 . számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

~ . А törvényjavaslat 3. §-a а következők szerint módosul :

3 . §

Az 1992 . évi LXVI . törvény 24. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezé s
lép:

„(1) А bíróság, az ügyészség és а nemzetbiztonsági szolgálatok а feladataik
ellátása érdekében – а rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és
feltételek teljesülése esetén – [a] а nyomozó hatóságok, valamint а rendőrség
bűnüldözési tevékenységük ellátásához, а hivatásos katasztrófavédelmi szerv а
katasztrófavédelmi tervezéshez, а szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az
utasadatok kockázatelemzéséhez, az állampolgársági ügyek ért felelős miniszter és a z
állampolgársági ügyekben eljáró szerva kérelmez ő adatainak azonosításához, illetve
az Országgyűlési Orség törvényben meghatározott személy- és létesítményvédelmi
feladatainak ellátásához е törvény felhatalmazása alapján а [17. § (2) bekezdés d)
pontjában meghatározott] nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17. § (2)
bekezdés d) ponti, továbbá а szabálysértési hatósága szabálysé rtési eljárás, а
rendőrség а szabálysértési eljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárás
lefolytatásához, valamint а Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, а
javítóintézet és а [II. § (1) bekezdés a)–h), I), rn) és p) pontjaiban
meghatározo tt] pártfogó felügyelői szolgálat а büntetés vagy intézkedés
végrehajtásának biztosítása érdekében а nyilvántartásba felvett meghatározott adato k
[n. § (1) bekezdés a)–h),1),m) és p) ponti igénylésére jogosultak.”

2. А törvényjavaslat 5 . §-a а következők szerint módosul :

5. §

А Rendőrségről szóló 1994. évi XXХIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33 . § (1)
bekezdése а következő g) ponttal egészül ki :



2

(A rendőr а további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé
álltja (1zt,)

„g) akinek а büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és а
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL, törvény (a továbbiakban :
Bv. tv.) 38. § (5) bekezdése alapján büntetés -végrehajtási őrizetbe vétele szükséges . ”

3. А törvényjavaslat 6 . §-a а következők szerint módosul :

6. §

Az Rtv. 38. §-a а következő (3)—(5) bekezdéssel egészül ki :

„(3) А közbiztonsági őrizetet rendőrségi fogdán kell végrehajtani . А rendőrség az
őrizet (1) és (2) bekezdés szerinti határidejének lejártát nap, óra és perc megjelölésse l
tartja nyilván .

(4) А közbiztonsági őrizetbe vett személyt
a) а személyazonosságának megállapítását követ ően, továbbá
b) ha а személyazonosság megállapítására vagy а feltételes szabadság
megszüntetésére az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem került sor, а
határidő elteltével

haladéktalanul szabadon kell bocsátani .

(5) А közbiztonsági őrizetre а Bv. tv. őrizet végrehajtására vonatkozó szabályai t
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy а rendelkezési jogkör gyakorlója az őrizetet
elrendelő rendőri szerv vezetője, továbbá az őrizetbe vett személy befogadásáról és
szabadításáról az őrizetet elrendelő rendőri szervet, pártfogó felügyelet alatt álló
személy esetében pedig а pártfogó felügyelőt vagy abüntetés-végrehajtási pártfog ó
felügyelőt is értesíteni kell . ”

4. А törvényjavaslat 7 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az Rtv. 42. §-a а következő (5с) és (5d) bekezdéssel egészül ki :

„(5c) А rendőrség az előállító egység előterében és а rendőrségi fogda területén
— а zárka, а WC és а tisztálkodásra szolgáló helyiség kivételével — а fogvatartás
rendjének biztosítása, bűncselekmények, szabálysértések és fegyelmi vétségek
megelőzése, továbbá а fogvatartott életének, testi épségének megóvása céljából
elektronikus formában kép, hang[,] vagy kép és hang együttes felvételére ,
továbbítására és rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelési eszközt helyezhet e1 ,
amellyel felvételt készíthet .

(5d) Ha а fogvatartott korábban öngyilkosságot kísérelt meg, а saját testi épsége
elleni önkárosító cselekményt követett el, vagy а fogvatartással összefüggésben észlelt
körülmények alapján megalapozottan feltehet ő , hogy а fogvatartott ilyen cselekményt
fog elkövetni, ezért а fogvatartott életének, testi épségének megóvása érdekébe n
viselkedésének folyamatos nyomon követése szükséges, а rendőrség az előállító
helyiségben, valamint а rendőrségi fogda zárkájában kép[,] vagy kép és hang
továbbítására alkalmas, felvételt nem rögzítő megfigyelési eszközt helyezhet e1 .”

5. А törvényjavaslat 16 . §-a а következők szerint módosul :
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16 . §

А Bv. Szty. „A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai ” alcíme а
következő 17/A. §-sa1 egészül ki :

„17/A. § А kényszerítő eszközök alkalmazása szempontjából а bv. szerv elleni
támadásnak vagy rongálásnak minősül az olyan magatartás, amely а területén lévő
vagy az üzemeltetését (működését) biztosító létesítmények, tárgyak, berendezések,
járművek, egyéb eszközök megszerzésére, használhatatlanná tételére, megrongálására
vagy megsemmisítésére irányul . ”

6. А törvényjavaslat i8 . §-a а következők szerint módosul :

18. §

А Bv. Szty . а következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki :

„Traumatikul és irritáló lőszer

20/A. § А bv. szervezetnél rendszeresített speciális, nem élet kioltására tervezett
traumatikul lőszerrel, valamint irritáló tölte[te]tű lőszerrel leadott lövés
alkalmazható

a) az életet, а testi épséget közvetlenül sértő vagy veszélyeztető támadás elhárítására ;
b) а fogvatartott szökésének megakadályozására, megszökése esetén elfogására . ”

7 . А törvényjavaslat 21 . §-a а következők szerint módosul :

21. §

А Bv. Szty . 28/А. §-a helyébe а következő rendelkezés lép:

„28/A. (1) § А bv. szervezet[, illetve] а büntetés-végrehajtás rendjének és
biztonságának megőrzése érdekében és а kapcsolattartó személyazonosságának а
látogatás alkalmából történő megállapítása, valamint а fogyatartott más személyekkel
fenntartott kapcsolattartási jogának biztosítása céljából — а kapcsolattartóként
megjelölt személy hozzájárulásával — nyilvántartja mindazoknak а személyeknek а
személyes adatait, akikkel а fogvatartott kapcsolatot tart fenn (a továbbiakban :
kapcsolattartó) . А kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed а kapcsolattartó

a) családi és utónevére,
b) lakcímére (székhelyére) ,
c) telefonszámára,
d) kapcsolattartói minőségére, és
e) születési helyére és idejére .

(2) А bv. szervezet nyilvántartja а hivatalos személyként kapcsolatot tartó
személy

a) családi és utónevét ,
b) születési helyét és idejét,
c) lakcímét vagy székhelyét ,
d) telefonszámát,
e) kapcsolattartói minőségét, és
f) а hivatalos kapcsolatot megalapozó, azt igazoló okmány megnevezését és számát . ”
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8. А törvényjavaslat 59 . §-a а következők szerint módosul :

59 . §

А Bnyty. 68. § (2) bekezdés e)–k) pontja helyébe а következő rendelkezések
lépnek, és а bekezdés а következő 1) ponttal egészül ki :

(A rendőrség jogosult közveűen hozzáféréssel áívenni а következő adatokat:)

„e) а rendészeti feladatokat ellátó személyek és а személy- és vagyonvédelmi
tevékenység ellenőrzése során а közbiztonsági feltételek vizsgálata céljából
еа) а 11 . § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, e), f), h), i) pontjában, а 11 . §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok, valamint
eb) а 16. § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, f), g), i), k) pontjában, а 16 . §
(2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatok ;

f) а légi közlekedés biztonságának ellenőrzése céljából
fa) а 11 . § (1) bekezdés c) pont са), cb) alpontjában, e), f), h), i) pontjában, а 11. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
fb) а 16. § (1) bekezdés c) pont са), cb) alpontjában, f), g), i) pontjában, а 16. § (2)
bekezdés k) pontjában meghatározott adatok, valamin t
fc) а 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok;
g) külön törvényben meghatározott nukleáris létesítményben, továbbá а nukleáris
létesítmény hatósági ellenőrzésével, а létesítmény tervezésével, építésével,
üzemeltetésével, átalakításával, а nukleáris berendezések karbantartásával, а
nukleáris anyag felhasználásával, tárolásával, szállításával és а szállítmányok
kísérésével összefüggő munkakörökben történő foglalkoztatás közbiztonsági
feltételeinek ellenőrzésére irányuló eljárás során
ga) а 11 . § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, e), f), h), i) pontjában
meghatározott adatok,
gb) а iб. § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, f), g), i) pontjában
meghatározott adatok, valamint
gc) а 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok;
h) а fegyveres biztonsági őr tevékenységének ellátását kizáró közbiztonsági feltételek
ellenőrzése céljából
ha) а 11. § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, e), h), i) pontjában
meghatározott adatok,
hb) а iб . § (1) bekezdés c) pont са), cb), cf) alpontjában, f), g), i) pontjában
meghatározo tt adatok, valamint
hc) а 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok;
i) а külföldiek idegenrendészeti ellen őrzése céljából
iа) а 11. § (1) bekezdés c), e), ff), h), i) pontjában, а л . § (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott adatok,
ib) а 16. § (i) bekezdés c), f), g), i) pontjában, а 16. § (2) bekezdés k) pontjában
meghatározott adatok, valamin t
iс) а 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok;
j) а szakszolgálati engedély kiadására irányuló eljárásban szakhatósági jogkörben
eljárva, valamint а repülőtér zárt területére való belépés ellen őrzésekor а
közbiztonsági feltételek vizsgálata céljábó l
ja) а л . § (1) bekezdés c) pont са), cb) alpontjában, e), f), h), i) pontjában, а л . § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott adatok ,
jb) а 16. § (1) bekezdés c) pont са), cb) alpontjában, f), g), i) pontjában, а iб . § (2)
bekezdés k) pontjában meghatározott adatok, valamin t
jc) а 23 . § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok ;



5

k) befogadás során а terhelt személyazonosságának ellen őrzése céljából а 4. § (2)
bekezdés b) pontjában foglalt adatok ;
1) [határellenőrzési]határ-ellenőrzési feladatai ellátása során а külföldre utazá s
jogát korlátozó feltételek fennállásának helyszínen történő ellenőrzése céljából а
3o/C. § b), c), d), e), f), g), h) és i) pontjában meghatározott adatokat ."

9. А törvényjavaslat 63. §-a а következők szerint módosul :

63 . §

А Bnyty. 72. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) А hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre а célra
rendszeresített űrlapon papír alapon, а bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett
ügyfélszolgálaton személyesen szóban[,] vagy ügyfélkapun keresztül egyed i
informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton kell előterjeszteni .”

10. А törvényjavaslat 70. §-a а következők szerint módosul :

70 . §

А Bnyty. VIII . Fejezete а következő alcímmel és 86/A[.]–86/D. §-sa1 egészül ki :

„Az automatikus találati adathozzáférés során elért találatot követő eljárás

86/A. § (1) Ha а szakértői nyilvántartó szerva 85 . § (2) bekezdése alapján
szakrendszeri azonosító kódot küldött az együttműködő tagállam nemzet i
kapcsolattartó pontja részére, és az együttm űködő tagállam ezt követően а bűnügyi
jogsegély, vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködése keretében
kérelemmel fordulta magyar szervekhez а szakrendszeri azonosító kódhoz tartoz ó
további személyes adatok továbbítása érdekében, а Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ, az ügyészség vagy а bíróság megkeresi а szakértő i
nyilvántartó szervet а megkapott szakrendszeri azonosító kódhoz tartozó, а 4. § (2)
bekezdés a) pontjában foglalt adatok továbbítása érdekében .

(2) А szakértői nyilvántartó szerva 68 . § (10) bekezdése alapján közvetlen
hozzáféréssel történő adatátvétellel átveszi а bűnügyi nyilvántartási rendszer
személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásából а szakrendszeri azonosító
kódhoz tartozó, а 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat. Az átvett
személyazonosító adatokat haladéktalanul megküldi az személyazonosító adatok
továbbítását kérő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak, ügyészségnek
vagy bíróságnak.

(3) А Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, az ügyészség vagy а
bíróság а (2) bekezdés alapján átvett személyazonosító adatokat а bűnügyi
jogsegélyre, vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésére vonatkozó
törvények alapján továbbítja az együttm űködő tagállamnak.

(4) Ha az együttműködő tagállama szakrendszeri azonosító kódhoz tartozó, а 4.
§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok birtokában а bűnügyi jogsegély[,] vagy а
bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködése keretében további, а bűnügyi
nyilvántartási rendszerben kezelt adatok továbbítását kéri, а Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ, az ügyészség vagy а bíróság közvetlen hozzáféréssel átveszi
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а bűnügyi nyilvántartási rendszerb ől azokat а személyes adatokat, amelyeket a z
együttműködő tagállama kérelmében kifejezetten megjelölt .

86/B. § (1) Ha а szakértői nyilvántartó szerva 85 . § (5) bekezdése alapjá n
szakrendszeri azonosító kódot küldött az összehasonlítást kér ő bűnüldözési feladato t
ellátó szervnek, nyomozó hatóságnak, ügyészségnek vagy bíróságnak, az értesített
szervabűnügyi jogsegély[,] vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködése
keretében az együttműködő tagállamhoz fordulhat а szakrendszeri azonosító kódhoz
tartozó személyazonosító adatok továbbítása érdekében . А bűnüldözési feladatot
ellátó szerv és а nyomozó hatósága kérelmét а Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központon keresztül továbbítja az együttműködő tagállamnak .

(2) Ha ez а bűnmegelőzés vagy а büntetőeljárás lefolytatása céljából szükséges, а
személyazonosító adatok birtokában az összehasonlítást kér ő bűnüldözési feladatot
ellátó szerv, а nyomozó hatóság, az ügyészség vagy а bíróság az együttműködő
tagállamtól kérheti az érintett személlyel kapcsolatos további bűnügyi személyes
adatok továbbítását . А bűnügyi személyes adatokat а bűnügyi jogsegély[,] vagy а
bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködése keretében vagy а 79. §alapján а
bűnügyi nyilvántartó szerv útján lehet igényelni .

8б/C. § (1) Ha а szakértői nyilvántartó szerva 85 . § (8) bekezdése alapján
szakrendszeri azonosító kódot küldött valamely nyomozó hatóságnak, ügyészségnek
vagy bíróságnak, az értesített szerva bűnügyi jogsegély[,] vagy а bűnüldöző szervek
nemzetközi együttműködése keretében az együttműködő tagállamhoz fordulhat а
szakrendszeri azonosító kódhoz tartozó személyazonosító adatok továbbítás a
érdekében . А bűnüldözési feladatot ellátó szerv és а nyomozó hatósága kérelmét а
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül továbbítja az
együttműködő tagállamnak.

(2) А személyazonosító adatok birtokában az а nyomozó hatóság, ügyészség
vagy bíróság, amelynek eljárásában а DNS-profil meghatározásának alapjául szolgál ó
anyagmaradvány rögzítésére sor került, az együttműködő tagállamtól kérheti az
érintett személlyel kapcsolatos további bűnügyi személyes adatok továbbítását . А
bűnügyi személyes adatokat а bűnügyi jogsegély[,] vagy а bűnüldöző szervek
nemzetközi együttműködése keretében vagy а 79 . § alapján а bűnügyi nyilvántartó
szerv útján Iehet igényelni .

86/D . § (1) Ha а szakértői nyilvántartó szerva 86 . § (2) bekezdése alapján
szakrendszeri azonosító kódot küldött а Megállapodás alapján kijelölt nemzeti
kapcsolattartó pont részére, és az Amerikai Egyesült Államok hatáskörrel rendelkező
szerve ezt követően а bűnügyi jogsegély[,] vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi
együttműködése keretében kérelemmel fordulta magyar szervekhez а szakrendszeri
azonosító kódhoz tartozó további személyes adatok továbbítása érdekében, а
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, az ügyészség vagy а bíróság
megkeresi а szakértői nyilvántartó szervet а megkapott szakrendszeri azonosító
kódhoz tartozó, а 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok továbbítása
érdekében .

(2) А szakértői nyilvántartó szerva 68 . § (10) bekezdése alapján közvetlen
hozzáféréssel történő adatátvétellel átveszi а bűnügyi nyilvántartási rendsze r
személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásából а szakrendszeri azonosító
kódhoz tartozó, а 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat. Az átvett
személyazonosító adatokat haladéktalanul megküldi az személyazonosító adatok
továbbítását kérő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak, igyészségnek
vagy bíróságnak .



7

(3) А Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, az ügyészség vagy а
bíróság а (2) bekezdés alapján átvett személyazonosító adatokat а bűnügyi
jogsegélyre[,] vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésére vonatkoz ó
törvények alapján továbbítja az együttműködő tagállamnak.

(4) Ha az Amerikai Egyesült Államok hatáskörrel rendelkez ő szerve а
szakrendszeri azonosító kódhoz tartozó, а 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt
adatok birtokában а bűnügyi jogsegély[,] vagy а bűnüldöző szervek nemzetközi
együttműködése keretében további, а bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezel t
adatok továbbítását kéri, а Nemzetközi Bűnügyi Együttm űködési Központ, az
ügyészség vagy а bíróság közvetlen hozzáféréssel átveszi а bűnügyi nyilvántartási
rendszerből azokat а személyes adatokat, amelyeket az együttműködő tagállam а
kérelmében kifejezetten megjelölt . "

ii. А törvényjavaslat 71 . §-a а következők szerint módosul :

71. §

А Bnyty. 96. § (1) bekezdés c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben)

„c) állapítsa meg а 86/A[.]—86/D . §-ban meghatározott adattovábbítási eljárások
során alkalmazott formanyomtatványokat . ”

12. А törvényjavaslat 83 . §-a а következők szerint módosul :

83• §

А Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 90.
§ (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az erőszakos többszörös
visszaesőkémi minősítést megalapozó, súlyosabban büntetendő személy elleni
erőszakos bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén а
kétszeresére emelkedik . Ha а büntetési tétel így felemelt fels ő határa а húsz évet
meghaladná, vagy а törvény szerint а bűncselekmény életfogytig tartó
szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövet ővel szemben életfogytig tartó
szabadságvesztést kell kiszabni . Halmazati büntetés esetén а 81. § (3) bekezdése
szerinti büntetési tételt, tárgyalásról lemondás esetén а 83 . § [(i) és] (2) bekezdése
szerinti büntetési tételt kell а kétszeresére emelni . ”

13. А törvényjavaslat 89 . §-a а következők szerint módosul :

89• §

(1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott b űnügyi együttműködésről szóló
2012 . évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: EU tv.) а következő XI/A. Fejezettel
egészül ki :

„XI/A. Fejezet
Az európai védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély

55/А . Értelmező rendelkezések
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163/А. §

Е Fejezet alkalmazásában :

a) védett személy: az európai védelmi határozatban vagy az európai védelmi határozat
kibocsátása iránti kérelemben megjelölt, védend ő személy,
b) veszélyeztető személy: az európai védelmi határozatban megjelölt azon személy ,
akivel szemben а tagállami hatóság а 163/11 § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettséget vagy tilalmat előírta,
c) harmadik tagállam : а védett személy által lakóhelyként, tartózkodási helyként
megjelölt, az európai védelmi határozatot végrehajtó tagállamtól eltérő azon tagállam,
amelybe а távoltartásról hozott határozat az V . Fejezet szerinti felügyeleti intézkedést
elrendelő tagállami határozatként vagy а magatartási szabályt előíró határozata IX .
Fejezet szerinti alternatív szankciót kiszabó tagállami határozatként továbbításr a
kerül .

55/B. Az európai védelmi határozat fogadása

163/B . §

(1) А bíróság elismeri egy tagállami hatóság által kibocsátott európai védelmi
határozatot, ha annak alapja а tagállami hatóság által

a) büntetőeljárásban hozott távoltartásról rendelkező határozat vagy
b) felfüggesztett szabadságvesztésről, feltételes szabadságra bocsátásról, próbára
bocsátásról, jóvátételi jellegű munkáról rendelkező határozat ,

amelyben а tagállami hatóság egy vagy több, а (2) bekezdésben meghatározott, а
veszélyeztető személyre elő írt, а védett személy védelmét biztosító köteleze ttséget
vagy tilalmat fogalmaz meg, és gondoskodik annak végrehajtásáról .

(2) А tagállami hatóság az (1) bekezdésben megjelölt határozatában а következő
tilalmakat vagy kötelezettségeket fogalmazhatja meg :

a) arra vonatkozó tilalom, hogy а veszélyeztető személy belépjen bizonyos helyekre,
helységekbe vagy meghatározott területekre, ahol а védett személy tartózkodik vag y
amelyeket látogat ,
b) агга vonatkozó tilalom vagy szabályozás, hogy а veszélyeztető személy а védett
személlyel bármely formában érintkezzen, ideértve а telefonon, elektronikus vagy
hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történ ő érintkezést is ,
c) агга vonatkozó tilalom vagy szabályozás, hogy а veszélyeztető személy előre
meghatározott távolságon belül megközelítse а védett személyt.

(3) Ha а (2) bekezdésben megfogalmazott egy vagy több kötelezettséget vagy
tilalmat а tagállami hatóság vádemelés elhalasztásáról rendelkez ő határozatában
állapítja meg, az е határozat alapján kibocsátott európai védelmi határozatot a z
ügyész elismeri és gondoskodik annak végrehajtásáról .

(4) А bíróság

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében távoltartást ,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében а feltételes szabadság tartamára, а próbára
bocsátás vagy а szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére, vagy а jóvátételi
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munka előírása mellett elrendelt pártfogó felügyelet keretében előírt magatartási
szabályt

rendel e1, vagy határoz meg .

(5) Az ügyész а (3) bekezdés esetében а vádemelés elhalasztásának tartamára
elrendelt pártfogó felügyelet keretében előírt magatartási szabályt határoz meg .

163/С . §

(1) Az európai védelmi határozat elismerésének és végrehajtásának feltétele ,
hogy а tagállami hatósága 16. számú melléklet szerinti formanyomtatványt (európai
védelmi határozatot) magyar nyelven а bíróságnak vagy az ügyésznek megküldte, és а
védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van, vagy а védett
személy Magyarországon kíván lakni vagy tartózkodni .

(2) Az európai védelmi határozat elismeréséről és végrehajtásáról а 163/13 . § (1 )
bekezdésében foglalt esetben а védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten а Budai
Központi Kerületi Bíróság intézkedik. Ha а védett személy Magyarországon
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel még nem rendelkezik, de а 163/13. § (1)
bekezdése szerinti európai védelmi határozat Magyarország által történő elismerését
és végrehajtását azért kéri, mert Magyarország területén kíván lakni vagy tartózkodni,
akkor az európai védelmi határozat elismeréséről és végrehajtásáról aBudai Központ i
Kerületi Bíróság dönt .

(3) Az európai védelmi határozat elismerésér ől és végrehajtásáról а 163/В . § (3)
bekezdésében foglalt esetben а védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék székhelyén m űködő járásbíróság mellett működő ügyész,
Budapesten а Budai Központi Kerületi Bíróság mellett m űködő ügyész intézkedik. Ha
а védett személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel még nem
rendelkezik, de а 163/13. § (3) bekezdése szerinti európai védelmi határozat
Magyarország által történő elismerését és végrehajtását azért kéri, mert
Magyarország területén kíván lakni vagy tartózkodni, akkor az európai védelm i
határozat elismeréséről és végrehajtásáról aBudai Központi Kerületi Bíróság mellet t
működő ügyész dönt .

(4) Ha а védett személy az európai védelmi határozat kibocsátása iránt i
kérelmét а bírósághoz vagy az ügyészhez nyújtja be, а bíróság vagy az ügyész az t
haladéktalanul továbbítja az abban foglalt védelmi intézkedést meghozó tagállam i
hatósághoz, amely dönt az európai védelmi határozat kibocsátásáról .

(5) Ha az európai védelmi határozat nem postai úton érkezett, а bíróság vagy az
ügyész kérheti а tagállami hatóságot, hogy az európai védelmi határozat eredeti
példányát küldje meg számára .

(6) Ha а bírósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek
elintézésére nem illetékes vagy nem rendelkezik hatáskörrel, а megkeresést
haladéktalanul továbbítja а hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz, és erről а
tagállami hatóságot írásban tájékoztatja .

(7) Ha az ügyészhez valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelyne k
elintézésére nem illetékes vagy nem rendelkezik hatáskörrel, а megkeresést
haladéktalanul továbbítja а hatáskörrel rendelkező illetékes ügyészhez, és err ő l а
tagállami hatóságot írásbantájékoztatja .
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55/С. Döntés az európai védelmi határozat elismeréséről és
végrehajtásáról

163/D. §

(i) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat kézhezvétele után
haladéktalanul — figyelembe véve az eset egyedi körülményeit, az ügy sürg ősségét, а
védett személy Magyarországra történő érkezésének várható időpontját, а védett
személyt érintő kockázat mértékét — dönt az európai védelmi határozat elismeréséről
és végrehajtásáról vagy annak megtagadásáról .

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt döntés haladéktalanul nem hozható meg, а
bíróság vagy az ügyész а késedelem okainak megjelölése mellett erről haladéktalanul
tájékoztatja а tagállami hatóságot, és megjelöli а döntéshez szükséges időtartamot.

(3) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat elismeréséről és
végrehajtásáról indokolt határozatot hoz, és err ől а veszélyeztető személyt, а védett
személyt és а tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja . А bíróság vagy a z
ügyész határozatában tájékoztatást nyújt arról is, hogy а magyar jog szerint а
távoltartás szabályainak[,] vagy а magatartási szabályoknak а megszegése milyen
következményeket vonhat maga után . А határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs .

(4) А védett személy kérheti személyi adatainak zártan kezelését, kivéve azoka t
az adatokat, amelyek az európai védelmi határozat végrehajtásához elengedhetetlenü l
szükségesek.

(5) Ha az európai védelmi határozat hiányos vagy pontatlan, és emiatt a z
elismerésről és végrehajtásról vagy annak megtagadásáról döntés nem hozható, а
bíróság vagy az ügyész erről írásban haladéktalanul tájékoztatja а tagállami
hatóságot, és а hiánypótlásra, kijavításra ésszerű határidőt tűz .

55/D. Az elismerés és végrehajtás megtagadása

163/E. §

(1) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat elismerését és
végrehajtását megtagadja, ha

a) az európai védelmi határozat hiányos vagy pontatlan, és а hiánypótlásra ,
kijavításra tűzött határidő eredménytelenül telt e1 vagy а kiegészített, javított európai
védelmi határozat elismerése, végrehajtása továbbra sem lehetséges ;
b) az európai védelmi határozat alapjául szolgáló cselekmény а magyar törvény
szerint nem bűncselekmény;
c) а 163/13. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek ;
d) az európai védelmi határozat alapjául szolgáló b űncselekmény magyar joghatóság
alá tartozik, és а bűncselekményre а magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki ;
e) а veszélyeztető személy közjogi tisztség betöltésén vagy nemzetközi jogon alapul ó
mentességet élvez, és а mentelmi jogát vagy а diplomáciai mentességet nem
függesztették fel ;

az európai védelmi határozat alapjául szolgáló bűncselekmény magyar joghatóság
alá tartozik, és а magyar törvény szerint а büntethetőség vagy а kiszabott büntetés
vagy elrendelt intézkedés elévült ;
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g) Magyarországon vagy egy tagállamban а veszélyeztető személy ellen az európa i
védelmi határozat kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény miatt már olya n
határozatot hoztak, amely а büntetőeljárás megindításának akadályát képezi, vag y
amely alapján az el őírt magatartási szabályt vagy távoltartást, illetve az ennek
megfelelő szankciót már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy а
jogerős határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre ;
h) а veszélyeztető személyt egy harmadik államban az európai védelmi határozat
alapjául szolgáló cselekmény miatt már jogerősen elítélték, feltéve hogy az előírt
magatartási szabályt vagy távoltartást, illetve az ennek megfelelő szankciót már
végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy а jogerős határozatot hozó
állam joga szerint az nem hajtható végre, vagy а veszélyeztető személyt egy harmadi k
államban az európai védelmi határozat alapjául szolgáló cselekmény miatt joger ősen
felmentették ;
i) а veszélyeztető személy а magyar szabályok szerint gyermekkor miatt ne m
büntethető ;

az európai védelmi határozat alapjául szolgáló bűncselekményt egészben vagy
jelentős részben
Magyarország területén követték e1 .

(2) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat elismerését é s
végrehajtását nem tagadhatja meg az adókkal és az illetékekkel, а vámokkal és а
devizával kapcsolatos bűncselekmények esetén amiatt, hogy а magyar jog nem ismer
ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, adóval, illetékkel azonos hatású díjat,
vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és
devizaszabályozás terén, minta kibocsátó tagállam joga .

(3) Az európai védelmi határozat elismerésének és végrehajtásána k
megtagadásáról а bíróság vagy az ügyész indokolt határozatot hoz, amelyet а
tagállami hatóság,	 а veszélyeztető személy és а védett személy részére haladéktalanul
megküld. А határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs .

55/Е . Az európai védelmi határozat átalakítása

i63/F. §

(1) Az európai védelmi határozat elismerése esetén а bíróság а határozatában а
163/11 § (4) bekezdése, az ügyész а 163/B . § (5) bekezdése szerint állapítja meg а
távoltartást vagy а magatartási szabályt, és ennek megfelelően rendelkezik а
végrehajtásról úgy, hogy az а lehető legnagyobb mértékben megfeleljen annak а
távoltartásnak vagy magatartási szabálynak, amelyet az európai védelmi határoza t
tartalmaz.

(2) Ha а 163/11 § (1) bekezdésében foglalt esetben

a) а tagállami hatóság úgy függesztette fel а szabadságvesztés végrehajtását, hogy
annak а Btk. szerint nincs helye ,
b) а tagállami hatósága veszélyeztető személlyel szemben úgy alkalmazott próbára
bocsátást, hogy annak а Btk. szerint nincs helye ,
c)а tagállami hatósága szabadságvesztésre ítélt veszélyeztető személyt úgy bocsátotta
feltételes szabadságra, hogy annak а Btk. szerint nincs helye ,
d) а tagállami hatóság úgy rendelte e1 а jóvátételi jellegű munka elvégzését, hogy
annak а Btk. szerint nincs helye ,

а bíróság az ilyen felfüggesztett szabadságvesztést, próbára bocsátást, feltétele s
szabadságra

	

bocsátást,

	

jóvátételi

	

jellegű

	

munkát

	

is

	

felfüggesztett
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szabadságvesztésként, próbára bocsátásként, feltételes szabadságra bocsátásként ,
jóvátételi munkaként ismeri e1 úgy, mintha а szabadságvesztés végrehajtásának
felfüggesztése, apróbóra bocsátás, а feltételes szabadságra bocsátás, а jóvátételi
munka elő írása а Btk. rendelkezései szerint történt volna .

(3) Ha а 163/11 § (3) bekezdésében foglalt esetben а tagállami hatóság а
vádemelés elhalasztásáról úgy döntött, hogy annak а Be. szerint nincs helye, az ügyés z
az ilyen vádemelés elhalasztásáról hozott határozatot is úgy ismeri e1, mintha а
vádemelés elhalasztása а Be. rendelkezései szerint történt volna .

(4) Ha а távoltartás vagy а magatartási szabály európai védelmi határozatba n
megjelölt időtartama meghaladja а Be. vagy а Btk. szerint megállapítható leghosszabb
időtartamot, akkorabíróság vagy az ügyész а távoltartás vagy а magatartási szabály
időtartamát а Be. vagy а Btk. szerint meghatározható leghosszabb id őtartamban
állapítja meg .

(5) Ha а távoltartás vagy а magatartási szabály európai védelmi határozatba n
megjelölt időtartama nem éri e1 а Be. vagy а Btk. szerint megállapítható legrövideb b
időtartamot, akkorabíróság vagy az ügyész а távoltartás vagy а magatartási szabály
időtartamát az európai védelmi határozatban megjelölt id őtartamban állapítja meg.

(6) А bíróság vagy az ügyész а távoltartás vagy а magatartási szabály időtartamát
— а (4) és (5) bekezdés figyelembevételével — az európai védelmi határozatban foglal t
időegységek alapján határozza meg .

55/F. Az európai védelmi határozat végrehajtása és megsértés e

i63/G. §

(1) Az európai védelmi határozatban foglalt távoltartást vagy magatartás i
szabályt а bíróság vagy az ügyész — а (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel — а
magyar jog szerint hajtja végre, ideértve а feltételes szabadság megszüntetésére, а
próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására, а felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtására, az elő írt magatartási szabályok módosítására és а
jóvátételi munka előírása esetén а büntetés kiszabására vonatkozó szabályokat. Az е
bekezdésben foglalt határozatok meghozataláról а bíróság vagy az ügyés z
haladéktalanul értesíti а tagállami hatóságot .

(2) Ha az ügyész а vádemelés elhalasztásának tartamára elrendelt pártfogó
felügyelet keretében el őírt magatartási szabályt határozott meg, és а magatartási
szabály súlyos megszegése miatta veszélyeztet ő személlyel szemben а magyar
szabályok szerint vádemelés lenne indokolt, erről az ügyész haladéktalanul
tájékoztatja а tagállami hatóságot, de vádat nem emel .

(3) Ha а bíróság távoltartást rendelt e1, és а veszélyeztető személy а távoltartás
szabályait szándékosan megszegte, és ezt utólag nem menti ki, а bíróság а
veszélyeztető személyt rendbírsággal sújthatja, de előzetes letartóztatását ne m
rendelheti e1 . А távoltartás szabályainak megszegéséről а bíróság а tagállami
hatóságot haladéktalanul tájékoztatja .

(4) Ha az európai védelmi határozatban foglalt távoltartásról hozott határozat a z
V. Fejezet szerinti felügyeleti intézkedést elrendel ő tagállami határozatként vagy а
magatartási szabály előírásáról hozott határozata IX . Fejezet szerinti alternatív
szankciót kiszabó tagállami határozatként továbbításra került egy harmadik
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tagállamnak, az (1) és (3) bekezdésben foglalt határozatok meghozataláról а bíróság
haladéktalanul értesíti е harmadik tagállam illetékes hatóságát is .

(5) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat megsértéséről а 17.
számú mellékletben szereplő formanyomtatványon értesíti az (1)–(4) bekezdésben
említett tagállami hatóságokat . А formanyomtatványt az európai védelmi határozatot
kibocsátó tagállam, illetve а (4) bekezdésben foglalt esetben а harmadik tagállam
hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére vagy а tagállam által megjelölt
nyelvre le kell fordítani .

55/G. Az európai védelmi határozat módosítás a

i63/H . §

Ha а tagállami hatóság аг európai védelmi határozatot módosítja, és erről а
bíróságot vagy az ügyészt tájékoztatja, а bíróság vagy аг ügyész а határozatában
foglalt távoltartást vagy magatartási szabályt úgy módosítja, hogy az а lehető
legnagyobb mértékben megfeleljen annak а távoltartásnak vagy magatartás i
szabálynak, amelyet а módosított európai védelmi határozat tartalmaz, vagy а
módosított európai védelmi határozat elismerését és végrehajtását а 163/E. § (1)
bekezdés a) vagy c) pontja alapján megtagadja .

55/Н . Az európai védelmi határozat végrehajtásának megszüntetés e

163/I . §

(1) Az európai védelmi határozat végrehajtását а bíróság vagy az ügyés z
haladéktalanul megszünteti, h a

a) а tagállami hatóság az európai védelmi határozat visszavonásáról értesíti а
bíróságot vagy az ügyészt ;
b) а védett személy а végrehajtás megkezdése után Magyarország területén ne m
található, és а felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, vagy а védett
személy lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel Magyarországon már ne m
rendelkezik;
c) az elrendelt távoltartás vagy előírt magatartási szabály magyar jog szerinti
maximális időtartama letelt ;
d) а 163/H. §-ban foglalt esetben, ha а módosított európai védelmi határozat
elismerését és végrehajtását а bíróság vagy az ügyész megtagadja ;
e) az európai védelmi határozatban foglalt távoltartásról hozott határozat az V .
Fejezet szerinti felügyeleti intézkedést elrendelő tagállami határozatként vagy а
magatartási szabály előírásáról hozott határozata IX. Fejezet szerinti alternatív
szankciót kiszabó tagállami határozatként az európai védelmi határozat elismerésé t
követően Magyarországnak továbbításra került .

(2) А végrehajtás megszüntetéséről а bíгоság vagy az ügyész haladéktalanul
értesíti а tagállami hatóságot, а veszélyeztető személyt és а védett személyt . Az (1)
bekezdés c) pontja esetében а végrehajtás megszüntetése el őtt а bíróság vagy a z
ügyész tájékoztatást kérhet а tagállami hatóságtól arról, hogy az európai védelmi
határozatban előírt védelemre szükség van-e még .

(3) Ha а távoltartás vagy а magatartási szabály európai védelmi határozatban
foglalt időtartama eltelt, az európai védelmi határozat végrehajtásának befejezésér ől а
bíróság vagy az ügyész а tagállami hatóságot, а veszélyeztető személyt és а védett
személyt haladéktalanul értesíti .
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i63/J. §

Ha az európai védelmi határozat eredményes végrehajtása érdekében szükséges ,
а bíróság vagy az ügyész és а tagállami hatóság, valamint adott esetben а harmadik
tagállam hatósága egyeztetést folytat egymással .

i63/К . §

Az európai védelmi határozat elismerése és végrehajtása során felmerülő
költségek – а kizárólag az európai védelmi határozatot kibocsátó tagállam területé n
felmerülő költségek kivételével – bűnügyi költségnek minősülnek, amelyet а magyar
állam visel .

55/I. Az európai védelmi határozat kibocsátásának feltétele i

i63/L. §

(1) Ha а bíróság

a) а szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztette, próbára bocsátást alkalmazott, а
szabadságvesztésre ítéltet feltételes szabadságra bocsátotta, jóvátételi munka végzését
írta elő , és а próbaidőre, а feltételes szabadság tartamára vagy а jóvátételi munka
mellett pártfogó felügyeletet rendelt e1, és а következő , egy vagy több magatartási
szabályt állapította meg :
аа) а terhelt а védett személytől, illetve annak lakásától, munkahelyét ő l vagy attól а
nevelési-oktatási intézménytől, ahová а védett személy jár, továbbá а védett személy
által rendszeresen látogatott helyt ől tartsa távol magát,
ab) arra vonatkozó tilalom vagy szabályozás, hogy а terhelt а védett személlye l
bármilyen módon kapcsolatba lépjen ,
ас) arra vonatkozó tilalom vagy szabályozás, hogy а terhelt а védett személyt
meghatározott távolságon belül megközelítse ,
b) távoltartást rendelt e1 ,

akkor е magatartási szabályoknak vagy а távoltartásnak valamely tagállam álta l
történő elismerése és végrehajtása érdekében а bíróság а védett személy érdekében és
írásbeli kérelmére – figyelembe véve, hogy а védett személy milyen id őtartamban
kíván а másik tagállamban tartózkodni, és tekintettel а védelem szükségességének
mértékére – а 16 . számú melléklet szerinti európai védelmi határozatot bocsáthat ki,
feltéve hogy а védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye másik tagálla m
területén van, vagy а védett személy másik tagállamban kíván lakni vagy tartózkodni .

(2) Ha az ügyész а vádemelés elhalasztása mellett pártfogó felügyeletet rendel t
e1, és az (1) bekezdés a) pont аа)–ас) alpontjában foglalt egy vagy több magatartás i
szabályt állapított meg, akkor е magatartási szabályoknak valamely tagállam álta l
történő elismerése és végrehajtása érdekében az ügyész а védett személy érdekében és
írásbeli kérelmére – figyelembe véve, hogy а védett személy milyen időtartamban
kíván а másik tagállamban tartózkodni, és tekintettel а védelem szükségességéne k
mértékére – а 16. számú melléklet szerinti európai védelmi határozatot bocsáthat ki,
feltéve hogy а védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye másik tagálla m
területén van, vagy а védett személy másik tagállamban kíván lakni vagy tartózkodni .

(3) А bíróság vagy az ügyész írásban tájékoztatja а védett személyt arról а
lehetőségről, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése eseté n
európai védelmi határozat kibocsátását kérheti .
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(4) А védett személy kérelmét, vagy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vissz a
kíván térni а lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállamba, illetve, hogy
másik tagállamban kíván lakni vagy tartózkodni, а bíróság vagy az ügyés z
jegyzőkönyvbe foglalja.

i63/М . §

(1)А védett személy az európai védelmi határozat kibocsátása iránti kérelme t
уаlаsztása szerint — а bíróságnál vagy az ügyésznél, vagy annak а tagállamnak az
illetékes hatóságánál nyújthatja be, amelynek területén lakni vagy tartózkodni kíván ,
vagy amelynek területén а lakóhelye vagy tartózkodási helye van .

(2) Az európai védelmi határozat kibocsátása iránti kérelmet а cselekvőképtelen,
korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében részlegesen
korlátozott nagykorú védett személy esetében а törvényes képviselő , eseti gyám, eseti
gondnok nyújthatja be, egyébként meghatalmazott ügyvéd, nagykorú hozzátartoz ó
vagy pártfogó ügyvéd is benyújthatja .

(3) Ha а védett személy vagy а (2) bekezdésben megjelölt valamely személy a z
európai védelmi határozat kibocsátása iránti kérelmet az (1) bekezdés alapján а
bíróságnál vagy az ügyésznél nyújtotta be, akkor а bíróság vagy az ügyész
haladéktalanul dönt az európai védelmi határozat kibocsátásáról vagy а kérelem
elutasításáról .

(4) Ha а védett személy vagy а (2) bekezdésben megjelölt valamely személy a z
európai védelmi határozat kibocsátása iránti kérelmet az (1) bekezdés alapján annak а
tagállamnak az illetékes hatóságánál nyújto tta be, amelynek területén lakni vagy
tartózkodni kíván, vagy amelynek területén а lakóhelye vagy tartózkodási helye van,
akkora bíróság vagy az ügyész azután dönt haladéktalanul az európai védelm i
határozat kibocsátásáról vagy а kérelem elutasításáról, hogy а tagállami hatóság а
kérelmet а bíróságnak vagy az ügyésznek továbbíto tta .

(5) А bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat kibocsátása vagy а
kérelem elutasítása tárgyában haladéktalanul indokolt határozatot hoz, amelyet а
védett személynek és а (2) bekezdésben megjelölt személynek, valamint а terheltnek
haladéktalanul megküld . А határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs .

55/J. Az európai védelmi határozat kibocsátása és továbbítás a

i63/N. §

(1) Ha а bíróság vagy az ügyész európai védelmi határozatot bocsát ki, kitölti а
16. számú melléklet szerinti formanyomtatványt .

(2) А bíróság vagy az ügyész haladéktalanul gondoskodik az európai védelmi
határozat lefordításáról annak а tagállamnak а hivatalos nyelvére vagy hivatalos
nyelveinek egyikére vagy azon tagállam által megjelölt nyelvre, amelynek területén а
védett személy lakni vagy tartózkodni kíván, vagy amelynek területén lakóhelye vagy
tartózkodási helye van.

(3) А bíróság vagy az ügyész а lefordított európai védelmi határozatot а tagállam
hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő hatósága számára posta, telefax vagy
számítástechnikai rendszer útján haladéktalanul megküldi [küldi meg] . А
számítástechnikai rendszer útján továbbított európai védelmi határozatot min ősített
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elektronikus aláírással kell ellátni. Ha а bíróság vagy az ügyész az európai védelm i
határozatot nem postai úton küldte meg, akkor kérelemre а lefordított európai
védelmi határozat eredeti példányát megküldi а tagállam hatáskörrel é s
illetékességgel rendelkező hatósága számára . Az európai védelmi határozatot
egyidejűleg csak egy tagállamba lehet továbbítani .

(4) Ha а rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy а
tagállamban az európai védelmi határozat elismerésére és végrehajtására melyik
tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, а kapcsolatfelvételhez
szükséges adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain vagy a z
Eurojust nemzeti tagján keresztül kell beszerezni .

55/K. Az európai védelmi határozat módosítása vagy visszavonása

163/О . §

Ha а magyar szabályok szerint

a) а távoltartás elrendelt időtartama letelt,
b) а távoltartásról rendelkező határozat módosítása vagy а távoltartás megszüntetés e
indokolt ,
c) а terhelt előzetes letartóztatásának elrendelése szükséges ,
d) az előírt magatartási szabályok módosítása indokolt ,
e) а feltételes szabadság megszüntetése indokolt ,
f) а próbára bocsátás megszüntetése és büntetés kiszabása indokolt,
g) а felfüggesztett szabadságvesztést végre kell hajtani ,
h) jóvátételi munka előírása esetén büntetés kiszabása indokolt,
i) а pártfogó felügyelet megszüntetése indokolt ,
j) а pártfogó felügyelet tartama letelt, vagy
k) vádat kell emelni ,

аbíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozatot megfelelően módosítja vagy
visszavonja, és errő l а tagállami hatóságot, а terheltet és а védett személyt
haladéktalanul tájékoztatja .

163/P. §

(1) Ha а távoltartásról rendelkező határozatot, mint felügyeleti intézkedést
elrendelő határozatot а bíróság а védett személy által megjelölt tagállamba vagy attó l
eltérő harmadik tagállamba továbbította, vagy az európai védelmi határoza t
kibocsátását követően továbbítja е tagállamok valamelyikének, егге az esetre —
ideértve а felügyeleti intézkedés megsértését is — а 87—92. §alkalmazandó .

(2) Ha а magatartási szabályokat tartalmazó jogerős ítéletet а bíróság а védett
személy által megjelölt tagállamba vagy attól eltér ő harmadik tagállamba
továbbította, vagy az európai védelmi határozat kibocsátását követ ően továbbítja е
tagállamok valamelyikének, егге az esetre — ideértve а magatartási szabályok
megsértését is — а 145—147 . §alkalmazandó .

(3) Ha а (2) bekezdésben foglalt esetben az ott megjelölt tagállam hatósága a z
európai védelmi határozatban foglalt magatartási szabályokat érint ő további
határozatokat hozott, és errő l а bíróságot tájékoztatta, а bíróság — ha az szükséges —
az európai védelmi határozatot megfelel ően módosítja vagy visszavonja, és err ől az
európai védelmi határozatot végrehajtó tagállami hatóságot haladéktalanu l
tájékoztatja.
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163/Q• §

На

a) а bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozatot а 163/0 . § szerint
visszavonta, és erről а tagállami hatóságot értesítette ,
b) а bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozatot а 163/0. § szerint
módosította, és errő l а tagállami hatóságot értesítette, azonban а tagállami hatóság а
módosított európai védelmi határozat elismerését és végrehajtását а 163/E. § (1)
bekezdésének a) vagy c) pontja alapján megtagadta ,
c) а védett személy а végrehajtás megkezdése utána tagállam területén nem található
és а felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, vagy lakóhellyel, illetv e
tartózkodási hellyel а tagállamban már nem rendelkezik,
d) az elrendelt távoltartásnak vagy az el őírt magatartási szabálynak а tagállam joga
szerinti maximális időtartama letelt ,
e) az európai védelmi határozatban foglalt távoltartásról hozott határozat az V .
Fejezet szerinti felügyeleti intézkedést elrendel ő tagállami határozatként vagy а
magatartási szabály előírásáról hozott határozata IX. Fejezet szerinti alternatív
szankciót kiszabó tagállami határozatként а védett személy által megjelölt
tagállamnak továbbításra került, 	 feltéve, hogyе tagállam az európai védelmi
határozatot már elismerte ,

és а tagállami hatóság az európai védelmi határozat végrehajtását ez alapján
megszüntette, а továbbiakban а bíróság vagy az ügyész а távoltartás vagy а
magatartási szabály végrehajtását а magyar szabályok szerint folytatja, feltéve hogy а
védett személy Magyarország területére visszatért .

163/R. §

На az európai védelmi határozat végrehajtása érdekében elfogadott
intézkedéseknek а tagállam nemzeti joga alapján megállapítható maximáli s
időtartamának lejárta előtt а tagállami hatóság tájékoztatást kér а bíróságtól vagy az
ügyésztől, hogy az európai védelmi határozatban el őírt védelemre szükség van-e még ,
а bíróság vagy az ügyész а választ haladéktalanul megküldi а tagállami hatóságnak .

163/S. §

На az európai védelmi határozat eredményes végrehajtása érdekében szükséges ,
а bíróság vagy az ügyész, а tagállami hatóság és adott esetben а harmadik tagállam
hatósága egyeztetést folytat egymással . "

(2) Az EU tv. 179. §[-a ] 19 . és 20. pontja helyébeа következő rendelkezések
lépnek, egyúttalа 179 . §а következő 21. ponttal egészül ki :

(Ez а törvény)

„19.а kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az el őzetes
letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra
történő 	 alkalmazásáról	 szóló	 2009.	 október	 23-i	 2009/829/I13	 tanácsi
kerethatározatnak,
20.а joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő
összeütközések megelőzéséről	 és	 rendezéséről	 szóló	 2009. november 3o-i
2009/948/IB tanácsi kerethatározatnak,
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[,,]21. az európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2о 11/99/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek "

(való megfelelést szolgálja . )

(3) Az EU tv . az 1 . és 2. melléklet szerinti 16 . és 17. számú melléklettel egészül
1 .

14. А törvényjavaslat 93 . §-a а következők szerint módosul :

93. §

А büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és а szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény (a továbbiakban : Bv. tv.) 3. §-a
а következő szöveggel lép hatályba :

„ 3 . § Е törvény alkalmazásába n
1. büntetés-végrehajtási ügy: а bíróságnak, а végrehajtásért felelős szervnek és az
adott ügyben döntési jogkörrel rendelkező személynek а büntetés, az intézkedés, а
kényszerintézkedés, valamint а rendbírság helyébe lép ő és а szabálysértési elzárás
végrehajtásával kapcsolatos olyan eljárása - ide nem értve а Be. XXIX. Fejezet II .
Címe szerinti eljárásokat -amely érinti annak tartalmát, mértékét, а végrehajtás
helyét vagy módját, megkezdésének id őpontját, а félbeszakítás, а feltételes
szabadságra bocsátás, az ideiglenes elbocsátás, illetve а végrehajthatóság kérdését ,
vagy а végrehajtás rendjének fenntartására irányul, és lényeges kihatással van a z
elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott jogaira és kötelezettségeire ,
2. büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bU. intézet) tisztántartását,
karbantartását és ellátását szolgáló munka: az elítélt, а kényszerintézkedés hatálya
alatt álló személy, а rendbírság helyébe lép ő elzárásra kötelezett személy és а
szabálysértési elzárásra köteleze tt elkövető által, jogszabályban meghatározott
feltételekkel és tartamban, alkalomszerűen, а fogva tartó bv. intézet fenntartása
körében, díjazás nélkül végzett takarítási, karbantartási és ellátási tevékenység, amel y
nem minősül munkáltatásnak,
3. büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő : а büntetés-végrehajtási szervezethez

tartozó, а szabadságvesztés büntetés végrehajtásával összefüggő pártfogó i

tevékenységet végző pártfogó felügyelő ,
4. egyéb jogcímen fogvatartott : а kényszergyógykezelt, а kényszerintézkedés hatálya
alatt álló személy, а rendbírság helyébe lép ő elzárásra kötelezett személy és а
szabálysértési elzárásra kötelezett elkövető ,
5. elektronikus megfigyelési eszköz : zárt rendszerű biztonságtechnikai eszköz, amely
elektronikus formában kép, hang[,] vagy kép és hang együttes felvételére ,
továbbítására és rögzítésére alkalmas,
6. elektronikus távfelügyeleti eszköz: az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott
mozgását nyomon követő technikai eszköz,
7. értesítőlap: а bíróság által а végrehajtás érdekében - papír alapon vagy
elektronikus formátumban - а végrehajtásért felelős szerv részére а kiszabott
büntetésről, az alkalmazott intézkedésr ől, valamint az ezeket érint ő, az ítélethozatalt
követő érdemi rendelkezésekről, továbbá а kényszerintézkedés elrendelésér ő l ,
fenntartásáról, megszüntetéséről kiállíto tt értesítés, amelynek része а
szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés vagy kényszerintézkedé s
foganatosítására, avagy а szabadításra adott bírói rendelvény ,
8. fogvatartással kapcsolatos ügy: minden olyan ügy, amely nem tartozik а
büntetés-végrehajtási ügy körébe, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott
fogvatartásával összefügg, [ide értve]ideértve а bv. intézet által lefolytatandó
kártérítési eljárást is,
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9. hivatalos minőségben kapcsolattartó :
а) а Btk. szerinti hivatalos és külföldi hivatalos személy а hivatalos eljárásában ,
b) а védő, а jogi képviselőként eljáró ügyvéd és jogtanácsos folyamatban lévő büntető=
, polgári, szabálysértési eljárásban, közigazgatási hatósági eljárásban, egyéb hatóság i
ügyben vagy büntetés-végrehajtási ügyben, valamint ilyen eljárás megindításána k
kezdeményezése érdekében eljárva, ideértve а meghatalmazás adását is ,
c) az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott államának konzuli tisztvisel ője ,
d) а büntetőügyben eljáró tolmács és szakértő ,
e) az egyházi személy hitéleti szolgálata ellátása során, а büntetés -végrehajtási
szervvel (а továbbiakban : bv. szerv) kötött megállapodás alapján а bv. intézetbe n
vallási tevékenységet végz ő szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja ,
az egyházi jogi személy vagy а vallási tevékenységet végz ő szervezet által megbízott
más személye tevékenység végzése során ,
f) а bv. szervvel kötött megállapodás alapján а bv. intézetben jogvéd ő vagy karitatív
tevékenységet folytató civil szervezet tagja, képviselője vagy ilyen szervezet
megbízásából eljáró személye tevékenység végzése során,
10 . hozzátartozó: aBtk.-ban hozzátartozóként meghatározott személy ,
11. kapcsolattartó : az а személy, aki az elítélttel vagy az egyéb jogcímen fogvatartottal
jogszabály vagy engedély alapján kapcsolattartásra jogosult,
12 . kényszerintézkedés : а büntetőeljárásban, az Európai Unió tagállamaival folytatott
bűnügyi együttműködés keretében és а nemzetközi bűnügyi jogsegély ügyekbe n
elrendelt szabadságelvonással járó kényszerintézkedés ,
13 . munkáltatás: а reintegrációs tevékenység azon formája, amikor az elítéltek vagy а
kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy és а szabálysértési elzárásra kötelezett
elkövető munkavégzése szervezetten, rendszeresen, haszon- vagy bevételszerzés i
céllal, а munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I . törvény (а továbbiakban : Mt.) által
szabályozott munkaviszonytól eltérő , jogszabályban meghatározott feltételekkel és
díjazás ellenében történik, az így létrejöv ő munkáltatási jogviszony alanyai
munkáltatóként а bv. intézet, а fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott
gazdasági társaság vagy а bv. szerv szerződése és az elítéltek vagy а
kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy és а szabálysértési elzárásra kötelezett
elkövető hozzájárulása alapján más gazdálkodó szervezet, valamint munkavégz őként
az elítélt, а kényszerintézkedés hatálya ala tt álló személy[,] vagy а szabálysértés i
elzárásra kötelezett elkövető ;
14. munkaterápiás foglalkoztatás : а reintegrációs tevékenység azon formája, amiko r
elsősorban а kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt és а gyógyító-
reintegráló csoportba helyezett, valamint а megváltozo tt munkaképességű vagy
egyébként az egészségi állapota miatta munkáltatásban részt venni nem képes elítélt
foglalkoztatása szervezetten, rendszeresen, е törvényben meghatározott feltételekke l
és térítési díj ellenében, büntetés -végrehajtási jogviszony keretében történik ,
15 . védő: а Be. szerinti védő , valamint а büntetések és az intézkedések végrehajtás a
alatt az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatarto tt büntetés-végrehajtási ügyében
eljáró ügyvéd,
16 . végrehajtásért felelős szerv: а büntetés -végrehajtási szervezet, а javítóintézet, а
pártfogó felügyelői szolgálatként а Kormány által kijelölt szerv (а továbbiakban :
pártfogó felügyel ő i szolgálat) . "

15 . А törvényjavaslat 94. § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А Bv. tv. 11. § (4) és (5) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(4) Védőt az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott, ezek törvénye s
képviselője vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár esetén továbbá hazáj a
konzuli tisztviselője hatalmazhat meg . А felsoroltak kérelmére vagy hivatalból а
végrehajtásért felelős szerv székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró а Be.



20

48 . § (3) bekezdése alapján haladéktalanul védőt rendel ki . А kirendeléskor а
büntetés-végrehajtási bíró az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott részére а Be.
74 . § (3) bekezdés c) pontjára kiterjedően költségmentességet engedélyezhet .
Előzetesen letartóztatott vagy ideiglenesen kényszergyógykezelt esetében а
büntetőeljárásban adott meghatalmazás vagy kirendelés hatálya kiterjed а büntetés-
végrehajtási ügyre is .

(5) А fogvatartással kapcsolatos ügyben az elítélt[,] vagy az egyéb ogcíme n
fogvatartott képviselőt hatalmazhat meg, akinek а képviseleti jogosultságát igazolni
kell . А képviselő tevékenysége nem sértheti vagy veszélyeztetheti а fogvatartás
biztonságát, illetve а végrehajtás rendjét. Nem járhat e1 képvisel őként, akit а
rendelkezési jogkör gyakorlója vagy а végrehajtásért felelős szerv vezetője а
fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt ."

16 . А törvényjavaslat 95 . §-a а következők szerint módosul :

95. §

А Bv. tv. 12. §-a а következő szöveggel lép hatályba :

,,12. § (1) А magyar nyelv nem tudása miatt аz elítéltet vagy az egyéb ogcíme n
fogvatartottat nem érheti hátrány . А végrehajtás során az elítélt és az egyéb ogcíme n
fogvatartott mind szóban, mind írásban anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett
nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy
nemzetiségi nyelvét, vagy – ha а magyar nyelvet nem ismeri – az általa ismert más
nyelvet használhatja .

(2) Abüntetés-végrehajtási ügyben, valamint а fogvatartással kapcsolatos egyéb
ügyben а végrehajtásért felelős szerv kellő nyelvismerettel rendelkező tagja eseti
tolmácsként eljárhat . А büntetés-végrehajtási ügyben, valamint а fogvatartással
kapcsolatos ügyben а határozatot akkor kell írásban lefordítani az elítélt vagy az
egyéb jogcímen fogvatartott anyanyelvére, törvénnyel kihirdetett nemzetköz i
szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiség i
nyelvre, vagy az általa ismert más nyelvre, ha ezt а határozat közlésekor tett
nyilatkozatában kifejezetten kéri . Ezen jogára az elítéltet figyelmeztetni kell .

(3) А végrehajtásért felelős szervnek az elítélt vagy az egyéb ogcímen
fogvatartott részére az anyanyelvén, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerz ődés
alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelven, vagy a z
általa ismert más nyelven а végrehajtás rendjére, а végrehajtással összefüggő jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések lényegi elemeir ől, valamint
а fogvatartást foganatosító szerv házirendjéről tájékoztatást kell adnia .

(4) Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott részére írásban, az általa értett
nyelven egyszerűen, közérthető módon kell а tájékoztatást megadni

(I) а büntetés-végrehajtási ügyben а panaszjogról és а jogorvoslati lehetőségekrő l ,
b) а büntetés-végrehajtási ügyben őt megillető védelemhez való jogról ,
c) а végrehajtás során az őt megillető anyanyelv használatához való jogról ,
d) abüntetés-végrehajtási ügy irataiba és az egészségügyi dokumentációba val ó
betekintéshez való jogról ,
e) а kapcsolattartás formáiról ,

.i а konzuli hatóságok értesítéséhez való jogról ,
g) az intézetben betartandó magatartási szabályokról, а fegyelmi felelősségről és а
fegyelmi eljárás rendjérő l,
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h) а kényszerítő eszközökrő l, а biztonsági intézkedésekről, különösen az elektroniku s
megfigyelési rendszer alkalmazására vonatkozó szabályokról ,
i) а büntetés, az intézkedés, valamint а szabálysértési elzárás kezdő és utolsó napjáról ,
valamint а feltételes szabadságra bocsátás, illetve ideiglenes elbocsátás esedékesség e
napjáról,
а kártérítési felelősség rendjérő l ,

k) az egészségügyi ellátáshoz való jogról ,
I) а betegjogok érvényesülésérő l .

(5) Az előzetesen letartóztatott és az ideiglenes kényszergyógykezelt részér e
befogadáskor írásban, az általa értett nyelven egyszer űen, közérthető módon
tájékoztatást kell adnia büntetőeljáráshoz kapcsolódóa n

(I) а védelemhez való jogról ,
b) а személyes költségmentesség kérelmezéséhez való jogról és annak feltételeir ől ,
c) а gyanúsítás, illetve а vádemelés alapjául szolgáló cselekmény lényegének, valamin t
ezek változásának а megismeréséhez való jogról ,
d) az anyanyelv használatához való jogról,
e) а büntetőügy irataiba való betekintéshez való jogról ,

.i а vallomástétel megtagadásához való jogról ,
g) а kényszerintézkedésnek az elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve а
törvényben meghatározott lehetséges végső tartamáról, továbbá а kényszerintézkedés
meghosszabbításának és felülvizsgálatának szabályairól, valamint а szabadlábra
helyezési kérelem benyújtásához való jogról ,
h) а kényszerintézkedés elrendelése, meghosszabbítása vagy fenntartása esetén a z
általa megjelölt hozzátartozó vagy az általa megjelölt más személy értesítéséhez való
jogról .

(6) Ha az előzetesen letartóztatott[,] vagy az ideiglenes kényszergyógykezelt а
(4) bekezdés f) és k) pontjában, valamint az (5) bekezdésben szereplő jogokról а
tájékoztatást az őrizetbe vétel során már megkapta, а tájékoztatást nem kell
megismételni .

('7) А (4) és (5) bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztató t
az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott magánál tarthatja .

(8) А (3)—(5) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét és annak [tudomásul
уёtelét]tudomásulvételёt írásban kell rögzíteni . Ha az elítélt vagy az egyéb jogcíme n
fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy а tájékoztatás időpontjában az írásbel i
tájékoztató az általa értett nyelven nem áll rendelkezésre, а (4) és (5) bekezdés
szerinti tájékoztatást szóban — két tanú jelenlétében — kell elvégezni, és anna k
megtörténtét írásban kell rögzíteni. Ha ezt követően а (4) és (5) bekezdés szerinti
írásbeli tájékoztató az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott által értett nyelve n
elkészül, azt részére haladéktalanul át kell adni .

(9) А tartósan vagy véglegesen érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi ,
pszicho-szociális károsodással — vagy ezek bármilyen halmozódásával —él ő , az írni
vagy olvasni nem tudó, valamint а fiatalkorú elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartot t
részére а tájékoztatást — állapotára, adottságaira és helyzetére figyelemmel — а
számára érthető módon kell megadni . "

17. А törvényjavaslat 96. §-a а következők szerint módosul :

96.§
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А Bv. tv . 13 . § (1) és (2) bekezdése а következő szöveggel lép hatálya:

„13 . § (1) Az élet, а testi épség és az egészség elleni szándékos, ötévi vagy azt
meghaladó szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmények (Btk. XV . Fejezet), valamint а
nemi élet szabadsága és а nemi erkölcs elleni b űncselekmények (Btk . XIX. Fejezet) sértettjét
kérelmére értesíteni kell az előzetesen let artóztatott szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, az
elítélt véglegesen vagy feltételesen történő szabadon bocsátásáról és а szabadságvesztés
végrehajtásának félbeszakításáról, továbbá szökésér ő l, illetve javítóintézeti nevelés esetén а
fiatalkorú végleges vagy ideiglenes elbocsátásáról, valamint а javítóintézet engedély nélkül i
elhagyásáról .

(2) А kérelmet а büntetőügyben eljáró bíróságnál,	 előzetesen letartóztatott
eseténа büntetőügyben eljáró ügyésznélkell benyújtani, és abban meg kell jelölni ,
hogy milyen lakcímre kéri а sértett az értesítést . А sértett а kérelmét а bírósághoz,
vagy az ügyészhez történőbejelentésével visszavonhatja . ”

18 . А törvényjavaslat 99 . §-a а következők szerint módosul :

99 . §

А Bv. tv. 16. §-a а következő szöveggel lép hatályba :

„16. § (1)_А büntetés, az intézkedés és а szabálysértési elzárás végrehajtását а
Be.-ben és az е törvényben meghatározott feltételek szerint, kérelemre vagy hivatalból
а bíróság, az igazságügyért felelős miniszter, а büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter, valamint а gyermekek és az ifjúság védelméért felel ős miniszter
felfüggesztheti, elhalaszthatja vagy félbeszakíthatja .

(2) Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvata rtott szabadulásakor tízeze r
forintot meg nem haladó összeggel tartozik а végrehajtásért felelős szervnek, és а
tartozás összegének а levonására nincs lehetőség, а tartozás összegét törölni kell . Ezt
meghaladó, de а központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű
követelést meg nem haladó tartozás esetén а végrehajtásért felelős szerv vezet ője а
követelést, kérelemre, ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott személyi vagy
vagyoni körülményei ezt megalapozzák, méltányosságból elengedheti .

(3) Ha а pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg nem éri e1 а napi tételként
meghatározott összeget és nem haladja meg а tízezer forintot, akkor azt törölni kell . ”

19 . А törvényjavaslat 100 . §-a а következők szerint módosul :

100 . §

(1)А Bv. tv. 24. § (5) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(5)А bírósági felülvizsgálati kérelmet а határozatot hozó végrehajtásé rt felelős
szerv, illetve szervezeti egység székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró —
а 73. és75 .§-ban írt eljárások kivételével — iratok alapján bírálja el . Ezekben az
ügyekben bírósági titkár nem járhat e1 .

(2) А Bv. tv. 24. §-a а következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(7) Ha az elítélt vagy а védő az ismételt kérelemben új körülményre ne m
hivatkozik, а büntetés-végrehajtási bíró а kérelem tárgyában а [határozat
hozatalát] határozathozatalt mellőzheti, és errő l а kérelmezőt értesíti .”
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20 . А törvényjavaslat 104. §-a а következők szerint módosul :

104 . §

А Bv. tv. 38. § (5) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(5) Ha а szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedé s
előírásait az elítélt megszegte, а rendőrség haladéktalanul értesíti az intézkedést
elrendelő bíróságot, és az elítéltet а bíróság határozatának meghozataláig – legfeljeb b
hat napig – [a] büntetés-végrehajtási őrizetbe veheti . А büntetés-végrehajtási őrizetet
rendőrségi fogdán kell végrehajtani . А bíróság а szabadságvesztés végrehajtásának
biztosítására irányuló intézkedés el őírásainak megszegése esetén а szabadságvesztés
azonnali foganatba vételét rendelheti e1 . А bíróság а szabadságvesztés azonnal i
foganatba vételéről való döntés során а Btk. 92. §alkalmazásával rendelkezik а
büntetés-végrehajtási őrizet beszámításáról .”

21. А törvényjavaslat 107. §-a а következők szerint módosul :

107. §

А Bv. tv. 41 . §-a а következő szöveggel lép hatályba :

„41. § (1) А tanács elnöke а közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére az
elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy család i
körülményeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet .

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, а tanács
elnöke

a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott idei g
tartó halasztást is engedélyezhet ,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja .

(3) E1 kell halasztani [-]= kérelem nélkül, hivatalból is [-]= а közérdekű munka
végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek az esetében, aki

a) а tizenkettedik hetet meghaladó várandós,1egfeljebb а szülés várható idejét követ ő
tizenkettedik hónap végéig,
b) egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza .

(4) А (2) bekezdés esetében а tanács elnöke igazságügyi orvos[-]szakértői
szakvélemény alapján állapítja meg а halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását .

(5) Ha а közérdekű munka végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan
időben terjesztik elő, hogy annak elintézésére а végrehajtás megkezdésére kitűzött
határnap előtt már nincs lehet őség, а tanács elnöke а kérelem elbírálását mellőzi és
errő l а kérelmezőt értesíti, és а kérelmet а közérdekű munka végrehajtásának
esetleges félbeszakítása iránti intézkedés megtétele végett а büntetés-végrehajtási
bírónak, tájékoztatásul az illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak is megküldi .

(6) А büntetés végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni, ha
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a) az elítélt gyermeke halva született, utóbb meghalt, vagy а gyermek véglegesen vagy
tartósan kikerült az elítélt gandozásáb61, és azt а nő szülés utáni egészségi állapot a
lehetővé teszi ,
b) az elítélt részére а gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély[,] vag y
gyermeknevelési támogatás folyósítását egy év eltelte el őtt megszüntetik,
c) az elítélt fogvatartása vagy házi őrizete megszűnik, kivéve ha а közérdekű munka
végrehajtásának е törvény szerinti végrehajtási akadálya áll fenn .

(7) А (6) bekezdés a) pontja szerinti szülés utáni egészségi állapotról a z
igazságügyi orvos-szakértő vagy а szülést levezető egészségügyi intézmény főorvosa
nyilatkozik . "

22. А törvényjavaslat 109. §-a а következők szerint módosul :

109 . §

А Bv. tv . а következő alcímmel és 46/A—46/H. §-sa1 kiegészülve lép hatályba :

„A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó

szabadságvesztésre ítéltek kötelező kegyelmi eljárása

46/A. § (1) А feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig
tartó szabadságvesztésre ítélt esetébene törvény rendelkezései alapján hivatalbó l
kegyelmi eljárást (a továbbiakban : kötelező kegyelmi eljárás) ke111efo1ytatni .

(2) А kötelező kegyelmi eljárás lefolytatása nem zárja ki annak а lehetőségét,
hogy а feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítélt vagy az агга jogosult más személy az általános szabályok
szerint kegyelmi kérelmet nyújtson be[,] vagy az агга jogosult hivatalból kegyelmi
eljárást kezdeményezzen .

46/B. § (1) Az elítéltet fogva tartó bv. intézet értesíti az igazságügyért felel ős
minisztert, ha az elítélt а szabadságvesztésb ő l negyven évet kitöltö tt .

(2) А bv. intézet az (1) bekezdés szerinti értesítést megelőzően nyilatkoztatja az
elítéltet arról, hogy а kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásához hozzájárul-e . Az (1)
bekezdés szerinti értesítéshez az elítélt hozzájáruló nyilatkozatát, а hozzájárulás
megtagadásáról szóló nyilatkozatát, vagy ha az elítélt а nyilatkozattételt megtagadja,
az erről kiállított jegyzőkönyvet mellékelni kell .

(3) Az elítélt hozzájárulásának hiánya esetén, vagy ha az elítélt а
nyilatkozattételt megtagadja, а kötelező kegyelmi eljárás nem folytatható le.

46/C. § Az igazságügyért felel ős miniszter — а 46/B . § szerinti értesítés
beérkezésétől számított hatvan napon belül — а 46. § (4) bekezdése szerint beszerzi а
kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatokat, illetve а 17 . §
szerinti megkeresés szabályai szerint beszerzi а kötelező kegyelmi eljárá s
lefolytatásához szükséges, а kegyelmi ügyben hozott döntéshozatal sorá n
megvizsgálandó előkészítő iratokat, különöse n

a) а bv. intézet által összeállított ,
аа) az elítéltről készült kockázatértékelési összefoglaló jelentést ,
ab) az elítélt biztonsági kockázati besorolásával kapcsolatos iratokat ,
ас) az elítéltről készült értékelő véleményeket ,
ad) az elítélttel szemben indított fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos iratokat,
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ае) az elítélt egészségi állapotára vonatkozó dokumentációt, ideértve az elítélt
mentális állapotára vonatkozó szakorvosi és pszichológusi véleményeket is ;
b) az elítélt [büntető ügyének]büntetőügyének az iratait ;
c) а büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által, az elítélt befogadó környezetéről
készített környezettanulmányt;
d) – ha az elítélt а bv. intézetet arról tájékoztatja, hogy szabadulása eseté n
foglalkoztatása biztosított lesz – а munkáltató által kiadott foglalkoztatás i
nyilatkozatot .

46/D. § (i) Az igazságügyért felel ős miniszter – legkésőbb а 46/13 . § szerint i
értesítés beérkezésétől számított három napon belül – értesíti а Kúria elnökét а
kötelező kegyelmi eljárás megkezdésérő l .

(2) А Kegyelmi Bizottság öttagú, а kötelező kegyelmi eljárásban közreműködő
testület .

(3) А Kegyelmi Bizottság eseti jelleggel, tagjainak kijelölését ől а Kegyelmi
Bizottság állásfoglalásának az igazságügyért felel ős miniszternek történő
megküldéséig működik .

(4) А Kegyelmi Bizottság tagjait az (1) bekezdés szerinti értesítést követ ően
haladéktalanul а Kúria elnöke jelöli ki а Kúria büntető kollégiumának javaslat a
alapján. А Kegyelmi Bizottság tagjává а Kúrián vagy az ítélőtáblán büntető ügyekben
eljáró bíró jelölhet ő ki . А kijelöléshez а bíró hozzájárulása szükséges .

(5)А Kegyelmi Bizottság tagjává nem jelölhető ki olyan bíró, aki

a) а kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben vagy а
szabadságvesztés végrehajtása során bíróként eljárt,
b) а kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben vagy а
szabadságvesztés végrehajtása során ügyészként eljárt ,
c) а kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben а nyomozó hatósá g
tagjaként eljárt ,
d) az elítélt hozzátartozója,
e) а kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntet őügy sértettje vagy а sértett
hozzátartozója .

46/E. § (1) Az Alaptörvény 26 . cikk (1) bekezdése szerinti követelmények а
Kegyelmi Bizottság tagjaként történő eljárásra is kiterjednek .

(2)А Kegyelmi Bizottsága döntéseit szótöbbséggel hozza meg .

(3) А Kegyelmi Bizottság saját tagjai közül elnököt választ . Az elnököt
akadályoztatása esetén а Kegyelmi Bizottságnak az elnök által kijelölt tagja telje s
jogkörben helyettesíti .

46/F. § (1) Az igazságügyért felel ős miniszter а 4б/C. § szerinti határid őben
beszerzett iratokat а rendelkezésre bocsátásukat követő nyolc napon belül megküldi а
Kegyelmi Bizottság részére .

(2) А Kegyelmi Bizottsága 46/C. § szerint beszerzett iratok beérkezését követő
kilencven napon belül megvizsgálja, hogy
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a) az elítéltnek а büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására ,
valamint arra а készségére tekintettel, hogy törvénytisztel ő életmódot fog folytatni,
illetve
b) az elítélt személyi vagy családi körülményeire, valamint az egészségi állapotár a
tekintettel

alaposan feltehető-e, hogy а büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is
elérhető .

(3) А Kegyelmi Bizottsága 17. § szerinti megkeresés szabályai szerint, illetve а
46. § (4) bekezdése alkalmazásával а kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásához
szükséges további adatokat és iratokat szerezhet be .

(4) А Kegyelmi Bizottság eljárása során bármely, а vizsgálat során lényegesne k
minősülő szakkérdésben megfelelő szakértelemmel rendelkez ő személy
közreműködését veheti igénybe vagy meghatározott szakkérdésben állásfoglalást
kérhet. Az elítélt mentális állapotára vonatkozóan а Kegyelmi Bizottság köteles
szakorvos vagy pszichológus szakértő közreműködését igénybe venni . А felkért
szakértő az eljárás során beszerzett iratokat, adatokat megismerheti . А felkért
szakértő eljárásának а költségeit az állam viseli .

(5)А Kegyelmi Bizottság az elítéltet az eljárása során meghallgatja .

(6) А Kegyelmi Bizottsága (2) bekezdés szerinti vizsgálat alapján indokolt
állásfoglalást fogad el, amely а kegyelem gyakorlásával kapcsolatos javaslatot i s
tartalmaz.

(7) А Kegyelmi Bizottság az indokolt állásfoglalást, valamint а vizsgálata során
beérkezett iratokat, beszerzett adatokat, illetve а szakértői véleményeket megküldi az
igazságügyért felelős miniszternek .

46/G. § (1) А Kegyelmi Bizottság állásfoglalásától az igazságügyért felel ős
miniszter nem térhet e1 . Az igazságügyért felelős miniszter а Kegyelmi Bizottság
állásfoglalásában szerepl ő tartalommal készíti e1 а köztársasági elnök részére а
felterjesztést, amely az állásfoglalás indokolását is tartalmazza .

(2) Az igazságügyért felelős miniszter а felterjesztést а Kegyelmi Bizottság
állásfoglalásának а beérkezését követő tizenöt napon belül megküldi а köztársaság i
elnöknek .

(3) Az igazságügyért felelős miniszter а felterjesztést az elítéltet fogva tartó bv .
intézet útján megküldi az elítéltnek is .

(4) А kegyelmi döntésr ől szóló határozat kézbesítésére а 46 . § (6)–(8)
bekezdését megfelelően alkalmazni kell .

46/H. § Ha а kötelező kegyelmi eljárás anélkül zárult 1e, hogy az elítél t
kegyelemben részesült volna, és az elítélt továbbra is életfogytig tartó
szabadságvesztését tölti, а kötelező kegyelmi eljárás lezárultát követ ően két év
elteltével а kötelező kegyelmi eljárást ismételten le kell folytatni . "

23 . А törvényjavaslat 110 . §-a а következők szerint módosul :

110 . §
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А Bv. tv. 48 . §-a а következő szöveggel lép hatályba :

„48. § (1) А szabadságvesztés — ideértve а 64. § és а 66. § szerinti
szabadságvesztést is —, az elzárás, а közérdekű munka kiszabása vagy а javítóintézet i
nevelés elrendelése esetén а büntetés-végrehajtási bíró а bíróság határozatának
rendelkező része és az értesítőlapok alapján — külön jogszabályban meghatározottak
szerint — megvizsgálja, hog y

a) nem állapítható-e meg а büntetés vagy az intézkedés végrehajtását kizáró ok, vagy
е törvény szerinti egyéb végrehajtási akadály bekövetkezése ,
b) az elítélt az előzetes fogvatartásban vagy házi őrizetben töltött-e annyi időt, hogy а
kiszabott szabadságvesztést, а 64. § és 66. § szerinti szabadságvesztést, az elrendel t
javítóintézeti nevelést kitöltötte, vagy а szabadságvesztésbő l а feltételes szabadságra
bocsátása[,] vagy javítóintézeti nevelésből az ideiglenes elbocsátása kérdésében val ó
döntés esedékes .

(2) Ha а büntetés-végrehajtási bíró megállapítja а szabadságveszté s
végrehajthatóságát, úgy az értesítőlap hiteles másolatának megküldésével értesíti а
BVOP-t а szabadságvesztés megkezdésére felhívható elítéltekr ől .

(3) Ha а szabadlábon lévő elítélt befogadásáról а bv. intézet а bv. csoportot
értesítette, а büntetés-végrehajtási bíró az értesítőlapra bírói rendelvényt vezet, és az t
haladéktalanul megküldi а befogadó bv. intézet részére .

(4) А büntetés-végrehajtási bíró а hibás formában vagy tartalommal kiállított
értesítőlap kijavítását saját hatáskörben elvégezheti .

(5) Elzárás, közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés és pénzbünteté s
helyébe lépő szabadságvesztés esetén, ha az elítélt szabadlábon van, а büntetés
végrehajtásának megkezdésére szóló felhívást а büntetés-végrehajtási bíró adja ki .

(6) А büntetés-végrehajtási bíró а büntetés-végrehajtás során az által a
lefolytatott eljárásokban hivatalból vizsgálja а büntetés vagy az intézkedé s
végrehajtásának törvényi akadályát, és annak fennállását — а 27. § (1) bekezdés a) és
c) pontja kivételével — határozattal állapítja meg . ”

24. А törvényjavaslat 1ц . §-a а következők szerint módosul :

111. §

(1)А Bv. tv. 50 . § (1) bekezdése а következő 1) ponttal kiegészülve lép hatályba :

(A büntetés-Végrehajtási bíró)

„1) az е törvényben meghatározott esetekben, amennyiben а jogosult kérelmében új
körülményre nem hivatkozik, а határozat hozatalát mell őzheti, és erről а kérelmezőt
értesíti .”

(2)А Bv. tv. 50 . § (3) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(3) Azе fejezetben szabályozott eljárások közül azokban, amelyeknélе törvény
az elítélt meghallgatását nem írja el ő vagyа bírósági titkár eljárását nem tiltja meg,а
büntetés-végrehajtási bíró feladatait önálló aláírási joggal а törvényszék elnöke álta l
kijelölt bírósági titkár is elláthatja .А bírósági titkára döntését iratok alapján hozz a
mе
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25. А törvényjavaslat 122 . §-a а következők szerint módosul :

122. §

А Bv. tv. 86. §-a а következő szöveggel lép hatályba :

»86. § (1) А ВУОР az előző naptári héten kiadott felhívásokat az azokba n
megjelölt bv. szervek szerint összesíti, az ezek alapján összeállított jegyzéket а bv.
intézet parancsnokának megküldi .

(2) Ha а szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívás az elítéltnek azért ne m
volt kézbesíthető, mert ismeretlen helyre távozott, а ВУОР haladéktalanul megkísérli
az elítélt tartózkodási helyének а felkutatását, ha ez nem vezet eredményre,
kezdeményezi az első fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes büntetés -
végrehajtási bírónál az elítélttel szemben elfogatóparancs kibocsátását .

(3) Ha az elítélt а szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére nem jelent meg а
bv. intézetnél, а ВУОР haladéktalanul intézkedik az elítélt elővezetése iránt . Ha az
elővezetés nem járt eredménnyel, kezdeményezi az első fokon eljárt bíróság székhelye
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónál az elítélttel szemben elfogatóparanc s
kibocsátását .

(4) А ВУОР az elítélt elővezetését az elítélt ismert lakóhelye vagy tartózkodás i
helye szerint illetékes bv . intézetbe rendeli e1 .

(5) Az elővezetés költségének megfizetésére а ВУОР az elítéltet határozattal
kötelezi. Eredménytelen elővezetés esetén а ВУОР а kötelezettet kérelmére különö s
méltánylást érdemlő okból mentesítheti az elővezetés költéségének megfizetése alól ,
ebben az esetben az elővezetés költségét az állam viseli . Az elítélt az elővezetés
költségének

	

megfizetésére

	

kötelező

	

határozat

	

bírósági

	

felülvizsgálatát
kezdeményezheti	 а fogvatartás helyeként kijelölt bv . intézet székhelye szerint illetéke s
büntetés-végrehajtási bírónál .

(6) Ha az elítélt önként, határidőben jelentkezik, vagy el ővezetés,
elfogatóparancs alapján а bv. intézetbe elővezetik, erről а bv. intézet haladéktalanul
értesíti а bv. csoportot és а ВУОР-t . "

26. А törvényjavaslat 140 . §-a а következők szerint módosul :

140 . §

А Bv. tv . а következő alcímmel és 187/A-187/E . §-okkal kiegészülve lép hatályba :

„A reintegrációs őrizet

187/A. § (1) [Az első alkalommal szabadságvesztésre ítélt, aki öt évnél
nem hosszabb tartamü szabadságvesztését fogház- vagy
börtönfokozatban tölti és azt vállalja – ha а szabadságvesztés céljának
megvalósulása ilyen módon is biztosítható –, а szabadulás előtt legfeljebb
hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető .] Haа szabadságvesztés
céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható, а szabadulás előtt legfeljebb hat
hónappal reintegrációsőrizetbe he1_yezhető az az elítélt

a) akit első alkalommal ítéltek szabadságvesztésre,
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b) akit nemа Btk. 459 . § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy
elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el ,

c) aki öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztését fogház- vag y
börtönfokozatban tölti, és

d aki а reintegrációs őrizetbe he1 ezést vá11а1 а .

(2) А reintegrációs őrizet alkalmazása iránt, továbbá az elítélt kérelme esetén а
bv. intézet előterjesztést tesz а büntetés-végrehajtási bírónak .

([213) А reintegrációs őrizet az elítélt szabadságának teljes elvonásá t
megszünteti, de mozgási szabadságát és а tartózkodási helye szabad
megválasztásának jogát korlátozza .

([3]4) Elrendelése esetén а büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt házat, lakás t
és az ahhoz tartozó bekerített helyet az elítélt csak az elrendel ő határozatában
meghatározott célból, különösen

a) а mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása ,
b) munkavégzés ,
c) oktatásban, képzésben való részvétel vagy
d) gyógykezelés céljából az ott meghatározott id őben és az úti cél meghatározása
mellett hagyhatja e1.

(L4]5) А reintegrációs őrizet az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazás a
mellett biztosítható .

187/ 11 § (1) А bv. intézet az előterjesztés megalapozása érdekében, továbbá а
kérelem véleményezésével egyidejűleg megkeresi а büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelőt, környezettanulmány és javaslat elkészítése és а büntetés-végrehajtási
bírónak történő megküldése céljából .

(2) А környezettanulmány kiterjed különösen az elítélt

a) családi körülményeire ,
b) lakáskörülményeire ;
c) vagyoni, jövedelmi viszonyaira,
d) munkavállalási lehetőségeire .

(3) Ha а reintegrációs őrizet helye nem az elítélt saját tulajdonában áll ó
lakóingatlan, úgy а tulajdonos előzetes, írásbeli befogadó nyilatkozata szükséges .

187/C. § Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, ha

a) az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani ,
b) az elítélttel szemben folyamatban lévő büntetőügyben elrendelt előzetes
letartóztatását aszabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították ,
c) а fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható
okból megszüntették .

187/D . § (1) А reintegrációs őrizetben töltött tartama szabadságvesztésb e
beleszámít .

(2) А reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok megtartását а büntetés-
végrehajtási szervezet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel
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együttműködve ellenőrzi . А bv. intézet jogosulta reintegrációs őrizet szabályainak
megtartására vonatkozó adatok megismerésére .

187/E. § (1) А bv. szerv vezetője а reintegrációs őrizet megszüntetésérő l
haladéktalanul előterjesztést tesz а büntetés -végrehajtási bírónál, ha annak tartam a
alatt

a) végrehajtandó szabadságvesztésr ől, új büntető ügyrő l érkezik értesítés ,
b) az elítélt а magatartási, illetve а távfelügyeleti eszközök vállalt alkalmazás i
szabályait megszegi, а távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy használhatatlann á
teszi .

(2) Az elfogott elítéltet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerva legközelebbi bv . intézetbe előállítja .

(3) А reintegrációs őrizet alkalmazásának megszüntetését kimondó
határozatban megjelölt időpont és а bv. intézetbe történ ő előállítás napja között eltelt
idő а szabadságvesztésbe nem számít bele . "

27. А törvényjavaslat 142. §-a а következők szerint módosul :

142 . §

А Bv. tv. 270. §-a és az azt megelőző alcím а következő szöveggel lép hatályba :

„Munkaterápiás foglalkoztatás

270. § (1) А bv. orvos javaslatára а BFB dönt az elítélt munkaterápiás
foglalkoztatásáról, munkaidejéről, munkarendjérő l .

(2) А munkaterápiás foglalkoztatás id őtartama nem haladhatja meg а napi hat
és а heti harminc órát, de e1 kell érnie а napi négy és а heti húsz órát .

(3) А munkaterápiás foglalkoztatáson részt vevő elítélt rendszeres pénzbeli
térítésre jogosult, amelynek legkisebb összege napi [hat óгаs]hatórás foglalkoztatá s
esetén az alapmunkadíj egyharmada . А térítési díj összege az országos parancsnok
által normatív utasításban, évente meghatározott összeg .

(4) Munkaterápiás foglalkoztatás esetén е törvény munkáltatásra vonatkozó
szabályait kell azzal az eltéréssel alkalmazni, hogy az ilyen foglakoztatásban részt vevő
elítélt számára teljesítménykövetelmény nem írható elő . ”

28 . А törvényjavaslat 148 . §-a а következők szerint módosul :

148 . §

А Bv. tv. 313 . §-a а következő szöveggel lép hatályba :

„313 . § (1) А pártfogó felügyelet tartama alatt а pártfogolt köteles
a) а bíróság határozatában el őírt külön magatartási szabályokat és az е törvényben
meghatározott kötelezettségeket (a továbbiakban együtt : magatartási szabályok)
megtartani ,
b) а pártfogó felügyelőnek vagy а büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek és а
rendőrségnek а magatartási szabályok megtartására és ellen őrzésére vonatkozó
rendelkezéseit teljesíteni, а kért felvilágosítást megadni,
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c) а pártfogó felügyelő vagy а büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ő felhívásának
eleget tenni, és а kapcsolattartás meghatározott rendszeressége és módja szerint а
pártfogó felügyelőnél jelentkezni .

(2) А pártfogó felügyelet végrehajtása során а pártfogolt а pártfogó felügyelői
szolgálattól vagy а bv. szerv büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőjétől
a) segítséget kérhet, különösen munkába állásához, letelepedéséhez, megélhetése é s
szállása biztosításához, tanulmányai folytatásához, gyógyító kezeléséhez és gyógyít ó
eljárásához,
b) életvezetési tanácsot kérhet ,
c) segítséget kérhet családi kapcsolatainak helyreállításához ,
d) kérheti csoportos foglalkozáson való részvételét .

(3) Ha а pártfogolt az (1) bekezdés b) pontja szerinti felvilágosítás[-]adási
kötelezettségének nem tesz eleget, а pártfogó felügyelő , а büntetés-végrehajtás i
pártfogó felügyelő vagy а rendőrség а büntetés-végrehajtási bírónál rendbírság
kiszabását kezdeményezi, erre а pártfogoltat előzetesen figyelmeztetni kell .

(4) А magatartási szabályok megtartását а pártfogó felügyelő vagy а büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyel ő ellenőrzi, abban а rendőrség а 310. § (4) bekezdése
szerint vagy а pártfogó felügyelő vagy а büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő
megkeresésére közreműködik .

(5) Ha а pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása érdekében а külön
magatartási szabály módosítása vagy mellőzése indokoltnak tűnik, а pártfogó
felügyelő az ellenőrzési tapasztalatai, vagy а rendőrség kezdeményezése vagy а
pártfogolt kérelme alapján а külön magatartási szabály megváltoztatásának
indítványozására az ügyésznek javaslatot tesz . "

29 . A törvényjavaslat 150 . §-a а következők szerint módosul :

150 . §

А Bv. tv. 334. §-a а következő szöveggel lép hatályba :

»334 § (1) Annak а betegnek, akinek gyógyulását, munkaképessége megtartásá t
vagy fejlesztését, illetve szakmai átképzését ez várhatóan el őmozdítja, munkaterápiá s
foglalkoztatást kell biztosítani . А betegek munkaterápiás foglalkoztatását az IMEI
elsősorban intézet[-]fenntartási munka formájában biztosítja .

(2) А munkaterápiás foglalkoztatás módját és helyét az IMEI f ő igazgató
főorvosa állapítja meg, de annak id őtartama nem haladhatja meg а napi hat és а heti
harminc órát, de e1 kell érnie а napi négy és а heti húsz órát.

(3) А munkaterápiás foglalkoztatáson részt vevő beteg rendszeres pénzbeli
térítésre jogosult, amelynek legkisebb összege napi [hat óгаs]hatórás foglalkoztatá s
esetén az alapmunkadíj egyharmada . А térítési díj összege az országos parancsnok
által normatív utasításban, évente meghatározott összeg .

(4) Az а beteg, aki а munkaterápiás foglalkoztatásban nem vehet részt, terápiás
célból munkával foglalkoztatható, amely nem haladhatja meg а napi négy órát és а
heti húsz órát. А beteget е tevékenységért havonként jutalomban kell részesíteni;
esetenként soron kívül is jutalmazható . А jutalom mértékét az IMEI főigazgató
főorvosa állapítja meg."
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30 . А törvényjavaslat 161. §-a а következők szerint módosul :

16 1 . §

(1) А Bv. tv. 2. § c) pontja а „szerinti átadási és ideiglenes átadási” szövegrész
helyett а „szerinti őrizet, átadási és ideiglenes átadási” szöveggel, valamint а „szerint i
kiadatási és ideiglenes kiadatási” szövegrész helyett а „szerinti őrizet, kiadatási és
ideiglenes kiadatási” szöveggel lép hatályba .

(2) А Bv. tv. 11. § (6) bekezdése а „fogvatartással kapcsolatos egyéb ügyben ”
szövegrész helyett а „fogvatartással kapcsolatos ügyben” szöveggel lép hatályba .

(3) А Ву . tv. 18. § (2) bekezdése az „a bíróság ” szövegrész helyett az „a bíróság,а
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban :ВУОР)” szöveggel
lép hatályba .

([3]4) А Bv. tv. 21. § ('7) bekezdés a) pontja az „a fogvatartot t” szövegrész helyett
az „az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott” szöveggel lép hatályba.

([4]5) А Ву. tv. 39 . § [a)] (1) bekezdése а „két évnél rövidebb ” szövegrész
helyett а „két év, vagy annál rövidebb” szöveggel[,] [b) (4) bekezdése а „ ВУОР”
szövegrész helyett а „Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a
továbbiakban : ВУОР)” szöveggel] lép hatályba.

(L5]б ) А Ву. tv. 50. § (2) és (5) bekezdése az „Az е fejezet szerinti ” szövegrész
helyett az „A büntetés-végrehajtási bírói” szöveggel lép hatályba .

([6]2) А Ву. tv. 51. § (1) bekezdése а „hatálya van” szövegrész helyett а „hatálya
nincs” szöveggel lép hatályba .

(8)А Bv. tv. 54. § (1) bekezdése az „а lakóhelye, ennek hiányában tartózkodás i
helye” szövegrész helyettа „az első fokon eljárt bíróság székhere, ha más ügyben
szabadságvesztését tölti, akkora fogvatartás helye” szöveggel lép hatályba .

([7]g) А Ву. tv. 68. § (6) bekezdése, а 185. § (5)-(7) és (8) bekezdése, valamint а
191. § (4) bekezdése а „pártfogó felügyelő” szövegrész helyett а „büntetés-végrehajtás i
pártfogó felügyelő” szöveggel lép hatályba .

([8]10) А Ву. tv. 68. § (7) és (9) bekezdése а „pártfogó felügyelő ” szövegrész
helyett а „pártfogó felügyelő vagy а büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ő”
szöveggel lép hatályba.

([9]п) А Bv. tv. 68. § (10) bekezdése а „pártfogó felügyelőt” szövegrész а
„büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel őt” szöveggel lép hatályba .

([10112) А Bv. tv . 83 . § (3) bekezdése а „terápiás foglalkoztatása ” szövegrész
helyett а „munkaterápiás foglalkoztatása” szöveggel lép hatályba .

([ы]13) А Bv. tv. 84. § (5)–(6) bekezdése а „(3)—(4) bekezdés” szövegrész
helyett а „(3)—(4a) bekezdés” szöveggel lép hatályba .

([12]ы) А Bv. tv. 95. § (5) bekezdése az „A fogvatartott” szövegrész helyett a z
„Az elítélt” szöveggel lép hatályba .
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([i3]1) А Bv. tv. 99. § (5) bekezdése а „szakmai képzésben ,” szövegrész helyett
а „szakmai képzésben, reintegrációs programon” szöveggel lép hatályba .

([14]16) А Bv. tv. 100 . § (2) bekezdés e) pontja а „rezsim szabályokhoz”
szövegrész helyett а „rezsimszabályokhoz” szöveggel lép hatályba .

([15]s) А Bv. 103. § (2) bekezdés d) pontja és а 186. § (3) bekezdés b) pontja а
„pártfogó felügyelővel” szövegrész helyett а „büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelővel” szöveggel lép hatályba .

([i6]18) А Bv. tv. 106. § (5) bekezdése а „terápiás foglalkoztatást” szövegrész
helyett а „munkaterápiás foglalkozást” szöveggel lép hatályba .

([17]19) АBv. tv. 109. § (4) bekezdése а „pártfogó felügyelő ” szövegrész helyett а
„büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ő” szöveggel lép hatályba .

([18]20 ) А Bv. tv. 109. § (5) bekezdése és а 186. § (2) bekezdése а „bv. intézet
székhelye szerint illetékes pártfogó felügyel ő” szövegrész helyett а „büntetés -
végrehajtási pártfogó felügyel ő” szöveggel lép hatályba .

([19121) А Bv. tv. 132 . §-a а „viselkedésterápián vagy más csoporto s
foglalkozáson” szövegrész helyett az „a visszaesés valószín űségét csökkentő
pszichoterápián vagy más foglalkozáson ” szöveggel lép hatályba .

([20122) А Bv. tv. 143. § (3) bekezdése, 144 . § (1) bekezdése és 280 . § (8)
bekezdése az „a munka törvénykönyvér ő l szóló törvény” szövegrész helyett az „az Mt . ”
szöveggel lép hatályba .

([21]23) А Bv. tv. 147. § (9) bekezdése а „(6) bekezdésben” szövegrész helyett а
„(7) bekezdésben” szöveggel lép hatályba .

([22]24) А Bv. tv. 150. § (1) bekezdése а „bv. intézet udvarán” szövegrész helyett
az „a bv. intézet udvarán” szöveggel, valamint az „eszközt helyezhet” szövegrés z
helyett az „eszköz helyezhető ” szöveggel lép hatályba .

([23]25) А Bv. tv. 150. § (2) bekezdése а „magánzárkában ” szövegrész helyett а
„magánelzárás fenyítés végrehajtására kialakított zárkában” szöveggel lép hatályba.

([24126) А Bv. tv. 153. §-a а „körletén ” szövegrész helyett а „részlegén”
szöveggel lép hatályba .

([25122) А Bv. tv. 169. § (3) bekezdés d) pontja а „pártfogó felügyelőt”
szövegrész helyett а „büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel őt” szöveggel lép
hatályba .

([26]28) А Bv. tv . 191 . § (3) bekezdése „az elítélt által megjelölt letelepedés
helye szerint illetékes pártfogó felügyel ő” szövegrész helyett „a büntetés-végrehajtás i
pártfogó felügyelő” szöveggel lép hatályba .

([27]29) А Bv. tv. 192 . § (3) bekezdése а „pártfogó felügyelő ” szövegrész helyett
а „büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ő” szöveggel lép hatályba .

(30)А Bv. tv. 276. § (3) bekezdéseа „fellebbezéssel élhet” szövegrész helyettа
„bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be” szöveggel, а „fellebbezést” szövegrész
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helyettа „bírósági felülvizsgálati kérelmet” szöveggel,а „fellebbezésnek” szövegrész
helyettа „bírósági felülvizsgálati kérelemnek” szöveggel lép hatályba .

([28]31) А Ву. tv. 277. § (6) bekezdése az „az ügyész, az elzárásra ítélt”
szövegrész helyett az „az elzárásra ítélt” szöveggel lép hatályba .

([29132) А Ву. tv. 373. § (3) bekezdése а „rendes ” szövegrész helyett а
„kapcsolattartásként engedélyezett” szöveggel lép hatályba .

([30133) А Ву. tv . 391. § (1) bekezdés (I) pontja az „a többi egyéb ogcímen
fogvatartottól” szövegrész helyett az „az elítéltekt ől és а többi egyéb ogcímen
fogvatartottól” szöveggel lép hatályba .

([31]34) А Ву. tv. 391. § (4) bekezdése а „körletrészen” szöveg helyett а
„részlegen” szöveggel lép hatályba .

([32]35) А Ву. tv. 392. § (4) bekezdése а „zárt körleten” szövegrész helyett а
„zárt részlegen” szöveggel lép hatályba .

([33] 36) А Ву. tv. 392. § (7) bekezdés c) pontja а „harminc” szövegrész helyett а
„hatvan” szöveggel lép hatályba .

([34]37) А Ву . tv. 394. § (2) bekezdése а „viselkedésterápiát vagy más csoportos
foglalkozáson” szövegrész helyett az „a visszaesés valószín űségét csökkentő
pszichoterápián vagy más foglalkozáson” szöveggel lép hatályba .

([35]38) А Ву . tv. 407. § (2) bekezdése а „zárt részlegen ” szövegrész helyett а
„zárt körleten” szöveggel lép hatályba .

([36]34) А Ву . tv. 410. § (3) bekezdése а „fogvatartott” szövegrész helyett а
„szabadított előzetesen letartóztatott” szöveggel lép hatályba .

([37]40) А Ву. tv. 427. § (2) bekezdése а „büntetőeljárás során elrendelt ”
szövegrész helyett а „2. § b) és c) pontja szerinti” szöveggel lép hatályba .

([38]41) А Ву. tv. 434. § (2) bekezdés g) és i) pontja а „fogvatartottak ”
szövegrész helyett а „bv. intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb ogcímen
fogvatartottak” szöveggel lép hatályba.

([39142) А Ву . tv. 434. § (2) bekezdés h) pontja а „fogvatartottakkal” szövegrész
helyett а „bv. intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal ”
szöveggel lép hatályba .

([40142) А Ву. tv. 436. § (5) bekezdése az „az 1978 . évi IV. törvény” szövegrész
helyett az „a Btk .” szöveggel lép hatályba .

([411 44) А Ву. tv. 438 . § (2) bekezdése а „12 . § (2)–(5) bekezdése ” szövegrész
helyett а „12 . §-a” szöveggel lép hatályba ."

31. А törvényjavaslat 162. §-a а következők szerint módosul :

162. §

(1) Nem lép hatályba а Bv. tv. 14. § (2) bekezdésében az „ д~ összbüntetésbe ne m
foglalható, vagy összbüntetésbe nem foglalt” szövegrész .
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(2) Nem lép hatályba а Bv. tv .

a) 72. § (2) bekezdésében az „A büntetés-végrehajtási bíró bírósági felülvizsgálat i
eljárásában hozo tt határozata ellen fellebbezésnek helye nincs .” szövegrész ,
b) 84. § (8) bekezdése ,
c) 1o4. § (2) bekezdés d) és e) pontja ,
d) 156. § (1) bekezdésében az „Az elítélt egészségügyi ellátására az egészségügyi é s
társadalombiztosítási jogszabályok irányadók.” szövegrész ,
[d)] e) 169. § (3) bekezdés g) pontja ,
[e)]Л 194. § (1) bekezdésében а „fogvatartott” szövegrész,
[D] 9) 342. §-a,
h) 386. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész ,

[9)] ) 392 . § (3) bekezdésében az „a rendelkezési jogkör gyakorlójána k
egyetértésével” szövegrész,
[h)] j1 4o4. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatott е joga а rendelkezés i
jogkör gyakorlójának döntése alapján korlátozható .” szövegrész ,

[i)] ) 406. § (i) bekezdése ,

101 1 434 § (2) bekezdésj) pontja."
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Indokolás

A javaslat 1. pontja egyrészt technikai módosítást hajt végre, másrészt а könnyebb
értelmezhetőség érdekében а szakaszon belül szerkezeti átalakítást hajt végre .

А javaslat 2-4., 6 ., 8-11., 14-16 ., 18 ., 20-23 . és 27-29. pontja technikai
módosításokat, pontosításokat hajt végre а jogszabályszerkesztés követelményeinek
és а magyar nyelv szabályainak megfelelően.

А javaslat 5 . pontja а beiktatandó új szövegrészek egyértelmű szerkezet i
elhelyezése érdekében hajt végre módosítást .

А avaslat 7. pontja а könnyebb értelmezhetőség és а magyar nyelv szabályainak
való megfelelés érdekében а Т/17о7. számú törvényjavaslat 21. §-ában törli a z
„illetve” kötőszót .

А avaslat 12. pontja а Btk. 90 . § (2) bekezdésének módosuló szövegéb ől kiveszi а
Btk. 83 . § (1) bekezdésére utalást, mivel az erőszakos többszörös visszaesőként
történő elkövetés esetén а büntetési tétel felső határa emelkedik а kétszeresére, а 83.
§ (1) bekezdése pedig az alsó határ meghatározására vonatkozik .

А avaslat 13. pontja а következő módosításokat végzi el . Az EU tv. 163/A. § a)
pontjában foglalt rendelkezés pontosítása szükséges, tekintettel arra, hogy а
normaszöveg az egységesség érdekében nem csak az európai védelmi határozatban
megjelölt, hanem az európai védelmi határozat kibocsátása iránti kérelembe n
megjelölt védendő személyt is védett személynek nevezi. Ezért az egyértelműség miatt
indokolta fogalom hozzáigazítása а normaszöveghez.

Az EU tv. 163/C. § (6) és (7) bekezdésében а módosítást az indokolja, hogy az
átültetendő 2о11/99/EU irányelv 8 . cikkének (3) bekezdése kifejezetten írásban
dokumentált formát követel meg erre az esetre . Ezért indokolta tagállami hatóság
ilyen tájékoztatása esetében az írásbeli formára utalni .

Az EU tv. 163. § e) pontja módosításának oka, hogy а 2о11/99/ЕП irányelv 9.
cikkének (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy а végrehajtó állam illetékes hatóság a
haladéktalanul tájékoztatja а veszélyeztető személyt, а kibocsátó állam illetéke s
hatóságát és а védett személyt bármely elfogadott intézkedésr ől. Ide tartozik az
európai védelmi határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadásáról hozot t
határozat is . Így е rendelkezésnek megfelel ően indokolt а bekezdés kiegészítése .

Az ЕП tv. 163/1 . § (1) bekezdés e) pontja tekintetében а javaslat pontosítást hajt végre,
így а rendelkezés teljes egészében megfelel а 2 о11/99/ЕU irányelv 14. cikk (1)
bekezdése d) pontjának, ugyanezen szakasz (2) bekezdésének módosításával pedig а
2о 11/99/EU irányelv 14. cikk (3) bekezdésének való megfelelést éri e1 а javaslat .

А avaslat pontosítja а 163/x. §-ban foglalt rendelkezést, amely így teljes egészében
megfelel а 2о 11/99/ЕU irányelv 18 . cikkében foglaltaknak.

Annak érdekében, hogy а bíróság vagy az ügyész minél előbb határozatot hozzon az
európai védelmi határozat kibocsátásának kérdésében, indokolt az EU tv . 163/1\1. §
(5) bekezdésében határidőt meghatároznia kérelem elbírálására . Ezzel elkerülhetővé
válik а kérelem elbírálásának elhúzódása .

Annak érdekében, hogy а bíróság vagy az ügyész minél el őbb gondoskodjon az
európai védelmi határozat lefordításáról, indokolt ennek elintézésére határidőt
meghatározni az EU tv. 163/N. § (2) bekezdésében . Ezzel elkerülhetővé válik az ügy
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elhúzódása. Annak érdekében, hogy а bíróság vagy az ügyész minél előbb
gondoskodjon а lefordított európai védelmi határozat másik tagállam részére történ ő
megküldéséről, indokolt ezzel kapcsolatban határidőt meghatározni аz EU tv. 163/N.
§ (3) bekezdésében. Е rendelkezés szintén az ügyek elhúzódását hivatott
megakadályozni .

А javaslat pontosítja az EU tv . 163/Q. § e) pontjában foglalt rendelkezést, amely így
teljes egészében megfelel а 2011/99/EU irányelv 14. cikk (1) bekezdése d) pontjának.

Az EU tv. 179. §-ának javaslat általi módosítása azért szükséges, mert а 21. pont
beépülése miatta 19 . és 20 . pont közötti köt őszó („és") elhagyása vált indokolttá .

A avaslat 17. pontja egyértelművé teszi, hogy előzetes letartóztatásnál а kérelmet
az ügyésznél kell benyújtani és hozzá kell fordulnia kérelem visszavonása érdekébe n
is . А rendelkezés alapja, hogy előzetes letartóztatás esetén nem az elsőfokú bíróság ,
hanem а nyomozás felügyeletét ellátó ügyész bír rendelkezési jogosultsággal .

A avaslat 19. pontja egyértelművé teszi, hogy а felülvizsgálat mely eseteiben járhat
e1 а büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján, egyben а bírósági titkár eljárási
lehetőségét ezen ügyek kapcsán megszünteti .

A avaslat 24 . pontja rögzíti, hogy bírósági titkár csak azon ügyekben járhat e1, aho l
а törvény ezt nem tiltja meg .

A avaslat 26 . pontja kizárja а reintegrációs őrizet lehetőségéből azt az elítéltet akit
а Btk. 459. § (1) bekezdés 26 . pontjában meghatározott személy elleni erőszakos
bűncselekmény miatt ítéltek el, tekintettel arra, hogy az ilyen súlyo s
bűncselekményeket elkövetőket nem indokolt ebben а kedvezményben részesíteni . Az
új alkalmazási feltételre tekintettel а javaslat egyidejűleg а reintegrációs őrizet
feltételeit meghatározó bekezdés szövegét – а konjuktív feltételeket pontokba szedve
– átszerkeszti .

А javaslat 30. pontja módosítja а Bv. tv. 18. § (2) bekezdését. Erre azért van
szükség, mert а Bv. tv. 86. § (3) bekezdése а ВУОР számára lehetőséget ad az
elővezetés elrendelésére, ezért а jogszabály belső koherenciájának biztosítás a
érdekében а BVOP-t а Bv. tv. 18. § (2) bekezdésében is fel kell tüntetni . А Bv. tv. 54 . §
(1) bekezdésének módosítását az indokolja, hogy а törvényjavaslat megváltoztatja а
behívás rendszerét, ennek következtében azon bíróságnak szükséges а döntést
meghoznia, amelynél az iratok találhatók. А Bv. tv. 276 . § (3) bekezdését azért kell
módosítani, mert az nincs összhangban а Bv. tv. egyéb rendelkezéseinek
szóhasználatával, tekintettel arra, hogy а Bv. tv. fellebbezés helyett mindenhol а
bírósági felülvizsgálati eljárás kifejezést használja .

А javaslat 31. pontja részben technikai módosítást hajt végre, részben pedig а
felesleges duplikáció elkerülése érdekében kiiktatja а Bv. tv. 156. § (1) bekezdésének

első mondatát tekintettel arra, hogy ugyanezt а rendelkezést а Bv. tv. 157. § (2)
bekezdése is tartalmazza . А Bv. tv. 386. § (2) bekezdésének módosítása azért
szükséges, mert az abban hivatkozott 2 . § nincs bekezdésekre tagolva .

Budapest, 2014. november 4.
Tisztelettel :

1.c

Dr. Pápcsák Ferenc
а bizottság alelnöke
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