
Országgyű lés Hivatala

Irományszám : Í iio '19 ( Pl

Érkezett: 2016 SlEPT 2 9 .

Módosító iavaslat
Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . (1)-(3)
bekezdése alapján A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóa n
más törvények módosításáról szóló T/12179 . sz. törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 22. §-a a következők szerint módosul :

„22. §

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s
végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény (a továbbiakban : Bv. tv .) a kővetkező 10/A. és
10/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt

10/A. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a
fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen
kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköz ő
elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő
szellőztetés, világítás vagy fűtés, illetve a rovarok [a továbbiakban együtt : alapvető jogokat
sértő elhelyezési körülmények] által el ő idézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár . A kártalanítás
megfizetésére az állam köteles .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vag y
sérelemdíjnak helye nincs, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt
meghaladó igényét polgári bíróság el őtt érvényesíteni .

(3) A kártalanítás egy napra eső összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb
ezerhatszáz forint.
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(4) A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthet ő ,
amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő
elmulasztása jogvesztő . E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető az alapvető jogokat sértő
elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időközre, de
legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartot t
elhelyezése során a jogszabályban el ő írt élettér biztosítva volt .

(5) A kártalanítás iránti igény benyújtására az elítélt vagy az egyéb jogcímen
fogvatartott és védője, illetve ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult, jog i
képviselője is jogosult. A kártalanítás iránti igényt írásban a fogvatartás helye szerinti bv .
intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már szabadult, annál a bv .
intézetnél kell benyújtani, ahonnan a szabadítás történt . A kérelemben nyilatkozni kell arról ,
hogy az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvető jogokat sértő
elhelyezési körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban : EJEB)
kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy
sérelemdíjat, és ha igen melyik bíróság, milyen ügyszámon .

(6) A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az elítélt vagy – a
kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenesen kényszergyógykezelt kivételével – az egyéb
jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt a 144/B . §-ban
meghatározott panaszt el őterjessze a végrehajtásért felelős szerv vezetőjéhez. Ez a feltétel
akkor alkalmazandó, ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között töltött
napok száma a harmincat meghaladja . Ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény
hosszabb időn át fennáll, három hónapon belül újabb panaszt el őterjeszteni nem kell . Nem
róható az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból ne m
tudta a panaszjogát érvényesíteni .

[(7) A kártalanításból történ ő kielégítésnek kizárólag

a) azzal a bűncselekménnyel összefüggésben megítélt polgári jogi igény, illetve a polgár i
bíróság által jogerősen megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig van helye, amely miat t
kiszabott szabadságvesztés végrehajtása tekintetében a kártalanítást megállapítják ,
illetve
b) a gyermektartásdíj behajtása iránti végrehajtási eljárásban érvényesített követelé s
erejéig van helye.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kártalanítás összege nem fedez i
a kielégítendő követeléseket, elsősorban a gyermektartásdíj iránti követelést, majd a
polgári jogi igényt és vele egy sorban a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés t
vagy sérelemdíjat kell kielégíteni. ]

108 . § (1) A megítélt kártalanítás kifizetése iránt az igazságügyért felel ős miniszter
intézkedik.

(2)A kifizetés iránti intézkedések körében az igazságügyért felelős miniszter a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve által vezetett nyilvántartásából adatokat kér arr a
vonatkozóan, hogy az elítélttel vagy az egyéb jogcímen fogvatartottal szembe n
[gyermektartásdíj behajtása iránt] van-e szünetelő vagy folyamatban lévő végrehajtás i
eljárás, és ha igen milyen ügyszámon és ki az illetékes végrehajtó .

(3) Ha (2) bekezdés szerinti adatközlés vagy a büntetés-végrehajtási bíró tájékoztatás a
alapján adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a fogvatartottal szemben [gyermektartásdíj



vagy a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vag y
sérelemdíj behajtása iránt] végrehajtási eljárás indult, az igazságügyért felel ős miniszter az
illetékes végrehajtót értesíti az adós javára megítélt kártalanításról[, és hogy annak terhére
mely követelések kielégítése érdekében van helye követelés lefoglalásának] . Ez esetben a
kifizetésre csak a végrehajtó [ennek lefoglalására irányuló] végrehajtási cselekményének
foganatosítását követően [- a 10/A. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -] kerülhet
sor.

(4) Ha a büntetés-végrehajtási bíró határozatában úgy rendelkezett, hogy részben vag y
egészben meg nem térített [polgári jogi igényt, illetve bűncselekmény miatt megállapított
kártérítést vagy sérelemdíjat] összeget a kártalanítás összegéből le kell vonni, az ennek
megfelelő összeget a [polgári jogi igény, illetve a b űncselekmény miatt megállapított
kártérítés vagy sérelemdíj] jogosult[ja] részére, a kártalanítási összeg fennmaradó részét a z
elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott részére kell kifizetni . [Ha adat merül fel arra
vonatkozóan, hogy gyermektartásdíj behajtása iránt végrehajtási eljárás indult, a
kifizetésre csak a végrehajtó ennek lefoglalására irányuló végrehajtási cselekményéne k
foganatosítását követően - a 10/A. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - kerülhe t
sor azzal, hogy a követelés kielégítésére elsősorban az elítélt vagy az egyéb jogcímen
fogvatartott részére kifizetendő összeg szolgál. ]

(5)A kifizetés történhet az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak az általuk
megjelölt számlaszámra utalással, illetve az egyéb [polgári jogi igény vagy a
bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj] jogosult[já]nak
rendelkezése szerint az általuk megjelölt számlaszámra utalással vagy készpénzben . Ha az
elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott még fogva van, kérheti a kártalanítás összegéne k
letéti számlájára való átutalását .

(6) Az igazságügyért felelős miniszter a (2)-(4) bekezdés szerint beszerzett[, a
gyermektartásdíj, a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított
kártérítés vagy sérelemdíj végrehajtásával kapcsolatos] személyes adatokat [a
kártalanítás kifizetése céljából, a kártalanítás kifizetését k ővető] harminc napi g
kezelheti ."

Indokolás

Nem tartom támogathatónak azt a felvetést, miszerint az állam önként, rendes, erre irányuló
külön peres eljárás nélkül fizessen ki összegeket azon körülményekben érzékelhető
problémák és ebből adódó panaszok miatt, amely helyzetbe (vagyis a bv-intézetbe) a
bűncselekmények elkövetői önhibájukból kerültek. Amennyiben azonban a kormányzatnak
mégis ilyen elképzelése van, indokolt, hogy a kifizetett kártalanításból minden felmerül ő
igény kielégíthető legyen.

Budapest, 2016 . szeptember 29 .

Dr. Staudt Gábor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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