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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott T/13972/10/1. és a T/13972/30/1.
számú képviselői módosító javaslatokat, valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatokat
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. március 28-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/25/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A (3) bekezdésben foglalt előírás nem akadálya annak, hogy a bíróság az eljárása során felhívja
a vádló figyelmét arra, ha álláspontja szerint más bűncselekmény is megvalósult.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/27/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (3) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek az illetékességi területén
a) a terhelt vagy
b) a sértett

lakik,  ha  az  ügyészség  ott  emel  vádat,  vagy  a  magánvádló,  pótmagánvádló  az  indítványát  ott
terjeszti elő.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2



(6)  Az ügyész azokat  a  jogokat  gyakorolja,  amelyek azt  az ügyészséget  illetik,  ahol  az ügyész
működik. Eljárási cselekmény elvégzését kizárólag az eljáró ügyész felettes ügyésze írásba foglalt
indokolt utasításban tilthatja meg.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/26/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1) [Általános nyomozó hatóságként a rendőrség ]Az általános [rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szervének ]nyomozó [hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el]hatóság
a rendőrség.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Nyomozóbíró végzi a nyomozást azon büntetőügyekben, amelyek terheltje
a)  az  ügyészségről  szóló  törvényben  meghatározott  magasabb  ügyészségi  vezető  és
hozzátartozója, valamint
b)  olyan gazdasági  társaság,  amelynek az  a)  pontban  meghatározott  személy közvetlen  vagy
közvetett – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében öt százalékot meghaladó mértékű –
tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja,
c)  olyan egyéb jogi  személy,  amelynek az a)  pontban meghatározott  személy tisztségviselője
vagy felügyelő szervének tagja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
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Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Fodor Gábor (független), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/14/1., T/13972/19/1., T/13972/31/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

50. §

(1) A sértett az a természetes vagy nem természetes személy, akinek vagy amelynek a jogát vagy a
jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette.

(2) Ha a bűncselekmény sértettjének egyének pontosan meg nem határozható, nagyobb létszámú
csoportja  tekintendő,  sértetti  jogállás  illeti  meg  a  sértettek  vagy a  sértettek  adott  csoportjának
érdekképviseletére létrehozott közhasznú szervezetet.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Fodor Gábor (független), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/10/1., T/13972/30/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

51. §

(1) A sértett jogosult arra, hogy
d) az [eljárás ]őt érintő [ügyiratait ]bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett ügyiratokat –
az e törvényben meghatározott kivételekkel – megismerje,

T/13972/30/1. sz. 

Megjegyzés: A papír alapon benyújtott módosító javaslattól eltérő jelölésmód abból fakad, hogy a 
módosító javaslat feldolgozására és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében került sor, a módosító javaslat szó szerinti tartalmát megőrizve. 

T/13972/10/1. sz. 

Megjegyzés: A papír alapon benyújtott módosító javaslattól eltérő jelölésmód abból fakad, hogy a 
módosító javaslat feldolgozására és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében került sor, a módosító javaslat szó szerinti tartalmát megőrizve. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A különleges bánásmódot megalapozó körülmény különösen
a) az érintett személy életkora,
b) az érintett személy szellemi, fizikai, egészségi állapota,
c)  az  érintett  személy  neme,  nemi  identitása  vagy  annak  kifejezése,  faji  vagy  etnikai
hovatartozása,  vallása,  szexuális  irányultsága,  fogyatékossága,  kommunikációs  nehézsége,
állampolgársága és a tartózkodásra való jogosultsága,
d) ha a cselekmény terrorcselekmény,  emberkereskedelem, kapcsolati  erőszak, vagy közösség
tagja elleni erőszak,
c) az eljárás tárgyát képező cselekmény kirívóan erőszakos jellege, illetve
d) az érintett személynek a büntetőeljárásban részt vevő más személyhez fűződő viszonya.

T/13972/15/1. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/13972/28/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (2) bekezdés új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

(2) A különleges bánásmódot megalapozó körülmény különösen
c)  az  érintett  személy  neme,  nemi  identitása  vagy  annak  kifejezése,  faji  vagy  etnikai
hovatartozása,  vallása,  szexuális  irányultsága,  fogyatékossága,  kommunikációs  nehézsége,
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állampolgársága és a tartózkodásra való jogosultsága,

T/13972/28/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10. 

T/13972/28/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/13972/28/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (2) bekezdés új d) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

(2) A különleges bánásmódot megalapozó körülmény különösen
d) ha a cselekmény terrorcselekmény,  emberkereskedelem, kapcsolati  erőszak, közösség tagja
elleni erőszak vagy a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény,

T/13972/28/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10. 

T/13972/28/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/24/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Ha a védő az idézés ellenére nem jelenik meg,  rendbírsággal  sújtható,  valamint  az okozott
bűnügyi  költség  megtérítésére  kell  kötelezni. Ez  a  szabály  a  113.  §  (4)  bekezdésében  foglalt
idézéssel szembeni mulasztás esetén nem alkalmazható.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/23/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az elővezetést lehetőleg a napnak a [hatodik]hetedik és [huszonnegyedik]huszonkettedik órája
között kell végrehajtani.

T/13972/23/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/23/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A magánéletet, illetve a tulajdonjogot korlátozó kényszerintézkedéseket lehetőleg a napnak a
[hatodik]nyolcadik és [huszonkettedik]huszadik órája között kell végrehajtani.

T/13972/23/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 13. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 277. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

277. §

(1) Távoltartás a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának, illetve – ha ez a sértett vagy a
sértett hozzátartozója vonatkozásában állapítható meg – a bűnismétlés megakadályozása érdekében
rendelhető el.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 278. § (3) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A bíróság a vádemelés előtt
d)  előzetes  kényszergyógykezelés  helyett  [távoltartást,  ]bűnügyi  felügyeletet,  bűnügyi
felügyeletet és távoltartást vagy letartóztatást rendelhet el,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 279. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést meg lehet szüntetni, ha a
terhelt szabadságvesztést, elzárást vagy javítóintézeti nevelést tölt, vagy a sértettre tekintettel  más
ügyben távoltartását, illetve bűnügyi felügyeletét rendelték el.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 284. §
Módosítás jellege: módosítás

284. §

Az  óvadék  a  bíróság  által  meghatározott  pénzösszeg,  amelynek  célja  a  bíróság  által  elrendelt
távoltartás,  illetve  bűnügyi  felügyelet  magatartási  szabályai  megtartásának,  és  a  terhelt  eljárási
cselekményeken való jelenlétének elősegítése. Az óvadék meghatározásánál a bíróság figyelembe
veszi, hogy a sértett és hozzátartozói megélhetését az veszélyezteti-e.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/13972/29/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 362. § (1) bekezdés új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

362. §

(1) Az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság határozatot hoz
7. a sértett indítványának elutasításáról,

T/13972/29/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 21., 23. 

Megjegyzés: A T/13972/8/1. sz. és a T/13972/29/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

9



Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 362. § (1) bekezdés új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

362. §

(1) Az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság határozatot hoz
7. a sértett indítványának elutasításáról,

Megjegyzés: A T/13972/8/1. sz. és a T/13972/29/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

T/13972/8/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/13972/22/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 369. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2)  A feljelentő  kizárólag  a  feljelentés  elutasítása  miatt,  a  vagyoni  érdekelt  és  az  egyéb
érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő
panaszt.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/13972/29/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 369. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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369. §

(2) A feljelentő kizárólag a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése, illetve felfüggesztése
miatt, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével
kapcsolatban terjeszthet elő panaszt.

T/13972/29/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 21., 23. 

Megjegyzés: A T/13972/9/1. sz. és a T/13972/21/1. sz. módosító indítványok szöveg szerint 
azonosak a T/13972/29/2. sz. módosító indítvánnyal, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel 
külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/9/1., T/13972/21/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 369. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A feljelentő kizárólag a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése, illetve felfüggesztése
miatt, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével
kapcsolatban terjeszthet elő panaszt.

Megjegyzés: A T/13972/9/1. sz. és a T/13972/21/1. sz. módosító indítványok szöveg szerint 
azonosak a T/13972/29/2. sz. módosító indítvánnyal, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel 
külön pontban szerepelnek. 

T/13972/21/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
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Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/13972/29/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új alcím, Új 372. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása elleni panasz

372. §

(1) Akinek az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása a
jogait vagy érdekeit közvetlenül sérti, az a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal
élhet.

(2)  Ha e  törvény az  ügyész  vagy a  nyomozó  hatóság  részére  intézkedés  megtételére  határidőt
állapított  meg,  az  intézkedés  elmulasztása  miatt  akkor  lehet  panasszal  élni,  ha  a  határidő
eredménytelenül eltelt.

(3) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizárt
vagy elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani.

(4) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az intézkedést tevő vagy az intézkedést elmulasztó,
illetve a panaszt elbíráló alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében
szükséges és indokolt intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt határozat hozatala nélkül értesíti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 369-371. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

T/13972/29/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 21., 23. 

Megjegyzés: A T/13972/18/1. sz. és a T/13972/20/1. sz. módosító indítványok szöveg szerint 
azonosak a T/13972/29/3. sz. módosító indítvánnyal, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel 
külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/13972/18/1., T/13972/20/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új alcím, Új 372. §
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Módosítás jellege: kiegészítés

Az intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása elleni panasz

372. §

(1) Akinek az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása a
jogait vagy érdekeit közvetlenül sérti, az a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal
élhet.

(2)  Ha e  törvény az  ügyész  vagy a  nyomozó  hatóság  részére  intézkedés  megtételére  határidőt
állapított  meg,  az  intézkedés  elmulasztása  miatt  akkor  lehet  panasszal  élni,  ha  a  határidő
eredménytelenül eltelt.

(3) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizárt
vagy elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani.

(4) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az intézkedést tevő vagy az intézkedést elmulasztó,
illetve a panaszt elbíráló alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében
szükséges és indokolt intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt határozat hozatala nélkül értesíti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 369-371. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megjegyzés: A T/13972/18/1. sz. és a T/13972/20/1. sz. módosító indítványok szöveg szerint 
azonosak a T/13972/29/3. sz. módosító indítvánnyal, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel 
külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 379. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a feljelentés elintézése során figyelembe [veheti]veszi
azokat a tényeket, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekről hivatalos tudomása van.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 421. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

421. §

(1) Az ügyészség a vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat.

(2) Az ügyben eljáró ügyész vádemelésre nem utasítható.

(2) A vádemelés miatt nincs helye jogorvoslatnak.

T/13972/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
26., 28., 30. 

T/13972/5/1. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 421. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

421. §

(1) Az ügyészség a vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat.

(2) Az eljáró ügyészt a felettes ügyésze csak írásban utasíthatja vádemelésre.

(2) A vádemelés miatt nincs helye jogorvoslatnak.
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T/13972/7/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
27., 29., 31. 

T/13972/7/1. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 538. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

538. §

(1) Ha az ügyészség − a vád tárgyává tett és azokkal összefüggő tények tekintetében − úgy látja,
hogy a vádlott

a) más bűncselekményben bűnös vagy a vádirati minősítés szerinti bűncselekmény súlyosabban
vagy enyhébben minősül, a vádat megváltoztatja,
b) más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a vádat kiterjeszti.

(2)  A vád módosítása  esetén  az  ügyészség újabb indítványt  tesz  a  büntetés  kiszabására,  illetve
intézkedés alkalmazására, vagy a vádiratban erre vonatkozóan tett indítványát fenntartja.

(3) Az ügyben eljáró ügyész vád módosítására nem utasítható.

(3) Az ügyészség az (1) bekezdés esetén a tárgyalás elnapolását is indítványozhatja.

(4) Az ügyészség a vádat legkésőbb az ügydöntő határozat meghozataláig módosíthatja.

(5) A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást elnapolhatja, ha azt az ügyész vagy − a
védelem előkészítése érdekében − a vádlott, illetve a védő indítványozza.

(6)  A vád kiterjesztése  esetén  a  bíróság  a  tárgyalást  legalább nyolc  napra  a  vádlott  és  a  védő
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együttes indítványára elnapolja, vagy hivatalból elnapolhatja, vagy azt az ügyet, amelyre a vádat
kiterjesztették, elkülöníti.

(7) Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, katonai
büntetőeljárás hatálya alá, vagy a 21. § (5)-(6) bekezdésére figyelemmel más bíróság kizárólagos
illetékességébe tartozik.

T/13972/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
26., 28., 30. 

T/13972/5/2. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 538. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

538. §

(1) Ha az ügyészség − a vád tárgyává tett és azokkal összefüggő tények tekintetében − úgy látja,
hogy a vádlott

a) más bűncselekményben bűnös vagy a vádirati minősítés szerinti bűncselekmény súlyosabban
vagy enyhébben minősül, a vádat megváltoztatja,
b) más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a vádat kiterjeszti.

(2)  A vád módosítása  esetén  az  ügyészség újabb indítványt  tesz  a  büntetés  kiszabására,  illetve
intézkedés alkalmazására, vagy a vádiratban erre vonatkozóan tett indítványát fenntartja.

(3) Az eljáró ügyészt a felettes ügyésze csak írásban utasíthatja a vád módosítására.

(3) Az ügyészség az (1) bekezdés esetén a tárgyalás elnapolását is indítványozhatja.
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(4) Az ügyészség a vádat legkésőbb az ügydöntő határozat meghozataláig módosíthatja.

(5) A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást elnapolhatja, ha azt az ügyész vagy − a
védelem előkészítése érdekében − a vádlott, illetve a védő indítványozza.

(6)  A vád kiterjesztése  esetén  a  bíróság  a  tárgyalást  legalább nyolc  napra  a  vádlott  és  a  védő
együttes indítványára elnapolja, vagy hivatalból elnapolhatja, vagy azt az ügyet, amelyre a vádat
kiterjesztették, elkülöníti.

(7) Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, katonai
büntetőeljárás hatálya alá, vagy a 21. § (5)-(6) bekezdésére figyelemmel más bíróság kizárólagos
illetékességébe tartozik.

T/13972/7/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
27., 29., 31. 

T/13972/7/2. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 539. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

539. §

(1) Az ügyészség ejti a vádat, ha a bizonyítás alapján arra a meggyőződésre jut, hogy
a) a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény,
b) a bűncselekményt nem a vádlott követte el, vagy
c) a bűncselekmény nem közvádra üldözendő.

(2)  Az ügyészség az  ügydöntő  határozat  meghozataláig  ejtheti  a  vádat,  a  vád  ejtését  indokolni
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köteles.

(3) Az ügyben eljáró ügyész vád ejtésére nem utasítható.

(3) Ha a vád ejtése esetén a sértett pótmagánvádlóként történő fellépésének helye van, a bíróság a
tárgyalást elnapolja, és tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyészség vád ejtését tartalmazó
nyilatkozatát.

(4) A bíróság a nyilatkozat kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja a sértettet a pótmagánvádlóként
történő fellépés lehetőségéről, feltételeiről, valamint a pótmagánvádló jogairól és kötelezettségeiről.

(5) Ha az ügyészség a vádat az (1) bekezdés c) pontjában foglalt ok miatt ejtette, a bíróság arról is
tájékoztatja a sértettet, hogy a pótmagánvádlóként történő fellépés helyett a magánvádra üldözendő
bűncselekmény  miatt  a  vádat  magánvádlóként  képviselheti.  A  bíróság  tájékoztatást  ad  a
magánvádlóként történő fellépés feltételeiről, a magánvádló jogairól és kötelezettségeiről, valamint
arról is, hogy ha a magánindítvány hiányzik, a sértettnek a nyilatkozatát pótolnia kell.

(6) A sértett az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül léphet
fel magánvádlóként, és ha a magánindítvány hiányzik, a nyilatkozatát e határidőn belül pótolhatja.
Ha a sértett magánvádlóként lép fel, pótmagánvádlóként nem léphet fel.

T/13972/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
26., 28., 30. 

T/13972/5/3. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/7/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 539. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

539. §
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(1) Az ügyészség ejti a vádat, ha a bizonyítás alapján arra a meggyőződésre jut, hogy
a) a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény,
b) a bűncselekményt nem a vádlott követte el, vagy
c) a bűncselekmény nem közvádra üldözendő.

(2)  Az ügyészség az  ügydöntő  határozat  meghozataláig  ejtheti  a  vádat,  a  vád  ejtését  indokolni
köteles.

(3) Az eljáró ügyészt a felettes ügyésze csak írásban utasíthatja vád ejtésére.

(3) Ha a vád ejtése esetén a sértett pótmagánvádlóként történő fellépésének helye van, a bíróság a
tárgyalást elnapolja, és tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyészség vád ejtését tartalmazó
nyilatkozatát.

(4) A bíróság a nyilatkozat kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja a sértettet a pótmagánvádlóként
történő fellépés lehetőségéről, feltételeiről, valamint a pótmagánvádló jogairól és kötelezettségeiről.

(5) Ha az ügyészség a vádat az (1) bekezdés c) pontjában foglalt ok miatt ejtette, a bíróság arról is
tájékoztatja a sértettet, hogy a pótmagánvádlóként történő fellépés helyett a magánvádra üldözendő
bűncselekmény  miatt  a  vádat  magánvádlóként  képviselheti.  A  bíróság  tájékoztatást  ad  a
magánvádlóként történő fellépés feltételeiről, a magánvádló jogairól és kötelezettségeiről, valamint
arról is, hogy ha a magánindítvány hiányzik, a sértettnek a nyilatkozatát pótolnia kell.

(6) A sértett az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül léphet
fel magánvádlóként, és ha a magánindítvány hiányzik, a nyilatkozatát e határidőn belül pótolhatja.
Ha a sértett magánvádlóként lép fel, pótmagánvádlóként nem léphet fel.

T/13972/7/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
27., 29., 31. 

T/13972/7/3. sz. 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló 
módosítási szándék nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a módosító javaslat feldolgozására 
és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerében került sor,
amely a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását követően automatikusan 
megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
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Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/13972/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 789. §
Módosítás jellege: elhagyás

[789. §

(1)  Az  ügyészség  a  vád  képviseletét  a  pótmagánvádlótól  az  eljárásban  egy  alkalommal
átveheti. Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, erről a sértettet tájékoztatja.

(2) Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, a pótmagánvádlót a sértett jogai illetik, és a
sértett kötelezettségei terhelik, azzal, hogy a vádat bármikor ejtheti.

(3) Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, a vádat nem ejtheti, de a vád képviseletétől
elállhat.

(4) Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, de az ügyész a tárgyaláson nem jelent meg, úgy
kell tekinteni, hogy a vád képviseletétől elállt.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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