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Összegző jelentés

az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/14232.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  március  30-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. március 30-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
T/14232. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/14232/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Be.: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
Bv. tv.: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/14232/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Be. 195. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A Be. 195. § (6) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A panaszt elbíráló ügyészségnél a kézbesítéstől számított nyolc napon belül felülbírálati indítvány
terjeszthető elő)

„b)  a  gyanúsított  vagy a  védő  által  a  185.  §  (3)  [bekezdés]bekezdése alapján  a  nyomozási
cselekményről  történő  eltávolítás  elrendelése  elleni  panaszt  elbíráló,  illetve  a  185.  §  (4)
[bekezdés]bekezdése szerinti értesítést mellőző határozat elleni panaszt elutasító határozat ellen,”

(amelyet  az  ügyészség  az  iratokkal  és  indítványával  együtt  három  napon  belül  megküld  a
bíróságnak.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/14232/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Be. 195. § (6) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Be. 195. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A panaszt elbíráló ügyészségnél a kézbesítéstől számított nyolc napon belül felülbírálati indítvány
terjeszthető elő)

„d) a nyomozó hatóság 151. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határozata elleni panaszt elutasító
határozat ellen,”

(amelyet  az  ügyészség  az  iratokkal  és  indítványával  együtt  három  napon  belül  megküld  a
bíróságnak.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/14232/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés - Be. 542/M. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Be. 542/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Fiatalkorú elleni büntetőeljárás esetén az egyesbíró az (1) bekezdésben meghatározott esetben
tanács elé utalhatja az ügyet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/14232/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Be. 606/B. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Be. a következő 606/B. §-sal egészül ki:

„606/B. §
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(1) E törvénynek  [a … ]az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2017. évi …
törvénnyel megállapított 21. § (3) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő eljárásokban és a jogerős
ítélettel elbírált ügyek tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy

a) e törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi … törvény
[hatálybalépése]hatálybalépésének napját  megelőző  napon  hatályban  volt  207.  §  (6)
bekezdésében  meghatározott  ügyekben,  illetve  a  házi  őrizet  egy  éven  túli  meghosszabbítása
tárgyában  a  törvényszék  egyesbírájaként  eljáró  bíró  a  2013.  november  22.  után  indult
büntetőeljárások esetében minősül kizártnak,
b) a törvényszék másodfokú tanácsának tagjaként a 215. § (3) bekezdése alapján eljáró bíró a
2016. november 30. után indult büntetőeljárások esetében minősül kizártnak,
c) e törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi … törvény
[hatálybalépése]hatálybalépésének napját megelőző napon hatályban volt 131. § (3) bekezdése,
138. §  (3) bekezdése,  142. §  (4) bekezdése,  illetve 486. §-a alapján az ítélőtábla  tanácsának
tagjaként  eljáró  bíró  a  2016.  november  30.  után  indult  büntetőeljárások  esetében  minősül
kizártnak.

(2) Az előzetes letartóztatásnak az elrendelésétől számított egy év elteltét követő meghosszabbítása
tárgyában a törvényszék egyesbíróként eljárva, a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szabályok
szerint  határoz,  ha  az  előzetes  letartóztatás  meghosszabbítása  iránti  ügyészi  indítvány az  egyes
büntetőjogi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény
[hatálybalépése]hatálybalépésének napja előtt a törvényszékhez érkezett.

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelésnek az elrendelésétől számított egy éven túli felülvizsgálata
tárgyában a törvényszék egyesbíróként eljárva, a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szabályok
szerint határoz, ha az ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálata iránti ügyészi indítvány az
egyes  büntetőjogi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény
[hatálybalépése]hatálybalépésének napja előtt a törvényszékhez érkezett.

(4) A házi őrizetnek az elrendelésétől számított egy év elteltét követő meghosszabbítása tárgyában a
törvényszék egyesbíróként eljárva, a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szabályok szerint határoz,
ha a házi őrizet meghosszabbítása iránti ügyészi indítvány az egyes büntetőjogi tárgyú törvények
módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény  [hatálybalépése]hatálybalépésének napja  előtt  a
törvényszékhez érkezett.

(5) Az ítélőtábla tanácsa a törvényszék másodfokú tanácsára vonatkozó szabályok szerint bírálja el
a) a (2)−(4) bekezdés szerinti esetben a törvényszék egyesbírájának a határozata ellen bejelentett
fellebbezést,
b) az előzetes letartóztatásnak az elrendelésétől számított egy év elteltét követő meghosszabbítása
tárgyában a törvényszék egyesbírója  által  hozott  határozat  ellen bejelentett  fellebbezést,  ha a
fellebbezés folytán az iratok az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi
… törvény [hatálybalépése]hatálybalépésének napja előtt az ítélőtáblához érkeztek[.],
c)  az  ideiglenes  kényszergyógykezelésnek  az  elrendelésétől  számított  egy  éven  túli
felülvizsgálata  tárgyában  a  törvényszék  egyesbírója  által  hozott  határozat  ellen  bejelentett
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fellebbezést,  ha  a  fellebbezés  folytán  az  iratok  az  egyes  büntetőjogi  tárgyú  törvények
módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény  [hatálybalépése]hatálybalépésének napja  előtt  az
ítélőtáblához érkeztek,
d)  a  házi  őrizetnek  az  elrendelésétől  számított  egy  éven  túli  meghosszabbítása  tárgyában  a
törvényszék  egyesbírója  által  hozott  határozat  ellen  bejelentett  fellebbezést,  ha  a  fellebbezés
folytán az iratok az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi … törvény
[hatálybalépése]hatálybalépésének napja előtt az ítélőtáblához érkeztek.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/14232/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Bv. tv. 151. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról  szóló 2013.  évi  CCXL. törvény (a  továbbiakban:  Bv.  tv.)  151.  §  (1)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A motozás az elítélt testének és ruházatának, valamint a nála lévő személyes tárgyainak az
átvizsgálása.  Az  elítélt  motozását  –  ide  nem  értve  a  motozásnál  közreműködő  orvost  és
egészségügyi szakszemélyzetet,  valamint a technikai eszközzel történő ruházatátvizsgálást  végző
személyt – az elítélttel azonos nemű személy végezheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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