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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény  hatálybalépésével  összefüggő egyes  törvények módosításáról szóló  T/18316.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § c) és d) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Itv.
c) 52. § (1) bekezdésében a „kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban” szövegrész helyébe a
„magánvádas eljárásban” szöveg és a „kérelem” szövegrész helyébe az „indítvány” szöveg,
d) 52. § (4) bekezdésében az „a vádat az ügyész képviseli” szövegrész helyébe az „az ügyészség
a vád képviseletét átvette” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § f) és g) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §



A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.)
f) 105. § (3) bekezdésében a „büntető ügyben” szövegrész helyébe a „büntetőügyben” szöveg és
az „Az eljárást befejező jogerős határozatot” szövegrész helyébe az „A bíróság jogerős ügydöntő
határozatát  vagy  véglegessé  vált  nem  ügydöntő  végzését,  illetve  az  ügyészségnek  vagy  a
nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő
felfüggesztéséről  szóló,  illetve  további  jogorvoslattal  nem  támadható  eljárást  megszüntető
határozatát” szöveg,
g)  122.  §  (7)  bekezdésében  az  „ügyész”  szövegrész  helyébe  az  „ügyészség”  szöveg  és  a
„büntetőügyben eljáró” szövegrész helyébe a „nyomozó” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
e) 27. § (8) bekezdésében és 38/A. § (2) bekezdésében a „büntető ügyben” szövegrész helyébe a
„büntetőügyben” szöveg és a „bírósági” szövegrész helyébe az „ügydöntő” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Rtv.
d)  42/A.  §  (5)  bekezdésében  a  „megkeresésére”  szövegrész  helyébe  a  „megkeresésére  vagy
adatkérésére” szöveg és a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Vht. 56. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A Vht. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1)  A  végrehajtást  elrendelő  bíróság  végzéssel  megszünteti[,  illetve] vagy korlátozza  a
végrehajtást, ha

a) közokirat alapján megállapította, hogy a végrehajtandó határozatot jogerős határozat, illetve
büntetőeljárásban a bíróság véglegessé vált határozata, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó
hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozata hatályon kívül helyezte, megváltoztatta,
illetve [megváltoztatta ]a végrehajtandó határozat hatályát vesztette, vagy”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés - Vht. 292. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) A Vht. 292. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elsőfokú fegyelmi tanács az eljárás alá vont személyt felfüggeszti a hivatalából, ha
a) a büntetőeljárás során az eljárás alá vont személy

aa) letartóztatását [vagy]rendelték el,
ab)  olyan  bűnügyi  felügyeletét  rendelték  el,  amelynek  során  a  bíróság  a  terhelt  számára
előírta,  hogy  meghatározott  lakást,  egyéb  helyiséget,  intézményt,  vagy  ahhoz  tartozó
bekerített helyet, illetve meghatározott területet engedély nélkül nem hagyhat el, vagy”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés - Vht. 292. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) A Vht. 292. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elsőfokú fegyelmi tanács az eljárás alá vont személyt felfüggeszti a hivatalából, ha
b) [ha ]a fegyelmi vagy a büntetőeljárás során a felfüggesztés más fontos okból indokolt.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A Vht.
5. 47/A. § (8) bekezdésében, 202. § (1) bekezdésében, 253/E. § (11) bekezdésében és 303. § (7)
bekezdésében az „ügyész” [szövegrészek]szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

62. §

A Bvsz. tv.
b)  16.  §  (3)  bekezdésében,  [a  ]16.  §  (8)  bekezdésében  és  [a  ]17.  §  (3)  bekezdésében  az
„ideiglenes” szövegrész helyébe az „előzetes” szöveg,
c) 28/B. § (1) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és az „1998.
évi XIX. törvény 51. § (3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény 52.
§-a” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 43. pontjában az „az előzetes
letartóztatás,  szabadságvesztés,  elzárás  büntetés”  szövegrész  helyébe  az  „a  letartóztatás,
szabadságvesztés, [elzárás,”]elzárás” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
b) 16. § (7) bekezdésében és 16/A. § (11) bekezdésében az „a bíróság” szövegrész helyébe az „az
ügyészség és a nyomozó hatóság büntetőeljárás lefolytatása céljából, a bíróság” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás
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86. §

Az Eüak.
d)  23.  §  (2)  bekezdésében  a  „megkeresésben”  szövegrész  helyébe  a  „megkeresésben  vagy
adatkérésben” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

107. §

Az Utv.
g) 29. § (2) bekezdésében a „nyomozó hatóságok és” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság, az
előkészítő  eljárást  folytató  szerv  és”  szöveg  és  a  „körében”  szövegrész  helyébe  az  „esetén”
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

111. §

Az  Európai  Unió  bűnüldözési  információs  rendszere  és  a  Nemzetközi  Bűnügyi  Rendőrség
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV.
törvény

c)  14/F.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában az  „1998.  évi  XIX.  törvényben (a  továbbiakban:  Be.)”
szövegrész  helyébe  a  „törvényben”  szöveg  és  a  „Be.  rendelkezéseit”  szövegrész  helyébe  a
„büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § (2) bekezdés - Tvdtv. 7. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tvdtv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A megállapodásból származó viták rendezése érdekében a felek egyeztetést kötelesek folytatni.
Amennyiben az egyeztetés keretében tizenöt napon belül a vitás kérdést nem sikerül rendezni, a
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felek bármelyike bírósághoz fordulhat. Az eljárás lefolytatására kizárólag a Fővárosi Törvényszék
rendelkezik  hatáskörrel,  amely  a  polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  X.
fejezete alapján jár el.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. § 19. pont
Módosítás jellege: módosítás

145. §

A Tvdtv.
19.  30.  §  (2)  bekezdésében  a  „nyilvántartásban”  [szövegrész]szövegrészek helyébe  a
„nyilvántartási rendszerben” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 161. § - Jszbt. 18. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

161. §

A Jszbt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) Ha az ügyészség a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozza, a bíróság
ítéletében

b) az indítványt elutasítja, vagy”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

180. §

A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban:
2002. évi LIV. törvény)

f)  16/B.  §  (7)  [bekezdésében  ]bekezdés  a)  pont  ab)  alpontjában  a  „nyomozást”  szövegrész
helyébe a „büntetőeljárást” szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § k) pont
Módosítás jellege: elhagyás

180. §

A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban:
2002. évi LIV. törvény)

[k)  39.  §  (2)  bekezdésében  az  „előzetes  letartóztatásban”  szövegrész  helyébe  a
„letartóztatásban” szöveg és]

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 183. §
Módosítás jellege: elhagyás

[183. §

A jogi  segítségnyújtásról  szóló  2003.  évi  LXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Jst.)  7.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelkezésre álló jövedelem számításánál a havi jövedelembe be kell számítani a féllel
egy háztartásban élő személy jövedelmét is – kivéve, ha ellenérdekű személy a féllel fennálló
jogvitában  vagy  közigazgatási  hatósági  eljárásban  –,  és  ezt  az  összeget  kell  elosztani  a
háztartásban élő személyek számával. A háztartáshoz azt a személyt is hozzá kell számítani,
akinek az eltartásáról a fél köteles gondoskodni.”]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 184. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

184. §

A  [Jst.  ]jogi  segítségnyújtásról  szóló  2003.  évi  LXXX.  törvény (a  továbbiakban:  Jst.)  17.  §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 184. § - Jst. 17. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

184. §
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A Jst. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) Az állam a büntetőeljárásban jogi segítségnyújtás keretében a 18. §-ban és a 19. §-ban foglalt
feltételek fennállása esetén a következő támogatásokat nyújtja:

b) a terhelt részére a kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi előlegezése és viselése[ (e
Fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: költségkedvezmény)].”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 184. § - Jst. 17. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

184. §

A Jst. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt [költségkedvezmény]támogatás tartalmát a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 185. § - Jst. 18. §
Módosítás jellege: módosítás

185. §

A Jst. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

A természetes  személy sértett,  magánvádló,  pótmagánvádló,  magánfél,  vagyoni  érdekelt,  egyéb
érdekelt  és a terhelt  részére a  [költségkedvezmény]támogatás az e törvényben foglalt  feltételek
teljesítése esetén az állampolgárságra tekintet nélkül engedélyezhető.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 186. § - Jst. 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

186. §

A Jst. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A fél  az  e  törvényben  meghatározott  támogatások  (a  továbbiakban  e  Fejezetben  együtt:
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támogatás)  iránti  kérelmét  a  jogi  segítségnyújtó  szolgálathoz  egy  példányban,  az  erre  a  célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtja be.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 187. § - Jst. 27. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

187. §

A Jst. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a felülvizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy a támogatás feltételei nem állnak
fenn,  [illetve ]a  [fél a kitűzött határidőre nem nyilatkozik, vagy nem csatolja a felhívásban
megjelölt igazolásokat, a ]jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatást határozattal megvonja.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. §
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. §

(1) A 17. § (1) bekezdésében meghatározott  [költségkedvezmény ]támogatás (a továbbiakban e
Fejezetben  együtt:  támogatás)  engedélyezésére  és  igénybevételére  a  [IV]VI.  Fejezetben  foglalt
szabályokat az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A [költségkedvezmény]támogatás engedélyezése iránti kérelmet a büntetőeljárásban – ha a Be.
másként  nem  rendelkezik  –  legkésőbb  a  bíróság  ügydöntő  határozatának  meghozataláig  lehet
előterjeszteni  a  jogi  segítségnyújtó  szolgálathoz.  A  [költségkedvezmény]támogatás hatálya  a
kérelem  előterjesztésétől  a  büntetőeljárásnak  a  bíróság  jogerős  ügydöntő  határozatával  vagy
véglegessé  vált  nem  ügydöntő  végzésével  történő  befejezéséig,  vagy  az  ügyészségnek  vagy  a
nyomozó  hatóságnak  a  feltételes  ügyészi  felfüggesztés  vagy  közvetítői  eljárás  céljából  történő
felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata
meghozataláig tart,  és kiterjed a perújításra,  a felülvizsgálatra,  az egyszerűsített  felülvizsgálatra,
valamint a különleges eljárásokra is.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A  [költségkedvezményt]támogatást engedélyező  határozatnak  a  41.  §  (1)  bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell a következőket is:”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A költségkedvezményt  engedélyező határozatnak a  41.  §  (1)  bekezdésében foglaltakon túl
tartalmaznia kell a következőket is:

b) a [költségkedvezmény]támogatás formáját (pártfogó ügyvédi képviselet, kirendelt védő);”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A [költségkedvezményt]támogatást engedélyező határozatról a jogi segítségnyújtó szolgálat
haladéktalanul  tájékoztatja  a  büntetőeljárást  folytató  bíróságot,  ügyészséget  vagy  nyomozó
hatóságot.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (8) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  A jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  [költségkedvezmény]támogatás feltételeinek  fennállását
felülvizsgálja”
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (8) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A jogi segítségnyújtó szolgálat a költségkedvezmény feltételeinek fennállását felülvizsgálja
b) a [költségkedvezmény]támogatás hatályának fennállása alatt bármikor, ha adat merül fel arra
nézve, hogy annak feltételei már az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - Jst. 63. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  A jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  [költségkedvezmény]támogatás végleges  vagy  jogerős
megvonásáról  haladéktalanul  értesíti  a  büntetőeljárást  folytató  bíróságot,  ügyészséget,  nyomozó
hatóságot és a pártfogó ügyvédet.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 189. § (1) bekezdés - Jst. 63/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

189. §

(1) A Jst. 63/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  [költségkedvezmény]támogatás engedélyezésének  ügyében  eljárt  jogi  segítségnyújtó
szolgálat  a  pártfogó  ügyvéd  kérelmére,  ha  annak  jogszabályban  foglalt  feltételei  fennállnak,  a
pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 190. §
Módosítás jellege: kiegészítés

190. §
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A Jst. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (2) Pártfogó ügyvédi képviseletet a névjegyzékben szereplő ügyvéd és - a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - jogi segítő szervezet láthat el, amennyiben rendelkezik a bíróságokkal való elektronikus
kapcsolattartáshoz szükséges technikai feltételekkel. A névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet
büntetőeljárásban akkor láthatja el a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél pártfogó
ügyvédi képviseletét, ha megfelel a Be. 61. § (3) bekezdés e) pontja szerinti feltételeknek, egyéb
személyek pártfogó ügyvédjeként büntetőeljárásban nem járhat el.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

191. §

A Jst.
[1. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „közös” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. § 3-6. pont
Módosítás jellege: módosítás

191. §

A Jst.
[3.  7.  §  (2)  bekezdésében  a  „közös  háztartásban”  szövegrész  helyébe  a  „háztartásban”
szöveg,
4.  18.  §-át  megelőző  alcímében  a  „támogatás  igénybevételének”  szövegrész  helyébe  a
„költségkedvezmény engedélyezésének” szöveg,]
5. 19.  § (1)  bekezdésében a  [„támogatásra a sértett]„sértett,  a  magánvádló,  a  magánfél,  az
egyéb érdekelt  és a pótmagánvádló” szövegrész helyébe a  [„költségkedvezményre a sértett]
„sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt és a
terhelt” szöveg,
[6.  19.  §  (2)  bekezdésében az „a támogatás” szövegrész  helyébe a „költségkedvezmény”
szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. § 14-16. pont
Módosítás jellege: módosítás
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191. §

A Jst.
14. 63/A. § (4) bekezdésében az „A pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegéről” szövegrész helyébe
az „Az eljárási előleg megállapításáról” szöveg[,] és
15. 63/A. § (6) bekezdésében a „döntésében” szövegrész helyébe a „határozatában” szöveg és az
„a díj” szövegrész helyébe az „a pártfogó ügyvédi díj” szöveg[ és]
[16.  68.  §  (2)  bekezdésében  a  „sértett”  szövegrész  helyébe  a  „sértett,  a  magánvádló,  a
pótmagánvádló és  a magánfél”  szöveg és  a „Be.  58.  §  (3)  bekezdésében meghatározott”
szövegrész helyébe a „Be. 61. § (3) bekezdés e) pontja szerinti” szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 192. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

192. §

Hatályát veszti a Jst.
[b) 68. § (2) bekezdésében a „polgári eljárásban” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 194. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

194. §

Az Eht.
a)  92.  §-át  megelőző  alcímében,  92.  §  (3)  bekezdésében,  valamint  [a  ]188.  §  64.  és  105.
pontjában a „titkos adatszerzés” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazása” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 194. § k) és l) pont
Módosítás jellege: módosítás

194. §

Az Eht.
k) 182. § (1) bekezdés c) pontjában a „titkos információgyűjtéssel, illetve titkos adatszerzéssel
felhatalmazott”  szövegrész  helyébe  a  „titkos  információgyűjtés  folytatására,  illetve  leplezett
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eszközök alkalmazására feljogosított” szöveg[,] és
[l)  188.  §  64.  pontjában a  „titkos adatszerzés”  szövegrész helyébe a  „leplezett  eszközök
alkalmazása” szöveg és]

lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 216. § (2) bekezdés - Ást. 11. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ást. 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazolás hatályát veszti, ha)

„a)  az  igazolásban  szereplő  cselekmény  miatt  indított  büntetőeljárásban  az  eljáró  bíróság,
ügyészség,  nyomozó  hatóság  a  feljelentést  bűncselekmény  vagy  bűncselekmény  gyanújának
hiánya miatt elutasítja, vagy a bíróság eljárást megszüntető jogerős vagy véglegessé vált, illetve
az  ügyészség  vagy  a  nyomozó  hatóság  további  jogorvoslattal  nem  támadható  eljárást
megszüntető határozatot hoz,[ vagy]”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 216. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az Ást.  11.  § (5a)  bekezdés  c)  pont  cb) és  cc)  alpontja  helyébe a  következő  [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 232. § - Bktv. 4. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

232. §

A Bktv. 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

(1) Közvetítőként nem járhat el,
a) aki a büntetőeljárásban gyanúsítottként, védőként, továbbá sértettként, feljelentőként vagy ezek
segítőjeként  vesz  vagy vett  részt,  valamint  ezeknek a  [Btk.  ]Büntető  Törvénykönyvről  szóló
2012.  évi  C.  törvény  459.  §  (1)  bekezdés  14.  pontjában  meghatározott  hozzátartozója  (a
továbbiakban: hozzátartozó),”

Módosítópont sorszáma: 45.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 243. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

243. §

A Bktv. a 14. [§-át]§-t követően a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 246. § - Bktv. 17. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

246. §

A Bktv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állam viseli
b) azt  a költséget,  amely annak kapcsán merült  fel,  hogy a gyanúsított  hallássérült,  siketvak,
beszédfogyatékos,  [másokból ]más okból  nem képes kommunikálni vagy abban súlyos fokban
korlátozott, illetve a magyar nyelvet nem ismeri vagy az eljárás során nemzetiségi anyanyelvét
használta.”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 258. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

258. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
c) 48. § (1) bekezdés a) pontjában[, 68. § (3) bekezdésében] és 80/J. § (1) bekezdés a) pontjában
a  „szabadságot  korlátozó  kényszerintézkedés”  szövegrész  helyébe  a  „szabadságot  érintő
kényszerintézkedés” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 265. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

265. §

A Bszt.
a)  116.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  és  116/A.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  a  „bírói  ítélet”
szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § 26. pont
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A Bnytv.
26.  70/A.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában  a  „nyomozó  hatóság;”  szövegrész  helyébe  a
[nyomozó]"nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást lefolytató szerv;” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 405. § 52. pont
Módosítás jellege: elhagyás

405. §

Az EUtv.
[52. 59. § (2) bekezdésében a „ho gy” szövegrész helyébe a „hogy” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 405. § 62. pont
Módosítás jellege: módosítás

405. §

Az EUtv.
62. 63/C. § (2) bekezdésében, 68/D. § (2) bekezdésében a „lakóhelye, tartózkodási helye vagy
fogvatartásának helye” szövegrész helyébe a „tényleges tartózkodási helye” szöveg, a „lakóhelye,
[”  ] tartózkodási  helye  vagy  székhelye”  szövegrész  helyébe  a  [„tényleges”  ]„tényleges
tartózkodási  helye  vagy  székhelye”  szöveg  és  a  „kihallgatandó  személy  Magyarországon
lakóhellyel  vagy  tartózkodási  hellyel,  illetve  a  szakértőként  meghallgatandó  személy
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik” szövegrész
helyébe a „kihallgatandó, illetve a szakértőként meghallgatandó személy tényleges tartózkodási
helye vagy székhelye nem ismert” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 52.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 408. §
Módosítás jellege: módosítás

408. §

A hulladékról szóló 2012. évi  CLXXXV. törvény 85. § (3) bekezdés c) pontjában az „ügyész”
szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 428. § - Körtv. 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

428. §

A Körtv. 26-28. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. §

(1)  A  körözési  eljárást  lefolytató  szerv  a  büntetőeljárásról  szóló  2017.  évi  XC.  törvény  (a
továbbiakban:  Be.)  268.  §  (1)  bekezdés  c)  és  d)  pontja  alapján  bűncselekmény  elkövetésével
[(megalapozottan) ]gyanúsítható, illetve megalapozottan  gyanúsítható személlyel összefüggésben
elrendelt, valamint a Be. alapján kibocsátott elfogatóparancs alapján elrendelt körözés végrehajtása
során”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 429. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

429. §

A Körtv. 29.  [§ (1)-(4) bekezdése ]§-a  helyébe a következő  [rendelkezések lépnek:]rendelkezés
lép:

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 429. § - Körtv. 29. § új (3a) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

429. §

A Körtv. 29. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„  (3a) A körözési eljárást lefolytató szerv a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
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XLIX. törvény 33. § (1a) bekezdése alapján elrendelt dolgok körözésének végrehajtása során az
Rtv. 29. §-a, 30. §-a, 32. §-a, 39. §-a és 42. § (1) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 514. § - Bv. tv. 436. § (13) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

514. §

A Bv. tv. 436. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E törvénynek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi … törvény  [466]473. §-ával megállapított 69/A-
69/C. § szerinti eljárásokat a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság folytatja le, ha

a) a 329. § (1) bekezdése szerinti kórrajzkivonat, vagy
b) az indítvány, illetve a kérelem,

2018. június 30. napjáig a bíróságra beérkezett.”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 515. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

515. §

A Bv. tv.
5. 4. § (2)-(4) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 13. § (5) bekezdésében, 32. § (2)
és (7) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés b), d) és g) pontjában, 51. § (2) bekezdésében, 59. § (3)
bekezdésében, 61. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében, 61/C. § (1b) és (1c) bekezdésében, 64. § (1)
és  (6)  bekezdésében,  65.  §  (1)  bekezdésében,  66.  §  (1)-(2)  bekezdésében,  67.  §  (1)  és  (3)
bekezdésében, 68. § (8) bekezdésében, 68/A. § (1) bekezdésében, 70. § (1) bekezdésében, 70/A. §
(1)  bekezdésében,  71.  §  (1)  bekezdésében,  104.  §  (2)  bekezdés  g)  pontjában,  114.  §  (3)
bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, 154. § (2) bekezdésében, 166. § a) pontjában, 172. § (3)
bekezdésében, 177. § (4) bekezdésében, 180/A. § (1) bekezdés c) pontjában, 187. § (3) bekezdés
b) pontjában, 275. § (2) bekezdésében, 283. § (5) bekezdésében, 286. § (2)-(3) bekezdésében,
290. § (2) bekezdésében, 307. § (2) bekezdésében, 314. § (2) [bekezdésében ]és (3) [bekezdés d)
pontjában]bekezdésében, 315. § (4) bekezdésében, 317. § (1)-(2) és (6)-(7) bekezdésében, 340.
§-ában, 372. § (2) és (5) bekezdésében, 385. § (3) bekezdésében, 387. § (2) bekezdésében, 390. §
(2a)  bekezdésében,  397.  §  b)  pontjában,  406.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában,  (6),  (8)-(9)
bekezdésében,  422.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában,  426.  §  (3)  bekezdésében,  428.  §  (1)
bekezdésében, 429. § (1) bekezdésében és 434. § (5) bekezdésében az „ügyész” szövegrészek
helyébe az „ügyészség” szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 528. § új 13. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

528. §

A Hszt.
13. 305. § (3) bekezdés c) pontjában a "tagja" szövegrész helyébe a "tisztségviselője" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 562. § 71. pont
Módosítás jellege: módosítás

562. §

Az új Be.
71. 622.  § (2)  bekezdése a  „határozata  kiadmányainak” szövegrész helyett  a  „határozatának”
szöveggel,  illetve a  „határozatának  [kiadmányaival”]kiadmányával” szövegrész helyett  az  „a
határozatával” szöveggel,

lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 562. § 74. pont
Módosítás jellege: módosítás

562. §

Az új Be.
74.  664.  §  (2)  bekezdése  a  „határozatának  kiadmányait”  szövegrész  helyett  a  „határozatát”
szöveggel,  illetve  a  „határozatának  [kiadmányaival”]kiadmányával” szövegrész  helyett  a
„határozatával” szöveggel,

lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 565. §
Módosítás jellege: módosítás

565. §
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A titkos  információgyűjtés  szabályainak az  új  büntetőeljárási  törvénnyel  összefüggő,  továbbá a
bírósági  végrehajtás  során  a  sértettnek  megítélt  polgári  jogi  követelések  kielégítési  sorrendjére
vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: TIGYtv.)

a)  1.  §  (4)  [bekezdésében]bekezdésének az  Rtv.[-be  beiktatott  új  ] 1.  §  (2)  bekezdés  6a.
[pontja  ]pontját  megállapító  rendelkezése  a  „személybiztosítási  és  létesítményvédelmi”
szövegrész helyett a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveggel,
b)  6.  [§-ában]§-ának az  Rtv.  7/D.  §  a)-c)  [pontja  ]pontját  módosító  rendelkezése  a
„bűncselekmény vagy szabálysértés miatt” szövegrészek helyett a „bűncselekmény, szabálysértés
vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt” szöveggel,
c)  10.  [§-ában]§-ának az  Rtv.  64.  §  e)  [pontja  ]pontját  módosító  rendelkezése  a
„személybiztosítási  és  létesítményvédelmi”  szövegrész  helyett  a  „személyvédelmi  és
létesítménybiztosítási” szöveggel,
d)  10.  [§-ában]§-ának az  Rtv.  65.  §  (6)  [bekezdése  ]bekezdését  módosító  rendelkezése  a
„személybiztosítási  és  létesítményvédelmi”  szövegrész  helyett  a  „személyvédelmi  és
létesítménybiztosítási” szöveggel és
e)  32.  [§-ában]§-ának a  NAV tv.  51.  §  (5)  [bekezdése ]bekezdését  módosító  rendelkezése  a
„nyomozóhatósági” szövegrész helyett a „nyomozó hatósági” szöveggel

lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 566. §
Módosítás jellege: módosítás

566. §

A TIGYtv. 11. § (1)  [bekezdésében]bekezdésének az Rtv. 77. § (1) bekezdés f)  [pontja ]pontját
módosító  rendelkezése  a  „személybiztosítási  és  létesítményvédelmi”  szövegrész  helyett  a
„személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 567. §
Módosítás jellege: módosítás

567. §

A TIGYtv. 39. [§-ában]§-ának az Ütv.[-be beiktatott új ] 25/D. § b) [pontja ]pontját megállapító
rendelkezése az „az ügyész az eljárás valódi céljának titokban tartásával,” szövegrész helyett az „az
eljárás valódi céljának titokban tartásával, az ügyész” szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 576. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(3) E törvény 1-323. §-a, 325. § (2) bekezdése, 326-354. §-a, 355. § b)-e) pontja, 356-379. §-a, 381-
471. §-a, 473-488. §-a, 490-527. §-a, 528. § 1-12. pontja, 528. § 13-14. pontja, 529-547. §-a és 570-
575. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 65.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
7. § (1) bekezdés - Itv. 57. § (2) 
bekezdés h) pont

…vagy [papír alapú ]papíralapú okirat … 
…másolataként [(továbbiakban ](a továbbiakban
együtt: …

2.
38. § (1) bekezdés - Vht. 10. § e) 
pont záró szövegrész

…szóló [értesítése]értesítés,

3.
38. § (1) bekezdés - Vht. 10. § f) 
pont záró szövegrész

…szóló [értesítése]értesítés,

4.
38. § (1) bekezdés - Vht. 10. § h) 
pont

…szóló [értesítése]értesítés,

5.
38. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…i)-m) [pontokkal]ponttal egészül…

6.
38. § (2) bekezdés - Vht. 10. § j) 
pont

…szóló [értesítése]értesítés,

7. 43. § nyitó szövegrész …(5)-(7) [bekezdéssekkel]bekezdéssel egészül…

8. 61. § nyitó szövegrész …pontja [a ]helyébe …

9.
84. § - 1997. évi XLVI. törvény 23.
§ (4) bekezdés

… számítani. Az…

10.
99. § - Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés 
e) pont

… tölt[,];

11. 124. § nyitó szövegrész …következő [rendelkezések]rendelkezés lép:

12. 128. § nyitó szövegrész …egészül [ki]ki:

13.
129. § (1) bekezdés - Tvdtv. 7. § 
(2) bekezdés

… [§-ában]§-ban meghatározott…

14.
138. § - Tvdtv. 33. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrész

…Programban [résztvevő ]részt vevő személy …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

15.
139. § (1) bekezdés - Tvdtv. 34. § 
(3) bekezdés c) pont

…programjában [résztvevő ]részt vevő magyar …

16.
141. § (2) bekezdés - Tvdtv. 36/A. 
§ (1) bekezdés

…vagy [a ](2) …

17. 145. § 17. pont … szöveg,

18.
152. § - Jszbt. 9. § (6) bekezdés c) 
pont

…bírósági [eljárásában]eljárásban felszólalhat…

19. 159. § - Jszbt. 16/B. § (2) bekezdés …figyelmeztetésnek [is ]ki …

20. 171. § - Jszbt. 25/D. § (6) bekezdés
…vonatkozó [rendelkezést]rendelkezését 
sérelmezte…

21. 180. § a) pont … szöveg[;],

22. 180. § e) pont …helyébe [a]az „az…

23. 240. § - Bktv. 11. § (2) bekezdés …a [jelenlevő ]jelen lévő segítők …

24. 271. § - Bnytv. 25. § c) pont
… [kábítószerhasználatot]kábítószer-használatot
kezelő…

25.
325. § (1) bekezdés - Bjt. 214. § 
(2) bekezdés

…pedagógus [ülnök jelöltjének ]ülnökjelöltjének
az …

26.
325. § (2) bekezdés - Bjt. 214. § 
(6) bekezdés

…katonai [ülnök jelölt]ülnökjelölt,… 
… helye, több…

27. 381. § 3. pont …felfüggesztés [tartama]tartama" szöveg…

28. 381. § 6. pont …az [„ítéletben”]„ítéletében” szövegrész…

29. 381. § 20. pont … bekezdésében[,] a…

30.
384. § (1) bekezdés - MÁOK tv. 
27. § (1) bekezdés

…a [kilencven napos ]kilencvennapos határidő 
… 
…a [három éves ]hároméves határidő …

31. 423. § …szerv,[”szöveg ]” szöveg lép.

32. 454. § - Bv. tv. 10. § (7) bekezdés … 81- …82.[-82.] …

33.
455. § (3) bekezdés - Bv. tv. 11. § 
(9) bekezdés

…képviselőjét [felvilágosítás-
kérési]felvilágosításkérési és [irat-
megismerési]iratmegismerési jog…

34. 457. § - Bv. tv. 17. § (1) bekezdés
…legfeljebb [harminc napos ]harmincnapos 
határidőt …

35.
459. § - Bv. tv. 19. § (1) bekezdés 
a) pont

…a [személyi adat- ]személyiadat- és …

36. 465. § nyitó szövegrész …§-a [helyébe-a ]helyébe a következő …

37. 467. § - Bv. tv. 44. § (2) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő ügyész …

38. 467. § - Bv. tv. 44. § (4) bekezdés … halasztás[,] vagy…

39.
468. § - Bv. tv. 44/A. § (2) 
bekezdés

… kivéve, ha…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

40.
471. § (3) bekezdés - Bv. tv. 50. § 
(4a) bekezdés záró szövegrész

…segítőt [felvilágosítás-
kérési]felvilágosításkérési és [irat-
megismerési]iratmegismerési jog… 
… [felvilágosítás-kérési]felvilágosításkérési,… 
… [irat-megismerési]iratmegismerési,…

41.
472. § - Bv. tv. 65/A. § (1) 
bekezdés

… bv. intézet…

42.
473. § - Bv. tv. 69/B. § (2) 
bekezdés

… szükségességéről[,] vagy…

43.
473. § - Bv. tv. 69/B. § (8) 
bekezdés

…– [elmeorvos szakértői ]elmeorvos-szakértői 
véleményt …

44.
479. § (1) bekezdés - Bv. tv. 113. § 
(2a) bekezdés

…a [nyomozóhatóság ]nyomozó hatóság az …

45.
480. § (1) bekezdés - Bv. tv. 114. § 
(1) bekezdés

… érték-[,] vagy…

46. 498. § - Bv. tv. 329. § (1) bekezdés
…részletes [kórrajz-kivonatot]kórrajzkivonatot 
megküldi…

47.
506. § (2) bekezdés - Bv. tv. 390. § 
(1a) bekezdés nyitó szövegrész

… bv. intézet…

48. 515. § 14. pont
…az [„irat-megismerési”]„iratmegismerési” 
szöveg…

49.
540. § - 2016. évi CXXX. törvény 
123. § (1) bekezdés záró 
szövegrész

…megindítására [harminc napos ]harmincnapos 
határidőt …

50. 559. § - új Be. 155. § (3) bekezdés … benyújtást[ ],…

51. 559. § - új Be. 159. § (2) bekezdés …a [papír alapú ]papíralapú ügyiratot …

52. 562. § 14. pont … „honlapján, és”…

53. 562. § 27. pont …(3) [bekezdésében]bekezdése az…

54. 562. § 53. pont …(2) [bekezdésében]bekezdése a…

55. 562. § 84. pont …„a [LXXV.-LXXVII.]LXXV-LXXVII. …

56. 562. § 85. pont …(1) [bekezdésében]bekezdése a…

Módosítópont sorszáma: 66.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 322. § - Bjt. 110. § (2) bekezdés … büntetőeljárás[,] vagy…

2. 323. § - Bjt. 117. § (2) bekezdés … indult, és…
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Indokolás

1-4. Technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-4.

5. Tekintettel  arra,  hogy  a  polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvény 21. §
(3)  bekezdésének szövege [Vht.  56.  §  (1)  bekezdése]  a  törvény országgyűlési  tárgyalása  során
megváltozott, szükséges e törvényjavaslat rendelkezésének a 2017. évi CXXX. törvény módosított
szövegéhez történő hozzáigazítása. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6-19. Technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6-19.

20. A módosítás elhagyása indokolt. Ha ugyanis olyan személy tartásáról köteles a fél gondoskodni,
aki nem lakik vele egy háztartásban, úgy a fél számára az eltartott személy csak a fél által fizetendő
tartásdíj  mértékig  jelent  anyagi  terhet,  így  félrevezető  eredményre  vezethet  az  eltartottat  a
kérelmező  fél  háztartásához  teljes  mértékben  hozzátartozó  személyként  elismerni.  Emellett  a
kérelmező  felet  terhelő  tartási  kötelezettséget  az  ismert  mértékig  a  fél  nettó  jövedelmének
számításánál  a  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  figyelembe  veszi.  Ezen  érvekre  figyelemmel  vált
szükségessé a rendelkezés elhagyása. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20.

21. A törvényjavaslat 183. §-ának elhagyásából eredő technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 21.

22. A költségkedvezmény fordulat elhagyásából eredő technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 22.

23. Bár a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján a
büntetőeljárásban  nyújtott  támogatások  tartalmilag  költségkedvezménynek  minősülnek,  de
figyelemmel arra, hogy mind a Jst. peren kívüli támogatásokra vonatkozó rendelkezései, mind a
törvény polgári eljárásokban nyújtható támogatásokkal kapcsolatos szabályai a jogi segítségnyújtás
rendszere szempontjából releváns „támogatás” kifejezést használják, ettől a főszabálytól a törvény
koherenciájának  biztosítása  érdekében  a  büntetőeljárás  kapcsán  sem  indokolt  eltérni.  Ezért  a
törvényjavaslatban  a  jelenleg  szereplő  „költségkedvezmény” kifejezés  helyett  a  „támogatás”
fogalomra szükséges utalni a büntetőeljárásban biztosítható támogatásokkal összefüggésben is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 23.

24. A  4.  pontban  kifejtett  indokok  alapján  a  törvényjavaslatban  jelenleg  szereplő
„költségkedvezmény” kifejezés  helyett  a  „támogatás” fogalomra  szükséges  utalni  a
büntetőeljárásban biztosítható támogatásokkal összefüggésben is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 24.

25. Továbbra is szükséges a hatályos szövegben szereplő „(a továbbiakban e Fejezetben együtt:

24



támogatás)”  fordulat  megtartása.  A  Jst.  felépítésének  sajátossága,  hogy  az  egyes  szerkezeti
egységek esetében más és más támogatási formák minősülnek az adott szerkezeti egység esetében
releváns támogatásnak. A Jst. 22. § (1) bekezdésében foglalt fordulat elhagyása esetén nem lenne
egyértelmű, hogy a IV. Fejezet alkalmazásában a törvény mit ért támogatás alatt. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 25.

26. A megjelölt fordulatot azért szükséges törölni, mert az megegyezik a Jst. hatályos 27. § (2)
bekezdés  a)  pontjában  foglalt  szöveggel.  A  rendelkezés  változatlanul  hagyása  esetén  a  fél
nyilatkozattételének  elmulasztása  esetén  a  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  mérlegelésétől  függene,
hogy  a  támogatást  visszamenőleges  vagy  pro  futuro  hatállyal  vonja  meg.  Ugyanakkor  a  fél
együttműködési  kötelezettségének  elmulasztása  minden  esetben  indokolja  a  visszafizetési
kötelezettség megállapítását. Erre tekintettel szükséges a Jst.  27. § (1a) bekezdésének megfelelő
módosítása. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 26.

27. A  4.  pontban  kifejtett  indokok  alapján  a  törvényjavaslatban  jelenleg  szereplő
„költségkedvezmény” kifejezés  helyett  a  „támogatás” fogalomra  szükséges  utalni  a
büntetőeljárásban  biztosítható  támogatásokkal  összefüggésben  is.  Szükséges  továbbá  a
törvényjavaslat  186. §-ában foglaltakhoz hasonló okok miatt  az  „(a továbbiakban e Fejezetben
együtt:  támogatás)” fordulat  fenntartása.  Indokolt  ezen  kívül  a  Jst.  jelenlegi  szabályozási
logikájának megtartása, vagyis a büntetőeljárásokban nyújtott támogatásokra vonatkozó 63. §-ban
nem a IV. Fejezetre (közös eljárási szabályok), hanem a VI. Fejezetre (polgári eljárásokban nyújtott
támogatások) szükséges utalni. Ezzel biztosítható ugyanis, hogy a közös eljárási szabályok mellett
(amelyek értelemszerűen vonatkoznak a törvény hatálya alá tartozó valamennyi eljárásfajtájára) a
polgári eljárásban nyújtható támogatásokra vonatkozó és büntetőeljárási szempontból is releváns
eljárási szabályok is érvényesüljenek a büntetőeljárásban nyújtható támogatásokkal összefüggésben,
így elkerülhető a rendelkezések értelmezést is nehezítő megismétlése. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 27.

28-34. A  4.  pontban  kifejtett  indokok  alapján  a  törvényjavaslatban  jelenleg  szereplő
„költségkedvezmény” kifejezés  helyett  a  „támogatás” fogalomra  szükséges  utalni  a
büntetőeljárásban biztosítható támogatásokkal összefüggésben is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 28-34.

35. Kodifikációs  technikai  indokok  alapján  a  törvényjavaslat  191.  §  16.  pontjában  szereplő
szövegcserés  módosítás  és  a  192.  §  b)  pontjában  foglalt  hatályon  kívül  helyező  rendelkezés
újraszabályozó módosító rendelkezésben jelenik meg. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 35.

36. Indokolt a hatályos törvény szövege szerint fenntartani a törvényjavaslat 191. § 1. pontjában
megjelölt  rendelkezéseket,  mert  e  rendelkezéseknek  megfelelően,  azokra  építve  kerültek
meghatározásra a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári  és közigazgatási  bírósági
eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény – széles körben leegyeztetett –
rendelkezései is. A két törvény összhangja nélkülözhetetlen. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 36.

25



37. Indokolt a hatályos törvény szövege szerint fenntartani a törvényjavaslat 191. § 3. pontjában
megjelölt  rendelkezéseket,  mert  e  rendelkezéseknek  megfelelően,  azokra  építve  kerültek
meghatározásra a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári  és közigazgatási  bírósági
eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény – széles körben leegyeztetett –
rendelkezései is. A két törvény összhangja nélkülözhetetlen. A 191. § 4. pontjában foglalt módosítás
elhagyása a törvény egységes szóhasználatának biztosítása érdekében szükséges. A 191. § 5. és 6.
pontjának módosítása arra tekintettel vált szükségessé, mivel a törvényjavaslatban jelenleg szereplő
„költségkedvezmény” kifejezés  helyett  a  „támogatás” fogalomra  kell  utalni  a  büntetőeljárásban
biztosítható támogatásokkal összefüggésben is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 37.

38. A 191. § 16. pontjában foglalt rendelkezés a továbbiakban a törvényjavaslat  új  190. §-ában
jelenik meg. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 38.

39. A 192.  §  b)  pontjában foglalt  rendelkezés  a  továbbiakban a törvényjavaslat  új  190.  §-ában
jelenik meg. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 39.

40. Technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 40.

41-57. Technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 41-57.

58. A törvényjavaslat 355. § a) pontja tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 34. § (3) bekezdés c) pontjának módosítását akként, hogy
az összeférhetetlenség nem a más kamarai tagság, hanem a más kamarában betöltött tisztségviselői
pozíció  betöltéséhez  kötődik.  Erre  a  módosításra  azért  volt  szükség,  hogy  az  ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 2018. január 1-i hatállyal
történő módosításával megvalósuló, a kamarai tagságnak a jogtanácsosokra történő kiterjesztése ne
eredményezzen a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK)
tisztségviselői  esetében  összeférhetetlenséget,  figyelemmel  arra,  hogy  az  Üttv.  fentiek  szerinti
módosítása  mögött  nem  az  érintett  kormánytisztviselők  és  állami  tisztviselők  MKK  vezető
tisztségviselői köréből történő kizárására irányuló szándék állt.  Megállapítható azonban, hogy a
Kttv.-hez  hasonló  probléma  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) kapcsán is fennáll.
A Hszt. 305. § (3) bekezdés c) pontja ugyanis hasonló rendelkezést tartalmaz, mint a Kttv. már
említett és a törvényjavaslattal módosítandó 34. § (3) bekezdés c) pontja. Annak érdekében, hogy a
két  kar  –  az  MKK  és  a  Hszt.  hatálya  alá  tartozó  Magyar  Rendvédelmi  Kar  –  tisztségviselői
tekintetében az összeférhetetlenségi  szabályok közötti  összhang adott  legyen,  szükséges  a  Hszt.
305. § (3) bekezdés c) pontjának megfelelő módosítása is a koherencia probléma megszüntetése
érdekében. Ennek kapcsán utalni kell az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY  határozat  44.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára,  és  arra,  hogy  a  Kttv.  és  a  Hszt.  érintett
rendelkezéseinek szoros tartalmi összefüggése okán, a jogrendszer egységességének biztosítása és a
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rendelkezések közötti  koherencia  megteremtése  érdekében szükséges  a  Hszt.  módosítása  is.  Az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 42. § b) pontja alapján
lehetőség  van  egy  törvényjavaslat  által  eredetileg  nem  érintett  törvényi  rendelkezés  módosító
javaslattal történő módosítására, ha az a 44. § (1) bekezdésében foglalt valamely szempont miatt
szükséges.  A fentiek  alapján  a  Hszt.  módosítása  a  jogrendszer  egységébe  való  illeszkedésre
tekintettel indokolható. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 58.

59-63. Technikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 59-63.

64. Tekintettel arra, hogy az Üttv. módosítás 2018. január 1-jével lép hatályba, a Hszt. módosítandó
rendelkezését is 2018. január 1-jével kell hatályba léptetni. Erre figyelemmel vált szükségessé a
törvényjavaslat hatálybalépésről rendelkező 576. §-ának megfelelő módosítása is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 64.

65-66. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 65-66.
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