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A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/18316. szám)
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 módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság  –  a  HHSZ  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítási
javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. november 21. napján 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. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/18316/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 334. §
Módosítás jellege: kiegészítés

334. §

Az Ütv. 5. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„  26/A. §

(1)  Az ügyészség nyomon követi  a  médiaszolgáltatók és  a  sajtótermékek oknyomozó riportjait,
hivatalból vizsgálja a korrupciós cselekményekre, a közpénzekkel vagy a nemzeti vagyonnal való
gazdálkodással összefüggő más jogsértésekre, illetve az életet,  a testi  épséget vagy a természeti
elemeket  és  a  jövő  nemzedékek  életfeltételeit  sértő  vagy  veszélyeztető  cselekményekre  és
mulasztásokra vonatkozóan megjelent állítások bizonyíthatóságát.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  vizsgálatok  eredményéről  az  ügyészség  honlapján  havi
rendszerességgel tájékoztatót tesz közzé.”

T/18316/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/18316/4/1. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.
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A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/18316/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 551. §
Módosítás jellege: kiegészítés

551. §

Az új Be. 50. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„  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.”

T/18316/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/18316/3/1. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 
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