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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Bv. tv. 436. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(14)  A börtönzsúfoltsági  kártalanításokkal  kapcsolatos  visszaélések  megszüntetése  érdekében
szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi …. törvény hatálybalépését követően az
alapvető  jogokat  sértő  elhelyezési  körülmények  miatti  kártalanítási  igény  tárgyában  hozott
határozatban megítélt kártalanítási összeg [2020. június 15-ig nem fizethető ki]a Fidesz - Magyar
Polgári  Szövetség  és  a  Kereszténydemokrata  Néppárt  országgyűlési  képviselőcsoportjainak  az
Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény 113.  §  (1)  bekezdése  szerint  járó  összegből,
továbbá  e  képviselőcsoportokhoz  tartozó  országgyűlési  képviselők  tiszteletdíjából,  valamint  a
Kormány tagjainak illetményéből kerül kifizetésre.”

Indokolás 

1. 

Az Országgyűlés e Javaslattal olyan problémát tervez kezelni, amit a kormánypártok okoztak:
2016. szeptemberében a Kormány nyújtotta be azt az elhibázott törvényjavaslatot, amely alapján
a  bíróságoknak  bármiféle  mérlegelés  nélkül,  kötelezően  kellett  megállapítania  a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



börtönzsúfoltsággal  kapcsolatos  kártalanításokat.  Valamennyi  ellenzéki  párt  már  a
törvényjavaslat általános vitáján szót emelt a tervek ellen, kiemelve: hatalmas hibát készülnek
elkövetni a kormánypártok, társadalmi felháborodás lesz a döntésük eredménye.

A Fidesz  és  a  KDNP azonban  nem  hallgatott  a  figyelmeztetésre:  csak  a  kormánypártok
szavazták meg a törvényt, az ellenzékiek nem.

Éppen ezért indokolt, hogy a Javaslat normaszövegét összhangba hozzuk a preambulummal:
a társadalom  igazságérzetét  messzemenőkig sérti,  hogy a kormánypártok nem osztoznak
abban a felelősségben, aminek (tíz év kormányzást követően) okozói voltak, így hát vegyék
ki a részüket az elítélteknek fizetett kártalanítások terhében: a hatályos törvényt támogató
kormánypárti  frakciók,  országgyűlési  képviselők  és  az  azt  benyújtó  Kormány  tagjai
tartozzanak anyagi felelősséggel a börtönkártalanításokért!
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