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A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése
érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló törvényjavaslat

(T/9241. 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 nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. február 20. 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. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/9241/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2020. május 15-éig a nemzeti konzultáció eredménye
alapján  a  bűncselekményekből  származó  károk  enyhítéséről  szóló  és  a  bűncselekmények
áldozatainak érdekeit érvényre juttató új szabályozási rendszert dolgozzon ki[ 2020. május 15-éig],
amelyben a kifizetett kártalanításból minden felmerülő igény kielégíthető.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/9241/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Országgyűlés  felhívja a  Kormányt,  hogy a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020.
szeptember  30-áig  biztosítsa,  hogy  a  büntetés-végrehajtási  intézetek  átlagos  kihasználtsága  ne
haladja meg a teljes (száz százalékos) kihasználtságot. Ezzel összefüggésben - a 268/2016. (VIII.
31.) Korm. rendelet meghozatalakor hatályos szövegével megegyező módon - a tervezett börtönök
tervezését  és  kivitelezését  Kunmadarason,  Békésen,  Hevesen,  Komádiban,  Ózdon,  Kemecsén,
Csengerben, valamint Komlón az eredeti tervek szerint kezdje meg, továbbá 2020.12.31-ig fejezze
be.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Módosítópont: T/9241/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Bv. tv. 436. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Bv. tv. 436. §-a a következő (14) – (15) bekezdéssel egészül ki:

„(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. E bekezdés szerinti
felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6) bekezdésében foglalt időtartamba nem számít bele.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/9241/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Bv. tv. 436. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Bv. tv. 436. §-a a következő (14) – (15) bekezdéssel egészül ki:

„(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.”

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