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Összegző jelentés

a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/9918.) 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  –  2020.  április  23-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  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  és  az  általa  szükségesnek  tartott  változtatásokkal  fenntartott
pontjait,  valamint  az általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó összegző módosító  javaslatot
nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. április 23-án lezárta.

Budapest, 2020. április 23.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/9918. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/9918/2. 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 2017. évi XC. törvény
Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
Bv. tv.: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
EUtv.: az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 
CLXXX. törvény
Fbtv.: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény
NAV tv.: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
Nbjt.: a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény
Nbtv.: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
Rtv.: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény
Vkt.: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
2004. évi XXIX. törvény: az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
2005. évi CIX. törvény: a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások 
nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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1. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
b)  20/B.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  az  „emberkereskedelem”  szövegrész  helyébe  az
„emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg és a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény
(Btk. 370-376. § és 379-380. §)” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény
(Btk. 370-376. §, 380. § és a  [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló ]2020. [évi …. törvény hatályba lépéséig ]december 31-éig hatályban volt
Btk. 379. §), pénzmosás (Btk. 399. §)” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
b) 23. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az
„emberkereskedelem és  kényszermunka”  szöveg,  a  „vagyon  elleni  szándékos  bűncselekmény
(Btk. 370-373. §, 375-376. §, 379-380. [§)”]§),” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos
bűncselekmény (Btk. 370-373. §, 375-376. §, 380. § és a  [büntetőeljárásról szóló törvény és
más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]2020.  [évi …. törvény hatálybalépéséig ]
december 31-éig hatályban volt Btk. 379. [§)”]§),” szöveg, valamint a „költségvetési csalás (Btk.
396. §),” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 396. §), pénzmosás (Btk. 399. §),”
szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Nbtv. 3. számú melléklet 2.62. pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az Nbtv. 3. számú melléklet 2.62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Súlyos bűncselekmények:)
„2.62.  orgazdaság  [a  [büntetőeljárásról  szóló  törvény  és  más  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló ]2020.  [évi  … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig  hatályban volt
Btk. 379. § (1) és (3)-(6) bekezdése],”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - Nbjt. 25/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nbjt. 25/A. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A bíróság  ideiglenes  kiadatási  bűnügyi  felügyeletet[,] vagy  kiadatási  bűnügyi  felügyeletet
rendel el, ha a kiadni kért személy ideiglenes kiadatási letartóztatását vagy kiadatási letartóztatását a
14. § (3) bekezdésében, illetve a 14/A. § (2) bekezdésében meghatározott tartam felső határának
eltelte miatt kell megszüntetni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
b) 11. § (3) bekezdés b) pont 17. alpontjában az „orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §, Btk.
379. §),” szövegrész helyébe az „orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §, a [büntetőeljárásról
szóló  törvény  és  más  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  ]2020.  [évi  …  törvény
hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt Btk. 379. §),” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 10/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „XVI. fejezet II-IV. címében meghatározott köznyugalom,
közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás,” szövegrész helyébe a „XVI. fejezet II-
IV.  címében  meghatározott  köznyugalom,  közbizalom és  közegészség  elleni  bűncselekmény,
pénzmosás,  lopás,”  szöveg,  az  [„emberkereskedelem”  ]„emberrablás  feljelentésének
elmulasztása, emberkereskedelem” szövegrész helyébe az [„emberkereskedelem ]„emberrablás
feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg, valamint a „hanyag
kezelés,  orgazdaság  vagy  olyan  bűntett  miatt,  amelyet  bűnszervezet  keretében  követett  el”
szövegrész  helyébe  a  „hanyag  kezelés,  pénzmosás  vagy  olyan  bűntett  miatt,  amelyet
bűnszervezet keretében követett el, vagy a [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó
törvények  módosításáról  szóló  ]2020.  [évi  …  törvény  hatálybalépéséig  ]december  31-éig
hatályban volt orgazdaság miatt” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Fbtv.
b) 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az
„emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg és a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény
(Btk. 370-376. § és 379-380. §)” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény
(Btk. 370-376. §, 380. § és a  [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló ]2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt
Btk. 379. §), pénzmosás (Btk. 399. §)” szöveg

lép.

5



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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés - Vkt. 34. § (4) bekezdés b) pont be) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 34. § (4) bekezdés b)
pontja a következő be) alponttal egészül ki:
(Nem lehet hajóparancsnok, aki
büntetlen előéletű,  de akinek büntetőjogi  felelősségét  a bíróság jogerős  ügydöntő határozatában
megállapította)

„be) a [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]
2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt orgazdaság miatt,”

(szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,  ötévi  vagy  azt  meghaladó  végrehajtandó
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bűncselekmény
miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától
számított tíz évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés
esetén  a  mentesítés  beálltától  számított  öt  évig,  szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
szándékos  bűncselekmény miatt  kiszabott,  végrehajtásában  felfüggesztett  pénzbüntetés  esetén  a
mentesítés beálltától számított három évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól
eltiltás  vagy  járművezetéstől  eltiltás  végrehajtása  befejezésétől  vagy  végrehajthatóságának
megszűnésétől számított öt évig, gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól eltiltás
vagy járművezetéstől eltiltás végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől
számított három évig,)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §
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A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 3. melléklet 19.
pontjában  a  „Btk.  379.  §  (3)-(6)  [bekezdés”]bekezdés,” szövegrész  helyébe  az  „a
[büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]2020. [évi
…  törvény  hatálybalépéséig  ]december  31-éig  hatályban  volt  Btk.  379.  §  (3)-(6)
[bekezdés”]bekezdés,” szöveg lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés - 2004. évi XXIX. törvény 128. § (1) 
bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

(1)  Az  európai  uniós  csatlakozással  összefüggő  egyes  törvénymódosításokról,  törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXIX. törvény) 128. § (1) bekezdése a
következő e) ponttal egészül ki:
(Az  OLAF  Koordinációs  Iroda  az  OLAF  megkereséseinek,  illetve  az  európai  közösségi  jogi
normákban előírt  jelentéstételi  kötelezettség  teljesítése  céljából  a  büntetőeljárás  megindításának,
felfüggesztésének,  illetve befejezésének tényéről,  illetve a büntetett  előélethez fűződő hátrányos
következmények  alóli  mentesítés  bekövetkeztéig  bűnügyi  személyes  adatot  az  alábbi
bűncselekmények esetében kezelhet:)

„e) a  [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]
2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt orgazdaság.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés - 2005. évi CIX. törvény 5. § (2) 
bekezdés b) pont bd) alpont
Módosítás jellege: módosítás

34. §
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(1)  A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi CIX. törvény) 5. § (2)
bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó  munkakörben  nem  alkalmazható,  aki  büntetlen  előéletű,  de  akinek  a  büntetőjogi
felelősségét a bíróság jogerősen megállapította]

„bd) a [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]
2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt orgazdaság miatt”

(szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,  ötévi  vagy  azt  meghaladó  végrehajtandó
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bűncselekmény
miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától
számított tíz évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés
esetén  a  mentesítés  beálltától  számított  öt  évig,  szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
szándékos  bűncselekmény miatt  kiszabott,  végrehajtásában  felfüggesztett  pénzbüntetés  esetén  a
mentesítés beálltától számított három évig,)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2005. évi CIX. törvény
a) 5. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „visszaélés új pszichoaktív anyaggal,” szövegrész
helyébe a „visszaélés új pszichoaktív anyaggal, pénzmosás,” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az
„emberkereskedelem és  kényszermunka” szöveg,  a  „hűtlen  kezelés  (Btk.  376.  §),  orgazdaság
(Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. [§)”]§),” szövegrész helyébe a „hűtlen kezelés
(Btk. 376. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzmosás (Btk. 399. §),” szöveg, a „miatt
vagy” szövegrész helyébe a „miatt,” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „követett el, ” szövegrész helyébe a „követett el,
vagy” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (1) bekezdés - Szvmt. 6. § (3) bekezdés b) pont bd) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi  CXXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Szvmt.)  6.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  a  következő  bd)
alponttal egészül ki:
(Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:
akit)

„bd) a [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]
2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt orgazdaság alapján,”

[elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szvmt.
a) 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV.
törvény 283/B. §),” szövegrész helyébe a „visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV.
törvény 283/B. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §),” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az
„emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg, a „hanyag kezelés (Btk. 377. §), orgazdaság
(Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), vagy” szövegrész helyébe a „hanyag kezelés
(Btk.  377.  §),  jármű önkényes  elvétele  (Btk.  380.  §),  pénzmosás  (Btk.  399.  §),”  szöveg,  az
„alapján, vagy” szövegrész helyébe az „alapján, ” szöveg,
c) 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „követett el, ” szövegrész helyébe a „követett el,
vagy” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

47. §

(1) A [Btk. ]Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 59. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (2) bekezdés - Btk. 60. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Btk. 60. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a)  A határzár  tiltott  átlépése  (352/A.  §),  a  határzár  megrongálása  (352/B.  §),  a  határzárral
kapcsolatos építési munka akadályozása (352/C. §), valamint az embercsempészés (353. §) esetén
kiszabott  szabadságvesztés  mellett  a  kiutasítás  –  az  59.  §  (2)  és  (4)  bekezdése  szerinti  esetek
kivételével  –  nem  mellőzhető.  Határozott  tartamú  kiutasítás  esetén  annak  tartama  a  kiszabott
szabadságvesztés  tartamának  kétszerese,  de  legalább  két  év.  A  kiutasítás  tartamát  években,
hónapokban és napokban is meg lehet állapítani. E [szakasz]bekezdés alkalmazása esetén az 50. §
(2) bekezdése alkalmazásának nincs helye.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Btk. 184/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Btk. 184/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
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(A büntetés öt évtől [tizenöt]tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt)
„c) jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra”

(követik el.)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (3) bekezdés - Btk. 184/B. § (2a)-(2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Btk. 184/B. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A büntetés [kettő]két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős
mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el.

(2b) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen jelentős
mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Btk. 400. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

53. §

A Btk. 399. és 400. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A büntetés [bűntett]vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményt”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/20.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Btk. 461. §-a a következő [(5)-(7)](5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Btk. 461. § (5) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Btk. 461. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 184-184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta
hatóanyag-tartalma

f) az 55/2014.  (XII.  30.)  EMMI rendelet  1.  mellékletében szereplő jegyzék 5.  pontja szerinti
[vegyületcsoport]anyagok esetében a 2 gramm

mennyiséget nem haladja meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Btk. 461. § új (7a) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

55. §

A Btk. 461. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Só formában előforduló vegyületek esetén tiszta hatóanyag-tartalom alatt a bázis formában
megadott hatóanyag-tartalmat kell érteni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. §
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Btk.
1.  29.  §  (3)  bekezdés  e)  pontjában  a  „határozat  véglegessé  válásától”  szövegrész  helyébe  a
„további jogorvoslattal nem támadható határozat keltétől” szöveg,
2. 33. § (4) bekezdésében a „büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem
súlyosabb”  szövegrész  helyébe  a  „büntetési  tételének  alsó  határa  nem  éri  el  az  egy  év
szabadságvesztést” szöveg,
3. 92/B. § (1) bekezdésében a „megváltoztatatja,” szövegrész helyébe a „megváltoztatja,” szöveg,
4.  124/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  a  „jóváhagyására  olyan  a  bűncselekmény”  szövegrész
helyébe a „jóváhagyására olyan, a bűncselekmény” szöveg,
5. 184. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2a) bekezdés”, (5)
bekezdésében az  „(1)  vagy a (2)  bekezdésben” szövegrész helyébe  az  (1)-(2a)  bekezdésben”
szöveg,
6. 184/B. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2b) bekezdés”,
(4) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az (1)-(2b) bekezdésben” szöveg,
7. 184/C. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2b) bekezdés”,
(4) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az (1)-(2b) bekezdésben” szöveg,
8. 291. § (1) bekezdésében, 294. § (1) bekezdésében, 296. § (1) bekezdésében és 299. § (1)
bekezdésében az „a rá tekintettel harmadik személynek” szövegrész helyébe az „a rá tekintettel
harmadik személy által kért vagy harmadik személynek” szöveg,
9.  291.  §  (5)  bekezdésében  az  „(1)  bekezdésben  meghatározott”  szövegrész  helyébe  az  „(1)
bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott” szöveg,
10.  327.  §  (5)  bekezdés  e)  pontjában a  „2005.  június  27-i  1236/2005/EK tanácsi  rendelet  (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban: 1236/2005/EK rendelet)” szövegrész helyébe a „2019.
január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet  (e fejezet alkalmazásában a
továbbiakban: (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,
11. 329. § (5) bekezdés b) és c) pontjában az „1236/2005/EK rendelet” szövegrész helyébe az
„(EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
12. 382. §-ában a „jogtalan elsajátítás, orgazdaság, illetve jármű önkényes elvétele” szövegrész
helyébe a „jogtalan elsajátítás, illetve jármű önkényes elvétele” szöveg,
13. 393. § (1) bekezdésében és 394. § (1) bekezdésében az „egy évig” szövegrész helyébe a „két
évig” szöveg,
14. 394. § (2) bekezdésében a „két évig” szövegrész helyébe a „három évig” szöveg,
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15. 396. § (1) bekezdésében a „vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel” szövegrész
helyébe a „bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel” szöveg,
16. 396. § (3) bekezdés b) pontjában az „a nagyobb vagyoni hátrányt okozó” szövegrész helyébe
az „az (1) bekezdésben meghatározott” szöveg,
17. 459. § (1) bekezdés 26. pont e) alpontjában a „szexuális erőszak [197. § (1)-(4) bekezdés]”
szövegrész helyébe a „szexuális erőszak [197. § (1)–(4a) bekezdés], kapcsolati erőszak (212/A.
§)” szöveg,
18. 462. § (3) bekezdésében az „a százezer” szövegrész helyébe az „az ötszázezer” szöveg,
19. 465. § (2) bekezdés b) pont 17. alpontjában [és 465. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában
a „2005.  június  27-i  1236/2005/EK tanácsi  rendelet”  ]a  „2005.  június  27-i  1236/2005/EK
tanácsi rendelet - II. mellékletében meghatározott áruk tekintetében - 17.” szövegrész helyébe a
„2019.  január  16-i  (EU)  2019/125  európai  parlamenti  és  tanácsi  [rendelet”  ]rendelet  -  II.
mellékletében meghatározott áruk tekintetében - 33.” szöveg,
20.  465.  §  (2)  bekezdés  c)  pont  ca)  alpontjában a  „2005.  június  27-i  1236/2005/EK tanácsi
rendelet - III. mellékletében meghatározott áruk tekintetében - 17.” szövegrész helyébe a „2019.
január  16-i  (EU)  2019/125  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  -  III.  mellékletében
meghatározott áruk tekintetében - 33.” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § 5-7. pont
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Btk.
5. 184. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2a) bekezdés”, (5)
bekezdésében  az  „(1)  vagy  a  (2)  bekezdésben”  szövegrész  helyébe  az  [(1)-(2a)]„(1)-(2a)
bekezdésben” szöveg,
6. 184/B. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2b) bekezdés”,
(4)  bekezdésében  az  „(1)-(2)  bekezdésben”  szövegrész  helyébe  az  [(1)-(2b)]„(1)-(2b)
bekezdésben” szöveg,
7. 184/C. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2b) bekezdés”,
(4)  bekezdésében  az  „(1)-(2)  bekezdésben”  szövegrész  helyébe  az  [(1)-(2b)]„(1)-(2b)
bekezdésben” szöveg,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Btk.
14. 394. § (2) bekezdésében a „két évig” szövegrész helyébe a  [„három ]„bűntett miatt három
évig” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

b)  5.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  az  „emberkereskedelem”  szövegrész  helyébe  az
„emberkereskedelem és  kényszermunka”  szöveg,  a  „vagyon  elleni  szándékos  bűncselekmény
(Btk. 370-376. § és 379-380. §)” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény
(Btk. 370-376. §, 380. § és a  [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló ]2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt
Btk. 379. §), pénzmosás (Btk. 399. §)” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/9918/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § f)-h) pont
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az EUtv.
f)  150.  §  b)  pontjában  a  „109. §  (3)  bekezdésre”  szövegrész  helyébe  a  „109.  §  (4)
[bekezdésre”]bekezdésére” szöveg és a „109. § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „109. §
(3) [bekezdésben”]bekezdésében” szöveg,
g)  1.  számú  mellékletében  foglalt  táblázat  B:6.  mezőjében,  12.  számú  mellékletében  foglalt
táblázat B:6. mezőjében, 15. számú mellékletében foglalt táblázat B:3. mezőjében és 15. számú
mellékletében  foglalt  táblázat  B:21.  mezőjében  az  „emberkereskedelem”  szövegrész  helyébe
[a]az „emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg,
h) 1. számú mellékletében foglalt táblázat B:39. mezőjében és B:100. mezőjében az „orgazdaság”
szövegrész  helyébe  az  „a  [büntetőeljárásról  szóló  törvény  és  más  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló ]2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt
orgazdaság” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § j)-l) pont
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az EUtv.
j)  12.  számú  mellékletében  foglalt  táblázat  B:39.  mezőjében,  B:80.  mezőjében  és  a  B:106.
mezőjében az „orgazdaság” szövegrész helyébe az „a [büntetőeljárásról szóló törvény és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december
31-éig hatályban volt orgazdaság” szöveg,
k) 15. számú mellékletében foglalt táblázat B:7. mezőjében az „orgazdaság” szövegrész helyébe
az „a  [büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló ]
2020. [évi … törvény hatálybalépéséig ]december 31-éig hatályban volt orgazdaság” szöveg,
l)  15.  számú  mellékletében  foglalt  táblázat  B:25.  mezőjében  a  „d)  orgazdaság”  szövegrész
helyébe  a  „d)  a  2020.  [évi  ….  törvény  hatályba  lépéséig  ]december  31-éig  hatályban  volt
orgazdaság” szöveg,
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lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § - a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. 
törvény 6. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A fémkereskedelemről  szóló  2013.  évi  CXL.  törvény 6.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(2)  Nem  adható  ki  engedély,  ha  a  kérelmezőt  vagy  a  kérelmező  szervezet  vezetőjét,  vezető
tisztségviselőjét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben
meghatározott  pénzügyi,  vagyon elleni,  gazdasági,  közegészség elleni  bűncselekmény,  vagy a
közélet tisztasága elleni bűncselekmény, vagy

elkövetése miatt  jogerősen elítélték,  és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült  a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § (1) bekezdés - Bv. tv. 17/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78. §

(1) A Bv. tv. a 17. §-t követően a következő alcím címmel és 17/A. §-sal egészül ki:

„(3) Ha az elítélt a büntetőeljárás során vállalta az elektronikus kapcsolattartást, a végrehajtásért
felelős szerv az idézést vagy a felhívást az elítélt [– ]által megadott és az értesítőlapon feltüntetett [–
]biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére is kézbesíti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

81. §

A Bv. tv. I. Fejezete a [követően a ]következő alcím címmel és 26/B. §-sal egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Bv. tv. 26/B. § (2) bekezdés i)-k) pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

A Bv. tv. I. Fejezete a követően a következő alcím címmel és 26/B. §-sal egészül ki:

„(2) Védett személy esetén e törvény rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
i) ha a védett személy fogva van, az általa a hivatalos szervek felé benyújtandó kérelmet vagy
más levélküldeményt a [védelmi ]védelmet ellátó szerv útján kell továbbítani,
j) ha a védett személy fogva van, a végrehajtásért felelős szerv vezetője a hozzá intézett kérelem
vagy panasz elbírálásakor együttműködik a [védelmi ]védelmet ellátó szervvel,
k) ha a védett személy fogva van, e törvény szerinti kapcsolattartási jogát a [védelmi ]védelmet
ellátó szervvel egyeztetve kell biztosítani.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Bv. tv. 48. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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90. §

A Bv. tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabadságvesztés − ideértve a 64. § és a 66. § szerinti szabadságvesztést is – és az elzárás
kiszabása esetén a büntetés-végrehajtási bíró a bíróság ügydöntő határozatának rendelkező része és
az értesítőlapok alapján − [külön ]jogszabályban meghatározottak szerint − megvizsgálja, hogy”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § (1) bekezdés - Bv. tv. 143. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

(1) A Bv. tv. 143. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„143. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti kártérítés iránti igényt határozattal kell elbírálni, amely ellen az
elítélt a közléstől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül, a határozatot hozó bv.
szerv  székhelye  szerint  illetékes  bíróság  előtt,  illetve  a  munkáltatással  összefüggésben
keletkezett  kár  megtérítése  iránti  igény  esetén  a  munkaügyi  perben  eljáró  bíróság  előtt
keresetet indíthat.”]

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kártérítés iránti igényt határozattal kell elbírálni, amely ellen az elítélt
a  közléstől  számított  harmincnapos  jogvesztő  határidőn  belül,  a  határozatot  hozó  bv.  szerv
székhelye  szerint  illetékes bíróság előtt,  illetve a  munkáltatással  összefüggésben keletkezett  kár
megtérítése iránti igény esetén a munkaügyi perben eljáró bíróság előtt keresetet indíthat.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (1) bekezdés - Bv. tv. 185. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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114. §

(1) A Bv. tv. 185. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  egyéni  gondozási  tervet  a  büntetés-végrehajtási  pártfogó  felügyelő  az  egyéniesített
fogvatartási programtervben elért eredmények és a (4) bekezdés szerinti adatok figyelembevételével
– az elítélt együttműködésével – készíti el.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § (2) bekezdés - Bv. tv. 272. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Bv. tv. 272. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elítélt a keresetet a kártérítéssel összefüggő igény esetében a 143. § (2) és (5) bekezdésében,
[és]illetve a  144. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,  a  munkáltatásból  származó egyéb igény
esetén a végrehajtásért felelős szerv döntése vagy intézkedése ellen benyújtott panasz elbírálásáról
hozott határozat közlésétől számított  [harminc napos ]harmincnapos  jogvesztő határidőn belül, a
bv. szerv székhelye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § - Bv. tv. 286. § (3) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

123. §

A Bv. tv. 286. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3)  A pártfogó  felügyelő  az  új  munkahely  kijelölése  előtt  az  elítélt  új  foglalkoztathatósági
vizsgálatát kezdeményezi, ha

a) a korábbiakban kiállított foglalkoztathatósági szakvélemény érvényességi ideje lejárt,[ vagy]
b) az elítélt egészségi állapotában orvosi iratokkal igazoltan tartós rosszabbodás állt be, vagy”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - Bv. tv. 406. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A Bv. tv. 406. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A határozat kézbesítésétől számított öt munkanapon belül
a) a nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen, az (5) bekezdés a) pontja esetén a Be.
374. § (2) bekezdése szerint  felülbírálati  indítványt  terjeszthet  elő,  az (5) bekezdés  b) pontja
esetén fellebbezést nyújthat be a letartóztatott és a védője,
b) az (5) bekezdés b) pontja esetén, a nyilatkozattételt engedélyező határozat ellen az ügyészség
fellebbezést nyújthat be.[ A felülbírálati indítványt, illetve a fellebbezést az iratokkal együtt
haladéktalanul fel kell terjeszteni.]

A  felülbírálati  indítványt,  illetve  a  fellebbezést  az  iratokkal  együtt  haladéktalanul  fel  kell
terjeszteni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § - Be. 26. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

139. §

A Be. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a felettes ügyészség felügyeleti jogkörében az ügyészség
felügyeleti  és  irányítási  jogkörének  gyakorlása  tekintetében  a  [26.  §  ](2)  bekezdés  b)-f)  és  i)
pontjában meghatározott felügyeleti jogköröket gyakorolja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § - Be. 87. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont
Módosítás jellege: módosítás

154. §

A Be. 87. § (1) bekezdés b) pontja helyébe e következő rendelkezés lép:
(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részvételét igénylő eljárási cselekmény esetén)

„b) elrendelheti, hogy
bb) az eljárási cselekményt igazságügyi pszichológus szakértő vagy a gyermekek védelméről
és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  1997.  évi  XXXI.  törvény  61.  §  (2)
[bekezdésben]bekezdésében meghatározott  szolgáltatást  végző  szaktanácsadó
közreműködésével hajtja végre,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 164. § - Be. 199. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

164. §

A Be. 199. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  A  [szakértő  díját]szakértői  díjat a  szakértő  által  benyújtott  díjjegyzék  alapulvételével,  a
szakvélemény beérkezését,  illetve a szakértő meghallgatása esetén a meghallgatást  követően, de
legkésőbb egy hónapon belül határozattal kell megállapítani.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 164. § - Be. 199. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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164. §

A Be. 199. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A magánszakértői vélemény elkészítésére megbízott szakértő szakértői díját a terhelt, illetve a
védő előlegezi.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 215. § (2) bekezdés - Be. 567. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Be. 567. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A bíróság ügydöntő végzésével az eljárást megszünteti, ha)

„g) a magánindítvány hiányzik és az a [381]378. § (4) bekezdése alapján már nem pótolható.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 223. § (1) bekezdés - Be. 608. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

223. §

(1) A Be. 608. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét,
és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha)

„e)  a  bíróság  a  492.  §  (1)  bekezdés  c)-d)  és  i)  pontjában,  valamint  a  (2)
[bekezdésben]bekezdésében vagy az 567. § (1) bekezdés a)-b)  és g)  pontjában, valamint (2)
bekezdésében  meghatározott  valamely  ok  törvénysértő  megállapítása  miatt  az  eljárást
megszüntette,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 234. § - Be. 674. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

234. §

A Be. 674. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A másodfokú bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban a fellebbezésről tanácsülésen
határoz, ha az ügyész, a terhelt vagy a védő meghallgatása szükséges, nyilvános ülést tart, ha más
bizonyítást vesz fel, tárgyalást tart.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 243. § (2) bekezdés - Be. 727. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Be. 727. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  A bíróság  a  nyomozás  ügyiratainak  megérkezésétől  számított  három  munkanapon  belül
megvizsgálja,  hogy  fennállnak-e  a  bíróság  elé  állítás  723.  §-ban  meghatározott
[előfeltételei]feltételei.  Ha a  bíróság megállapítja,  hogy a bíróság elé  állításnak nincs  akadálya,
nyomban kitűzi a tárgyalás határnapját. Ellenkező esetben a bíróság az ügyiratokat az ügyészségnek
visszaküldi. Az ügyiratok ügyészségnek történő visszaküldése miatt nincs helye fellebbezésnek.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - Be. 743. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A Be. 743. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) A büntetővégzés kézbesítése esetén a 132. § [(1)](2) bekezdése és a 135. § (1) bekezdése nem
alkalmazható.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (1) bekezdés - Be. 762. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

252. §

(1) A Be. 762. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Magánvádas eljárásnak nincs helye, ha
a) [ha ]a feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
b) [ha ]a bűncselekmény katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozik, vagy
c) [ha ]a feljelentett vagy a terhelt az általa elkövetett magánvádra üldözendő bűncselekménnyel
egyidejűleg közvádra üldözendő bűncselekményt is elkövetett, és az elkülönítés nem lehetséges.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 268. § - Be. 868. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

268. §

A Be. 868. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E törvénynek a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2020. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 20. § (1) bekezdés 20. pontját
[a Módtv. hatálybalépését]2021. január 1. napját követően a bírósághoz érkezett ügyekben kell
alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 19. és 20. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
19. 122. § (6) bekezdésében az „A vádlott” szövegrész helyébe az „A vádlott és a védő” szöveg,
valamint az „a vádlott indítványát” szövegrész helyébe az „az indítványt” szöveg,
20. 123. § (1) bekezdés c) pontjában a [„fogalmazó” ]„bírósági fogalmazó” szövegrész helyébe a
[„fogalmazó]„bírósági fogalmazó, a bírósági ügyintéző” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 29. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
29.  188.  §  (2)  bekezdésben  a  „törvény  [szerinti  szakértő”  ]szerinti”  szövegrész  helyett  a
„törvényben meghatározottak szerint” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 37. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §
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A Be.
37. 275. § (4) bekezdésében, 310. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában[, 832.
§ (2) bekezdésében] a „terhelt” szövegrész helyébe a „terhelt, a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 59. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
59.  378.  §  (4)  bekezdésében  a  [„magánindítványra  ]„csak  magánindítványra  büntethető”
szövegrész helyébe a „magánindítványra üldözendő” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 64. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
64.  387.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában  a  „gyanúsított  vagy  a  megalapozottan  gyanúsítható”
szövegrész  helyébe  a  „gyanúsított  vagy  a  bűncselekmény  elkövetésével  megalapozottan
gyanúsítható” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 108. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
108.  634.  §  (1),  (2)  és  (4)  bekezdésében[,  746.  §  (5)  bekezdésében] a  „hátrányosabb”
szövegrészek helyébe a „súlyosabb” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 117. pont
Módosítás jellege: elhagyás

271. §

A Be.
[117. 663.  §  (2)  bekezdésében  az  „a)-d)  pontjában”  szövegrész  helyébe  az  „a)-d)  és  f)
pontjában” szöveg,]

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § 145. pont
Módosítás jellege: módosítás

271. §

A Be.
145.  822.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában a  „terhelt  vagy egyéb érdekelt”  szövegrész  helyébe  a
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„terhelt,  a  bűncselekmény  elkövetésével  megalapozottan  gyanúsítható  személy  vagy vagyoni
érdekelt”  szöveg,  valamint  a  „kényszerintézkedéssel  érintett  terhelt”  szövegrész  helyébe  a
„kényszerintézkedéssel  érintett  terhelt[,] vagy  bűncselekmény  elkövetésével  megalapozottan
gyanúsítható személy” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 271. § új 148. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

271. §

A Be.
148.  832.  §  (2)  bekezdésében a  „terhelt”  szövegrész  helyébe  a  „terhelt  vagy bűncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 272. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

272. §

A Be.
1. 217. § (4) bekezdésében a „zár alá vétel” szövegrész helyébe a „lefoglalás vagy  [a ]zár alá
vétel” szöveg és a „zár alá vételt” szövegrész helyébe a „lefoglalást vagy a zár alá vételt” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

273. §

Hatályát veszti a Be.
16. 443. §-a és az azt megelőző alcím címe,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § 29. pont
Módosítás jellege: módosítás

273. §

Hatályát veszti a Be.
29. 606. § (3) bekezdésben az „a váddal egyező [tényállásra”]tényállásra,” szövegrész,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § új 40. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

273. §

Hatályát veszti a Be.
40. 742. § (5) bekezdésében a „(2) és” szövegrész,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 63.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § új 41. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

273. §

Hatályát veszti a Be.
41. 746. § (4) bekezdésében a „(2)-„ szövegrész,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § 45. pont
Módosítás jellege: módosítás

273. §

Hatályát veszti a Be.
45. 835. § (2) bekezdésében a „vád előterjesztése után a” szövegrész,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 65.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 280. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) E törvény 1-130. §-a, 131. § a)-c), e) és h)-o) pontja, 132-279. §-a, [és ]281-282. §-a  és 1.
melléklete 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 66.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/66.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet - EUtv. 1. számú melléklet 79. sor
Módosítás jellege: módosítás

79.

kulturális javak - 
ideértve a 
régiségeket és 
műtárgyakat is - 
tiltott kereskedelme

a [büntetőeljárásról szóló törvény és 
más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló ]2020. [évi … 
törvény hatálybalépéséig ]december 
31-éig hatályban volt orgazdaság 
bűntette egyes esetei

379. § 
(3) 
bekezd
és b)-c)
pont

orgazdaság 
bűntette 
egyes esetei

326. § 
(3) 
bekezdé
s b)-d) 
pont
”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 67.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 8. § - Nbjt. 10/A. §
…ügyiratot [papír alapon ]
papíralapon küldi …

2. 9. § (1) bekezdés - Nbjt. 13. § (2a) bekezdés …ha a kiadni …

3. 11. § - Nbjt. 21. § (1) bekezdés c) pont
…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti… 
…(1) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

4.
17. § - Nbjt. 75/A. § (8) bekezdés nyitó 
szövegrész

…iránti [megkeresése]megkeresés 
akkor…

5. 11. alcím címe …és a mezei …

6. 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrész …és a mezei …

7. 38. § c) pont …felügyeletet” [szövegrész]szöveg,…

8. 46. § (4) bekezdés nyitó szövegrész A Szabs.…

9. 49. § (4) bekezdés nyitó szövegrész … [§]§-a a…

10. 53. § - Btk. 400. § (2) bekezdés b) pont a pénzmosás …

11.
57. § (1) bekezdés - Btk. 465. § (1) bekezdés 
i) pont nyitó szövegrész

399[.]-402…

12. 62. § - EUtv. 8. § (3) bekezdés
…Központ [(továbbiakban: ](a 
továbbiakban: NEBEK) …

13.
66. § - EUtv. 111/D. § (1a) bekezdés a) pont 
ab) alpont

…a [figyelembe vétel ]
figyelembevétel céljából …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

14. 66. § - EUtv. 111/D. § (1a) bekezdés b) pont
…a [figyelembe vétel ]
figyelembevétel céljához …

15. 78. § (1) bekezdés nyitó szövegrész … [§-t]§-át követően…

16. 78. § (3) bekezdés nyitó szövegrész …alcím [cím]címe helyébe…

17. 81. § - Bv. tv. 26/B. § (1) bekezdés
…büntetőeljárásban [résztvevők]részt 
vevők,…

18. 81. § - Bv. tv. 26/B. § (2) bekezdés b) pont … felhívást, csak…

19.
101. § (1) bekezdés - Bv. tv. 76. § (2) 
bekezdés u) pont ub) alpont

az arra …

20.
101. § (1) bekezdés - Bv. tv. 76. § (2) 
bekezdés u) pont ue) alpont

az arra …

21. 104. § - Bv. tv. 132. § (1) bekezdés …hogy [fenn áll-e ]fennáll-e a …

22.
111. § (1) bekezdés - Bv. tv. 169. § (6) 
bekezdés

…végrehajtásának 
[megkezdés]megkezdése előtt…

23.
114. § (1) bekezdés - Bv. tv. 185. § (2) 
bekezdés d) pont

… évvel,

24.
117. § (1) bekezdés - Bv. tv. 188. § (2) 
bekezdés

…illetékes [a ]büntetés-végrehajtási …

25.
121. § (3) bekezdés - Bv. tv. 280. § (10) 
bekezdés

… rendelkezik, a…

26. 129. § - Bv. tv. 406. § (6) bekezdés a) pont … védője,

27. 131. § c) pont …helyébe a „jegyezni,…

28. 131. § e) pont …helyébe [a]az „az…

29. 131. § h) pont …önként” [szövegrész]szöveg,

30. 154. § nyitó szövegrész …helyébe [e]a következő…

31. 164. § - Be. 199. § (1) bekezdés a) pont
…történt 
[megjelenésért]megjelenéséért 
munkadíjra…

32. 165. § - Be. 201. § (1) bekezdés d) pont [a ]tolmács …

33. 165. § - Be. 201. § (4) bekezdés … jelenlévők[,] a…

34. 175. § (2) bekezdés - Be. 320. § (6) bekezdés
…(4) [bekezdésében]bekezdésben 
meghatározott…

35. 177. § - Be. 329. § (7) bekezdés c) pont …megváltásának [az ]elfogadásáról …

36.
178. § (1) bekezdés - Be. 331. § (3) bekezdés 
c) pont

… magánfél, illetve…

37. 178. § (2) bekezdés - Be. 331. § (3a) bekezdés … a)[ pont],…

38. 191. § - Be. 400. § (2) bekezdés
…által 
[megszüntetetett]megszüntetett 
eljárás…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

39. 205. § (1) bekezdés - Be. 499. § (6) bekezdés
…(3) [bekezdésben]bekezdésében 
foglaltak…

40. 214. § - Be. 565. § (3) bekezdés
…(1) [bekezdés]bekezdésének 
korlátai…

41.
223. § (2) bekezdés - Be. 608. § (1) bekezdés 
g) pont

…(2) [bekezdés]bekezdése szerinti…

42. 225. § (1) bekezdés - Be. 615. § (2a) bekezdés
…minősítés 
[megváltoztatásnak]megváltoztatásán
ak lett…

43. 228. § - Be. 639. § (2) bekezdés f) pont … több[,] mint…

44. 231. § - Be. 651. § (2) bekezdés f) pont … több[,] mint…

45. 241. § nyitó szövegrész …alcím címe helyébe …

46. 270. § - Be. 878/A. § … szóló, 2018…

47. 271. § 13. pont
…megelőző [alcímben ]alcím címében
a …

48. 271. § 23. pont …helyébe a „munkadíja” …

49. 271. § 32. pont …helyébe [a]az „előterjesztése”…

50. 271. § 34. pont …illetve [a ]terhelt” …

51. 271. § 70. pont
…a [gyanúsított ” ]gyanúsított” 
szövegrész …

52. 271. § 71. pont …bekezdésben [az ]„a …

53. 271. § 112. pont …helyébe [a]az „idézéssel…

54. 273. § 10. pont
…megelőző [alcímben ]alcím címében
az …

55. 282. § (1) bekezdés 1. pont … szóló, 2002…

56. 282. § (1) bekezdés 3. pont …elvének [a ]büntetőügyekben …

57. 282. § (1) bekezdés 5. pont … szóló, 2011…

T/9918/2/67-68. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
67., 68. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 68.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9918/2/68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § (3) bekezdés - Rtv. 65. § (11) bekezdés
…a [tikosan]titkosan 
együttműködő…

2. 40. § (3) bekezdés - NAV tv. 53. § (7) bekezdés
…a [tikosan]titkosan 
együttműködő…

T/9918/2/67-68. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
67., 68. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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