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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  büntetések,  az  intézkedések,  egyes
kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás  végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.
törvény  és  a  börtönzsúfoltsági  kártalanításokkal  kapcsolatos  visszaélések  megszüntetése
érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról
szóló  T/10528. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő.

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

1. §

A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény [436. § (14) bekezdésében a „2020. június 15-ig”
szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép.](a továbbiakban: Bv. tv.) 436. §-a a
következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

„(16)  A börtönzsúfoltsági  kártalanításokkal  kapcsolatos  visszaélések  megszüntetése  érdekében
szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően az
alapvető  jogokat  sértő  elhelyezési  körülmények  miatti  kártalanítási  igény  tárgyában  hozott
határozatban megítélt  kártalanítási  összegből  a  10/B. §  (5) bekezdés  a) pontja  szerinti  kifizetés
2020. december 31-ig nem teljesíthető. E bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6)
bekezdésében foglalt időtartamba nem számít bele.

(17)  A (14) bekezdés  alapján felfüggesztett  kifizetések esetén – a  (16)  bekezdésben foglaltakra
figyelemmel – a 10/B. §-ban meghatározottakat 2020. szeptember 15. napjáig kell teljesíteni.”

Módosítópont sorszáma: 2.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A Bv. tv. 70/B. § (6) bekezdésében a „hatvannapos” szövegrész helyébe a „kilencvennapos” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Ez a törvény [a kihirdetését követő napon ]2020. június 15-én lép hatályba.

Indokolás

1. A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.)  és a börtönzsúfoltsági
kártalanításokkal  kapcsolatos  visszaélések  megszüntetése  érdekében  szükséges  haladéktalan
intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi IV. törvény) módosításáról
szóló T/10528. számú törvényjavaslat az új börtönzsúfoltsági kártalanítási rendszer kidolgozásának,
valamint  a  terhelti  kifizetések  felfüggesztésének  határidejét  2020.  október  31-ig,  illetve  2020.
december  31.  napjáig  meghosszabbítaná.  Ezen  meghosszabbított  határidő  alatt  indokolt  az
áldozatok igényérvényesítését lehetővé tenni, tekintettel arra, hogy a 2020. évi IV. törvény egyik
célja  is  éppen  az  áldozatok  hatékony  igényérvényesítési  lehetőségének  biztosítása  volt.  A
veszélyhelyzetre figyelemmel az új börtönzsúfoltsági kártalanítási eljárással kapcsolatban tervezett
nemzeti  konzultáció  megtartására,  valamint  új  szabályozási  rendszer  véglegesítésére  nem  volt
érdemi  lehetőség.  Indokolt,  hogy  az  ezzel  kapcsolatos  –  egyébként  indokolt  és  szükséges  –
halasztás következményét ne az áldozatok viseljék. A módosítás alapján a terheltek vonatkozásában
2020. december 31. napjáig továbbra sem kerülhet sor kifizetésre,  sem a 2020. évi IV. törvény
alapján korábban felfüggesztett, sem az időközben elbírált új ügyekben megállapított kártalanítások
tekintetében. A Bv. tv. új (16) bekezdése tehát – a Bv. tv. 10/B. § (5) bekezdés a) pontja alapján –
továbbra is, valamennyi terhelt vonatozásában felfüggeszti a kártalanítások kifizetését. Az új (16)
bekezdés emellett a Bv. tv. 10/B. § (5) bekezdés a) pontjában nem szereplő személyek – polgári jogi
igényt  előterjesztett  sértettek  vagy gyermektartásdíjra  jogosultak  –  vonatkozásában  biztosítja  a
kifizetés lehetőségét. Az új (17) bekezdés a 2020. évi IV. törvény alapján korábban felfüggesztett
esetekben  a  sértetti,  illetve  a  gyermektartásdíjjal  kapcsolatos  kifizetések  tekintetében  90  napos
határidőt  biztosít  a  törvény  hatálybalépésétől  kezdve,  miközben  a  terhelti  kifizetések  a  (16)
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bekezdés alapján továbbra is felfüggesztve maradnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a módosítás nem
helyezi hatályon kívül a Bv. tv. 436. § (14) és (15) bekezdését, tehát a módosítás nem érinti a Bv. tv.
436.  §  (15)  bekezdésében  meghatározott  rendelkezéssel  érintett  határozatok  alapján  történő
kifizetéseket,  így  ezeket  a  továbbra  is  hatályos  rendelkezés  alapján  a  2020.  évi  IV.  törvény
hatálybalépését megelőző szabályok szerint kell teljesíteni, ha erre eddig esetlegesen nem került sor.
Ennek megfelelően a jogi helyzet a kifizetések tekintetében a különböző időpontokban meghozott
határozatok vonatkozásában a következő: a) a 2020. évi IV. törvény hatálybalépését (azaz 2020.
március 7-ét) megelőzően hozott határozatok esetében a Bv. tv. 436. § (15) bekezdése alapján a
kifizetéseket a 2020. évi IV. törvény hatálybalépése előtti rendelkezések alapján kell teljesíteni, b) a
Bv. tv. 436. § (14) bekezdése alapján a 2020. évi IV. törvény hatálybalépését (azaz 2020. március 7-
ét) követően hozott határozatok esetében június 15-ig egyáltalán nem lehet kifizetést teljesíteni, c) a
Bv. tv. 436. § új (16) bekezdésére tekintettel pedig a 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően
hozott határozatok esetében a terhelti kifizetés továbbra sem teljesíthető, de az egyéb jogosultak
számára történő kifizetést teljesíteni kell. Az utóbbi esetben a 2020. évi IV. törvény hatálybalépése
(azaz 2020. március 7-e) és a módosítás hatálybalépése (azaz 2020. június 15-e) közötti időszakban
hozott határozatok esetében, amelyek kifizetését a (14) bekezdés alapján felfüggesztette a jogalkotó,
a (17) bekezdés alapján 2020. szeptember 15. napjáig kell az igazságügyi miniszternek a kifizetések
teljesítése iránt  intézkedni,  míg a módosítás  hatálybalépését  (azaz 2020. június  15-ét)  követően
hozott határozatok esetében a Bv. tv. 70/B. § (6) bekezdése szerint, a bv. bíró által meghatározott
kilencven napon belül kell az egyéb jogosultak számára történő kifizetések iránt intézkedni. 
2. A módosítás által biztosított határidő a sértetti igények, illetve a gyermektartásdíj követelések
hatékony  kifizetését  kívánja  biztosítani  azzal,  hogy elegendő  határidőt  biztosít  e  követeléseket
érintő  végrehajtási  eljárások  beazonosítására.  Emellett  a  kifizetések  felfüggesztésének
megszűnésével  a  kártalanítások  előreláthatólag  nagy  száma  és  a  kifizetést  intéző  szervek
leterheltsége is indokolja az időtartam megemelését.
3. Tekintettel arra, hogy a 2020. évi IV. törvény 2020. június 15-éig függesztette fel az alapvető
jogokat  sértő  elhelyezési  körülmények  miatti  kártalanítási  igény  tárgyában  hozott  határozatban
megítélt kártalanítási összegek kifizetését, jelen törvény hatályba lépését ezen időponthoz szükséges
igazítani. 
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