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Összegző jelentés

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések
megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló

törvényjavaslathoz (T/13954.) 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. december 10-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 – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző 
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalását 2020. december 10-én lezárta.

Budapest, 2020. december 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések
megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/13954.

számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/13954/2. 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:
Ást.: a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény
EUtv.: az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 
CLXXX. törvény
Bv. tv.: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
Be.: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
2020. évi LVIII. törvény: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ást. 3/A. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ást.) I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. §

[Az  e  törvény  ]A  24.  §  (1)  bekezdése  szerinti  érdekérvényesítés  elősegítése  szolgáltatás
tekintetében – az állam, az állami hatásköröket gyakorló közjogi szerv és a közjogi nemzetközi
szervezet  kivételével  –  áldozatnak  minősül  az  információs  rendszer  felhasználásával  elkövetett
csalás,  a  készpénz-helyettesítő  fizetési  eszköz  hamisítása  és  a  készpénz-helyettesítő  fizetési
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eszközzel  visszaélés  bűncselekmények  következtében  kárt  elszenvedett  jogi  személyiséggel
rendelkező jogalany is.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az  Európai  Unió  tagállamaival  folytatott  bűnügyi  együttműködésről  szóló  2012.  évi  CLXXX.
törvény (a továbbiakban: EUtv.) VI. Fejezete a következő 39/A. és 39/B.  [alcímekkel]alcímmel
egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - EUtv. 92/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az  Európai  Unió  tagállamaival  folytatott  bűnügyi  együttműködésről  szóló  2012.  évi  CLXXX.
törvény (a továbbiakban: EUtv.) VI. Fejezete a következő 39/A. és 39/B. alcímekkel egészül ki:

„(4) Az ügyészség rendelkezése alapján a nyomozó hatóság a tagállami határozat végrehajtásában
közreműködik.  Ha  a  Be.  alapján  a  lefoglalást  vagy  a  zár  alá  vételt  a  nyomozó  hatóság  is
elrendelheti,  az  ügyészség  a  (3)  bekezdés  [szerinti  ]alapján  hozott  határozat  meghozataláról  a
nyomozó hatóság útján is gondoskodhat.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/13954/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - EUtv. 92/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az  Európai  Unió  tagállamaival  folytatott  bűnügyi  együttműködésről  szóló  2012.  évi  CLXXX.
törvény (a továbbiakban: EUtv.) VI. Fejezete a következő 39/A. és 39/B. alcímekkel egészül ki:

„92/D. §

(1) Az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a bíróság, az ügyészség vagy
a nyomozó hatóság által

a) elkobzás vagy vagyonelkobzás biztosítása érdekében elrendelt lefoglalás,
b)  vagyonelkobzás  biztosítása  érdekében elrendelt  zár  alá  vétel[  végrehajtásának átadására
kerülhet sor.]

végrehajtásának átadására kerülhet sor.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - EUtv. 142. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az EUtv. 142. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  Az  53-54/C.  [alcímek]alcím rendelkezéseit  az  Európai  Unió  azon  tagállamaival  folytatott
jogsegélyre kell alkalmazni, amelyek tekintetében az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi
rendelet nem alkalmazandó.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Bv. tv. 75/S. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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17. §

A Bv. tv. Első Része a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„(3)  Az igazságügyért  felelős  miniszter  a  75/O.  § (3)  bekezdése  szerinti  végrehajtási  eljárással
kapcsolatos  személyes  adatokat  a  kártalanítás kifizetése céljából,  a  fejezeti  kezelésű előirányzat
terhére történő kifizetések bizonylatainak  [külön]a jogszabályban rögzített megőrzési határidejéig
kezelheti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Be. 571. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Be. 571. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A bíróság az 556. § (6) bekezdése szerinti esetben a polgári jogi igényt a  [sértett]magánfél
által előterjesztetteknek megfelelően bírálja el.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Hatályát veszti a Be.
a) 21. § (5) bekezdés 10. pontjában a „(4) bekezdés a) pontja és” szövegrész, és
a) 52. § (1) bekezdésében az „egy hónapon belül” szövegrész[ és].
[b) 21. § (5) bekezdés 10. pontjában a „(4) bekezdés a) pontja és” szövegrész.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

9. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

37. §

Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában az „és a Bv. tv. 70/B.
§ (4) bekezdésében meghatározott határidő” szövegrész.

T/13954/2/9-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[10. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

40. §

Hatályát  veszti  a  veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában az
„és a Bv. tv. 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott határidő” szövegrész.]

T/13954/2/9-10. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/13954/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. §
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 19-én lép hatályba.

(2) Az 1-9. §, a 15-[40]41. § és a 43. § (1)-(3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

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