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Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

 (T/706. 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 törvényjavaslat részletes vitáját 2022. szeptember 28. 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: Hajnal Miklós (Momentum)
Módosítópont: T/706/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény 817/A. § (1) bekezdés a) és b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás
 

1. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

a) a korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet)[, kivéve];
[aa) a vesztegetés egyes enyhébben minősülő eseteit [Btk. 290. § (1) és (6) bekezdés],
ab) a vesztegetés elfogadása enyhébben minősülő esetét [Btk. 291. § (1) bekezdés],
ac) a hivatali vesztegetés enyhébben minősülő esetét (Btk. 293. § (1) bekezdés),
ad) a  hivatali  vesztegetés  elfogadása  enyhébben  minősülő  esetét  [Btk.  294.  §  (1)
bekezdés];]

b)  a  hivatali  visszaélés  (Btk.  305.  §)[,  kivéve,  ha  azt  rendvédelmi  szervnél,  Katonai
Nemzetbiztonsági  Szolgálatnál,  Országgyűlési  Őrségnél,  fővárosi  vagy  megyei
kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél vagy köztestületnél nem vezető
beosztású hivatalos személy követi el];”

T/706/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Hajnal Miklós (Momentum)
Módosítópont: T/706/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény 817/A. § (1) bekezdés c) pont 
ca)–cd) alpont
Módosítás jellege: módosítás
 

1. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

c) a vagyon elleni bűncselekmények közül a nemzeti vagyonra vagy a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványok által kezelt vagyonra elkövetett vagy ilyen vagyonban
kárt okozó

ca) sikkasztás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 372. §[ (4])[-(6) bekezdés]],
cb) csalás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 373. §[ (4])[-(6) bekezdése]],
cc) gazdasági csalás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 374. §[ (4])[-(6) bekezdés]],
cd)  információs  rendszer  felhasználásával  elkövetett  csalás  [súlyosabban  minősülő
esetei [](Btk. 375. §[ (2])[ bekezdés a) pontja, (3) és (4) bekezdése]],”

T/706/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Hajnal Miklós (Momentum)
Módosítópont: T/706/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény 817/A. § (1) bekezdés d) pont 
da) alpont
Módosítás jellege: módosítás
 

1. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:

3  



 
„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

d) a költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) közül
da)  a  költségvetési  csalás  [súlyosabban  minősülő  esetei  [](Btk.  396.  §[  (3])[-(6)
bekezdés]],”

T/706/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Hajnal Miklós (Momentum)
Módosítópont: T/706/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény 817/A. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás
 

1. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

e) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban [súlyosabban
minősülő esetei [](Btk. 420. §[ (1])[ és (2) bekezdése]];”

T/706/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. 
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Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Komjáthi Imre (MSZP), Kunhalmi Ágnes 
(MSZP), Vajda Zoltán (MSZP)
Módosítópont: T/706/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény 817/A. § új (7) és (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
 

1. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:

„(7) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul kezdeményezze Magyarországnak
az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozását az Európai Bizottságnál.

(8) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a (7) bekezdésben foglalt csatlakozáshoz szükséges
módosításokat, így Magyarország Alaptörvénye és a tárgykört szabályozó törvények módosítását
soron  kívül  terjessze  az  Országgyűlés  elé  úgy,  hogy  a  csatlakozásra  még  a  2022-ben  sor
kerülhessen.”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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