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Jogszabályok

2012. évi CCXXIII. törvény
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó
átmeneti rendelkezésekrõl és egyes törvények módosításáról*
1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó
átmeneti rendelkezések
1. §

(1) Ha e törvényben vagy a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) foglaltak alapján
a korábbi büntetõ törvény szerint bûncselekménynek minõsülõ cselekmény már nem bûncselekmény, hanem
szabálysértés, a büntetõ ügyben eljáró
a) bíróság a folyamatban lévõ eljárás megszüntetésével egyidejûleg
aa) a szabálysértési eljárást megszünteti, ha a szabálysértés elévült,
ab) a szabálysértést elbírálja, vagy
ac) az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az elõkészítõ eljárást lefolytató szervhez vagy – ha
a cselekmény miatt szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki – a szabálysértési hatósághoz teszi át;
b) ügyész vagy nyomozó hatóság a folyamatban lévõ nyomozás megszüntetésével egyidejûleg az ügyet
a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az elõkészítõ eljárást lefolytató szervhez vagy – ha a cselekmény miatt
szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki – a szabálysértési hatósághoz teszi át.
(2) Az ügy áttétele esetében az elõkészítõ eljárást lefolytató szerv, illetve a szabálysértési hatóság, valamint a bíróság
felhasználhatja mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság
a büntetõeljárás során szerzett be.

2. §

(1) A részben felfüggesztett szabadságvesztést végre kell hajtani, ha
a) a próbaidõ alatt, a Btk. hatálybalépését követõen állapítják meg, hogy a szabadságvesztés végrehajtását
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 91. §
(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,
b) az elkövetõt a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt, a Btk. hatálybalépését követõen elkövetett
bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik,
c) az elkövetõt a próbaidõ alatt, a Btk. hatálybalépését követõen elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélik,
d) az elkövetõ a pártfogó felügyelet magatartási szabályait a Btk. hatálybalépését követõen súlyosan megszegi.
(2) Ha az elkövetõn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtását nem lehet elrendelni, akkor a próbaidõ a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik. Ezt
a rendelkezést a közérdekû munka és pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés esetén is alkalmazni kell.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a próbaidõ tartama az öt évet meghaladhatja.

3. §

Ha az összbüntetésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. hatálybalépését követõen emelkedett jogerõre,
a Btk. 93–96. §-át kell alkalmazni.

4. §

(1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont a) alpontja alkalmazásában, ha az elkövetõ a korábbi bûncselekményt a Btk.
hatálybalépését megelõzõen követte el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény szerinti ugyanolyan vagy
hasonló jellegû bûncselekményeket is.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pontja alkalmazásában visszaesõnek minõsül az is, akivel szemben korábban – az
1978. évi IV. törvény 90. §-a alapján – szándékos bûncselekmény miatt a szabadságvesztés végrehajtását részben
felfüggesztették, és a büntetés kitöltésétõl vagy végrehajthatósága megszûnésétõl az újabb bûncselekmény
elkövetéséig három év még nem telt el.
(3) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont c) alpontja alkalmazásában, ha az elkövetõ legalább egy bûncselekményt a Btk.
hatálybalépését megelõzõen követett el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény 137. § 17. pontja szerinti
bûncselekményeket is.
5. §

A 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 3. és 4. §-a szerinti magyar büntetõ joghatóság alá tartozó
ügyekben az eljárást a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) szerint kell lefolytatni.

6. §

A Be. 16. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti
következõ bûncselekmények is:
a) az állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény X. Fejezet);
b) az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. Fejezet);
c) az emberölésre irányuló elõkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (3) és
(4) bekezdés], az erõs felindulásban elkövetett emberölés (1978. évi IV. törvény 167. §), az életveszélyt (halált)
okozó testi sértés [1978. évi IV. törvény 170. § (6) és (7) bekezdés harmadik fordulata];
d) az emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), az emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §);
e) az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni
bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet II. Cím);
f) a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 211. §);
g) visszaélés minõsített adattal (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet III. Cím);
h) a hivatali bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet IV. Cím);
i) a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 232. §);
j) a fogolyzendülés (1978. évi IV. törvény 246. §), a nemzetközi bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 249/B. §);
k) a közélet (nemzetközi közélet) tisztasága elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VII. és VIII. Cím);
l) a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi
IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény
263/C. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi
IV. törvény 263/B. §);
m) a bennfentes kereskedelem (1978. évi IV. törvény 299/A. §), a tõkebefektetési csalás (1978. évi IV. törvény 299/B. §),
a piramisjáték szervezése (1978. évi IV. törvény 299/C. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §);
n) a különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. §
(2) bekezdés b) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó közérdekû üzem
mûködésének megzavarása [1978. évi IV. törvény 260. § (3) és (4) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen
jelentõs kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 300/C. §
(4) bekezdés b) és c) pont], a különösen nagy és a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás
és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési
kötelezettség elmulasztása [1978. évi IV. törvény 310. § (4) bekezdés a) pont, (5) bekezdés a) pont és az így
minõsülõ (6) bekezdés, 310/A. §], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközzel visszaélés [1978. évi IV. törvény 313/C. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy
vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett lopás [1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés a) pont és
(7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett sikkasztás [1978. évi IV. törvény
317. § (6) bekezdés a) pont és (7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó csalás
[1978. évi IV. törvény 318. § (6) bekezdés a) pont és (7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs
vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés [1978. évi IV. törvény 319. § (3) bekezdés c) és d) pont], a különösen nagy
vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [1978. évi IV. törvény 320. § (2) bekezdés],
a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [1978. évi IV. törvény 321. § (4) bekezdés b) pont],
a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [1978. évi IV. törvény 322. § (3) bekezdés
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a) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó rongálás [1978. évi IV. törvény 324. § (5) és
(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett orgazdaság [1978. évi IV. törvény
326. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó
szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése [1978. évi IV. törvény 329/A. § (3) bekezdés] és az
iparjogvédelmi jogok megsértése [1978. évi IV. törvény 329/D. § (3) bekezdés];
az 1978. évi IV. törvény szerint a katonai büntetõeljárás hatálya alá tartozó bûncselekmények.

7. §

(1) A Be. 17. § (5) bekezdése alkalmazásában a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén
a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel az 1978. évi
IV. törvény szerinti közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), valamint a közérdekû üzem mûködésének
megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §) bûncselekmények esetén is.
(2) A Be. 17. § (6) bekezdése alkalmazásában a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén
a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel az 1978. évi
IV. törvény szerinti visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével (1978. évi IV. törvény 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §)
és a gazdasági bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) – kivéve a számvitel rendjének megsértését
(1978. évi IV. törvény 289. §), valamint a pénzügyi bûncselekményeket (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet III. Cím) –
miatt is.

8. §

A Be. 29. §-a alkalmazásában kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény szerinti következõ
bûncselekmények miatt is: a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy [Be. 551. § (1) bekezdés],
a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ személy [Be. 553. § (1) bekezdés] által elkövetett bûncselekmény,
a sérelmükre elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, a mûködésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más
bûncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 232. §); a bíró, az ügyész,
a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az
önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes, a rendõrség és
az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen elkövetett
emberrablás, hivatalos személy elleni erõszak, hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás
[1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés e) pont, 175/A. § (2) bekezdés c) pont, 229. §, 321. § (3) bekezdés d) pont,
(4) bekezdés c) és d) pont, (5) bekezdés b) pont]; a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi
fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az ügyészségi nyomozó, az önálló és a törvényszéki
végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes által elkövetett bármilyen bûncselekmény,
valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett bûncselekménye; a bíró, az ügyész,
a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az
ügyészségi nyomozó, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és
a közjegyzõhelyettes, a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában elkövetett
vesztegetés [1978. évi IV. törvény 253. § (1) és (2) bekezdés], a vezetõ beosztású vagy a fontosabb ügyekben
intézkedésre hivatott más hivatalos személy által elkövetett vesztegetés [1978. évi IV. törvény 250. § (2) bekezdés
a) pont és (3) bekezdés második tétele], a vesztegetésnek az 1978. évi IV. törvény 255. §-a szerinti alakzata,
a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (1978. évi IV. törvény 255/B. §) és a befolyással üzérkedés [1978. évi
IV. törvény 256. § (1) és (2) bekezdés]; a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetõeljárásra
tartozó bûncselekmény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú
tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûncselekmény; az igazságszolgáltatás elleni
bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VI. Cím) közül a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233–236. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238–241. §), a hamis
tanúzásra felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §),
a hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi
IV. törvény 243. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bûnpártolás [1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés
b) pont], az ügyvédi visszaélés (1978. évi IV. törvény 247. §), a zugírászat (1978. évi IV. törvény 248. §), a nemzetközi
bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 249/B. §); a külföldi hivatalos
személy (1978. évi IV. törvény 137. § 3. pont) ellen elkövetett bûncselekmények, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága ellen elkövetett bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. Cím).
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(1) A Be. 36. § (2) bekezdése alkalmazásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény
szerinti következõ bûncselekmények miatt is: nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény
261/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel [1978. évi
IV. törvény 263/B. § (1) bekezdés c) pont], engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298. §),
jövedékkel visszaélés elõsegítése (1978. évi IV. törvény 311/B. §), áru hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §),
bitorlás (1978. évi IV. törvény 329. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi IV. törvény
329/A. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító mûszaki intézkedés kijátszása (1978. évi
IV. törvény 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (1978. évi IV. törvény 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok
megsértése (1978. évi IV. törvény 329/D. §), számvitel rendjének megsértése (1978. évi IV. törvény 289. §),
csõdbûncselekmény (1978. évi IV. törvény 290. §), visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással
(1978. évi IV. törvény 309. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 310/A. §), az orgazdaság, ha
vámellenõrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (1978. évi
IV. törvény 326. §), és az ezekkel a bûncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás (1978. évi
IV. törvény 274. §), magánokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (1978. évi
IV. törvény 277/A. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 303/B. §) és bélyeghamisítás (1978. évi IV. törvény 307. §).
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a 2013. július 1-je után indult nyomozásokban kell eljárni.
(3) A Be. 36. § (4) bekezdése alkalmazásában külföldön lévõ magyar kereskedelmi hajón vagy polgári légi jármûvön
az 1978. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában meghatározott esetben a bárki által elkövetett
bûncselekmény miatt is a hajó, illetve a légi jármû parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó
rendelkezések alkalmazására.

10. §

A Be. 64/A. § alkalmazásában a büntetõeljárást soron kívül kell lefolytatni az 1978. évi IV. törvény szerinti kiskorú sértett
sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet I. Cím)
vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XIV. Fejezet) miatt is.

11. §

A Be. 68. § (1) bekezdés, 70. § (8) bekezdés, 128. § (3) bekezdés, 137. § (4) bekezdés, 138. § (5) bekezdés, 162. §
(6) bekezdés, 470. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során katona az 1978. évi IV. törvény 122. §
(1) bekezdésében meghatározott személy is.

12. §

A Be. 170. § (6) bekezdése az 1978. évi IV. törvény 274. § szerinti közokirat-hamisítás esetén is alkalmazandó.

13. §

(1) A Be. 174. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal
elutasítja akkor is, ha magából a feljelentésbõl az 1978. évi IV. törvény 22. §-ában meghatározott büntethetõséget
kizáró ok állapítható meg.
(2) A Be. 174. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a feljelentés elutasítására a nyomozó hatóság akkor is jogosult,
ha a büntethetõséget az 1978. évi IV. törvény 22. § a) pontjában meghatározott gyermekkor zárja ki.

14. §

A Be. 179. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el a nyomozó hatóság abban az esetben is, ha a nyomozás
adatai alapján az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból lehet helye az
eljárás megszüntetésének.

15. §

A Be. 190. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság akkor is
jogosult, ha a büntethetõséget az 1978. évi IV. törvény 22. § a) pontjában meghatározott gyermekkor zárja ki.

16. §

A Be. 191. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ügyész akkor is, ha a gyanúsítottat az 1978. évi IV. törvény 71. §-a
alapján részesítették megrovásban.

17. §

(1) A Be. 201. § (1) bekezdésének alkalmazásában titkos adatszerzésnek van helye az 1978. évi IV. törvény szerinti
következõ bûncselekmények esetén is:
a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény,
b) üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
bûncselekmény,

366

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

c)

a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, a kitartottság, a hivatali visszaélés, a visszaélés új pszichoaktív
anyaggal bûncselekménye,
d) az emberkereskedelem, a tiltott pornográf felvétellel visszaélés, a kerítés, az embercsempészés, a bûnpártolás,
a vesztegetés, a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban, a környezetkárosítás, a természetkárosítás,
a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,
e) a visszaélés minõsített adattal cím alá tartozó bûncselekmények,
f) az a)–e) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészületet a törvény büntetni
rendeli – elõkészülete.
(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kívül az
alábbi, az 1978. évi IV. törvény szerinti bûncselekmények esetében van helye:
a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet
élvezõ személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, továbbá a nemzetközileg védett személy
elleni erõszakkal fenyegetés,
b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és
a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és
a közjegyzõhelyettes, a rendõrség hivatásos állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni
erõszak, valamint a felsoroltak, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem
hivatásos állományú pénzügyi nyomozó vonatkozásában elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ közélet tisztasága elleni bûncselekmények,
c) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés feljelentésének elmulasztása és a befolyással
üzérkedés,
d) a Be. 29. § e) pontjában meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények, kivéve a hatóság
félrevezetését,
e) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bûncselekmények, valamint a nemzetközi közélet tisztasága ellen
elkövetett bûncselekmények,
f) a katonai büntetõeljárásra tartozó, az a)–e) pontban felsorolt bûncselekmények.
18. §

A Be. 218. § (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha a vádemelés az 1978. évi IV. törvény szerinti
kábítószerrel visszaélés (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §) miatt történik.

19. §

(1) A Be. 221/A. § (1) bekezdése szerinti közvetítõi eljárás az 1978. évi IV. törvény szerinti személy elleni (1978. évi
IV. törvény XII. fejezet I. és III. cím), közlekedési (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet), vagyon elleni (1978. évi IV. törvény
XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás
tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás is.
(2) A Be. 221/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján jár el az ügyész akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 36. §-a alapján lehet
helye az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének.

20. §

A Be. 222. § (2) bekezdése alapján jár el az ügyész akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott
büntethetõséget megszüntetõ ok miatt lehet helye az eljárás megszüntetésének.

21. §

A Be. 244/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a tanács elnöke zártcélú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatását
rendelheti el annak a tanúnak is, akinek sérelmére az 1978. évi IV. törvény szerinti az élet, a testi épség és az egészség
elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet I. Cím), vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs
elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XIV. Fejezet) körébe tartozó vagy más, személy elleni erõszakos
bûncselekményt követtek el.

22. §

(1) A bíróság az eljárást a Be. 266. § (2) bekezdése alapján akkor is felfüggeszti, ha az 1978. évi IV. törvény 236. §
(1) bekezdése, illetve 240. §-a szerinti, az eljárás megindításához szükséges feljelentés hiányzik.
(2) A bíróság a Be. 266. § (6) bekezdése alapján jár el akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott
büntethetõséget megszüntetõ ok miatt lehet helye az eljárás megszüntetésének, és az ügyész a vádemelést a 222. §
(2) bekezdése alapján nem halasztotta el.
(3) A Be. 266. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell az 1978. évi IV. törvény szerinti tartás elmulasztása
(1978. évi IV. törvény 196. §) miatt indított eljárásban is.
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23. §

(1) A Be. 267. § (1) bekezdés h) pontja, a 274. § (2) bekezdése, illetve a 276. § (4) bekezdése alkalmazása során a bíróság
a vádlottat az 1978. évi IV. törvény 71. § szerint is megrovásban részesítheti.
(2) A Be. 267. § (1) bekezdés l) pontja alkalmazása során a bíróság az eljárást az 1978. évi IV. törvény 36. § (1) bekezdés
szerinti tevékeny megbánás esetén is megszüntetheti.

24. §

A bíróság az eljárást a Be. 332. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az 1978. évi IV. törvény 36. §
(1) bekezdésében meghatározott tevékeny megbánás, a Be. 332. § (1) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az
1978. évi IV. törvény 32. § e) pontjában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok esetén is megszüntetheti.

25. §

A Be. 354. § (4) bekezdése alapján a súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett
fellebbezés hiányában nem szabhat ki
a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsõ fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,
b) közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás helyett
szabadságvesztést annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,
c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó
szabadságvesztést,
d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy
részbeni felfüggesztése mellett sem,
e) részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú részben felfüggesztett szabadságvesztést,
a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú végrehajtandó
szabadságvesztést,
f) az elsõfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve
a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,
g) az elsõfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,
h) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni
felfüggesztése mellett sem.

26. §

Felülvizsgálatnak a bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen a Be. 416. § (1) bekezdés b) pontja alapján akkor is helye
van, ha a büntetés végrehajtását az 1978. évi IV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére
függesztették fel.

27. §

A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot a Be. 427. § (1) bekezdés b) pontja alapján akkor is
megváltoztatja, és a törvénynek megfelelõ határozatot hoz, ha a büntetés végrehajtását az 1978. évi IV. törvény 91. §
(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel.

28. §

A Be. 446. § alkalmazásában fiatalkorú az 1978. évi IV. törvény 107. § (1) bekezdésében meghatározott személy is.

29. §

A Be. 470. § alkalmazásában katonai büntetõeljárásnak van helye az 1978. évi IV. törvény 122. § (1) bekezdésében
meghatározott katona által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett, az 1978. évi IV. törvény
XX. Fejezete szerinti katonai bûncselekmény esetén is.

30. §

A Be. 485. § szerinti feljelentés elutasítására a katonai nyomozó hatóság az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában
meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt is jogosult.

31. §

A Be. 487. § szerinti eljárás megszüntetésének az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában meghatározott büntethetõséget
megszüntetõ ok miatt is helye lehet.

32. §

A Be. 514. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 74. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bûnügyi költséget az
állam viseli akkor is, ha a büntetõeljárást az 1978. évi IV. törvény 32. § a) vagy c) pontja szerinti büntethetõséget
megszüntetõ okból szüntették meg.

33. §

A Be. 534. § (2) bekezdésének alkalmazásában szabadságvesztés kiszabásakor az 1978. évi IV. törvény 87. §
(2) bekezdése alapján meghatározott büntetési tétel is irányadó.
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34. §

(1) A Be. 554/B. § alkalmazásában kiemelt jelentõségû ügy az 1978. évi IV. törvény szerinti hivatali visszaélés (1978. évi
IV. törvény 225. §); közélet tisztasága elleni bûncselekmények [1978. évi IV. törvény 250. § (2) bekezdés a) pont
és (3) bekezdés, 255/B. § és 256. §], ha annak elkövetésével a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagja,
polgármestere, alpolgármestere, képviselõ-testülete hivatalának vezetõ beosztású dolgozója, országgyûlési
képviselõ, állami vezetõ, a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi
szerveinek vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövetõként kizárólag az ebben
a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a bûncselekményt e személyek vonatkozásában követik
el, továbbá a nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet
VIII. Cím); a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §); a bûnszervezetben (1978. évi IV. törvény 137. §
8. pont) elkövetett bármely bûncselekmény; a gazdasági életben súlyos következményekkel járó csõdbûncselekmény
[1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdés], a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
(1978. évi IV. törvény 296/B. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. és 303/A. §) és a költségvetési csalás
súlyosabban minõsülõ esetei [1978. évi IV. törvény 310. § (4)–(5) bekezdés] és azok a bûncselekmények is, amelyek
büntethetõsége az 1978. évi IV. törvény 33. § (2) bekezdése alapján nem évül el.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a 2013. július 1-je után indult nyomozásokban kell eljárni.

35. §

A Be. 572. § (1) bekezdésének alkalmazása során a bíróság a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását
az ügyész indítványára vagy hivatalból elrendeli akkor is, ha
a) az elkövetõt az 1978. évi IV. törvény 91/A. § b) pontja alapján a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt
elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és az újabb bûncselekmény miatt
eljáró bíróság a végrehajtás iránt nem intézkedett,
b) az elítéltet az 1978. évi IV. törvény 91/A. § c) pontja alapján a próbaidõ alatt elkövetett bûncselekmény miatt
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és az újabb bûncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt
nem intézkedett.

2. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása
36. §

(1) Az 1978. évi IV. törvény 277. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, annak beleegyezése nélkül,
jogtalanul megszerez, megsemmisít, megrongál vagy mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elõl jogtalanul eltitkol,
vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetnedõ.”
(2) Az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Aki
a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, ennek
beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez,
b) hamis vagy meghamisított, illetve az a) pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett
készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt átad, megszerez, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz,
vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(3) Az 1978. évi IV. törvény 313/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 313/B–313/D. § alkalmazásában készpénz-helyettesítõ fizetési eszközön a hitelintézetekrõl szóló törvényben
meghatározott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, illetve a kincstári kártyát, az utazási csekket, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott utalványt és a váltót kell érteni, feltéve, hogy
kivitelezése, kódolása vagy a rajta lévõ aláírás folytán a másolás, a meghamisítás vagy a jogosulatlan felhasználás ellen
védett. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.”
(4) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékre
elkövetett lopást)
„e) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz egyidejû elvételével”
(követik el.)
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(5) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (4) bekezdés b) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha
b) a kisebb értékre elkövetett lopást]
„1. a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon,”
(követik el.)
(6) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha)
„b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”
(követik el.)
(7)Az 1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha)
„b) a jelentõs értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”
(követik el.)
(8) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a)
„b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”
(követik el.)
(9) Hatályát veszti az 1978. évi IV. törvény 213. §-a, 214. §-a, 215. §-a, 220. §-a, 257. §-a, 272. §-a, 278. §-a, 293. §-a,
297/A. §-a, 298/A. §-a, 301–302. §-a, 328. §-a, 336/A. §-a, 336/B. §-a és 337. §-a.

3. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása
37. §

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.)
2. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Magyarországon élõ elítélt köteles a lakcímadataiban (lakóhely, tartózkodási hely) történõ változást a változás
bekövetkeztétõl számított három munkanapon belül a büntetés vagy az intézkedés végrehajtásáért felelõs szervnek,
ha ez nem ismert, a büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni. A kötelezettség elmulasztása miatt
a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelõs szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
Erre az elítéltet az ítélet kihirdetésekor, továbbá a végrehajtás során adott tájékoztatásakor vagy a részére kiadott
idézésben, felhívásban figyelmeztetni kell.”

38. §

A Bv. tvr. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A. § (1) A pártfogó felügyelõ általi megkeresésre a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
Be.) 71. §-ában foglaltak értelemszerûen irányadók azzal, hogy
a) a (3) bekezdés szerinti megkeresés nem teljesítése miatt a pártfogó felügyelõ rendbírság kiszabását
kezdeményezheti a büntetés-végrehajtási bírónál;
b) a (4) és az (5) bekezdés szerinti megkeresés nem teljesítése miatt a pártfogó felügyelõ rendbírság kiszabását
kezdeményezheti a bíróságnál vagy az ügyésznél. Ha az feladatának ellátásához szükséges, a pártfogó felügyelõ
a bíróságtól, az ügyésztõl, a nyomozó hatóságtól vagy a büntetés-végrehajtási szervtõl is kérhet adatokat, iratokat és
felvilágosítást.
(2) A pártfogó felügyelõ megkeresés útján az (1) bekezdésben meghatározott szervektõl, illetve szervezetektõl
a (3)–(6) bekezdésben meghatározott célból a feladata ellátása során az elítélt alábbi személyes adatait veheti át és
kezelheti:
a) a természetes személyazonosító és a lakcímadatait,
b) társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) az 5/B. §-ban meghatározott bûnügyi személyes adatait,
d) a családi állapotára és körülményeire vonatkozó adatokat,
e) a lakáskörülményeire vonatkozó adatokat,
f) a tanulói jogviszonyának adatait,
g) az iskolai végzettségére, szakmai képesítésére vonatkozó adatokat,
h) a foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat,
i) az egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire vonatkozó adatokat,
j) a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat.
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(3) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka végrehajtása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges,
a (2) bekezdés a)–c) és f)–i) pontjában meghatározott adatokat veheti át és kezelheti.
(4) A pártfogó felügyelõ a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges,
a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot átveheti és kezelheti.
(5) A pártfogó felügyelõ pártfogó felügyelõi vélemény, környezettanulmány vagy jelentés elkészítése érdekében,
ha ez feladatának ellátásához szükséges, a (2) bekezdés a)–b) és d)–j) pontjában meghatározott adatokat átveheti és
kezelheti a Be. 114/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
(6) A pártfogó felügyelõ az utógondozás ellátása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges, a (2) bekezdés
a)–b) és f)–h) pontjában meghatározott adatokat veheti át és kezelheti.”
39. §

A Bv. tvr. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka és a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében az érintett
következõ bûnügyi személyes adatait igényelheti és veheti át a bûnügyi nyilvántartó szervtõl:
a) a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 11. § (1) bekezdés c)–l) pontjában és (2) bekezdésében
meghatározott adatokat,
b) a Bnytv. 16. § c)–l) pontjában és (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat, ha az érintettel szemben
kényszergyógykezelést rendeltek el,
c) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat, ha a terhelttel szemben lakhelyelhagyási tilalmat, házi
õrizetet, elõzetes letartóztatást vagy ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el.
(2) Az (1) bekezdés alapján átvett adatokat törölni kell, ha azokat a bûnügyi nyilvántartásból törölték, vagy ha
a közérdekû munkát, illetve a pártfogó felügyeletet végrehajtották, vagy azok végrehajtása megszûnt.”

40. §

A Bv. tvr. az 5/B. §-t követõen a következõ 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C. § (1) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIX. Fejezet] sértettjét kérelmére értesíteni kell az elítélt véglegesen vagy feltételesen
történõ szabadon bocsátásáról és a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakításáról. A kérelmet a büntetõ
ügyben elsõ fokon eljárt bíróságnál kell benyújtani, és abban meg kell jelölni, hogy milyen lakcímre kéri a sértett az
értesítést. A sértett a kérelmét, annak a bírósághoz történõ bejelentésével visszavonhatja.
(2) A szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási intézet a bíróság értesítése alapján a sértetti kérelmet
a nyilvántartásban rögzíti, és a sértett által megadott lakcímre a szabadulás elõtt egy hónappal, félbeszakítás
engedélyezése esetén haladéktalanul a sértettnek értesítést küld a szabadon bocsátás idõpontjáról.
A büntetés-végrehajtási intézet és a bíróság a sértett kérelmét, a sértett nevét és lakcímét zártan kezeli, és biztosítja,
hogy ezek az adatok ne jussanak az elítélt a tudomására.”

41. §

(1) A Bv. tvr. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetésvégrehajtási bíró)
„b) az e törvényben meghatározott esetekben iratok alapján hozhatja meg a döntést, ez esetben beszerzi az ügyész
és az elítélt nyilatkozatát, az ügyész és az elítélt a nyilatkozatát a bíróság felhívásától számított nyolc napon belül teheti
meg; egyéb esetekben, vagy ha azt szükségesnek tartja, az elítéltet meghallgatja, bizonyítás felvétele esetén tárgyalást
tart, az ügyész és a védõ az elítélt meghallgatásán jelen lehet; ha az elítélt fogva van, a büntetés-végrehajtási bíró
a meghallgatást, illetve a tárgyalást a büntetés-végrehajtási intézetben tartja,”
(2) A Bv. tvr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e fejezetben szabályozott eljárásokat – eltérõ rendelkezés hiányában – annak a büntetés-végrehajtási
intézetnek, illetve javítóintézetnek a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, ahol az elítélt
a büntetését tölti, illetve ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják. A közérdekû munkával és a pártfogó felügyelettel
kapcsolatos e fejezetben szabályozott eljárásokat – eltérõ rendelkezés hiányában – a végrehajtásért felelõs
kormányhivatal pártfogó felügyelõi szolgálatának székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le.”
(3) A Bv. tvr. 6. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az e fejezetben szabályozott eljárások közül azokban, amelyeknél e törvény az elítélt meghallgatását nem írja
elõ, a büntetés-végrehajtási bíró feladatait önálló aláírási joggal a törvényszék elnöke által kijelölt bírósági titkár is
elláthatja. A bírósági titkár a döntését iratok alapján hozza meg.”
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42. §

A Bv. tvr. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A büntetés-végrehajtási bíró a büntetés vagy a kényszergyógykezelés végrehajtása érdekében lakcímfigyelést,
körözést rendelhet el, illetve elfogatóparancsot bocsáthat ki annak az ismeretlen helyen tartózkodó elítéltnek, illetve
kényszergyógykezeltnek a felkutatása érdekében, aki
a) a büntetés-végrehajtási intézetbõl megszökött,
b) a büntetés-végrehajtási intézetbõl vagy a javítóintézetbõl engedély nélkül távozott,
c) a büntetés-végrehajtási intézetbõl vagy a javítóintézetbõl engedéllyel távozott, de jogellenesen nem tért vissza,
d) a jogerõsen kiszabott szabadságvesztés vagy elzárás letöltését nem kezdte meg,
e) a jogerõsen kiszabott közérdekû munkát nem kezdte meg, vagy azt jogellenesen megszakította,
f) a jogerõsen elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtását nem kezdte meg.”

43. §

A Bv. tvr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása [28/A. § (1)–(2) bekezdés], valamint az enyhébb fokozat
kijelölésérõl szóló határozat hatályon kívül helyezése [28/A. § (1a) bekezdés] iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz
elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(2) A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását az elítélt vagy védõje is kezdeményezheti. A kérelmet
a büntetés-végrehajtási intézet – értékelõ véleményével és javaslatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja
a büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az enyhébb fokozat kijelölését a törvény kizárja [28/A. § (3) bekezdés], vagy ha az
egy éven belül ismételten elõterjesztett kérelem új körülményre nem hivatkozik, az értékelõ vélemény és a javaslat
elkészítését a büntetés-végrehajtási intézet mellõzheti.
(3) Enyhébb végrehajtási fokozat kijelölése iránti elõterjesztés és kérelem tárgyában a büntetés-végrehajtási bíró az
iratok alapján hozhatja meg a döntést.
(4) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi indokolás nélkül elutasíthatja, ha
a) az enyhébb fokozat kijelölését e törvény kizárja,
b) az elítélt vagy a védõje a hat hónapon belül ismételten elõterjesztett kérelemben új körülményre nem hivatkozik,
ide nem értve azt az esetet, ha a korábbi kérelem elutasítását követõen a 28/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti idõ
elteltével nyújtanak be újbóli kérelmet.
(5) Enyhébb fokozat kijelölése, valamint a fokozat megváltoztatása vagy az enyhébb fokozat kijelölésérõl szóló
határozat hatályon kívül helyezése iránt tett elõterjesztés elutasítása esetén a bûnügyi költséget az állam viseli.”

44. §

A Bv. tvr. 7/A. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása iránti elõterjesztés tárgyában a büntetés-végrehajtási bíró az iratok
alapján hozhatja meg a döntést; az elítélt vagy a védõ által benyújtott kérelem tárgyában – a (2b) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével – meghallgatást tart.
(2b) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi indokolás nélkül elutasíthatja, ha
a) az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását e törvény kizárja,
b) az elítélt vagy a védõje a hat hónapon belül ismételten elõterjesztett kérelemben új körülményre nem hivatkozik,
ide nem értve azt az esetet, ha a korábbi kérelem elutasítását követõen a 28/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti idõ
elteltével nyújtanak be újbóli kérelmet.”

45. §

A Bv. tvr. 7/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés irányadó az elzárásra ítéltnek és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõnek, valamint az
elõzetesen letartóztatottnak a magánelzárás fenyítést kiszabó határozat elleni fellebbezése elbírálására.”

46. §

A Bv. tvr. a 7/C. §-t követõen a következõ alcímmel és 7/D. §-sal egészül ki:

„A feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének kizárása
7/D. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
alapján történõ kizárására a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést – a szabadságvesztés foganatba
vételekor – a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró az elõterjesztés érkezésétõl számított öt napon belül dönt.
(3) A feltételes szabadságra bocsátás lehetõsége kizárásának mellõzése esetén a bûnügyi költséget az állam viseli.”
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A Bv. tvr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a magatartási szabályok súlyos megszegése miatt a feltételes szabadság megszüntetésének lehet helye,
az ügyész az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak indítványt tesz. Ha az elítélt – az
elfogása elõtt – a hatóság elõl elrejtõzött vagy elrejtõzésétõl, illetve attól, hogy szabadságvesztéssel büntetendõ
újabb bûncselekményt követne el, alaposan tartani kell, az ügyész, az indítvány benyújtása után pedig
a büntetés-végrehajtási bíró elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét. A szabadságvesztés
ideiglenes foganatba vételére a Be. elõzetes letartóztatás tartamára vonatkozó rendelkezései az irányadók.”
A Bv. tvr. 10. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A munkahely kijelölésérõl szóló határozat és az új munkahely kijelölése iránti kérelem elutasítása elleni
fellebbezés elbírálása
10. § (1) A munkahely, illetve az új munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen bejelentett fellebbezésrõl
a büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján dönt. Az elítélt vagy a védõ fellebbezése esetén a büntetés-végrehajtási
bíró beszerzi az ügyész nyilatkozatát, az ügyész fellebbezése esetén az elítélt nyilatkozatát. A büntetés-végrehajtási
bíró a fellebbezést az ügyész, illetve az elítélt nyilatkozatának a beérkezésétõl számított tizenöt napon belül bírálja el.
A büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró a munkahely, illetve az új munkahely kijelölésérõl szóló határozatot
a) helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, vagy
b) hatályon kívül helyezi és a pártfogó felügyelõt új eljárás lefolytatására utasítja.
(3) Az elítélt új munkahely kijelölése iránti kérelmét elutasító határozat ellen bejelentett fellebbezésének elbírálására
az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A bûnügyi költséget az állam viseli.”
49. §

(1) A Bv. tvr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közérdekû munka megtagadása vagy nem teljesítése miatt annak szabadságvesztésre történõ átváltoztatása
iránt az ügyész a pártfogó felügyelõ jelentése alapján tesz indítványt a büntetés-végrehajtási bírónak.”
(2) A Bv. tvr. 11/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az elítélt felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejét tölti, a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ
átváltoztatásakor a büntetés-végrehajtási bíró határozatában megállapítja, hogy a próbaidõ az átváltoztatott
szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik [Btk. 86. § (2)–(3) bekezdés].”

50. §

A Bv. tvr. a 11/A. §-t követõen a következõ 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 49. §-ában meghatározott
feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a közérdekû munkát vagy annak hátralévõ részét szabadságvesztésre
változtatja át.
(2) A bûnügyi költséget az állam viseli.
(3) Az (1) bekezdés alapján átváltoztatott közérdekû munka helyébe lépõ szabadságvesztésre halasztás nem
engedélyezhetõ.”

51. §

A Bv. tvr. a 11/B. §-t követõen a következõ alcímmel és 11/C. §-sal egészül ki:

„A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre
11/C. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 51. §-ában meghatározott
feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét
szabadságvesztésre változtatja át.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a fiatalkorúval szemben kiszabott
pénzbüntetés behajthatatlansága esetén – az iratok alapján –, ha a Btk. 112. és 114. §-a a közérdekû munka
átváltoztatását lehetõvé teszi, a pénzbüntetést közérdekû munkára, ha pedig az kizárt, a pénzbüntetést
szabadságvesztésre változtatja át.
(3) Ha az elítélt felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejét tölti, a pénzbüntetés szabadságvesztésre történõ
átváltoztatásakor a büntetés-végrehajtási bíró határozatában megállapítja, hogy a próbaidõ az átváltoztatott
szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik [Btk. 86. § (2)–(3) bekezdés].
(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghozott, átváltoztatást elrendelõ végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(5) A bûnügyi költséget az állam viseli.
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(6) A büntetés-végrehajtási bíró a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés megkezdésére fontos okból
halasztást engedélyezhet. Határozathozatal elõtt pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését rendelheti el. E végzés
ellen fellebbezésnek nincs helye.”
52. §

A Bv. tvr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet a pártfogó felügyeletnek a feltételes szabadságra bocsátáskor való
elrendelése [Btk. 69. § (1) bekezdés b) pont] iránt a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége elõtt tesz
elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(2) A határozat meghozatala elõtt a büntetés-végrehajtási bíró – feltéve, hogy a feltételes szabadságra bocsátás
lehetséges idõpontjáig rendelkezésre álló idõ legalább három hónap – pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését
rendelheti el külön magatartási szabály elõírása érdekében.
(3) A büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet elrendelésérõl a feltételes szabadságra bocsátásról szóló
határozattal dönt, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendeli el, külön magatartási szabályt írhat elõ.
(4) A pártfogó felügyelet kötelezõ alkalmazása esetén a büntetés-végrehajtási intézet a feltételes szabadságra
bocsátás tárgyában megtett elõterjesztéshez kapcsolódóan a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges idõpontja
elõtt legalább három hónappal elõterjesztést tehet a büntetés-végrehajtási bíróhoz – külön magatartási szabály
elõírása érdekében – pártfogó felügyelõi vélemény beszerzése iránt, ha ez az eredményesebb megelõzés érdekében
szükséges.
(5) A (4) bekezdés szerinti elõterjesztés alapján a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését
rendelheti el, és a pártfogó felügyelet alkalmazásának megállapításával külön magatartási szabályt írhat elõ.
(6) A pártfogó felügyelõ a (2) és (5) bekezdésben írt pártfogó felügyelõi vélemény elkészítése érdekében az elítéltet
a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges idõpontja elõtt legalább két hónappal a büntetés-végrehajtási
intézetben meghallgatja, és vele ettõl az idõponttól kezdõdõen rendszeresen kapcsolatot tarthat.
(7) Az e §-ban szabályozott eljárásokban a bûnügyi költséget az állam viseli.”

53. §

A Bv. tvr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Btk. 70. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a pártfogó felügyelõ jelentést készít, és
annak megküldésével a pártfogó felügyelet megszüntetésére tesz javaslatot az ügyésznek.
(2) Az ügyész indítványára a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt pártfogó felügyeletét megszünteti, ha a pártfogó
felügyelet fele része, de legalább egy év eredményesen eltelt, és annak szükségessége már nem áll fenn.
A büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján hozhatja meg a döntést.
(3) Az ítéletben, illetve a bíróság határozatában elõírt magatartási szabályok megváltoztatása iránt a pártfogó
felügyelõ tesz javaslatot a büntetés-végrehajtási bírónak. A magatartási szabályok megváltoztatása iránti javaslatnak
a pártfogolt kérelme alapján is helye van.
(4) A pártfogolt kérelme esetén a büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelõt meghallgathatja, és pártfogó
felügyelõi véleményt szerezhet be.
(5) A pártfogó felügyelet megszüntetése és a magatartási szabályok megváltoztatása esetén a bûnügyi költséget az
állam viseli.”

54. §

A Bv. tvr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Ha a szabadságvesztést az ítélet szerint fiatalkorúak börtönében vagy fiatalkorúak fogházában kell
végrehajtani, de az elítélt a huszonegyedik életévét a büntetés végrehajtásának megkezdése elõtt betölti, az elsõ
fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján a Btk. 37. §-a szerint
meghatározza a szabadságvesztés fokozatát, ennek során a Btk. 35. § (2) bekezdése alapján a törvényben
meghatározottnál eggyel enyhébb végrehajtási fokozatot is meghatározhat.
(2) Ha a fiatalkorúak börtönében vagy a fiatalkorúak fogházában levõ elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt
betölti a huszonegyedik életévét, a szabadságvesztés fokozatának a Btk. 37. §-a alapján történõ meghatározása,
valamint a fiatalkorú végrehajtás során tanúsított magatartására figyelemmel a Btk. 35. § (2) bekezdésének
alkalmazása iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(3) Ha az elõterjesztés a Btk. 35. § (2) bekezdésének alkalmazására is irányult, a büntetés-végrehajtási bíró
meghallgatást tart, egyéb esetben a büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján a Btk. 37. §-a szerint meghatározza
a szabadságvesztés fokozatát. A büntetés-végrehajtási bíró a szabadságvesztés fokozatának meghatározásakor a Btk.
35. § (2) bekezdése alapján a törvényben meghatározottnál eggyel enyhébb végrehajtási fokozatot is meghatározhat
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azzal, hogy az ott meghatározott szempontokon túl a fiatalkorúnak a szabadságvesztés végrehajtása során tanúsított
magatartását is vizsgálni kell.
(4) A bûnügyi költséget az állam viseli.”
55. §

A Bv. tvr. a 14. §-t követõen a következõ alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

„Az elévülés megállapítása
14/A. § A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára, iratok alapján megállapítja a büntetés
vagy a javítóintézeti nevelés végrehajthatóságának kizártságát a 18. § szerinti elévülés bekövetkezése miatt.”
56. §

A Bv. tvr. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az intézeti tanács az elõterjesztést az ideiglenes elbocsátás esedékessége elõtt legalább három hónappal teszi
meg a büntetés-végrehajtási bíróhoz, és abban – ha ez a fiatalkorú további fejlõdése és a megelõzés érdekében
szükséges – külön magatartási szabály elõírása érdekében pártfogó felügyelõi vélemény beszerzésére is javaslatot
tehet.”

57. §

A Bv. tvr. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Javítóintézeti nevelés átváltoztatása szabadságvesztésre
16. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 122. §-ában meghatározott
feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a javítóintézeti nevelést vagy annak hátralévõ részét
szabadságvesztésre változtatja át.
(2) A bûnügyi költséget az állam viseli.
(3) Az (1) bekezdés alapján átváltoztatott javítóintézeti nevelés helyébe lépõ szabadságvesztésre halasztás nem
engedélyezhetõ.”
58. §

A Bv. tvr. III. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„III. fejezet
A büntetések és az intézkedések végrehajtását kizáró okok
17. § A büntetés vagy intézkedés végrehajtását kizárja
a) az elítélt halála,
b) az elévülés,
c) a kegyelem,
d) törvényben meghatározott egyéb ok.

Az elévülés
18. § (1) A szabadságvesztés végrehajthatósága elévül
a) tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év,
b) tízévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év,
c) ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tíz év,
d) öt évet el nem érõ tartamú szabadságvesztés esetén öt év
elteltével.
(2) Az elzárás, a közérdekû munka, a pénzbüntetés, a kitiltás és a sportrendezvények látogatásától eltiltás
végrehajthatósága öt év elteltével évül el.
(3) A foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás és a közügyektõl eltiltás végrehajthatósága
a) ötévi vagy ezt meghaladó tartam esetén tíz év,
b) öt évet el nem érõ tartam esetén öt év
elteltével évül el.
(4) A javítóintézeti nevelés végrehajthatósága három év elteltével évül el.
(5) Nem évül el
a) az emberiesség elleni bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet) miatt kiszabott,
b) a háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt kiszabott,
c) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerõre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített
81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott egyéb háborús bûntettek miatt kiszabott tizenöt évig
tartó vagy ennél súlyosabb,
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d) az életfogytig tartó
szabadságvesztés végrehajthatósága.
18/A. § (1) Az elévülés határideje a büntetést vagy az intézkedést kiszabó határozat jogerõre emelkedésének napjával,
ha pedig a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidõ leteltének a napjával kezdõdik.
(2) Ha az elítélt a szabadságvesztés vagy a javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt megszökik, az elévülés határideje
a szökés napjával ismét elkezdõdik.
(3) A szabadságvesztés mellett kiszabott büntetés elévülésének határideje a szabadságvesztés végrehajtása
befejezésének vagy a végrehajthatósága megszûnésének napján kezdõdik.
(4) Az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés vagy az intézkedés végrehajtása végett tett intézkedés.
Az elévülést minden olyan hatósági intézkedés félbeszakítja, amelyet a büntetés végrehajtásának elõbbre vitele
érdekében foganatosítottak. A félbeszakítás napjával az elévülés ismét elkezdõdik.

Kegyelem
18/B. § (1) A kegyelmi jogkör gyakorlója az elítélt büntetését vagy a vele szemben alkalmazott próbára bocsátást,
jóvátételi munkát és javítóintézeti nevelést kegyelembõl elengedheti vagy mérsékelheti.
(2) Kegyelmi rendelkezés kizárólag még végre nem hajtott büntetésre vagy intézkedésre vonatkozhat. A kegyelem
gyakorlása szempontjából a kiutasítás mindaddig nem tekinthetõ végrehajtottnak, amíg annak tartama el nem telt.
(3) Ha a kegyelmi jogkör gyakorlója az elítéltet kegyelemben részesíti, a büntetõjogi következmények [Btk. 98. §
(3) bekezdés] – ellenkezõ rendelkezés hiányában – az ítéletben kiszabott büntetéshez igazodnak.
(4) Ha a köztársasági elnök a büntetés végrehajtását kegyelembõl próbaidõre felfüggeszti, a próbaidõ és a mentesítés
hatályának beálltához szükséges idõtartam a kegyelmi elhatározás keltének napján kezdõdik.

Egyes büntetések végrehajtásának kizárása
18/C. § Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a határozott ideig tartó szabadságvesztés, az elzárás és a közérdekû
munka nem hajtható végre.”
59. §

A Bv. tvr. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A félbeszakítás tartama alatt az elévülés nyugszik.”

60. §

A Bv. tvr. a 22. §-t követõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az elítélt felügyelettel vagy anélkül meglátogathatja a súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet
a hozzátartozója temetésén. A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka elrendelheti bilincs használatát, kivételesen
a végrehajtás biztonsága érdekében vagy közbiztonsági érdekbõl megtagadhatja a látogatás, illetve a temetésen való
részvétel engedélyezését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli eltávozás az öt napot nem haladhatja meg, annak tartama
a szabadságvesztésbe beszámít.”

61. §

A Bv. tvr. a 23. §-t követõen a következõ 23/A–23/E. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) Az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségébõl ki kell zárni, ha a határozott ideig tartó
szabadságvesztés letöltését önhibájából határidõben nem kezdte meg.
(2) Az elítéltet erre a következményre a szabadságvesztés megkezdésére kiadott felhívásban, halasztás
engedélyezése esetén a határozatban figyelmeztetni kell.
23/B. § (1) A szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátható, ha
a) a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására, valamint arra a készségére tekintettel, hogy
törvénytisztelõ életmódot fog folytatni alaposan feltehetõ, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is
elérhetõ, és
b) a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a Btk. 38. § (2) bekezdése szerinti vagy a bíróság által az ítéletben
megállapított részét, az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a bíróság által a Btk. 43. § (1) bekezdése alapján az
ítéletben meghatározott tartamot letöltötte.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró a határozott ideig tartó szabadságvesztésbõl feltételes szabadágra bocsátott elítélt
pártfogó felügyeletét (Btk. 69. §) rendelheti el, és az elítélt számára a Btk. 71. § (2)–(3) bekezdése alapján külön
magatartási szabályokat írhat elõ.
(3) A büntetés-végrehajtási bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésbõl feltételes szabadságra bocsátott elítélt
számára a Btk. 71. § (2)–(3) bekezdése alapján külön magatartási szabályokat írhat elõ.
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23/C. § (1) Ha az elítélttel szemben több határozott ideig tartó végrehajtandó szabadságvesztést kell végrehajtani, és
a szabadságvesztések folyamatos végrehajtása során a bíróság az elítéltet bármely szabadságvesztésbõl feltételes
szabadságra bocsátotta, a feltételes szabadság mindaddig nem kezdhetõ meg, amíg az elítélt más szabadságvesztést
– ide nem értve a közérdekû munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést – tölt.
(2) Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésbõl bocsátotta feltételes szabadságra, az elítélt ezeket
párhuzamosan tölti.
(3) A párhuzamosan töltött feltételes szabadságok mindegyikénél külön kell vizsgálni, hogy a feltételes szabadság
megszüntetésének a Btk. 40. § (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétele fennáll-e.
23/D. § (1) Ha a határozott idejû szabadságvesztésbõl vagy az életfogytig tartó szabadságvesztésbõl feltételes
szabadságra bocsátott elítélt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, a büntetés-végrehajtási
bíró a feltételes szabadságot megszünteti.
(2) A párhuzamosan töltött feltételes szabadságok mindegyikénél külön kell vizsgálni, hogy a feltételes szabadság
megszüntetésének az (1) bekezdésben meghatározott feltétele fennáll-e.
23/E. § Ha az összbüntetési ítélet olyan idõpontban emelkedik jogerõre, amikor az elítélt az összbüntetésként
megállapított szabadságvesztést már kitöltötte, és az elítélttel szemben más ügyben kiszabott szabadságvesztést kell
foganatba venni, a végrehajtásra kerülõ szabadságvesztés tartamába be kell számítani azt az idõtartamot, amennyivel
az elítélt által kitöltött szabadságvesztés tartama meghaladja az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
tartamát.”
62. §

A Bv. tvr. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell az elítélt)
„b) elhelyezését, élelmezését, ruházatát és – ha e törvény másként nem rendelkezik – a hatályos egészségügyi,
társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogszabályok, illetve a kötelezõ szakmai eljárásrend szerinti egészségügyi
ellátását,”

63. §

(1) A Bv. tvr. 28/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel a bíróság az (1) bekezdés alapján hozott határozatát
hatályon kívül helyezheti.”
(2) A Bv. tvr. 28/A. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Enyhébb végrehajtási fokozat nem jelölhetõ ki, ha)
„e) az elítélt olyan életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést tölt, amelybõl nem bocsátható feltételes
szabadságra.”

64. §

A Bv. tvr. a 28/B. §-t követõen a következõ 28/C. §-sal egészül ki:
„28/C. § (1) A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó általános szabályok a különleges biztonságú
zárkában vagy körleten történõ elhelyezés esetén annak végrehajtási rendjéhez igazodnak.
(2) A különleges biztonságú zárkában vagy körleten elhelyezett elítélt a büntetés-végrehajtási intézet területén
engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani.”

65. §

A Bv. tvr. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt elveszti a személyi szabadságát.
(2) A szabadságvesztés végrehajtása alatt
a) szünetelnek azok az állampolgári jogok és kötelezettségek, amelyek a büntetés végrehajtására tekintettel nem
gyakorolhatóak,
b) szünetelnek azok az állampolgári jogok, amelyekre – ha a bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek gyakorlásától –
a közügyektõl eltiltás hatálya kiterjed,
c) korlátozottan érvényesíthetõk azok a jogok és állampolgári kötelezettségek, amelyekrõl törvény így rendelkezik,
vagy amelyek gyakorlásában, illetve teljesítésében az elítélt akadályozva van.”

66. §

A Bv. tvr. 33. § (1) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Az elítélt köteles – különösen –)
„f) alávetni magát a jogszabályban elõírt kötelezõ vagy egészségi állapotának megítéléséhez szükséges orvosi
vizsgálatnak és a jogszabály szerint kötelezõ, illetve életmentõ gyógykezelésnek, a mûtétre az egészségügyi
jogszabályok az irányadók;
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g) a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján kívüli okból nem dolgozik, és nem részesül
nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban.”
67. §

(1) A Bv. tvr. 36. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elítélt jogosult)
„f) munkahelyi vagy üzemi baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra;”
(2) A Bv. tvr. 36. § (1) bekezdése a következõ p)–q) ponttal egészül ki:
(Az elítélt jogosult)
„p) az ellene folyamatban lévõ büntetõeljárás során a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság által elektronikus
eszközön átadott iratokba vagy az ellene folyamatban volt büntetõeljárásban keletkezett iratról elektronikus eszközön
kiadott másolatba történõ betekintéshez a büntetés-végrehajtási intézet által biztosított eszközt igénybe venni;
q) a már megállapított nyugellátásának, korhatár elõtti ellátásának, szolgálati járandóságának, valamint egyéb
rendszeres pénzbeli juttatásának a meghatalmazott személy kezéhez vagy a büntetés-végrehajtási intézethez
folyósítására, továbbá a saját jogon járó családi pótléknak a letéti számláján való elhelyezésére.”
(3) A Bv. tvr. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A terhes és a kisgyermekes elítélt nõnek az egészségét védõ és a gyermek fejlõdését szolgáló, e törvényben nem
szabályozott jogai nem korlátozhatók. Ha a szülésre a szabadságvesztés végrehajtása alatt kerül sor, és az együttes
elhelyezést kizáró ok nem áll fenn, a gyermeket egyéves koráig az anyjával együtt kell elhelyezni.”
(4) A Bv. tvr. 36. §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az anya és a gyermek együttesen nem helyezhetõ el, ha
a) az anya a gyermek gondozását nem vállalja,
b) a bíróság a szülõi felügyeletet az anya valamennyi gyermekével kapcsolatosan megszüntette,
c) az anya ellen a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt eljárás indult,
d) az anya egészségi állapota miatt a gyermek gondozását, nevelését nem tudja ellátni. Ez utóbbi esetben, ha az anya
a gyermekét szoptatja, a gyermek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek körletén elhelyezhetõ.
(4b) A gyermek felett szülõi felügyeletet gyakorló vagy a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult másik szülõ, valamint
a gyám részére heti egy alkalommal a kapcsolattartást és a gyermek fejlõdésérõl a megfelelõ tájékoztatást biztosítani
kell.
(4c) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a gyermek elhelyezése iránt indított eljárás elbírálására
a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.”
(5) A Bv. tvr. 36. § (5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az elítélt állampolgári jogai a következõképpen módosulnak:)
„g) a pénzküldemény küldése és fogadása a jogcím igazolásához, az elítélt nyilatkozatához vagy kapcsolattartói
minõség – ideértve a védõvel való kapcsolattartást is – fennállásához köthetõ.”
(6) A Bv. tvr. 36. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga)
„e) a (7) és (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szülõi felügyelethez.”
(7) A Bv. tvr. 36. §-a a következõ (6a)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt részére biztosítani kell, hogy – ha ezzel élni akar – a választójogát
gyakorolhassa. Az elítélt a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint jogosult szavazni,
az elítélt személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása alapján kell megállapítani.
A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt választójogának gyakorlását, szükség esetén az elítélt
részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama legfeljebb három nap.
(7) A (4) bekezdés szerinti együttes elhelyezése esetén az anya a gyermek felett a gondozás és a nevelés jogát
gyakorolja.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott eseten kívül az elítélt a gyermekével kapcsolattartásra jogosult, és
a büntetés-végrehajtási jogviszony keretei között részt vehet a gyermek nevelésében, valamint a gyermek sorsát
érintõ lényeges kérdések eldöntésében, kivéve, ha a szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette vagy korlátozta.
(9) Ha az elítélt a Btk. XIX. Fejezetében meghatározott valamely bûncselekményt tizennyolcadik életévet be nem
töltött sértett sérelmére követte el, vagy a tizennyolcadik életévét be nem töltött sértett ellen elkövetett személy elleni
erõszakos bûncselekmény elkövetési körülményeibõl a szexuális motívum kimutatható, az elítélt befogadását
követõen fel kell mérni, hogy mennyire áll fenn a veszélye annak, hogy szabadon bocsátását követõen hasonló
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bûncselekményt fog elkövetni. Ha ennek a lehetõsége fennáll, akkor az elítélt részére – önkéntes részvételi alapon – fel
kell ajánlani megfelelõ viselkedésterápiát vagy más csoportos foglalkozáson való részvételt.”
68. §

A Bv. tvr. 50. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a fiatalkorú a Btk. XIX. Fejezet alá tartózó bûncselekményt követett el, a sajátos fejlõdési szükségleteit
fokozottan figyelemmel kell kísérni, és részére – önkéntes részvételi alapon – fel kell ajánlani megfelelõ
viselkedésterápiát vagy más csoportos foglalkozáson való részvételt.”

69. §

A Bv. tvr. V. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„V. fejezet
A közérdekû munka végrehajtása
A közérdekû munka végrehajtásának rendje
60. § (1) A közérdekû munka végrehajtásnak célja, hogy az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az
az elítélt bûnismétlése megelõzésének és társadalmi beilleszkedésének az elõsegítését is szolgálja.
(2) A közérdekû munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelõi szolgálat gondoskodik, amely feladatát a központi vagy
helyi önkormányzati költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást végzõ egyéb
szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam
vagy az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi fenntartású intézményekkel,
a közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban
együtt: munkahely) és az állami foglalkoztatási szervvel együttmûködésben látja el.
(3) A kijelölt munkahellyel a közérdekû munka tartamára nem létesül munkaviszony, az elítélt a munkát
büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi.
(4) A közérdekû munka végrehajtása során a napi munkaidõ legalább négy óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekû
munkavégzés heti idõtartama legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött közérdekû
munkát órákban kell nyilvántartani.
(5) A közérdekû munkát az elsõ munkahely kijelölésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven
belül végre kell hajtani. A félbeszakítás, valamint a közérdekû munka szabadságvesztés büntetés vagy elõzetes
letartóztatás foganatba vétele miatti megszakításának tartama e határidõbe nem számít be. Ha két éven belül
a közérdekû munkát az elítélt önhibájából nem végzi el, a pártfogó felügyelõ jelentést készít, és a 67/C. § (2) bekezdése
szerint kezdeményezi az ügyésznél a közérdekû munka szabadságvesztésre való átváltoztatásának indítványozását.
(6) A közérdekû munka végrehajtása során az elítélt jogosult
a) a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározott védelemre,
b) ha a munkakör jellege indokolja, a munkahely által biztosított munkaruházatra és egyéni védõeszköz-ellátásra,
c) munkahelyi vagy üzemi baleset esetén a külön törvény szerinti baleseti ellátásként baleseti egészségügyi
szolgáltatásra.
(7) Munkahelyi és üzemi baleset esetén a pártfogó felügyelõ és a munkahely képviselõje közös jegyzõkönyvet vesz fel,
a továbbiakban a munkahely a munkavédelemrõl szóló törvényben és az egyéb, munkavédelemre vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.
(8) A közérdekû munka végrehajtása során az elítéltnek az általa okozott kárért való felelõsségére, illetve az elítéltet
ért kárért a munkahely felelõsségére a munka törvénykönyvérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy az elítélt anyagi felelõsségének a mértékét a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti
díjának figyelembevételével kell megállapítani.
(9) A közérdekû munka végrehajtásának elévülését félbeszakítja, ha az elítélttel szemben szabadságvesztést vagy
elõzetes letartóztatást vesznek foganatba. Ezeknek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.
61. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a honlapján megjelentetett tájékoztatóban ismerteti a munkahelyekkel
a közérdekû munkára ítéltek igénybevételének lehetõségét.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekû munka szervezése céljából a közérdekû munka végzésére kijelölhetõ
munkahelyekrõl foglalkoztatói nyilvántartást (a továbbiakban: foglalkoztatói nyilvántartás) vezet. Az állami
foglalkoztatási szerv a büntetõügyben kiszabott közérdekû munka végrehajtásra kijelölhetõ munkahelyekrõl vezetett
foglakoztatói nyilvántartást és a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján létrehozott közérdekû munka foglalkoztatói
nyilvántartásnak a foglalkoztatókra vonatkozó részét egységes rendszerként mûködteti.
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(3) A foglalkoztatói nyilvántartásba közérdekû munka végzésére kijelölhetõ munkahelyként nyilvántartásba vehetõ:
a) a központi és a helyi önkormányzati költségvetési szerv,
b) az állami és az önkormányzati fenntartású intézmény,
c) az állami és az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam vagy az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
d) a helyi közszolgáltatást végzõ egyéb szervezet,
e) az egyházi fenntartású intézmény,
f) a közhasznú jogállású szervezet,
g) a civil szervezet,
h) a gazdálkodó szervezet.
(4) A (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott munkahelyek kötelesek bejelenteni, a (3) bekezdés
d)–h) pontjában meghatározott munkahelyek bejelenthetik az állami foglalkoztatási szerv részére az (5) bekezdés
a)–i) pontjában foglalt adatokat.
(5) A foglalkoztatói nyilvántartás tartalmazza
a) a kijelölhetõ munkahely megnevezését és elérhetõségét,
b) a közérdekû munka jellegét (FEOR), a munkahelynek a tevékenységét (TEÁOR), a közérdekû munkaként végezhetõ
munkakör megnevezését, leírását,
c) a kijelölhetõ munkahely által igényelt létszámot,
d) a munkavégzés helyét,
e) a munkavégzés tartamát,
f) a napi munkaidõ legalacsonyabb és legmagasabb mértékét,
g) az arra vonatkozó adatokat, hogy a közérdekû munka az általános munkarend szerint heti pihenõ- vagy
munkaszüneti napokon végezhetõ-e,
h) az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb létszámát,
i) a munkavégzéséhez szükséges
ia) iskolai végzettségre, szakképesítésre,
ib) személyi higiénés alkalmassági vizsgálatra
vonatkozó adatokat.
(6) Az állami foglalkoztatási szerv a honlapján való közzététellel tájékoztatja a pártfogó felügyelõi szolgálatot azokról
a munkahelyekrõl, amelyek közérdekû munka végzésére elítéltek kijelölését igénylik.
(7) A pártfogó felügyelõ munkahely kijelölésérõl szóló értesítése alapján az állami foglalkoztatási szerv átvezeti
a változásokat a foglalkoztatói nyilvántartás (5) bekezdés szerinti adatain. Ha a pártfogó felügyelõ a munkahely
kijelölésérõl értesíti a foglalkoztatási szervet, akkor a kijelölt munkahely nem jeleníthetõ meg a szabálysértési
eljárásban kiszabott közérdekû munka, illetve a pénzbírság, helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság megváltására
vállalt közérdekû munka elvégzésre kijelölhetõ munkahelyként a foglalkoztatási szerv által a Szabs. tv. alapján vezetett
közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartásban.
(8) Ha a foglalkoztatói nyilvántartás alapján a közérdekû munka elvégzésre nincs kijelölhetõ munkahely, a pártfogó
felügyelõ arra a Szabs. tv. alapján vezetett közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartás szerinti munkahelyet is
kijelölhet.

A munkahely kijelölése
62. § (1) A közérdekû munka végrehajtására szolgáló munkahelyet az elítélt lakóhelye – ennek hiányában
a tartózkodási helye – szerint illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelõje jelöli ki, a munkahely kijelölése elõtt az
elítéltet meghallgatja. Evégbõl az elítéltet a bíróság értesítésének kézhezvételétõl számított nyolc napon belül
megidézi, egyben az iskolai végzettségére, szakképesítésére és az egészségi állapotára vonatkozó iratok bemutatására
hívja fel.
(2) Ha az elítéltnek magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye nem ismert, az eljárásra a Fõvárosi
Kormányhivatal pártfogó felügyelõje illetékes.
(3) A munkavégzés helyeként elsõsorban az elítélt lakóhelye, ennek hiányában, illetve az elítélt kérelmére
a tartózkodási helye szerinti munkahelyet kell kijelölni. Az elítélt legkésõbb a meghallgatáson kérheti, hogy
a közérdekû munka végrehajtási helyét a tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelõi
szolgálata jelölje ki.
(4) A munkahely kijelölése elõtt a pártfogó felügyelõ foglalkoztathatósági szakvélemény kiadása érdekében
kezdeményezi az elítélt foglalkoztathatósági vizsgálatát és az elítéltet a vizsgálaton való megjelenésre hívja fel.
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(5) Az elítélt köteles a foglalkoztathatósági vizsgálaton megjelenni. A felhívásban az elítéltet figyelmeztetni kell arra,
hogy ha a vizsgálaton nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, akkor a pártfogó felügyelõ a közérdekû munka
szabadságvesztésre történõ átváltoztatását kezdeményezi.
(6) Ha a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzésére jogosult arról értesíti a pártfogó felügyelõi szolgálatot, hogy az
elítélt a foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelent meg és az elítélt a távolmaradását nem mentette ki, a pártfogó
felügyelõ jelentést készít az ügyésznek. Az eljárásra a továbbiakban a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ
átváltoztatásának szabályait kell alkalmazni.
63. § (1) Az elítélt a foglalkoztathatósági szakvéleményt köteles bemutatni a pártfogó felügyelõnek, aki ennek alapján
– kivéve, ha a közérdekû munkavégzés félbeszakítására okot adó körülmény áll fenn – legkésõbb
a foglalkoztathatósági szakvélemény bemutatásától számított tizenöt napon belül a közérdekû munka végrehajtására
szolgáló munkahelyet határozatban jelöli ki.
(2) A munkahely kijelölése elõtt a pártfogó felügyelõ köteles a kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatás mellett
egyeztetni a kijelölhetõ munkahellyel. A kijelölés esetére a kötelezettségek vállalásáról a munkahely vezetõje vagy
képviseletre jogosult tisztségviselõje nyilatkozatot tesz.
(3) A munkahely kijelölésénél az ítélet rendelkezésén túl figyelembe kell venni az elítélt egészségi állapotát,
a foglalkoztathatósági szakvéleményt, az elítélt szakképzettségét, szakképesítését és a munkára való alkalmasságát,
valamint az elkövetett bûncselekmény jellegét.
(4) A munkavégzés helyeként nem jelölhetõ ki az a munkahely,
a) ahol az ellátandó munkakört az elítélt – büntetett elõéletére vagy a foglalkozástól eltiltás hatályára figyelemmel,
vagy egészségi állapota miatt – nem töltheti be,
b) amelynek az elítélt akár a közérdekû munka megkezdése elõtt, akár annak végrehajtása alatt vezetõ
tisztségviselõje vagy tulajdonosa, vagy abban üzletrésszel rendelkezik,
c) ahol az elítélt a közérdekû munka végrehajtása során a Ptk. szerinti hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi
vagy elszámolási viszonyba,
d) amelynél a munkába járás költségeit az elítélt elõreláthatólag nem tudja fedezni.
(5) A határozatban a pártfogó felügyelõ meghatározza a munkavégzés kezdõ idõpontját.
(6) A munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen a kézhezvételtõl számított nyolc napon belül az ügyész, az elítélt
és védõje a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezhet. A fellebbezést az ügyben eljárt kormányhivatal pártfogó
felügyelõi szolgálatánál kell benyújtani. Ha a munkahely kijelölésérõl a pártfogó felügyelõ meghallgatáson határoz,
az elítélt a fellebbezésrõl nyomban nyilatkozatot tesz, amit jegyzõkönyvbe kell foglalni. A pártfogó felügyelõ
a fellebbezést a rendelkezésre álló iratokkal együtt a fellebbezési határidõ leteltét követõen haladéktalanul felterjeszti
a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak.
(7) Ha az elítélt a fellebbezésben kizárólag a közérdekû munka megkezdésének az idõpontját kifogásolja,
a büntetés-végrehajtási bíró a fellebbezést félbeszakítási kérelemként bírálja el.
(8) Ha az elítélt a pártfogó felügyelõi meghallgatáson vagy a munkahely kijelölésérõl szóló határozattal szemben
benyújtott fellebbezésében úgy nyilatkozik, hogy a közérdekû munka elvégzését megtagadja, a pártfogó felügyelõ
errõl jelentést készít az ügyésznek. Az eljárásra a továbbiakban a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ
átváltoztatásának szabályait kell alkalmazni.
64. § (1) A munkahely kijelölésérõl – a határozat elõkészítése során a munkahellyel való kapcsolatfelvétel alapján –,
továbbá a fellebbezés folytán a kijelölés módosításáról haladéktalanul értesíteni kell az elítélt lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervet.
(2) A munkahely kijelölésérõl szóló jogerõs határozatot a pártfogó felügyelõ kézbesíti az elítéltnek, és egyben
a munkavégzés megkezdésére hívja fel az elítéltet. A felhívásban az elítéltet figyelmeztetni kell arra, hogy
a foglalkoztathatósági szakvéleményt a munkahely képviselõjének mutassa be, továbbá arra, hogy ha a kijelölt
munkahelyen a felhívás szerinti határidõn belül vagy idõpontban nem jelenik meg, akkor a pártfogó felügyelõ
a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ átváltoztatását kezdeményezi.
(3) A munkavégzés kezdõ idõpontjáról a pártfogó felügyelõ értesíti a munkahelyet.
65. § (1) Ha munkahely-kijelölés érdekében történõ meghallgatáson az elítélt egészségi állapotával összefüggésben
olyan adat merül fel, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján – a foglalkoztatási korlátozásokra és
a kijelölhetõ munkahelyekre figyelemmel – megalapozottan arra lehet következtetni, hogy az elítélt ideiglenesen nem
lesz foglalkoztatható, és egészségi állapotában a közeli jövõben változás nem várható, a pártfogó felügyelõ jelentést
készít és a pártfogó felügyelõi szolgálat székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak javaslatot tesz
a közérdekû munka félbeszakítására.
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(2) Ha munkahely-kijelölés érdekében történõ meghallgatáson az elítélt egészségi állapotával összefüggésben olyan
adat merül fel, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján megalapozottan arra lehet következtetni, hogy az
elítélt egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, ami a közérdekû munka végrehajtását nem teszi
lehetõvé, a pártfogó jelentést készít és a pártfogó felügyelõi szolgálat székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási
bírónak javaslatot tesz a közérdekû munka végrehajthatósága megszûnésének a megállapítására.

Új munkahely kijelölése
66. § (1) Az elítélt lakóhelye, ennek hiányában vagy az elítélt kérelmére a tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatal pártfogó felügyelõje hivatalból vagy az elítélt, illetve a munkahely kérelmére a közérdekû munka
végrehajtására új munkahelyet jelöl ki, ha a közérdekû munka
a) a kijelölt munkahelyen nem hajtható végre,
b) végrehajtása
ba) a munkafegyelem biztosítása érdekében vagy
bb) az elítélt személyi körülményeiben történt változás miatt
más munkahelyen célszerû,
c) azért nem teljesíthetõ, mert az elítélt jövedelmi viszonyai miatt nem képes fedezni a kijelölt munkahelyre történõ
utazás költségeit, és azokat a munkahely sem fizeti meg.
(2) A pártfogó felügyelõ új munkahelyet jelöl ki, ha erre a büntetés-végrehajtási bíró, illetve az ügyész felhívja.
(3) Az új munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen a kézhezvételtõl számított nyolc napon belül az ügyész, az
elítélt és védõje a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezést jelenthet be. Az elítélt és védõje az új munkahely
kijelölése iránti kérelmet elutasító határozattal szemben is fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az ügyben eljárt
kormányhivatal pártfogó felügyelõi szolgálatánál kell benyújtani. Ha az új munkahely kijelölésérõl a pártfogó
felügyelõ meghallgatáson határoz, az elítélt a fellebbezésrõl nyomban nyilatkozatot tesz, amit jegyzõkönyvbe kell
foglalni.
(4) A pártfogó felügyelõ a fellebbezést a rendelkezésre álló iratokkal együtt a fellebbezési határidõ leteltét követõen
haladéktalanul felterjeszti a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak.

A közérdekû munka végrehajtásának ellenõrzése, az elítélt és a munkahely kötelezettségei
67. § (1) A közérdekû munka végrehajtását a pártfogó felügyelõ ellenõrzi, ennek keretében rendszeresen vizsgálja,
hogy az elítélt, illetve a munkahely a közérdekû munka végrehajtásával összefüggõ kötelezettségeinek eleget tesz-e.
(2) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka végrehajtásának nyilvántartására nyilvántartó lapot és jelenléti ívet állít
ki, amely tartalmazza
a) az ügy számát,
b) az elítélt természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és egyéb elérhetõségét,
c) a munkahelyen történõ megjelenések idõpontját,
d) az egy munkanapon ledolgozott órák számát és munkanaponként az elítélt és a munkahely képviselõjének
aláírását,
e) az összesen ledolgozott órák számát.
(3) A közérdekû munka végrehajtása során az elítélt köteles
a) a kijelölt munkahelyen a munkaidõ kezdetére munkaképes állapotban megjelenni, és a meghatározott
munkaidõben munkát végezni, esetleges hiányzásait orvos által vagy más megfelelõ módon igazolni,
b) a kijelölt munkát szakismerete, képessége és legjobb tudása szerint, fegyelmezetten, a kijelölt munkahely
képviselõjének az utasításai, vagy ha a munka felügyeletét a pártfogó felügyelõ vagy a pártfogó felügyelõi asszisztens
látja el, az õ utasítása szerint elvégezni,
c) a munkavédelemmel, a tûzvédelemmel, a balesetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos elõírásokat
megtartani,
d) a kijelölt munkahelyen munkát végzõkkel együttmûködni, és a munkáját úgy végezni, valamint általában olyan
magatartást tanúsítani, hogy más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi kárt ne
idézzen elõ,
e) a közérdekû munka végrehajtása során az elítélt a pártfogó felügyelõvel köteles együttmûködni és számára
a szükséges tájékoztatást megadni, a közérdekû munka végrehajtását elõsegítõ rendelkezéseit megtartani.
(4) A közérdekû munka végrehajtása során a munkahely köteles
a) az elítéltet az ítélet és a kijelölésrõl szóló határozat szerinti közérdekû munkával, hetente legalább egy napon, napi
legalább négy és legfeljebb tizenkét óra közötti tartamban foglalkoztatni,
b) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
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c) a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkavégzéshez szükséges ismeretek
megszerzését biztosítani,
d) az elítéltet a munkavédelemmel, a balesetvédelemmel, a tûzvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos
elõírásokról kioktatni,
e) az elítéltnek a munkával összefüggésben okozott kárt megtéríteni,
f) a pártfogó felügyelõ által megküldött nyilvántartó lapot és jelenléti ívet vezetni,
g) az elítéltrõl kért felvilágosítást a pártfogó felügyelõnek megadni,
h) haladéktalanul értesíteni a pártfogó felügyelõt arról, ha
ha) az elítélt a büntetése letöltését megkezdte,
hb) az elítélt a közérdekû munka önkéntes végrehajtásának nem tesz eleget,
hc) új munkahely kijelölése tûnik célszerûnek,
hd) rendkívüli esemény következett be, így különösen, ha az elítéltet munkahelyi baleset érte,
he) az elítélt a meghatározott közérdekû munkát teljesítette.

A közérdekû munka végrehajtásának félbeszakítása
67/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró az elítélt vagy védõje kérelmére fontos okból, különösen az elítélt családi
körülményeire, egészségi állapotára tekintettel a közérdekû munka végrehajtását félbeszakíthatja. A félbeszakítás
tartama – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – évente a hatvan napot nem haladhatja meg.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró a közérdekû munka végrehajtását hivatalból vagy az elítélt kérelmére félbeszakítja,
ha az elítélt
a) a tizenkettedik hetet meghaladóan várandós, a gyermek egy éves koráig, feltéve, hogy gyermekét a saját
háztartásában gondozza,
b) gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, annak hátralévõ idejére, de legfeljebb
egy évre,
c) egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekû munka végrehajtását ideiglenesen
nem teszi lehetõvé, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján a foglalkoztatási korlátozásokra és a kijelölhetõ
munkahelyekre figyelemmel az elítélt ideiglenesen nem foglalkoztatható, legfeljebb egy évre.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén a büntetés végrehajtását haladéktalanul folytatni kell, ha
a) a gyermek nem az elítélt gondozásában van,
b) a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítását egy év eltelte elõtt megszüntetik,
c) az elítélt egészségi állapota a közérdekû munka elvégzését lehetõvé teszi.
(4) A félbeszakítás tartama a közérdekû munka tartamába nem számít be. A félbeszakítás alatt az elévülés nyugszik.

A közérdekû munka végrehajthatóságának megszûnése
67/B. § A közérdekû munka, illetve annak hátralévõ része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerõre emelkedése után
az elítélt
a) megszületett gyermekének gondozásáról egy éven át saját háztartásában gondoskodott,
b) legalább egy évig gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült,
c) egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekû munka végrehajtását nem teszi
lehetõvé, vagy a megismételt foglalkoztathatósági vizsgálat szerint a közérdekû munka végzésére az elítélt nem
alkalmas,
d) a határozat jogerõre emelkedését követõen öt évet vagy azt meghaladó idõt töltött szabadságvesztésben vagy
elõzetes letartóztatásban.

A közérdekû munka átváltoztatása szabadságvesztésre
67/C. § (1) A pártfogó felügyelõ jelentést készít, ha
a) az elítélt a közérdekû munka elvégzését megtagadja,
b) az elítélt a foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja,
c) a munkahely értesítése alapján vagy az ellenõrzések során megállapítja, hogy az elítélt önhibájára visszavezethetõ
okból
ca) a közérdekû munka megkezdésére megjelölt idõpontban nem jelent meg,
cb) a munkavégzési kötelezettségének az arra való felhívás ellenére nem tett eleget,
cc) a munkafegyelmet súlyosan sértõ magatartást tanúsított,
cd) a 60. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
(2) A pártfogó felügyelõ a jelentést – az azt alátámasztó bizonyítékok csatolásával – megküldi az ügyésznek, és
javaslatot tesz a közérdekû munka szabadságvesztésre való átváltoztatásának indítványozására.
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(3) Az ügyész szükség esetén meghallgatja a pártfogó felügyelõt és az elítéltet, illetve további bizonyítékok
csatolására hívhatja fel a pártfogó felügyelõt.
(4) Ha az átváltoztatás indítványozására az ügyész nem lát alapot, az ügyész, illetve ha a büntetés-végrehajtási bíró
az ügyész indítványát elutasítja, a büntetés-végrehajtási bíró új munkahely kijelölésére hívja fel a kormányhivatal
pártfogó felügyelõi szolgálatát.
67/D. § (1) A közérdekû munka, illetve annak hátralévõ része helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani,
hogy négy óra közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Az átváltoztatás után fennmaradó
közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg.
(2) A közérdekû munka szabadságvesztésre a munkahely kijelölését megelõzõen is átváltoztatható, ha annak
elmaradása az elítélt felróható magatartására vezethetõ vissza.”
70. §

A Bv. tvr. 68. §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A meg nem fizetett pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy egynapi tétel
helyébe egynapi szabadságvesztés lép.
(3b) A közérdekû munka vagy annak hátralévõ része helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy két
óra közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Az átváltoztatás után fennmaradó közérdekû
munkának egynapi szabadságvesztés felel meg.”

71. §

A Bv. tvr. a 69. §-t követõen a következõ VI/A. fejezettel egészül ki:

„VI/A. fejezet
A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés végrehajtása
69/A. § (1) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés büntetés végrehajtására a IV. fejezet
rendelkezéseit e fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés büntetés végrehajtására – kivéve
a Btk. 51. § (2) bekezdésében meghatározott esetet – a szabadságvesztés fogház fokozatának rendelkezései
az irányadók, azzal, hogy a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítélt
a) a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt elhelyezhetõ,
b) havonta legalább két alkalommal fogadhat látogatót,
c) kérelmére részt vehet a munkáltatásban.
(3) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási
intézet parancsnoka a 37/A. § (1) bekezdésében meghatározott okok fennállásának az idejére – legfeljebb öt napig –
a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítéltek meghatározott csoportjára
nézve elrendelheti a (2) bekezdés b)–c) pontjában, továbbá a 22/A. § (1) bekezdésében és a 36. § (1) bekezdés b)–c),
k) és m)–n) pontjában, a 36. § (3) bekezdésében, valamint a 36. § (5) bekezdés e) pontjában foglalt jogok gyakorlásának
teljes vagy részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés idõtartamát további öt nappal
meghosszabbíthatja. A 37/A. § (2)–(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(4) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítélt részére biztosítani kell, hogy
– ha ezzel élni akar – a választójogát gyakorolhassa. Az elítélt a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó
jogszabályok szerint jogosult szavazni, az elítélt személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet
nyilvántartása alapján kell megállapítani. A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt választójogának
gyakorlását, szükség esetén az elítélt részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama legfeljebb három nap.
(5) A magánelzárás fenyítés a Btk. 51. § (2) bekezdése esetén is legfeljebb tíz napig terjedhet.
69/B. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka fontos okból, így különösen az elkövetõ személyi és családi
körülményeire, egészségi állapotára tekintettel a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ
szabadságvesztést legfeljebb harminc napig terjedõ idõtartamra félbeszakíthatja.
(2) Ha az elkövetõ kórházi gyógykezelése szükséges és az a büntetés-végrehajtás keretei között nem megoldható,
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyógykezelés tartamára a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe
lépõ szabadságvesztést félbeszakítja.
(3) A félbeszakítás tartama a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés tartamába nem
számít be. A félbeszakítás alatt a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés elévülése
nyugszik.”
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A Bv. tvr. VII. fejezetének címe helyébe a következõ cím lép:

„VII. fejezet
A foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás, a közügyektõl eltiltás, a kitiltás és
a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása”
73. §

A Bv. tvr. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jogszabály foglalkozástól eltiltás esetén a szakképzettséget igénylõ foglalkozás újbóli gyakorlását
a foglalkozáshoz szükséges jártasság, alkalmasság igazolásától teheti függõvé. Az elítélt a foglalkozás újbóli
gyakorlását mindaddig nem kezdheti meg, amíg a foglalkozáshoz szükséges jártasságát, alkalmasságát
a jogszabályban elõírt módon nem igazolja. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a végleges hatályú eltiltás alóli
mentesítés esetén is az alkalmasság igazolásának módjára.”

74. §

A Bv. tvr. a következõ 76. §-sal egészül ki.
„76. § (1) A sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtását – a bíróság értesítése alapján –
a sportrendészeti nyilvántartás alapján a rendõrség ellenõrzi.
(2) Az elítélt az eltiltás tartama alatt köteles a bíróság által meghatározott sportrendezvények, sportlétesítmények
helyszínétõl távol maradni.”

75. §

A Bv. tvr. a 82. §-t követõen a következõ II/A. címmel egészül ki:

„II/A. cím
A jóvátételi munka végrehajtása
82/A. § (1) A jóvátételi munka elvégzését a határozat jogerõre emelkedésének napjától számított egy éven belül kell
igazolni az ügyben elsõ fokon eljárt bíróságnál.
(2) A jóvátételi munkát a bíróság által megállapított munkaórák szerinti tartamban kell elvégezni, az elítélt és
a munkavégzés helyét biztosító szervezet vagy intézmény megegyezése szerinti feltételekkel. Az elítélt köteles
a jóvátételi munkavégzés helyét biztosító szervezet vagy intézmény munkabiztonságra vonatkozó rendelkezéseit
megtartani.
(3) A jóvátételi munka idejére nem létesül munkaviszony. A jóvátételi munka nem minõsül szervezett
munkavégzésnek.
(4) A jóvátételi munka elvégzésérõl az érintett állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény vezetõje, közhasznú
jogállású civil szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy az egyház, illetve belsõ egyházi jogi személy képviselõje vagy erre
felhatalmazott tisztségviselõje, valamint az egyházi intézmény vezetõje két példányban igazolást állít ki. Az igazolás
közokirat. Az elítélt az igazolás egyik példányát a bíróság részére átadja.
(5) A pártfogó felügyelõi szolgálat szükség esetén tanácsadással segíti az elítéltet a jóvátételi munka helyének
kiválasztásában. Ennek érdekében a pártfogó felügyelõi szolgálat önkéntes bejelentkezés alapján nyilvántartást vezet
azokról az állami vagy önkormányzati intézményekrõl, közhasznú jogállású civil szervezetekrõl, egyházakról vagy
egyházi intézményekrõl, amelyek jóvátételi munka végzésére elítéltet fogadnának.
(6) A jóvátételi munkahelyek nyilvántartása tartalmazza az (5) bekezdés szerinti szervezet megnevezését, székhelyét,
a képviselõ vagy kapcsolattartó személy nevét és telefonos elérhetõségét, a jóvátételi munka jellegét, valamint
a munkavégzésre igényelt létszámot.
(7) Ha az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll, részére a pártfogó felügyelõ a jóvátételi munkavégzés helyének
kiválasztásában segítséget nyújt, továbbá a pártfogó felügyelõ a jóvátételi munka elvégzését ellenõrzi.”
76. §

77. §

(1) A Bv. tvr. 83. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kényszergyógykezelést és az ideiglenes kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt büntetés-végrehajtási
egészségügyi intézetben (Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet, a továbbiakban: Intézet) kell végrehajtani.”
(2) A Bv. tvr. 83. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kényszergyógykezelés, valamint az ideiglenes kényszergyógykezelés költségei az államot terhelik.”
A Bv. tvr. a 90. §-t követõen a következõ VI/A. címmel és 91. §-sal egészül ki:

„VI/A. cím
Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
91. § (1) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére – a Be. 596/A. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott kivétellel – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
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társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott tárhelyszolgáltató
köteles. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét a bírósági végrehajtó hajtja végre.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró a bírósági végrehajtó értesítése alapján a tárhelyszolgáltatóval szemben
a hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ pénzbírságot
szabhat ki. A pénzbírságot kiszabó határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.
(3) Ha a tárhelyszolgáltató a rendbírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ egy munkanapon belül
a kötelezettségét nem teljesíti, a pénzbírság háromhavonta ismételten kiszabható. Az ítélet jogerõre emelkedésétõl
számított három év elteltével pénzbírság kiszabásának nincs helye.
(4) Ha a tárhelyszolgáltató a kötelezettség elmulasztása miatt elsõ alkalommal jogerõsen kiszabott pénzbírság ellenére
nem teljesíti a kötelezettségét, a büntetés-végrehajtási bíró az iratokat haladéktalanul megküldi az elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tételérõl elsõ fokon határozatot hozó bíróságnak a Be. 596/A. §-a szerinti eljárás
lefolytatása érdekében.
(5) Az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását az elektronikus hírközlési szolgáltatók
a bíróság határozatáról szóló értesítéstõl számított egy munkanapon belül kötelesek végrehajtani.”
78. §

(1) A Bv. tvr. 102. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pártfogó felügyelet megszûnik, ha)
„d) a büntetés-végrehajtási bíró a Btk. 70. § (3) bekezdése alapján a pártfogó felügyelet fele része, de legfeljebb egy év
eltelte után megszünteti.”
(2) A Bv. tvr. 102. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pártfogó felügyelet végrehajtása a Btk. 40. § (4) bekezdésében és 86. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott
esetben a szabadságvesztés, illetve a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés
végrehajtása alatt szünetel.”

79. §

A Bv. tvr. 105. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A javítóintézet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló
nevelõintézet. A javítóintézeti neveléssel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtását illetõen
a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter általános
felügyeleti jogát nem érintve – szakfelügyeletet gyakorol.”

80. §

(1) A Bv. tvr. 112. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kizárt az ideiglenes elbocsátása annak a fiatalkorúnak, akinek a fegyelmi felelõsségét a javítóintézet engedély
nélküli elhagyása miatt legalább három alkalommal megállapították.”
(2) A Bv. tvr. 112. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ideiglenes elbocsátást meg kell szüntetni, ha a fiatalkorú a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan
megszegi. Ha a magatartási szabályok megszegése miatt az ideiglenes elbocsátás megszüntetésének lehet helye,
a pártfogó felügyelõ, illetve a rendõrség – a pártfogó felügyelõ egyidejû értesítése mellett – a bizonyítási eszközök
megjelölésével a megszüntetés érdekében az ügyészhez fordul.”

81. §

A Bv. tvr. 112/A. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Az ideiglenes elbocsátás elõkészítése során)
„c) annak esedékessége elõtt legalább három hónappal a külön magatartási szabályok elõírása érdekében
a büntetés-végrehajtási bírónál pártfogó felügyelõi vélemény beszerzésére tesz javaslatot.”

82. §

(1) A Bv. tvr. 118. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(Az elõzetesen letartóztatott)
„l) jogosult naponta legalább egy órai szabad levegõn tartózkodásra.”
(2) A Bv. tvr. 118. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az elõzetesen letartóztatott és a pártfogó felügyelõ közötti kapcsolattartáshoz nem kell beszerezni a rendelkezési
jogkör gyakorlójának a hozzájárulását.
(7) Ha az elõzetesen letartóztatott ellen a Btk. XIX. Fejezet alá tartózó bûncselekmény elkövetése miatt indult meg
a büntetõeljárás, részére – önkéntes részvételi alapon – fel kell ajánlani megfelelõ viselkedésterápiát vagy más
csoportos foglalkozáson való részvételt.”
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A Bv. tvr. XI. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„XI. fejezet
Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása
I. cím
Közös szabályok
122. § (1) Az elzárás (Btk. 46. §), valamint a szabálysértési elzárás és a pénzbírság, a helyszíni bírság, illetve közérdekû
munka helyébe lépõ szabálysértési elzárás (a Btk. 46. §-a szerinti elzárás kivételével e fejezetben a továbbiakban
együtt: szabálysértési elzárás) a bíróság jogerõs határozata alapján hajtható végre.
(2) Az elzárást és a szabálysértési elzárást a külön jogszabályban kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben hajtják
végre. Ha az elzárásra ítélt és a szabálysértési elzárással sújtott elkövetõ külön gondoskodást igénylõ mentális vagy
fizikai állapota ezt indokolttá teszi, az elzárás és a szabálysértési elzárás sajátos büntetés-végrehajtási intézetben is
végrehajtható.
(3) Az elzárásra ítéltet és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõt – eltérõ rendelkezés hiányában – ugyanazon jogok
illetik meg és kötelezettségek terhelik. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtására a 19–21. §, a 22/A. §,
a 25. § (1) bekezdése, a 28. § (2) bekezdés b)–c) pontja, a 33. § (3)–(4) bekezdése, a 34. §, a 35. §, 36. § (1) bekezdés a),
e)–f) és h)–i) pontja, a 43. §, a 47. § és az 53/A. § irányadók. Ha e fejezet valamely kérdésben rendelkezést nem tartalmaz,
az elzárás végrehajtására a szabadságvesztés fogház fokozatára irányadó szabályokat kell alkalmazni, és az elítéltet,
illetve az elkövetõt megfelelõen megilletik az elítélt részére biztosított jogosultságok.
(4) Az elzárásra ítéltek és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõk együtt helyezhetõk el. Az elzárás és a szabálysértési
elzárás végrehajtása során el kell különíteni
a) az elzárásra ítélteket és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõket a szabadságvesztésre ítéltektõl, valamint az
elõzetesen letartóztatottaktól, azonban a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt dolgozhatnak,
b) a férfiakat a nõktõl,
c) a fiatalkorúakat a felnõtt korúaktól.
(5) Az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtása alatt a katonákat a (4) bekezdésben elõírtakon felül a többi
elzárásra ítélttõl és szabálysértési elzárást töltõ elkövetõtõl, továbbá a különbözõ állománycsoportú katonákat
egymástól el kell különíteni.
(6) A katona elzárásának és szabálysértési elzárásának végrehajtására az 55. § rendelkezései megfelelõen irányadók.
(7) E § alkalmazásában katona: elzárásra ítélt vonatkozásában a Btk. 127. § (1) bekezdésében, szabálysértési elzárással
sújtott elkövetõ vonatkozásában a Szabs. tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott az a személy, akinek tényleges
állományviszonya a vele szemben kiszabott elzárás végrehajtásának megkezdésekor vagy a végrehajtás alatt fennáll.
123. § (1) Az elzárást, illetve szabálysértési elzárást kiszabó határozat jogerõre emelkedésekor szabadságvesztést vagy
javítóintézeti nevelést töltõ vagy más ügyben elõzetes letartóztatásban levõ elítélten, illetve elkövetõn az elzárást,
illetve a szabálysértési elzárást a szabadságvesztés kitöltését, a javítóintézetbõl történõ elbocsátás vagy az elõzetes
letartóztatás megszüntetését követõen kell végrehajtani.
(2) Az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás végrehajtásának az elévülését félbeszakítja, ha az elítélttel vagy
az elkövetõvel szemben szabadságvesztést, javítóintézeti nevelést vagy elõzetes letartóztatást vesznek foganatba.
Ezeknek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.
124. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az elítélt vagy védõje, illetve az elkövetõ és képviselõje
kérelmére fontos okból, különösen az elítélt, illetve az elkövetõ személyi és családi körülményeire, egészségi állapotára
tekintettel az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás félbeszakítását legfeljebb harminc napig terjedõ idõtartamra
engedélyezheti.
(2) Ha az elkövetõ kórházi gyógykezelése szükséges és az a büntetés-végrehajtás keretei között nem megoldható,
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyógykezelés tartamára az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás
végrehajtását félbeszakítja.
(3) A félbeszakítás tartama az elzárás és a szabálysértési elzárás tartamába nem számít be. A félbeszakítás alatt az
elzárás és a szabálysértési elzárás elévülése nyugszik.
(4) A félbeszakítási kérelmet elutasító határozat ellen az elítélt és a védõje, illetve az elkövetõ és képviselõje, fiatalkorú
esetén továbbá a törvényes képviselõ a határozat közlésétõl számított három napon belül panaszt jelenthet be.
125. § (1) Az elítélt, illetve az elkövetõ köteles
a) az elzárást, illetve szabálysértési elzárást a büntetés-végrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni,
b) az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtásának rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni,
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c) a büntetés-végrehajtási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül, alkalomszerûen részt
venni,
d) a tartására fordított összeget megfizetni,
e) a végrehajtás alatt okozott kárt megtéríteni (34. §),
f) tankötelezettsége esetén az általános iskolai tanulmányokat folytatni.
(2) Az elítélt, illetve az elkövetõ
a) a saját ruháját viselheti,
b) hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a büntetés-végrehajtási intézet által jóváhagyott személyekkel
levelezhet,
c) hetente legalább három alkalommal tíz perc idõtartamban távbeszélõ használatára jogosult, ez ellenõrizhetõ, az
ellenõrzés lehetõségérõl az elítéltet, illetve az elkövetõt tájékoztatni kell,
d) havonta legalább két alkalommal fogadhat látogatót,
e) heti négy óra kimaradásra mehet, a kimaradás tartama az elzárásba beszámít,
f) a külön jogszabályban meghatározott összeget a személyes szükségleteire használhatja fel,
g) csomagot hetente kaphat,
h) a büntetés-végrehajtási intézetben a rendelkezésre álló sport- és közmûvelõdési lehetõségeket igénybe veheti,
i) naponta legalább egy óra szabad levegõn tartózkodásra jogosult,
j) panasz, kérelem és jognyilatkozat elõterjesztésére jogosult.
(3) Ha az elítélt ellen újabb büntetõeljárás, illetve az elkövetõ ellen büntetõeljárás indul vagy van folyamatban, részére
kimaradás nem engedélyezhetõ.
(4) Ha az elzárás, illetve szabálysértési elzárás tartama a húsz napot meghaladja, az elítélt, illetve az elkövetõ kérelmet
nyújthat be a kimaradás összevontan történõ kiadása érekében. Összevontan legfeljebb huszonnégy óra kimaradás
engedélyezhetõ.
(5) Az elítélt, illetve az elkövetõ szökés vagy engedély nélküli eltávozás esetén, továbbá ha az elítélt, illetve az elkövetõ
engedéllyel távozott, de jogellenesen nem tért vissza, az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtása alatt
további kimaradásra nem mehet. Az intézet parancsnoka errõl határozatot hoz. Ha egy éven belül újabb elzárást,
szabálysértési elzárást vesznek foganatba, az intézet parancsnoka e körülményekre figyelemmel az újabb büntetés
tekintetében a kimaradást határozattal megtilthatja.
(6) Az elítélt, illetve az elkövetõ részére biztosítani kell, hogy – ha ezzel élni akar – a választójogát gyakorolhassa. Az
elítélt, illetve az elkövetõ a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint jogosult szavazni,
az elítélt, illetve az elkövetõ személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása alapján kell
megállapítani. A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt, illetve az elkövetõ választójogának
gyakorlását, szükség esetén az elítélt, illetve az elkövetõ részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama
legfeljebb három nap.
(7) Az elítélt, illetve az elkövetõ a 36. § (5) bekezdés c) pontjának megfelelõen jogosult nyilatkozatot tenni
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban vagy
sajtótermékben, illetve az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlõ hálózat
útján történõ közzététellel. A nyilatkozattétel korlátozására és engedélyezésére a 36/C–36/E. § rendelkezései az
irányadók.
(8) Az elítélt, illetve az elkövetõ részt vehet a munkáltatásban, amiért részére a szabadságvesztésre ítéltekkel azonos
mértékû munkadíj jár, és munkavédelemre jogosult. Az elítélt, illetve az elkövetõ külsõ munkában részt vehet.
A munkáltatására a 44. § (2)–(5) bekezdése és a 45. § (1)–(3) bekezdése irányadó.
(9) Az elzárást és a szabálysértési elzárást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a 37/A. §
(1) bekezdésében meghatározott okok fennállásának az idejére – legfeljebb öt napig – az elzárásra ítéltek és
a szabálysértési elzárást töltõ elítéltek meghatározott csoportjára nézve elrendelheti a (2) bekezdés b)–e) és
g)–i) pontjában, a (3) és (6) bekezdésben, továbbá a 22/A. § (1) bekezdésében foglalt jogok gyakorlásának teljes vagy
részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés idõtartamát további öt nappal meghosszabbíthatja.
A 37/A. § (2)–(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
125/A. § (1) Az elítélt, illetve az elkövetõ a következõ jutalmakban részesíthetõ:
a) dicséret,
b) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,
c) pénzjutalom,
d) rendkívüli kimaradás, ami az elzárás tartamába beszámít.
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(2) Az elítélttel, illetve az elkövetõvel szemben alkalmazható fenyítések:
a) feddés,
b) a személyes szükségletekre fordítható összeg legfeljebb ötven százalékkal történõ csökkentése,
c) a kimaradás legfeljebb három alkalomra történõ megvonása,
d) öt napig terjedõ magánelzárás, amelynek során engedélyezhetõ, hogy az elítélt, illetve az elkövetõ dolgozzon.
(3) A büntetés-végrehajtási intézet magánelzárást kiszabó határozata ellen az elítélt, illetve az elkövetõ
a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a határozat közlésekor nyomban be kell jelenteni;
a fellebbezésnek a magánelzárás végrehajtására halasztó hatálya van.

II. cím
Különös végrehajtási szabályok
125/B. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az elzárást hivatalból vagy az elítélt kérelmére félbeszakítja,
ha az elítélt
a) a tizenkettedik hetet meghaladóan várandós, a gyermek egy éves koráig, feltéve, hogy gyermekét a saját
háztartásában gondozza,
b) gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, annak hátralévõ idejére, de legfeljebb egy
évre.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a büntetés végrehajtását haladéktalanul folytatni kell, ha
a) a gyermek nem az elítélt gondozásában van,
b) a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítását egy év eltelte elõtt megszüntetik.
(3) Az elzárás vagy annak hátralevõ része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerõre emelkedése után az elítélt
a) megszületett gyermekének gondozásáról egy éven át saját háztartásában gondoskodott,
b) legalább egy évig gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült.
(4) Az elzárás vagy annak hátralevõ része nem hajtható végre, ha az elítélt a határozat jogerõre emelkedését követõen
öt évet vagy azt meghaladó idõt töltött szabadságvesztésben vagy elõzetes letartóztatásban, illetve két évet töltött
javítóintézetben.
125/C. § Katona elzárását a külön jogszabályban kijelölt intézet katonai fogdaként kialakított és elkülönített részlegén
kell végrehajtani.
125/D. § (1) A szabálysértési elzárás végrehajtásának elévülését félbeszakítja, ha az elkövetõvel szemben elzárást
(Btk. 46. §) vesznek foganatba. Ennek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.
(2) A szabálysértési elzárás nem hajtható végre, ha
a) az elkövetõ a szabálysértési elzárást kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõen egy évet meghaladó idõt
töltött szabadságvesztésben, elzárásban, javítóintézeti nevelésben vagy elõzetes letartóztatásban,
b) a szabálysértési elzárás kiszabását kizáró körülmény következett be,
c) a Szabs. tv. 24. §-ában meghatározott elévülés bekövetkezett.”
84. §

(1) A Bv. tvr. 126. §-a a következõ (2c)–(2j) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) alkalmazásával
kiszabott szabadságvesztésre ítélt a 2013. június 30. napján hatályban volt 1978. évi IV. törvény rendelkezései szerint
bocsátható feltételes szabadságra.
(2d) A 2010. május 1-jétõl 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény alkalmazásával elrendelt
kényszergyógykezelés végrehajtása során a kényszergyógykezelés tartamának eltelte napján – az 1978. évi IV. törvény
74. § (3) bekezdése alapján – a kényszergyógykezelés megszûnik és a beteget el kell bocsátani az intézetbõl.
(2e) Ha a (2d) bekezdés szerinti elbocsátáskor a beteg gyógykezelésének szükségessége továbbra is fennáll, az Intézet
fõigazgató fõorvosa az elbocsátás esedékességének napjával történõ elhelyezés érdekében az Eütv.-ben
meghatározottak szerint kellõ idõben kezdeményezi a bíróságnál a kötelezõ gyógykezelés elrendelése iránti eljárást.
Ha a bíróság elrendeli a beteg kötelezõ gyógykezelését, a fõigazgató fõorvos – az országos mentõszolgálat útján –
intézkedik a beteg átszállítása iránt a kijelölt, Eütv. szerinti gyógykezelést végzõ pszichiátriai intézetbe.
(2f) A bíróság által 2013. július 1-jét megelõzõen elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtása során a Btk. 70. §
(3) bekezdése alkalmazható.
(2g) E törvényerejû rendelet IV. fejezet VIII. címét, 80. §-át, 104–104/A. §-át arra az elítéltre is alkalmazni kell, akit
az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával katonai büntetõeljárásban katonaként ítéltek el.
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(2h) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával a részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott
szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás és
kitiltás tartamának számítására a 70. § (1)–(2a) bekezdése az irányadó.
(2i) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával kiszabott szabadságvesztés esetén az enyhébb végrehajtási szabályok
a 28/B. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében akkor nem alkalmazhatók, ha az elítélt az 1978. évi IV. törvény 47. §
(4) bekezdése alapján vagy a bíróság határozata folytán nem bocsátható feltételes szabadságra.
(2j) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásában való közremûködése során
a rendõrség az 1978. évi IV. törvény 82. § (5) bekezdés a)–d) pontja tekintetében ellenõrzi a magatartási szabályok
megtartását.”
(2) A Bv. tvr. 126. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E törvényerejû rendelet alkalmazásában elítélten azt is érteni kell, akivel szemben büntetõjogi intézkedést
alkalmaztak.”
85. §

A Bv. tvr. 126/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„126/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a pártfogó felügyelõi szolgálatot,
b) az elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézeteket
rendeletben jelölje ki.”

86. §

A Bv. tvr. 127. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, hogy a javítóintézetek rendtartását az
igazságügyért felelõs miniszterrel és a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben
állapítsa meg.”

87. §

A Bv. tvr. a következõ 128. §-sal egészül ki:
„128. § E törvény 36. § (9) bekezdése és 50. § (3) bekezdése a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 91. §-a az
irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.”

88. §

(1) A Bv. tvr.
a) preambulumában az „intézkedések (Btk. IV. fejezet)” szövegrész helyébe az „intézkedések, egyes büntetõeljárási
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás”,
b) 6. § (2) bekezdésében a „katona [Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „katona”,
c) 8. § (1) bekezdésében a „(Btk. 47–48., 112. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 38–40. §, 42–45. §)”,
d) 9. § (1) bekezdésében az „alatt megszegi” szövegrész helyébe az „alatt súlyosan megszegi”,
e) 11. § (1) bekezdésében a „66. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „67/B. §-ban”,
f) 15. § (1) bekezdésében a „[Btk. 118. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Btk. 121. § (1)–(2) bekezdés]”,
g) 20. § (3)–(5) bekezdésében, valamint 116. § (5) bekezdésében a „büntetésvégrehajtási testület” szövegrész
helyébe a „büntetés-végrehajtási szervezet”,
h) 28/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „– az elõzetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét
közvetlenül megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva –” szövegrész helyébe az „– az elõzetes
fogvatartásban és a házi õrizetben töltött idõt is beszámítva –”,
i) 28/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „– az elõzetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét
közvetlenül megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva –” szövegrész helyébe az „– az elõzetes
fogvatartásban és a házi õrizetben töltött idõt is beszámítva –”,
j) 28/B. § (2) bekezdés c) pontjában a „[Btk. 47. § (4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Btk. 38. § (4) bekezdés]”,
k) 28/B. § (2) bekezdés f) pontjában a „(Btk. 46. §)” szövegrész helyébe a „[28/A. § (1) bekezdés]”,
l) 31. § (1) bekezdésében a „[Btk. 24. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 17. § (1) bekezdés]”,
m) 36/C. § (1) bekezdésében az „az 1986. évi II. törvény szerinti sajtótermékben, illetõleg” szövegrész helyébe az
„a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban
vagy sajtótermékben, illetve”,
n) 54. § (1) bekezdésében a „katonai fogdában [Btk. 127. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „katonai fogdában”,
o) 56. §-ában az „a Btk. 122. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Btk. 127. § (1) bekezdésében”,
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p)

70. § (1) bekezdésében a „vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás,
jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás és” szövegrész helyébe a „szabadságvesztés mellett
kiszabott foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás, sportrendezvények
látogatásától való eltiltás és”,
q) 73. § (1) bekezdésében az „összefüggésben visszavonták” szövegrész helyébe az „összefüggésben a helyszínen
elvették, vagy azt a hatóságnál leadta”,
r) 94. § (2) bekezdésében a „[Btk. 82. § (5) bek. a)–d) pont]” szövegrész helyébe a „[Btk. 71. § (2) bekezdés a)–d) pont]”,
s) 102. § (2) bekezdés c) pontjában a „91. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Btk. 40. § (4) bekezdésében és
86. § (2)–(3) bekezdésében”,
t) 112. § (2) és (3) bekezdésében a „tizenkilencedik életévét” szövegrész helyébe a „huszonegyedik életévét”,
u) 116. § (1) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe a „Törvényben meghatározott esetben vagy ha”,
v) 118. § (1) bekezdés d) pontjában a „havonta egyszer” szövegrész helyébe a „havonta két alkalommal”,
w) 118/A. § (1) bekezdésében az „az 1986. évi II. törvény szerinti sajtótermékben, illetõleg” szövegrész helyébe az
„a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban
vagy sajtótermékben, illetve”,
x) 121/B. §-ában a „letartóztatásban lévõ” szövegrész helyébe a „letartóztatás javítóintézetben történõ végrehajtása
esetén”,
y) 126. § (3) bekezdésében a „[Btk. 70. § (1) bek., 118. §]” szövegrész helyébe a „[Btk. 63. § (1) bekezdés, 120–122. §]”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Bv. tvr.
a) 28/A. § (1) bekezdésében a „Btk. 46. § alapján a” szövegrész,
b) 84/B. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,
c) 89. § (4) bekezdés a) pontjában a „[Btk. 266. § (3) bek.]” szövegrész.

4. A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása
89. §

(1) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) 10. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„10. § E törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a Büntetõ Törvénykönyvet (a továbbiakban: Btk.) és
a büntetõeljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: Be.) a nemzetközi bûnügyi jogsegélyforgalomban is megfelelõen
alkalmazni kell.”
(2) Az Nbjt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Büntetõeljárás lefolytatása céljából akkor van helye kiadatásnak, ha az a cselekmény, amely miatt a kiadatást kérik,
mind a magyar törvény, mind a megkeresõ állam törvénye szerint legalább egy évi szabadságvesztéssel büntetendõ;
szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából pedig akkor, ha
a kiszabott szabadságvesztés vagy az alkalmazott intézkedés még végrehajtható része a hat hónapot meghaladja.”
(3) Az Nbjt. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kiadni kért személy a kiadatási letartóztatás vagy az ideiglenes kiadatási letartóztatás elrendelésének
idõpontjában elõzetes letartóztatásban van, szabadságvesztését vagy elzárását tölti, illetve vele szemben
szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, a kiadatási letartóztatást, illetve az ideiglenes kiadatási
letartóztatást attól az idõponttól kezdõdõen kell foganatba venni, amikor az elõzetes letartóztatás megszûnik, illetve
a szabadságvesztés, az elzárás vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása befejezõdik.”
(4) Az Nbjt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a kiadott személy ellen Magyarországon más bûncselekmény miatt eljárás van folyamatban, vagy a kiadott
személy szabadságvesztését vagy elzárását tölti, az eljárás befejezéséig, illetve a büntetés végrehajtásának
befejezéséig az átadását a miniszter elhalaszthatja.”
(5) Az Nbjt. 37/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37/A. § A büntetõeljárás átadása kötelezõ, ha a magyar büntetõ joghatóság alá tartozó ügyben a külföldi által
a) belföldön, valamint
b) Magyarország határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármûvön
elkövetett bûncselekmény üldözésérõl Magyarország törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdésben lemondott.”
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(6) Az Nbjt. 48. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a külföldi bíróság olyan szabadságvesztést szabott ki, amely tartamának meghatározott részét rendelte
végrehajtani, és a fennmaradó rész végrehajtását az ítélkezõ külföldi bíróság felfüggesztette, a bíróság az ilyen
szabadságvesztést úgy ismeri el, mintha a végrehajtandó szabadságvesztésbõl az elítéltet feltételes szabadságra
bocsátották volna. Ebben az esetben a feltételes szabadságra bocsátás idõpontjának meghatározásakor a Btk. 38. §
(2) bekezdésétõl, valamint – ha a feltételes szabadságnak a Btk. 39. § (1) bekezdés szerinti tartama meghaladná
a külföldi bíróság ítéletében meghatározott felfüggesztés tartamát – a Btk. 39. § (1) bekezdésétõl el lehet tekinteni.
Ebben az esetben a feltételes szabadság tartama megegyezik a külföldi bíróság ítéletében megállapított felfüggesztés
tartamával, a büntetést pedig a feltételes szabadság így megállapított utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni.”
(7) Az Nbjt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § Ha a külföldi hatóság által tanúként megidézett személy Magyarországon elõzetes letartóztatásban van,
szabadságvesztését vagy elzárását tölti, õt a megkeresõ hatóságnak ideiglenesen át lehet adni, ha a megidézett
személy ehhez hozzájárul, és biztosítják, hogy a megkeresõ hatóság államában továbbra is õrizetben tartják, valamint,
hogy a meghallgatását követõen visszaadják.”
(8) Az Nbjt. 83. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Személyeknek kiadatás, ideiglenes átadás [29. § (2) bekezdés], büntetõeljárás átadása, szabadságvesztés vagy
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadása, letartóztatásban levõ, elzárást vagy szabadságvesztést
töltõ személyek tanúkénti meghallgatás (66. §) céljából történõ ideiglenes átadása, valamint nem légi úton történõ
átszállítása [69. § (2) bekezdés] költségei a megkeresõ külföldi államot terhelik. Ugyanezen célból külföldön
tartózkodó személyek Magyarországra szállításának költségei, a 82. § alkalmazásával felmerült költségek, valamint
a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának
átvétele (IV. Fejezet 1. és 3. Cím) esetén a külföldi hatóság által megküldött idegen nyelvû iratok magyar nyelvre
történõ fordításának és a kirendelt védõnek a díja bûnügyi költség.”
90. §

(1) Az Nbjt. 6. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § a) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 14. §
(2)–(3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 38. §-ában,
39. §-ában, 45. § (1)–(2) bekezdésében, 52. § (3) bekezdésében, 60/B. §-ában, 60/D. §-ában, 60/E. §-ában, 64. §
(2) bekezdésében, 70. § (3) bekezdésében, 71. §-ában, valamint 78. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, illetve a)
és c) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az Nbjt.
a) 49. § (1) bekezdésében az „ illetve részben felfüggesztett”,
b) 49. § (2) bekezdésében a „ vagy részben felfüggesztett”
szövegrész.

5. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása
91. §

A Be. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A magyar büntetõ joghatóság alá tartozó ügyekben [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 3. § (1) és (2) bekezdés] az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.”

92. §

A Be. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak
a) azok a bûncselekmények, amelyekre a törvény tizenöt évig terjedõ vagy annál súlyosabb szabadságvesztés
büntetés kiszabását is lehetõvé teszi;
b) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet);
c) a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet);
d) az emberölésre irányuló elõkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [Btk. 160. § (3) és (4) bekezdés],
az erõs felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés [Btk. 164. §
(8) bekezdés és (9) bekezdés c) pont];
e) az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bûncselekmények (Btk. XVI. Fejezet);
f) az emberrablás (Btk. 190. §), az emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), az emberkereskedelem
(Btk. 192. §);
g) az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 218. §);
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h) az állam elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet);
i) a minõsített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bûncselekmények (Btk. XXV. Fejezet);
j) a fogolyzendülés (Btk. 284. §), a nemzetközi bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény
(Btk. 289. §);
k) a korrupciós bûncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet);
l) a hivatali bûncselekmények (Btk. XXVIII. Fejezet);
m) a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (Btk. 313. §);
n) a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus
finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),
a különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozása [Btk. 322. § (2) bekezdés b) pont],
a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozva elkövetett közérdekû üzem mûködésének megzavarása
[Btk. 323. § (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés c) pont];
o) a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §),
a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §);
p) a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni
bûncselekmény (Btk. 350. §);
q) a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont];
r) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett lopás [Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont és
(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó rongálás [Btk. 371. § (5) és (6) bekezdés],
a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 372. § (5) bekezdés a) pont és
(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó csalás [Btk. 373. § (5) bekezdés a) pont és
(6) bekezdés], a különösen nagy vagy különösen jelentõs kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett
csalás [Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt
okozó hûtlen kezelés [Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni
hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 377. § (2) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre
elkövetett orgazdaság [Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés];
s) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok
megsértése [Btk. 385. § (4) bekezdés b) és c) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó
iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (3) bekezdés b) és c) pont];
t) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás [Btk. 396. § (4) bekezdés
a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §);
u) a pénzmosás (Btk. 399. §);
v) a bennfentes kereskedelem (Btk. 410. §), a tõkebefektetési csalás (Btk. 411. §) és a piramisjáték szervezése
(Btk. 412. §);
w) a katonai büntetõeljárás hatálya alá tartozó bûncselekmények;
x) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista
diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott kommunista
bûncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülõ bûncselekmények.”
93. §

(1) A Be. 17. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A közveszély okozása (Btk. 322. §), valamint a közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §) esetén
a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el
a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel.
(6) A radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §),
atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a gazdasági csalás (Btk. 374. §), az információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §) – kivéve a különösen nagy vagy különösen jelentõs kárt okozó
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375. § (4) bekezdés] –, a pénzhamisítás (Btk. 389. §),
a pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), a bélyeghamisítás (Btk. 391. §), a költségvetést károsító bûncselekmények
(Btk. XXXIX. Fejezet) – kivéve a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást
[Btk. 396. § (4) bekezdés a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz
kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztását (Btk. 397. §) –, a pénzmosással kapcsolatos
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bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmények (Btk. XLI. Fejezet),
a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott
adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmények (Btk. XLIII. Fejezet) esetén a törvényszék székhelyén
lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros
területére kiterjedõ illetékességgel.”
(2) A Be. 17. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A 16. § (1) bekezdés x) pontjában meghatározott bûncselekmények miatt indított eljárásban a Fõvárosi
Törvényszék jár el.”
94. §

A Be. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:
a) a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja által elkövetett,
nem katonai büntetõeljárásra tartozó bûncselekmény, továbbá a kormánytisztviselõi jogviszonyban foglalkoztatott
pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûncselekmény,
b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és
a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és
a közjegyzõ-helyettes, a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés,
hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni erõszak, hivatalos személy ellen, hivatalos
eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 160. § (2) bekezdés e) pont, 190. § (2) bekezdés e) pont, 310. §, 365. § (3) bekezdés
f) pont, (4) bekezdés c) pont],
c) a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagjának kivételével a b) pontban felsoroltak által
elkövetett bármilyen bûncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett
bûncselekménye,
d) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett hivatali vesztegetés (Btk. 293. §) és hivatali vesztegetés
elfogadása (Btk. 294. §), a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 297. §), a befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1) és
(2) bekezdés] és a befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1) és (2) bekezdés],
e) az igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények (Btk. XXVI. Fejezet) közül a hamis vád (Btk. 268–270. §), a hatóság
félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272–275. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a tanúvallomás
jogosulatlan megtagadása (Btk. 277. §), a kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §), a hatósági eljárás megzavarása
(Btk. 279. §), a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bûnpártolás
[Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 285. §), a zugírászat (Btk. 286. §), a nemzetközi bíróság elõtt
elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény (Btk. 289. §),
f) a külföldi hivatalos személy (Btk. 459. § 13. pont) ellen elkövetett bûncselekmények, a külföldi gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés [Btk. 291. §
(4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személy által elkövetett
vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás
vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés
[Btk. 299. § (3) bekezdés], a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (Btk. 313. §),
g) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy [551. § (1) bekezdés], a nemzetközi jogon alapuló
mentességet élvezõ személy [553. § (1) bekezdés] által elkövetett bûncselekmény, a sérelmükre elkövetett hivatalos
személy elleni erõszak, a mûködésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más bûncselekmény,
h) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista
diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott kommunista
bûncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülõ bûncselekmények.”

95. §

(1) A Be. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:
a) nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének
elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású
termékkel visszaélés (Btk. 330. §),
b) az orgazdaság, ha vámellenõrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik
el (Btk. 379. §),
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c) bitorlás (Btk. 384. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), védelmet biztosító
mûszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §) és iparjogvédelmi jogok
megsértése (Btk. 388. §),
d) társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §),
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel
visszaélés elõsegítése (Btk. 398. §),
e) számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §), csõdbûncselekmény (Btk. 404. §), engedély nélküli nemzetközi
kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §),
f) versenytárs utánzása (Btk. 419. §),
g) az a)–f) pontban meghatározott bûncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás
(Btk. 342–343. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §),
bélyeghamisítás (Btk. 391. §), pénzmosás (Btk. 399–400. §) és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztása (Btk. 401. §).”
(2) A Be. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Külföldön lévõ magyar kereskedelmi hajón vagy polgári légi jármûvön magyar állampolgár vagy – a Btk. 3. §
(1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében meghatározott esetben – bárki által elkövetett bûncselekmény
miatt a hajó, illetve a légi jármû parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására.”
96. §

A Be. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A terhelt az, akivel szemben büntetõeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a bírósági
eljárásban vádlott, a büntetés jogerõs kiszabása, illetve a megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka végzésének
elõírása vagy javítóintézeti nevelés jogerõs alkalmazása után elítélt.”

97. §

A Be. 64/A. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetõeljárást soron kívül kell lefolytatni)
„a) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmény (Btk. XV. Fejezet),
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény (Btk. XIX. Fejezet) vagy a gyermekek érdekét sértõ és
a család elleni bûncselekmény (Btk. XX. Fejezet) miatt,”

98. §

A Be. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Katonát [Btk. 127. § (1) bekezdés] rendszerint az elöljárója útján kell idézni, illetve értesíteni. Az idézés, illetve az
értesítés az elöljáró egyidejû értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illetve az értesítettnek az
idézés, illetve az értesítés küldõjének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási cselekmény elvégzését
veszélyeztetné. A Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bûncselekmény esetén
a katonai ügyész vagy a katonai nyomozó hatóság az elöljáró útján
a) a gyanúsítottkénti kihallgatásra idézéssel egyidejûleg, a büntetõeljárás megindításáról és erre tekintettel
a szolgálati beosztásból való felfüggesztés szükségességérõl,
b) a szolgálati beosztásból való felfüggesztés büntetõeljárással kapcsolatos indokának megszûnésérõl
tájékoztatja a szolgálati beosztásból való felfüggesztésre jogosult elöljárót is.”

99. §

A Be. 70. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A katonának [Btk. 127. § (1) bekezdés] kézbesítendõ iratot az elöljárója útján kell kézbesíteni. A kézbesítés az
elöljáró egyidejû értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a katonának az iratot küldõ bíróság, ügyész vagy
nyomozó hatóság székhelyén nincs elöljárója, és a késedelmes kézbesítés az eljárás sikerét vagy a katona jogát vagy
méltányolható érdekét sértené. Ha a katona szolgálati viszonya a büntetõeljárás alatt megszûnik, a kézbesítésre az
általános szabályok az irányadók.”

100. §

A Be. 85. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kihallgatás elején tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya (81–82. §). Ha a tanú
vallomástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az
igazat vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni
rendeli. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni.
A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz jegyzõkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása
bizonyítási eszközként nem vehetõ figyelembe.”
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101. §

A Be. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § Ha a tanú az eljárási cselekménynél való közremûködést, illetve a nyomozó hatóság vagy az ügyész eljárásában
a vallomástételt a következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható,
és az okozott költség megfizetésére kötelezhetõ.”

102. §

A Be. 128. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] õrizetbe vételérõl az elöljáróját is értesíteni kell.”

103. §

A Be. 137. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A lakhelyelhagyási tilalommal elrendelt korlátozások megtartását a rendõrség, a szolgálati viszonyának tartama
alatt katonával [Btk. 127. § (1) bekezdés] szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom rendelkezéseinek megtartását
a parancsnok vagy akadályoztatása esetén más elöljáró ellenõrzi.”

104. §

A Be. 138. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Katonával [Btk. 122. § (1) bekezdés] szemben szolgálati viszonyának tartama alatt házi õrizet nem rendelhetõ el.”

105. § (1) A Be. VIII. Fejezet VIII. Címének címe helyébe a következõ cím lép:

„VIII. Cím
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN RÖGZÍTETT ADATOK MEGÕRZÉSÉRE KÖTELEZÉS
ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÕ HÁLÓZAT ÚTJÁN KÖZZÉTETT ADATOK IDEIGLENES
HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE”
(2) A Be. a 158/A. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megõrzésére kötelezés”
(3) A Be. a 158/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 158/B–158/D. §-sal egészül ki:

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
158/B. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett
adat (e cím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus adat) feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozása, és az
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
(2) Ha az eljárás olyan közvádra üldözendõ bûncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tételének van helye, és az a bûncselekmény folytatásának megakadályozásához
szükséges, az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel rendelhetõ el.
(3) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság rendeli el.
(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelhetõ
a) elektronikus adat ideiglenes eltávolításával,
b) elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére kötelezett a bíróság megnevezésével és
a határozat számának a megjelölésével tájékoztatja a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz
hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel és a számítástechnikai rendszer útján rögzített
adatok megõrzésére kötelezés együttesen is elrendelhetõ.
158/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott
tárhelyszolgáltatót kell kötelezni. A kötelezett a határozat vele történõ közlését követõ egy munkanapon belül köteles
az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.
(2) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság
megszünteti, és az elektronikus adat visszaállítását rendeli el, ha
a) az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének oka megszûnt, vagy
b) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk. 77. § (2) bekezdése alapján az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
(3) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele a büntetõeljárás
befejezésével megszûnik. Ha a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az
elektronikus adat visszaállítására kötelezi a tárhelyszolgáltatót.
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(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszüntetésérõl és az elektronikus adat visszaállításáról szóló határozatot
a kötelezettel haladéktalanul közölni kell. A tárhelyszolgátató a határozat vele történõ közlésétõl számított egy
munkanapon belül köteles az elektronikus adat visszaállítására.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására és visszaállítására vonatkozó kötelezettség teljesítését a bírósági
végrehajtó foganatosítja.
(6) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára a tárhelyszolgáltatóval szemben az elektronikus adat ideiglenes
eltávolítására vagy visszaállítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig
terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság ismételten is kiszabható.
158/D. § (1) A bíróság elrendeli az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételét, ha
a) a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettséget nem teljesítette, vagy
az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a külföldi hatóság jogsegély iránti megkeresése
a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre, és
b) a büntetõeljárás gyermekpornográfia (Btk. 204. §) vagy állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet) vagy
terrorcselekmény (Btk. 314–316. §) miatt indult, és az elektronikus adat e bûncselekménnyel áll összefüggésben.
(2) A bíróság a határozatával az elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az elektronikus adathoz való hozzáférés
ideiglenes megakadályozására.
(3) Ha az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ismeretlen, az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl szóló határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni.
A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetõtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróságok
központi internetes honlapján, a hirdetményi kézbesítésre egyebekben a 70. § (5)–(6) bekezdését kell alkalmazni.
Az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozattal szemben a kézbesítéstõl számított nyolc napon belül
fellebbezést jelenthet be.
(4) A bíróság az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
elrendelésérõl elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a továbbiakban:
NMHH).
(5) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének
a végrehajtását az NMHH szervezi és ellenõrzi. Az NMHH a bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján az
elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget bevezeti a központi
elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisába, ezzel egyidejûleg a bíróság határozatáról
elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított
egy munkanapon belül kötelesek az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására. Ha valamely
elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettséget nem teljesíti, az NMHH errõl haladéktalanul értesíti a bíróságot.
(6) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság
megszünteti, ha
a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét,
b) az elrendelésének oka egyébként megszûnt, vagy
c) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk. 77. § (2) bekezdése alapján az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
(7) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének
megszüntetésérõl a bíróság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t, amely az elektronikus adathoz való
hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget törli a központi elektronikus hozzáférhetetlenné
tételi határozatok adatbázisából, és ezzel egyidejûleg a kötelezettség megszûnésérõl elektronikus úton
haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított egy munkanapon
belül kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést.
(8) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele a büntetõeljárás
befejezésével megszûnik. Ha a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszûnésérõl elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t, amely az
elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget törli a központi
elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisából, és ezzel egyidejûleg a kötelezettség megszûnésérõl
elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított
egy munkanapon belül kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést.
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(9) Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettséget nem
teljesíti, az NMHH errõl haladéktalanul értesíti a bíróságot.
(10) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben az elektronikus
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó
kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság
ismételten is kiszabható.”
106. §

A Be. 161. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek
megszegése miatt – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos
vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedõ rendbírság szabható ki.”

107. §

A Be. 162. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] elõvezetése iránt az elõvezetendõ elöljáróját kell megkeresni.”

108. §

A Be. 170. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Nyomozást nem lehet indítani közokirat-hamisítás (Btk. 342. §) miatt, ha a hamis vagy hamisított, illetve más
nevére szóló valódi úti okmányt a külföldi az ország területére történõ beutazás érdekében használja fel, feltéve, hogy
vele szemben idegenrendészeti eljárásnak van helye. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a külföldivel szemben
más bûncselekmény elkövetése miatt is nyomozást kell indítani.”

109. § (1) A Be. 174. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal elutasítja, ha magából a feljelentésbõl
megállapítható, hogy
a) a cselekmény nem bûncselekmény,
b) a bûncselekmény gyanúja hiányzik,
c) a büntethetõséget kizáró ok (Btk. 15. §) állapítható meg,
d) eljárás halál, elévülés vagy kegyelem folytán nem indítható,
e) a magánindítvány vagy feljelentés hiányzik,
f) a cselekményt már jogerõsen elbírálták.
(2) Az (1) bekezdés a)–b), valamint d)–f) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetõséget
a gyermekkor zárja ki [Btk. 15. § a) pont], a feljelentés elutasítására a nyomozó hatóság is jogosult.”
(2) A Be. 174. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A feljelentést nem lehet elutasítani, ha)
„b) elkobzásnak, vagyonelkobzásnak vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének
a büntethetõségtõl függetlenül helye van, kivéve, ha az elkobzásra, a vagyonelkobzásra vagy az elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljáráshoz a bizonyítékok rendelkezésre állnak.”
110. §

A Be. 179. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a nyomozás adatai alapján a Btk. 180. § (1) bekezdésében meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból
az eljárás megszüntetésének lehet helye, ennek feltételeirõl a nyomozó hatóság tájékoztatja a gyanúsítottat.”

111. §

A Be. 190. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), b), e), g) és h) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetõséget
a gyermekkor zárja ki [Btk. 15. § a) pont], a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A nyomozást
megszüntetõ határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi.”

112. §

A Be. 191. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyomozás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomozást az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész határozattal
rendeli el. Ha a gyanúsítottat megrovásban (Btk. 64. §) részesítették, a felettes ügyész a nyomozást megszüntetõ
határozatot hatályon kívül helyezi.”
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113. §

A Be. 201. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Titkos adatszerzésnek
a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény,
b) üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
bûncselekmény,
c) az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a kitartottság, a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, az ózonréteget
lebontó anyaggal visszaélés, a hivatali visszaélés bûncselekménye,
d) az egészségügyi termék hamisítása, az emberkereskedelem, a kerítés, a prostitúció elõsegítése,
a gyermekpornográfia, a környezetkárosítás, a természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése,
a bûnpártolás, a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés, a hivatali vesztegetés elfogadása, az
embercsempészés három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,
e) a minõsített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bûncselekmények,
f) az a)–e) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészületet a törvény büntetni
rendeli – elõkészülete
esetében van helye.
(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kívül az
alábbi esetekben van helye:
a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ
személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni
erõszakkal fenyegetés,
b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és
a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és
a közjegyzõ-helyettes, a rendõrség hivatásos állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak,
valamint a felsoroltak, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem hivatásos
állományú pénzügyi nyomozó vonatkozásában elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
korrupciós bûncselekmények,
c) a 29. § e) pontjában meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények, kivéve a hatóság félrevezetését,
d) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bûncselekmények,
e) a katonai büntetõeljárásra tartozó, az a)–d) pontban felsorolt bûncselekmények.”

114. §

A Be. 215. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés és
az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelése. A személyi szabadságot elvonó vagy
korlátozó kényszerintézkedés megszüntetése miatt bejelentett ügyészi fellebbezés – feltéve, hogy a megszüntetést
nem az ügyész indítványozta – halasztó hatályú.”

115. §

A Be. 218. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a vádemelés kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §) vagy kábítószer birtoklása (Btk. 178. §) miatt történik, és
a gyanúsítottal szemben korábban indult büntetõeljárást a bíróság a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette,
a vádiratban indítványozni kell az eljárás folytatását [266. § (7) bekezdés] és az ügyek egyesítését.”

116. § (1) A Be. 221/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közvetítõi eljárás az élet, testi épség és az egészség elleni (Btk. XV. Fejezet), az emberi szabadság elleni
(Btk. XVIII. Fejezet), az emberi méltóság és az egyes alapvetõ jogok elleni (Btk. XXI. Fejezet), a közlekedési
(Btk. XXII. Fejezet), a vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), illetve a szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), ötévi
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás tartama alatt,
a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás. Amennyiben
e bûncselekményekkel halmazatban a terhelt más bûncselekményt is elkövetett, a közvetítõi eljárás akkor
alkalmazható, ha az elkövetésben a jelzett bûncselekmény a meghatározó.”
(2) A Be. 221/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ügyész hivatalból, vagy a gyanúsított, a védõ, illetõleg a sértett indítványára az eljárást legfeljebb hat hónapi
idõtartamra felfüggeszti, és az ügyet közvetítõi eljárásra utalja, ha)
„a) a Btk. 29. §-a alapján az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye,”
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(3) A Be. 221/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a közvetítõi eljárás eredményes, és a Btk. 29. § (1) bekezdése alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást
megszünteti; ha a Btk. 29. § (2) bekezdése alkalmazásának lehet helye, vádat emel. Ha a gyanúsított a közvetítõi eljárás
eredményeként létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, de a büntethetõsége nem szûnt meg, az ügyész
a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a vádemelést egy évtõl két
évig terjedõ idõre elhalaszthatja.”
117. §

A Be. 222. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a Btk. 180. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt az eljárás megszüntetésének lehet
helye, az ügyész a vádemelést egyévi idõtartamra elhalasztja, ha a gyanúsított vállalja a kábítószer-függõséget
gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való
részvételt.
(3) Az ügyész a vádemelést tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt egy évre elhalasztja, ha ettõl az
elmulasztott kötelezettség teljesítése várható.”

118. §

A Be. 226. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az eljárást a vádemelés elhalasztása tartamának eltelte elõtt is meg kell szüntetni, ha a kábítószer-élvezõ
gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függõséget gyógyító kezelésben,
kábítószer-használatot kezelõ más ellátásban részesült vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve,
ha a tartási kötelezettség elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette, továbbá, ha
a gyanúsított a közvetítõi eljárásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett.”

119. §

A Be. 227. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a vádemelés elhalasztására a 222. § (2) bekezdése alapján került sor, vádat kell emelni, ha]
„b) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt a gyanúsított ellen kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása
miatt újabb büntetõeljárás indult, és a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének nincs helye.”

120. §

A Be. 244/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tanács elnöke zártcélú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatását rendelheti el)
„b) annak a tanúnak, akinek sérelmére az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények (Btk. XV. Fejezet),
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények (Btk. XIX. Fejezet) vagy a gyermekek érdekét sértõ és
a család elleni bûncselekmények (Btk. XX. Fejezet) körébe tartozó vagy más, személy elleni erõszakos bûncselekményt
követtek el,”

121. §

A Be. 258. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ítélet és az ügydöntõ végzés rendelkezõ része tartalmazza
a) a vádlott elõzetes fogvatartására vonatkozó adatokat,
b) a vádlott nevét és személyi adatait,
c) a vádlott bûnösnek kimondását, illetve a vád alóli felmentését, vagy azt, hogy a bíróság az eljárást megszünteti,
d) a bûncselekmény Btk., illetve az 1978. évi IV. törvény szerinti megnevezését az alkalmazott törvényhely – ideértve
a bûncselekmény minõsített esetének megállapításakor a bûncselekmény alapesetét meghatározó törvényhelyet is –
feltüntetésével, a bûncselekmény bûntetti vagy vétségi megjelölését, ha a bûncselekmény többrendbeli vagy
folytatólagos, ennek megjelölését, ha a bûncselekménynek szándékos és gondatlan alakzata is van, gondatlan alakzat
esetén ennek megjelölését, továbbá az elkövetõi és elkövetési alakzat megjelölését,
e) a kiszabott büntetést, illetve az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, így különösen
a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges legkorábbi idõpontját [Btk. 38. § (1) bekezdés],
f) az egyéb rendelkezéseket, így különösen a próbaidõ meghosszabbodását [Btk. 86. § (2) bekezdés],
g) a bûnügyi költség viselésérõl szóló rendelkezést.”

122. §

A Be. 265. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerûen kell alkalmazni abban az esetben is, ha a bíróság a gyanúsítottal
szemben korábban indult büntetõeljárást a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, azonban az ügyész a vádlott
ellen kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt újabb vádiratot nyújtott be [266. § (7) bekezdés].”
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123. § (1) A Be. 266. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság az eljárást akkor is felfüggeszti, ha az eljárás megindításához szükséges feljelentés [Btk. 270. §
(1) bekezdés, 274. §] hiányzik. Az eljárás felfüggesztése legfeljebb az alapügy jogerõs befejezéséig tart.”
(2) A Be. 266. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a Btk. 180. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt az eljárás megszüntetésének lehet
helye, és az ügyész a vádemelést a 222. § (2) bekezdése alapján nem halasztotta el, a bíróság az eljárást egyévi
idõtartamra felfüggeszti, feltéve, hogy a vádlott vállalja a kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen,
kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt.”
(3) A Be. 266. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A tartási kötelezettség elmulasztása (Btk. 212. §) miatt indított eljárást – ha az ügyész a vádemelést a 222. §
(3) bekezdése alapján nem halasztotta el – a bíróság legfeljebb egy évre felfüggeszti, feltéve, hogy ettõl az
elmulasztott kötelezettség teljesítése várható. Az eljárást a határidõ lejárta elõtt folytatni kell, ha a vádlott a tartási
kötelezettségének továbbra sem tesz eleget.”
124. § (1) A Be. 267. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság az eljárást megszünteti,)
„h) és a vádlottat megrovásban (Btk. 64. §) részesíti, ha a bûncselekmény már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban
veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés
alkalmazása is szükségtelen,”
(2) A Be. 267. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság az eljárást megszünteti,)
„l) tevékeny megbánás esetén [Btk. 29. § (1) bekezdés].”
125. §

A Be. 274. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság a vádlottat távollétében részesítette megrovásban (Btk. 64. §), ennek foganatosításáról a tanács
elnöke gondoskodik.”

126. §

A Be. 276. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság a vádlottat megrovásban (Btk. 64. §) részesíti, ez ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész és
a vádlott, valamint védõje a végzés közlésétõl számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A kérelem alapján
a bíróság tárgyalást tart. A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elõtt kell kézbesíteni.”

127. §

A Be. 327. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vádlott felmentése, próbára bocsátása, számára jóvátételi munka végzésének elõírása, az eljárás megszüntetése
esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki végrehajtandó vagy részben felfüggesztett szabadságvesztést, nem rendelt
el javítóintézeti nevelést, illetve ha a felmentés esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az elõzetes
letartóztatást, a lakhelyelhagyási tilalmat, a házi õrizetet, a távoltartást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést
megszünteti, és nyomban intézkedik a vádlott szabadlábra helyezésérõl.”

128. §

A Be. a következõ 327/A. §-sal egészül ki:
„327/A. § Ha a bíróság a vádlottal szemben közérdekû munkát szabott ki és az ítélet jogerõre emelkedett, a bíróság
felhívja a terheltet, nyilatkozzon arról, hogy a közérdekû munka végrehajtási helyét a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint kéri-e kijelölni.”

129. §

A Be. 330. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bûnösséget megállapító ítéletben a bíróság
a) büntetést szab ki,
b) a vádlottat próbára bocsátja, számára jóvátételi munka végzését írja elõ, vagy megrovásban részesíti,
c) a büntetés kiszabását mellõzi.”

130. §

A Be. 331. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a felmentés alapja büntethetõséget kizáró ok, a bíróság elkobzást, vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelhet el.”
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131. §

A Be. 332. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A bíróság az eljárást megszünteti)
„f) tevékeny megbánás esetén [Btk. 29. § (1) bekezdés],
g) a büntethetõséget megszüntetõ egyéb ok [Btk. 25. § e) pont] esetén.”

132. §

A Be. 334. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„334. § Az eljárásnak a 332. § (1) bekezdés a)–b) és f)–g) pontja alapján történt megszüntetése esetén a bíróság
elkobzást, vagyonelkobzást vagy elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelhet el. Az eljárásnak
a 332. § (5) bekezdése alapján történt megszüntetése esetén a bíróság a korábbi ügydöntõ határozat elkobzást,
vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét kimondó rendelkezését hatályában
fenntartja.”

133. §

A Be. 354. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem
szabhat ki
a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsõ fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,
b) elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények
látogatásától való eltiltás, kiutasítás helyett szabadságvesztést annak felfüggesztése mellett sem,
c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett végrehajtandó szabadságvesztést,
d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem,
e) az elsõfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve
a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,
f) az elsõfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,
g) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem.
(5) Ha az elsõfokú bíróság az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, illetve az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl a törvény rendelkezése ellenére nem rendelkezett, a tényállás azonban a döntéshez
szükséges adatokat tartalmazza, errõl a másodfokú bíróság is határozhat abban az esetben is, ha a terhelt terhére nem
jelentettek be fellebbezést.”

134. §

A Be. 374. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373. § (1) bekezdés I. a) pontja alapján szünteti meg, az elsõfokú bíróság
ítéletének az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére és a polgári
jogi igény megállapítására vonatkozó rendelkezését hatályban tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek be
fellebbezést.”

135. §

A Be. 375. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az elsõfokú bíróság a lefoglalt dologról, az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, illetve az elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tételérõl a törvény rendelkezése ellenére nem rendelkezett, és a döntéshez szükséges
adatok a másodfokú eljárás során bizonyítás felvétele keretében nem tisztázhatóak, a másodfokú bíróság az elsõfokú
bíróságot az 569. § (1) bekezdésében írt különleges eljárás lefolytatására utasítja.”

136. §

A Be. 387. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A harmadfokú bíróság a megtámadott másodfokú ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tételére, a pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre,
a szülõi felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bûnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezését hivatalból
felülbírálja.”

137. §

A Be. 398. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén határoz az elkobzásról,
a vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételérõl, a pártfogó felügyelet elrendelésérõl,
a lefoglalásról, a polgári jogi igényrõl, a szülõi felügyeleti jog megszüntetésérõl és a bûnügyi költség viselésérõl is.”
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138. §

A Be. 416. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felülvizsgálatnak a bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen akkor van helye, ha)
„b) a bûncselekmény törvénysértõ minõsítése, a büntetõjog más szabályának megsértése miatt törvénysértõ
büntetést szabtak ki, vagy törvénysértõ intézkedést alkalmaztak, illetve a büntetés végrehajtását a Btk. 86. §
(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,”

139. §

A Be. 427. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot megváltoztatja, és a törvénynek megfelelõ határozatot
hoz, ha)
„b) a bûncselekmény törvénysértõ minõsítése, a büntetõjog más szabályának megsértése miatt törvénysértõ
büntetést szabtak ki, vagy törvénysértõ intézkedést alkalmaztak, illetve a büntetés végrehajtását a Btk. 86. §-ában
foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,”

140. §

A Be. 446. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„446. § E törvény rendelkezéseit fiatalkorú [Btk. 105. § (1) bekezdés] elleni büntetõeljárásban az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.”

141. § (1) A Be. 454. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fiatalkorú elõzetes letartóztatását – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) javítóintézetben,
b) büntetés-végrehajtási intézetben
kell végrehajtani.”
(2) A Be. 454. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A bûncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú elõzetes letartóztatását
javítóintézetben kell végrehajtani.”
142. §

A Be. 455. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„455. § Ha fiatalkorúval szemben elrendelt elõzetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétõl egy év eltelt, az elõzetes
letartóztatás megszûnik, kivéve az ügydöntõ határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott elõzetes
letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán
megismételt eljárás van folyamatban.”

143. §

A Be. 459. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a közvetítõi eljárás eredményes, a fiatalkorú a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, és a Btk. 107. §-a
alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást megszünteti. Ha a fiatalkorú a közvetítõi eljárás eredményeként
létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, az ügyész az öt évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendõ
bûncselekmény miatt egy évtõl két évig terjedõ idõre a vádemelést elhalaszthatja.”

144. §

A Be. 470. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Katonai büntetõeljárásnak van helye
a) a katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai
bûncselekmény (Btk. XLV. Fejezet),
b) a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bûncselekmény,
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja által
a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett más bûncselekmény,
d) a szövetséges fegyveres erõ tagja által belföldön, valamint e személynek a Magyarország határain kívül tartózkodó
magyar hajón vagy magyar légi jármûvön elkövetett, magyar büntetõ joghatóság alá tartozó bûncselekménye
esetén.”

145. §

A Be. 472. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elsõfokú bíróság a 14. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdés a)–v) pontjában meghatározott
bûncselekmények esetén tanácsban, egyéb esetekben ülnökök közremûködése nélkül, egyesbíróként jár el.”
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146. §

A Be. 474. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A katonai ügyész végzi a nyomozást a szövetséges fegyveres erõ tagja által belföldön, valamint az e személynek
a Magyarország határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármûvön elkövetett, magyar büntetõ
joghatóság alá tartozó bûncselekménye miatt.”

147. §

A Be. 485. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„485. § A feljelentés elutasítására a Btk. 131. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt a katonai
nyomozó hatóság is jogosult.”

148. §

A Be. 487. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„487. § A Btk. 131. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt a vádemelésig a katonai ügyész, azt
követõen a bíróság az eljárást megszünteti.”

149. §

A Be. 514. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bûnügyi költséget a magánvádló viseli, ha azonban
a büntetõeljárást a Btk. 25. § a) vagy c) pontja szerinti büntethetõséget megszüntetõ okból szüntették meg, a 74. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott bûnügyi költséget az állam viseli. A 339. § (2) bekezdése alkalmazásának
akkor is helye van, ha a bíróság az eljárást az 504. § (1) bekezdés b) pontja, az 510. § (1) bekezdés elsõ mondata, illetve
az 512. § (4) bekezdése alapján szüntette meg.”

150. §

A Be. 534. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság az ítéletben az ügyész által a vádiratban indítványozott nemû büntetést vagy intézkedést szabhat ki,
illetve alkalmazhat. Szabadságvesztés kiszabásakor a Btk. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján meghatározott büntetési
tétel az irányadó.”

151. §

A Be. 537. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„537. § Azzal szemben, aki a bûncselekményt bûnszervezetben (Btk. 459. § 1. pont, illetve 1978. évi IV. törvény 137. §
8. pont) követte el, és a nyomozás során az ügy vagy más büntetõügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetve
a nyomozó hatósággal jelentõs mértékben együttmûködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem
került sor, a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban a büntetést a Btk. 83. §-ának, illetve a Btk. 84. §-ának
vagy az 1978. évi IV. törvény 85/A. §-ának, illetve 87/C. §-ának az alapulvételével kell kiszabni. Ha a bûncselekményre
a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, a büntetést e büntetési tételkeret között kell
kiszabni.”

152. §

A Be. az 538. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az ügyész eljárása”
153. §

A Be. 544. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból a szabadlábon lévõ vádlottal szemben tárgyalás mellõzésével
végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól
eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást, a spotrendezvények látogatásától való eltiltást, kiutasítást – katonával
szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is –, továbbá intézkedésként jóvátételi munkát, próbára
bocsátást, megrovást alkalmaz az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény esetén,
ha
a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, a közérdekû munkát, a pénzbüntetést,
a foglalkozástól eltiltást, a jármûvezetéstõl eltiltást, a kitiltást, a sportrendezvények látogatásától való eltiltást,
a kiutasítást – katonával szemben a lefokozást, a szolgálati viszony megszüntetését, a rendfokozatban visszavetést és
a várakozási idõ meghosszabbítását is –, illetve a jóvátételi munka vagy a próbára bocsátás alkalmazását lehetõvé teszi,
b) a tényállás egyszerû,
c) a vádlott a bûncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhetõ.”
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154. § (1) A Be. 547. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A bíróság a végzésében)
„a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást,
jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást, sportrendezvények látogatásától való eltiltást, kiutasítást – katonával szemben
lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását
is –, illetve jóvátételi munkát, próbára bocsátást vagy megrovást alkalmazhat,
b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása, jóvátételi munka elõírása vagy próbára bocsátás
esetén pártfogó felügyeletet is alkalmazhat,
c) elkobzást, vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét is kimondhat, a polgári
jogi igénynek helyt adhat, vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja,”
(2) A Be. 547. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tárgyalás mellõzésével hozott végzés rendelkezõ részének tartalmaznia kell)
„b) a kiszabott büntetést, az elõírt jóvátételi munkát, az alkalmazott próbára bocsátást vagy megrovást,”
155. §

A Be. 553. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A diplomáciai mentességet élvezõ személyek büntetõjogi felelõsségre vonására nemzetközi szerzõdés, ennek
hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A nemzetközi gyakorlat kérdésében az igazságügyért felelõs miniszter
állásfoglalását kell beszerezni.”

156. §

A Be. 554/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„554/B. § Kiemelt jelentõségû ügy
a) a hivatali visszaélés (Btk. 305. §),
b) a korrupciós bûncselekmények [Btk. 294. § (2) és (3) bekezdés, 297. § és 299–300. §], ha annak elkövetésével
ba) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere, képviselõ-testülete
hivatalának vezetõ beosztású dolgozója, országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló, állami vezetõ,
bb) a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek (a továbbiakban
együtt e fejezet alkalmazásában: közigazgatási szerv) vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan,
illetve elkövetõként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a bûncselekményt e
személyek vonatkozásában követik el,
c) a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett
vesztegetés [Btk. 290. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ
személy által elkövetett vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi hivatalos személy mûködésével
kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személy által elkövetett
hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében
tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (2) bekezdés], a külföldi
hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos
személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (3) bekezdés],
d) a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),
e) a bûnszervezetben (Btk. 459. § 1. pont) elkövetett bármely bûncselekmény,
f) a csõdbûncselekmény súlyosabban minõsülõ esete [Btk. 404. § (3) bekezdés], a versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §), a pénzmosás (Btk. 399. és 400. §) és a költségvetési csalás
súlyosabban minõsülõ esetei [Btk. 396. § (4)–(5) bekezdés],
g) azok a bûncselekmények, amelyek büntethetõsége a Btk. 26. § (3) bekezdése alapján nem évül el,
h) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista
diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott nemzetközi jog szerint
el nem évülõ bûncselekmények,
i) a h) pontban foglalt kivétellel az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének
kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben
meghatározott kommunista bûncselekmények.”
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A Be. az 554/O. §-t követõen a következõ XXVIII/B. Fejezettel egészül ki:

„XXVIII/B. Fejezet
A VAGYON-VISSZASZERZÉSI ELJÁRÁS
554/P. § (1) A vagyon-visszaszerzési eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A vagyon-visszaszerzési eljárást nyomozó hatóságként a vagyon-visszaszerzési hatóság végzi.
A vagyon-visszaszerzési hatóság a rendõrség.
(3) Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság kizárólag olyan adatot adhat át a vagyon-visszaszerzési hatóságnak, amely
a vagyon-visszaszerzési eljárás lefolytatásához szükséges.
554/Q. § (1) Vagyon-visszaszerzési eljárásnak van helye az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá esõ dolognak vagy
vagyonnak a biztosítása érdekében.
(2) A vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárását az ügyész, illetve a nyomozó hatóság megkeresésére folytatja le.
(3) Ha a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi és az (1) bekezdésnek megfelelõen megkeresi
a vagyon-visszaszerzési hatóságot, a vagyon-visszaszerzési hatósággal a 37. § (3) bekezdésében meghatározott közös
nyomozó csoport hozható létre.
(4) A vagyon-visszaszerzési hatóság eljárási cselekményt az ügyész elõzetes tájékoztatásával végezhet, azzal, hogy
õrizetbe vételt nem rendelhet el és gyanúsítottat nem hallgathat ki, de a kihallgatáson jelen lehet és kérdést tehet fel.
(5) A vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárása során lefoglalt tárgyi bizonyítási eszközt haladéktalanul, a keletkezett
iratokat a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt megelõzõen az ügyész, illetve a nyomozó hatóság részére
átadja. Az átadott iratokat a nyomozás során keletkezett iratokhoz kell csatolni.
554/R. § (1) Vagyon-visszaszerzési eljárásnak a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését követõen akkor
van helye, ha a jogerõs ügydöntõ határozatban elrendelt elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtása nem vezetett
eredményre.
(2) A vagyon-visszaszerzési eljárást a végrehajtás szünetelésérõl szóló jegyzõkönyv alapján az ügyész rendelheti el,
amelynek lefolytatásával a vagyon-visszaszerzési hatóságot bízza meg.
(3) Ha a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatában vagyonelkobzást rendelt el, a vagyonelkobzás alá esõ dolgot vagy
vagyont le kell foglalni, illetve zár alá vételét kell elrendelni. A vagyon-visszaszerzési hatóság, illetve az ügyész
a lefoglalás, illetve a zár alá vétel megszüntetését követõen a vagyonelkobzás alá esõ dolgot vagy vagyont a bírósági
végrehajtónak átadja, ha a dolgot vagy vagyont az a személy szerezte meg, akivel szemben az elkobzást vagy
a vagyonelkobzást elrendelték.
(4) Az ügyész, illetve a vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárást határozattal megszünteti, ha annak során elkobzás
vagy vagyonelkobzás alá esõ dolog vagy vagyon nem volt fellelhetõ. A határozatot az ügyész, illetve
a vagyon-visszaszerzési hatóság megküldi a végrehajtás szünetelésérõl szóló jegyzõkönyvet kiállító bírósági
végrehajtónak. A határozat ellen panasznak nincs helye.
(5) A vagyon-visszaszerzési eljárás a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését követõen az elkövetett
bûncselekmény büntetési tétele felsõ határának megfelelõ idõ elteltével nem rendelhetõ el. Ha a büntetési tétel felsõ
határa kevesebb, mint öt év, a vagyon-visszaszerzési eljárás a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését
követõ öt év elteltével nem rendelhetõ el. Életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetõ bûncselekmény
esetén a vagyon-visszaszerzési eljárás megindításának nincs idõbeli korlátja. A vagyon-visszaszerzési eljárás
meghosszabbítása legfeljebb az elrendeléstõl számított két évig terjedhet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyon-visszaszerzési eljárás során felmerült bûnügyi költséget az állam viseli.”
158. §

A Be. 556. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„556. § A bíróság a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról [Btk. 35. § (1) bekezdés, 37. §, 110. §, illetve 1978. évi
IV. törvény 41. § (1) bekezdés, 111. § (2) bekezdés] utólag határoz, ha errõl a jogerõs ítélet nem vagy nem a törvénynek
megfelelõen rendelkezett. A Btk. 35. § (2) bekezdésén, illetve az 1978. évi IV. törvény 45. § (2) bekezdésén alapuló
rendelkezés nem pótolható, illetve nem vizsgálható felül.”

159. §

A Be. 558. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„558. § A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz az életfogytig tartó szabadságvesztésre
ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi idõpontja elhalasztásáról (Btk. 45. §, illetve 1978. évi IV. törvény
47/B. §).”
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160. §

A Be. 567. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„567. § (1) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelésérõl utólag határoz, ha errõl a jogerõs ítélet nem rendelkezett;
vagy a szabadságvesztés végrehajtását kegyelembõl próbaidõre felfüggesztették, és az elítélt visszaesõ [Btk. 69. §
(2) bekezdés, illetve 1978. évi IV. törvény 82. § (2) bekezdés].
(2) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelése elõtt beszerzi az ügyész indítványát. A bíróság tárgyalást tart, ha külön
magatartási szabályok [Btk. 71. § (3) bekezdés, illetve 1978. évi IV. törvény 82. § (6) bekezdés] elõírása látszik
szükségesnek, illetve a külön magatartási szabályok elõírását az ügyész indítványozza.”

161. §

A Be. 568. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz a próbaidõ
meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátást kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl [Btk. 65. §
(4) bekezdés és 66. § (1) bekezdés], ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan
megszegte. A bíróság a pártfogó felügyelet szabályainak súlyos megszegése miatt büntetést szab ki, fiatalkorúval
szemben javítóintézeti nevelést is elrendelhet.”

162. §

A Be. az 568. §-t követõen a következõ alcímmel és 568/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás jóvátételi munka végzésének elõírása esetén
568/A. § (1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz
a jóvátételi munka végzését elõíró rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl [Btk. 67. § (1) bekezdés], ha az elítélt
a jóvátételi munka elvégzését nem igazolta vagy a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte.
A bíróság ezekben az esetekben büntetést szab ki, fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést is elrendelhet.
(2) Az alapügyben eljárt bíróság az elítélt kérelmére ítélettel határoz a jóvátételi munka igazolása határidejének
meghosszabbításáról, ha az elítélt igazolja, hogy az elõírt jóvátételi munkát egészségügyi okból nem tudta teljesíteni.
(3) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydöntõ határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.”
163. § (1) A Be. 569. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére
és a lefoglalt dologról történõ rendelkezésre irányuló eljárás”
(2) A Be. 569. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész indítványára a bíróság határoz az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve arról, hogy a lefoglalt dolog az állam tulajdonába kerül, ha büntetõeljárás senki
ellen nem indult, vagy azt megszüntették, illetve a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása vagy elmebetegsége miatt
az eljárást felfüggesztették.”
164. § (1) A Be. 570. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele”
(2) A Be. 570. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha
a) a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatában az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl nem vagy nem a törvénynek megfelelõen rendelkezett, illetve
b) a vagyon-visszaszerzési eljárás eredményeként az elkobzást vagy a vagyonelkobzást nem azzal a személlyel
szemben kell a Btk. 74. § (2) vagy (3) bekezdése alapján elrendelni, akivel szemben az elkobzást vagy
a vagyonelkobzást elrendelték,
errõl a bíróság az ügyész indítványára, illetve hivatalból utólag határoz. A bíróság eljárására az 569. § (3) bekezdése az
irányadó.”
165. §

A Be. 572. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróság a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását az ügyész indítványára vagy hivatalból
elrendeli, ha
a) az elítéltet a próbaidõ alatt elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték [Btk. 87. §
b) pont], és az újabb bûncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt nem intézkedett,
b) az elkövetõ a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a bíróság tárgyaláson határoz.”
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166. §

A Be. 574. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az összbüntetési eljárást a bíróság hivatalból vagy indítványra folytatja le. Az összbüntetési eljárás lefolytatását az
elítélt, a védõ vagy az ügyész indítványozhatja. Az összbüntetési eljárás lefolytatásához – kivéve, ha azt az elítélt
indítványozta – az elítélt hozzájárulását minden esetben be kell szerezni. A bíróság az összbüntetésbe foglalást
ítélettel, az erre irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki. Az ítéletben a bíróság az 556. és 557. §-ban
foglaltakról is rendelkezhet.”

167. §

A Be. 576. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Btk. 92. § (3) bekezdésén alapuló rendelkezés csak akkor vizsgálható felül, ha
a jogerõs ítélet e rendelkezése törvénysértõ.”

168. §

A Be. 577. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezésérõl az ügyész indítványára vagy hivatalból
utólag határoz, ha a mentesítés hatályát vesztette [Btk. 100. § (3) bekezdés, 102. § (2) bekezdés], vagy utóbb
megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt.”

169. § (1) A Be. 580. § (1) bekezdés III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kártalanítás jár az elõzetes letartóztatásért, a házi õrizetért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha)
„III. a bíróság a terhelt bûnösségét jogerõs határozatában megállapította, de nem szabott ki szabadságvesztést,
elzárást, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást,
sportrendezvények látogatásától való eltiltást vagy kiutasítást.”
(2) A Be. 580. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság a terhelt bûnösségét jogerõs határozatában megállapította, kártalanítás jár az elõzetes
letartóztatásért és a házi õrizetért, ha annak tartama meghaladja a jogerõsen kiszabott
a) szabadságvesztés tartamát,
b) elzárás tartamát,
c) közérdekû munka tartamát,
d) pénzbüntetés napi tételeinek számát,
e) javítóintézeti nevelés tartamát.”
170. §

A Be. 581. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogerõs ítélet alapján kitöltött szabadságvesztésért, elzárásért, javítóintézeti nevelésért, illetve
kényszergyógykezelésért a terheltnek kártalanítás jár, ha rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, enyhébb
büntetésre ítélték, próbára bocsátották, számára jóvátételi munka végzését írták elõ vagy megrovásban részesítették,
illetve az eljárást vele szemben megszüntették vagy megállapították, hogy a kényszergyógykezelést törvényes ok
nélkül rendelték el.”

171. § (1) A Be. 591. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére, ha a szabadságvesztés hátralévõ része két
évnél rövidebb, az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való
tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.”
(2) A Be. 591. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke)
„c) halasztást engedélyezhet a szabadságvesztés végrehajtás megkezdésére abban az esetben is, ha
a szabadságvesztés hátralévõ része két évnél hosszabb.”
(3) A Be. 591. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak a nõnek az
esetében, aki)
„a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ hatodik hónap végéig,”
(4) A Be. 591. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg
a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi
szolgálata vezetõjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetõségére
vonatkozó – nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemrõl.”
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A Be. az 591. §-t követõen a következõ alcímekkel és 591/A–591/B. §-sal egészül ki:

„Halasztás elzárás esetén
591/A. § (1) A tanács elnöke az elzárás végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az
elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.
(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.
(3) El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – az elzárás végrehajtásának megkezdését annak a nõnek az
esetében, aki
a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ hatodik hónap végéig,
b) hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás
egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi szolgálata
vezetõjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetõségére
vonatkozó – nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemrõl.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan
veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve ha az elítélt szökésétõl vagy elrejtõzésétõl kell tartani.
(6) Ha az elzárás végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan idõben terjesztik elõ, hogy annak elintézésére
a végrehajtás megkezdésére kitûzött határnap elõtt már nincs lehetõség, a tanács elnöke a kérelem elbírálását mellõzi
és errõl a kérelmezõt értesíti. Ha az elzárást már foganatba vették, a kérelmet az elzárás végrehajtásának esetleges
félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási intézetnek megküldi.

Halasztás közérdekû munka esetén
591/B. § (1) A tanács elnöke a közérdekû munka végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból,
különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást
engedélyezhet.
(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.
(3) El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a közérdekû munka végrehajtásának megkezdését annak a nõnek
az esetében, aki
a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ tizenkettedik hónap végéig,
b) egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás
egészségügyi feltételeinek fennállását.
(5) Ha a közérdekû munka végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan idõben terjesztik elõ, hogy annak
elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitûzött határnap elõtt már nincs lehetõség, a tanács elnöke a kérelem
elbírálását mellõzi és errõl a kérelmezõt értesíti, és a kérelmet a közérdekû munka végrehajtásának esetleges
félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási bírónak megküldi.”
173. §

A Be. 595. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szabadságvesztés, az elzárás, a közérdekû munka és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása
tárgyában hozott határozat ellen az ügyész, az elítélt és a védõ fellebbezhet. Ha a halasztást a (2) bekezdés alapján
a másodfokú bíróság engedélyezte, a fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelõen irányadó.”

174. §

A Be. az 596. §-t követõen a következõ 596/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Rendelkezés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges
megakadályozásával történõ végrehajtásáról
596/A. § (1) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné
tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával rendeli el, ha
a) a büntetõeljárás befejezésekor az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása volt elrendelve
[158/D. § (1) bekezdés], és a hozzáférés megakadályozása továbbra is indokolt,
b) a tárhelyszolgáltató a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
91. § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem teljesíti a kötelezettséget,
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c) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk. 204. §) megvalósulása miatt
rendelte el, és a tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget, a pénzbírság kiszabására tekintet nélkül
haladéktalanul,
d) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a külföldi hatóság jogsegély iránti
megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának
a hozzáférés végleges megakadályozásával történõ elrendelésérõl az ügydöntõ határozatot hozó bíróság dönt.
(3) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáférés végleges
megakadályozásával történõ elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben az ügyész a határozat közlésétõl, az
elektronikus hírközlési szolgáltató az errõl szóló értesítéstõl és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult
a határozat közlésétõl – ideértve a hirdetményi úton történõ kézbesítést is, ha az elektronikus adat feletti
rendelkezésre jogosult ismeretlen – számított nyolc napon belül fellebbezhet.
(4) Ha az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáférés végleges
megakadályozásával történõ elrendelésérõl a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság döntött, a fellebbezés
elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelõen irányadó.
(5) A bíróság az ügyész indítványára az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának
a hozzáférés végleges megakadályozásával történõ végrehajtását megszünteti, ha a tárhelyszolgáltató teljesíti az
elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét.
(6) A bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges megakadályozásával
történõ elrendelésérõl, illetve annak a (5) bekezdés szerinti megszüntetésérõl szóló határozatáról elektronikus úton
haladéktalanul értesíti az NMHH-t. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges
megakadályozásával történõ végrehajtását az NMHH szervezi és ellenõrzi. Az NMHH az elrendelésrõl szóló
határozattal kapcsolatosan a 158/D. § (5) bekezdése, a megszüntetésrõl szóló határozattal kapcsolatosan a 158/D. §
(7) és (9) bekezdése szerint jár el.
(7) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben az elektronikus
adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettség
elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság ismételten is
kiszabható. A rendbírságot kiszabó határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.”
175. §

A Be. 597. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kegyelem iránti elõterjesztést – hivatalból vagy kérelemre – a büntetõeljárás megszüntetésére a vádirat
benyújtásáig a legfõbb ügyész, azt követõen az igazságügyért felelõs miniszter, a még végre nem hajtott büntetés,
a próbára bocsátás, a jóvátételi munka és a javítóintézeti nevelés elengedésére vagy mérséklésére, illetve a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyért felelõs miniszter tehet a köztársasági elnökhöz.”

176. §

A Be. 601. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intézkedésrõl rendelkezik, ezen a megrovást (Btk. 64. §, illetve
1978. évi IV. törvény 71. §), a próbára bocsátást (Btk. 65. §, illetve 1978. évi IV. törvény 72. §), a jóvátételi munkát
(Btk. 67. §) és a javítóintézeti nevelést (Btk. 120–122. §, illetve 1978. évi IV. törvény 118. §) kell érteni.
(3) Ahol e törvény hozzátartozóról rendelkezik, a Btk. 459. § 14. pontja, illetve az 1978. évi IV. törvény 137. § 6. pontja az
irányadó, ahol e törvény állami szervrõl rendelkezik, ezen költségvetési szervet kell érteni.”

177. § (1) A Be. 604. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„d) az Információs Hivatal tekintetében a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és
a parancsnoki nyomozás részletes szabályait.”
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(2) A Be. 604. § (4) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyúttal a (4) bekezdés
a következõ d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„b) az (1) bekezdés d) pontja kivételével a rendvédelmi szervek tekintetében a rendvédelmi szervet irányító miniszter,
a Magyar Honvédség tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter
egyetértésével a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes
szabályait,
c) a rendészetért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével és az Országgyûlés elnöke
véleményének kikérésével az Országgyûlési Õrségnél a nyomozásra illetékes parancsnokot, valamint hatáskörét és
a parancsnoki nyomozás részletes szabályait,
d) a rendészetért felelõs miniszter, hogy az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikai rendszer
szabályait, valamint az adatgyûjtés és feldolgozás részletes szabályait”
(rendeletben megállapítsa.)
(3) A Be. 604. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„b) az (1) bekezdés d) pontja kivételével a rendvédelmi szervek tekintetében a rendvédelmi szervet irányító miniszter,
a Magyar Honvédség tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével
a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait,”
(rendeletben megállapítsa.)
178. §

A Be. a 606. §-t követõen a következõ alcímmel és 607. §-sal egészül ki:

„Sarkalatossági záradék
607. § E törvény IX. Fejezet V. Címe az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”
179. §

A Be. 608. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény 158/B–158/D. §-a, 569. §-a, 570. §-a és 596/A. §-a a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének való
megfelelést szolgálja.”

180. § (1) A Be.
a) 29. § e) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal,” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv”,
b) 472. § (4) bekezdésében, valamint a 474. § (6) bekezdésében a „fegyveres szervnek” szövegrész helyébe
a „Btk. 127. § (1) bekezdésében meghatározott szervnek”, a 485/C. § (3) bekezdésében a „fegyveres szerv”
szövegrész helyébe a „Btk. 127. § (1) bekezdésében meghatározott szerv”,
c) 548. § (3) bekezdésében az „elkobzással és a vagyonelkobzással” szövegrész helyébe az „elkobzással,
a vagyonelkobzással és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételével”,
d) 549. § (2) bekezdésében az „elkobzásra, illetõleg vagyonelkobzásra” szövegrész helyébe az „elkobzásra,
a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Be.
a) 151. § (2) bekezdésében az „– ideértve a nyomozó hatóság által saját segédanyagainak és eszközeinek
a felhasználásával létrehozott dolgokat, azokat a dolgokat, amelyeket valamely tárgyról vagy tárgyból úgy
különítenek el, hogy értéke nincs és önmagában hasznavehetetlen, és azokat a dolgokat is, amelyek gazdátlannak
tekintendõk –” szövegrész,
b) 477. § (3) bekezdése,
c) 563. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint
d) 563/A. §-a.
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6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló
2001. évi CIV. törvény módosítása
181. §

A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban:
Jszbt.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Jogi személlyel szemben az e törvényben meghatározott intézkedések a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) és – a 2013. július 1-jét megelõzõen elkövetett bûncselekmények
vonatkozásában – a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott szándékos
bûncselekmény elkövetése esetén alkalmazhatók, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi személy javára elõny
szerzését célozta vagy eredményezte, vagy a bûncselekményt a jogi személy felhasználásával követték el, és
a bûncselekményt a jogi személy
a) vezetõ tisztségviselõje vagy a képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselõje, cégvezetõje,
valamint felügyelõbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja a jogi személy tevékenységi körében követte el,
b) tagja vagy alkalmazottja a jogi személy tevékenységi körében követte el, és a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ,
illetve a felügyelõbizottság irányítási vagy ellenõrzési kötelezettségének teljesítése a bûncselekmény elkövetését
megakadályozhatta volna.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül az e törvényben meghatározott intézkedések alkalmazhatók
akkor is, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi személy javára elõny szerzését eredményezte, vagy a bûncselekményt
a jogi személy felhasználásával követték el, és a jogi személy vezetõ tisztségviselõje vagy a képviseletre feljogosított
tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselõje, cégvezetõje, valamint felügyelõbizottságának tagja a bûncselekmény
elkövetésérõl tudott.”

182. §

A Jszbt. 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a bíróság a 2. §-ban meghatározott bûncselekmény elkövetõjével szemben büntetést szab ki, megrovást vagy
próbára bocsátást alkalmaz, elkobzást vagy vagyonelkobzást rendel el, a jogi személlyel szemben a következõ
intézkedéseket alkalmazhatja:
a) a jogi személy megszüntetése,
b) a jogi személy tevékenységének korlátozása,
c) pénzbírság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazhatók abban az esetben is, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi
személy javára elõny szerzését célozta vagy eredményezte, vagy a bûncselekményt a jogi személy felhasználásával
követték el, feltéve, hogy
a) az elkövetõ kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ezért a nyomozó hatóság vagy az ügyész a nyomozást
felfüggesztette,
b) az ügyész a nyomozást azért szüntette meg, mert nem a gyanúsított követte el a bûncselekményt, vagy a nyomozás
adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bûncselekményt a gyanúsított követte el,
c) a bíróság a felmentõ ítéletében megállapította, hogy nem a vádlott követte el a bûncselekményt, vagy az eljárás
adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bûncselekményt a vádlott követte el,
d) az elkövetõ a halála, kóros elmeállapota, tevékeny megbánása, illetve kényszer vagy fenyegetés miatt nem
büntethetõ, vagy
e) az elkövetõ ismeretlen helyen tartózkodása, illetve tartós, súlyos betegsége vagy a bûncselekmény elkövetése után
bekövetkezett elmebetegsége miatt vele szemben az eljárást felfüggesztették.”

183. §

A Jszbt. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a büntetõeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyész
a) a nyomozás elrendelésérõl, illetve folytatásáról,
b) a nyomozás megszüntetésérõl, felfüggesztésérõl, illetve ha a megszüntetés vagy felfüggesztés mellett a jogi
személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, akkor errõl a tényrõl is,
c) arról, ha azt állapítja meg, hogy az intézkedés alkalmazásának 2. § szerinti feltételei nem állnak fenn,
d) a vádemelés esetén arról, hogy a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta,
haladéktalanul értesíti azt a bíróságot, amely a jogi személyt nyilvántartásba vette.”
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A Jszbt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság az (1) bekezdés szerint jár el akkor is, ha azzal a vádlottal szemben, akire tekintettel az ügyész a jogi
személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, az eljárást megszünteti. Ez a rendelkezés nem
alkalmazható, ha a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának a 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján helye van.”
A Jszbt. a 16. §-t követõen a következõ alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

„Az eljárás felfüggesztése
16/A. § Ha a bíróság az eljárást a 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tárgyalás elõkészítése vagy a tárgyalás
megkezdése után függesztette fel, a jogi személlyel szemben az ügyész indítványára a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”
186. §

A Jszbt. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljárásnak a jogi személlyel kapcsolatos része a (2) bekezdés alkalmazásával nem szüntethetõ meg, ha a jogi
személlyel szemben intézkedés alkalmazásának a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja alapján helye van.”

187. §

A Jszbt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés esetén az ítéletnek a jogi személyre vonatkozó rendelkezése nem helyezhetõ hatályon kívül, ha
a felmentésre, illetve az eljárás megszüntetésére a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja miatt került sor. Ebben az esetben
a másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság ítéletének jogi személyre vonatkozó rendelkezését hatályában tartja vagy
megváltoztatja.”

188. §

A Jszbt. 21/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés esetén az ítéletnek a jogi személyre vonatkozó rendelkezése nem helyezhetõ hatályon kívül, ha
a felmentésre vagy az eljárás megszüntetésére a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja miatt került sor. Ebben az esetben
a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének jogi személyre vonatkozó rendelkezését hatályában tartja vagy
megváltoztatja.”

189. §

A Jszbt. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a perújítást azon vádlott vonatkozásában rendelték el, akire tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést
alkalmaztak, a perújítás elrendelése az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezésére is kihat. Ha a bíróság
megállapítja, hogy a perújítás alapos, és új ítéletet hoz, a 3. § rendelkezései az új ítélet kapcsán is alkalmazandók.”

190. §

A Jszbt. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a felülvizsgálatnak azon vádlott vonatkozásában van helye, akire tekintettel a jogi személlyel szemben
intézkedést alkalmaztak, a felülvizsgálat kiterjed az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezésére is. A 3. §
rendelkezései a felülvizsgálati eljárás során, illetve a megismételt eljárás során hozott határozat kapcsán is
alkalmazandók.”

191. §

A Jszbt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a legfõbb ügyész azon vádlott vonatkozásában jelent be a törvényesség érdekében jogorvoslatot, akire
tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést alkalmaztak, a jogorvoslati eljárás kiterjed az ítélet jogi személyre
vonatkozó rendelkezésére is. A 3. § rendelkezései azonban a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján
hozott határozat kapcsán is alkalmazandók.”

192. §

A Jszbt. a 26. §-t követõen a következõ alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a nyomozás felfüggesztése, megszüntetése esetén
26/A. § (1) Ha a nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság a 3. § (2) bekezdésében foglalt valamely ok miatt
függeszti fel vagy szünteti meg, de a nyomozás során adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a jogi személlyel
szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyész indítványára az intézkedés alkalmazásáról az a bíróság
határoz, amely az elkövetett bûncselekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Ha ez nem
állapítható meg, az intézkedés alkalmazásáról az a bíróság határoz, amelynek illetékességi területén a jogi személy
székhelye található.
(2) Ha a büntetõeljárás során jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az eljárást a 2. §-ban
meghatározott személlyel szemben folytatott nyomozás megszüntetését vagy felfüggesztését követõen – szükség
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szerint – az annak alapjául szolgáló bûncselekmény és a jogi személy kapcsolatának felderítése vonatkozásában kell
folytatni.
(3) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság legkésõbb a (2) bekezdésben említett nyomozás megszüntetéséig vagy
felfüggesztéséig értesíti a jogi személyt arról, hogy a büntetõeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés
alkalmazásának lehet helye, és egyben felhívja, hogy a 9. § (1) bekezdése szerinti képviseletérõl gondoskodjon. A 9. §
(3) bekezdése esetén az ügyész vagy a nyomozó hatóság hivatalból rendel ki képviselõt.
(4) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész, a jogi személy képviselõje és az, akire
a határozat rendelkezést tartalmaz, a végzés kézbesítésétõl számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti.
(5) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt és a jogi személy képviselõjét.
(6) A tárgyalásra a Be. XXVII. Fejezet rendelkezései értelemszerûen irányadók. A tárgyaláson hozott határozat ellen
a jogi személy 9. § (1) bekezdés szerinti, valamint törvényes képviselõje is fellebbezhet; a fellebbezésnek halasztó
hatálya van.
(7) A nyomozás felfüggesztése, megszüntetése esetére irányadó bírósági eljárással kapcsolatban a Be. 555. §
(2) bekezdés c)–f) pontjában foglalt szabályok megfelelõen irányadók.”
193. § (1) A Jszbt.
a) 1. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 20. §
(4) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 21/A. § (2) bekezdésében, 21/B. § (1) és (5) bekezdésében, 22. §
(1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában, valamint 26. § (2) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe
az „illetve”,
b) 5. § (3) bekezdésében az „az ítélet” szövegrész helyébe az „a bíróság határozatának”,
c) 7. § (1) bekezdésében az „a terhelt” szövegrész helyébe a „– ha e törvény másként nem rendelkezik – a terhelt”,
d) 13. § (1) bekezdésében az „a vádiratban” szövegrész helyébe a „– ha e törvény másként nem rendelkezik –
a vádiratban”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Jszbt.
a) 7. § (3) bekezdése,
b) 12/A. §-a és a 12/A. §-át megelõzõ alcíme,
c) 13. § (3) bekezdése,
d) a 26. § (2) bekezdésében a „(Btk. 77/B–77/C. §)” szövegrész.

7. A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló
2006. évi CXXIII. törvény módosítása
194. § (1) A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.)
15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közvetítõi eljárás azon a napon fejezõdik be, amikor)
„a) a megállapodás alapján, vagy a közvetítõi eljárás megindítását megelõzõen, de a megállapodásban jóváhagyott
módon a terhelt a bûncselekménnyel okozott kárt a sértettnek megtérítette vagy a bûncselekmény káros
következményeit egyéb módon jóvátette,”
(2) A Bktv. 4. § a) pontjában a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 137. § 6. pont]” szövegrész
helyébe a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdés 14. pont]” szöveg lép.

8. A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
195. § (1) A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza
a) az érintett]
„ab) születési családi és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ születési családi és utónevét,”
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(2) A Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza
a) az érintett]
„ae) anyja születési családi és utónevét, továbbá annak megváltoztatása esetén anyja elõzõ születési családi és
utónevét,”
(3) A Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza
a) az érintett]
„ai) lakcímét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ lakcímét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok),”
196. §

A Bnytv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A bûntettesek nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben a bíróság bûnösséget
megállapító jogerõs ítéletet hozott, és az ítélet jogerõre emelkedése napján a 2013. június 30-ig hatályban volt,
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) alapján nem mentesült.”

197. § (1) A Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza
c) bûnösséget megállapító jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]
„cb) bûncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minõsítését,”
(2) A Bnytv. 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„e) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás
megnevezését, jármûvezetéstõl eltiltás esetén a jármûvezetõi kategóriát, kitiltás esetén a település, országrész
megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a sportrendezvény, valamint a sportlétesítmény
megnevezését), a kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy
részbeni felfüggesztése esetén a próbaidõ tartamát és a felfüggesztés leteltének idõpontját, a korábbi felfüggesztett
vagy részben felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett vagy részben
felfüggesztett büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját;”
(3) A Bnytv. 11. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„m) a szakrendszeri azonosító kódot.”
(4) A Bnytv. 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási adatok közül a bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„a) a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett kezdõ napját, foganatba vételének (a befogadásnak, illetve
a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása megkezdésének) napját, valamint a szabadságvesztés vagy az elzárás
elõjegyzett utolsó napját,”
(5) A Bnytv. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási adatok közül a bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„e) a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás, a kitiltás, a sportrendezvények
látogatásától való eltiltás leteltének napját, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényeket és ezek
fennállásának idõtartamát.”
198. §

A Bnytv. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 11. § (2) bekezdés e) pontja szerinti jármûvezetéstõl eltiltás leteltének napját, a végrehajtását befolyásoló
tényeket és ezek fennállásának idõtartamát az elsõ fokon eljárt közlekedési hatóság közli a bûnügyi nyilvántartó
szervvel, ha a vezetõi engedély visszavonásáról az elsõ fokon eljárt közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”
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199. § (1) A Bnytv. 15. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásában annak az adatait kell
nyilvántartani,)
„d) akivel szemben a bíróság felmentõ ítélet mellett kényszergyógykezelés, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedést alkalmazott,”
(2) A Bnytv. 15. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyúttal a 15. § a következõ g) ponttal egészül ki:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásában annak az adatait kell
nyilvántartani,)
„f) akivel szemben a bíróság jóvátételi munkát alkalmazott, valamint
g) akit az ügyész megrovásban részesített.”
200. § (1) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza
c) a jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]
„cb) bûncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minõsítését,”
(2) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza
c) a jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]
„ce) azt a tényt, hogy az elítélt visszaesõ, különös visszaesõ, többszörös visszaesõ vagy erõszakos többszörös
visszaesõ,”
(3) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza)
„f) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás
megnevezését, jármûvezetéstõl eltiltás esetén a jármûvezetõi kategóriát, kitiltás esetén a település, országrész
megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a sportrendezvény, valamint a sportlétesítmény
megnevezését), a kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy
részbeni felfüggesztése esetén a próbaidõ tartamát és a felfüggesztés leteltének idõpontját;”
(4) A Bnytv. 16. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza)
„m) a szakrendszeri azonosító kódot.”
(5) A Bnytv. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási adatok közül a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek
nyilvántartása tartalmazza)
„a) a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett kezdõ napját, foganatba vételének (a befogadásnak, illetve
a szabadságvesztés vagy az elzárás megkezdésének) napját, valamint a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett
utolsó napját,”
(6) A Bnytv. 16. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási adatok közül a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek
nyilvántartása tartalmazza)
„i) a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás, a kitiltás, a sportrendezvények
látogatásától való eltiltás leteltének napját, e büntetések végrehajtását befolyásoló tényeket és ezek fennállásának
idõtartamát, továbbá”
201. §

A Bnytv. 17. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A 16. § (2) bekezdés i) pontja szerinti jármûvezetéstõl eltiltás leteltének napját, a végrehajtást befolyásoló
tényeket és ezek fennállásának idõtartamát az elsõ fokon eljárt közlekedési hatóság közli a bûnügyi nyilvántartó
szervvel, ha a vezetõi engedély visszavonásáról az elsõ fokon eljárt közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”

202. §

A Bnytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás,
jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig kell nyilvántartani.”
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203. §

A Bnytv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat
gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás,
jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetés esetén
a mentesítés beálltától számított három évig kell nyilvántartani.”

204. §

A Bnytv. 20. § c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyúttal a 20. § a következõ f) ponttal
egészül ki:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat)
„c) jóvátételi munka alkalmazása esetén a jóvátételi munka elvégzésének igazolásától,
d) kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételének elrendelése esetén a jogerõre emelkedéstõl,
e) javítóintézeti nevelés esetén az intézkedés végrehajtásának befejezésétõl,
f) büntetés kiszabásának mellõzésével hozott, bûnösséget megállapító jogerõs ítélet esetén az ítélet jogerõre
emelkedésétõl”
(számított három évig kell nyilvántartani.)

205. §

A Bnytv. 23. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
(A büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza)
„k) a szakrendszeri azonosító kódot.”

206. §

A Bnytv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat
a) a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,
b) a nyomozás megszüntetéséig vagy
c) a közvetítõi eljárásban való részvételre, illetve kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot
kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételre tekintettel történõ vádemelés
elhalasztása, nyomozás vagy eljárás felfüggesztése esetén a kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen,
kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel sikeres
igazolására, illetve a tevékeny megbánásra tekintettel a nyomozás vagy az eljárás megszüntetését követõ három évig
kell nyilvántartani.”

207. §

A Bnytv. 44. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A büntetõeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásában annak a büntetõeljárás alá vont
személynek az ujj- és tenyérnyomatát kell nyilvántartani, akit)
„b) öt évet el nem érõ szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos
ba) 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet,
bb) a 2013. június 30-ig hatályban volt testi sértés (1978. évi IV. törvény 170. §), segítségnyújtás elmulasztása (1978. évi
IV. törvény 172. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberkereskedelem (1978. évi
IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176. §), közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény
(1978. évi IV. törvény 184. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), közúti
veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 186. §), cserbenhagyás (1978. évi IV. törvény 190. §), megrontás (1978. évi
IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerû kéjelgés elõsegítése
(1978. évi IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), beutazási és
tartózkodási tilalom megsértése (1978. évi IV. törvény 214. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), hivatali
visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226. §), hivatalos
személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 229. §), közfeladatot ellátó személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény
230. §), hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), vesztegetés (1978. évi
IV. törvény 250. §), befolyással üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256. §), befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény
256/A. §), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),
garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 271/A. §), közokirat-hamisítás (1978. évi
IV. törvény 274. §), magánokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (1978. évi
IV. törvény 277/A. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), számítástechnikai rendszer és adatok
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elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), költségvetési csalás
(1978. évi IV. törvény 310. §), készpénz-helyettesítõ fizetõeszközzel visszaélés (1978. évi IV. törvény 313/C. §), lopás
(1978. évi IV. törvény 316. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §), rongálás
(1978. évi IV. törvény 324. §), jármû önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §) bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja vagy
bc) testi sértés (Btk. 164. §), segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §),
kábítószer birtoklása (Btk. 178. és 179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése
(Btk. 182. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés (Btk. 185. §),
egészségügyi termék hamisítása (Btk. 186. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése
(Btk. 194. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), kitartottság
(Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), magánlaksértés
(Btk. 221. §), közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (Btk. 232. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
(Btk. 233. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §), cserbenhagyás (Btk. 239. §), hamis vád (Btk. 268. §), bûnpártolás
(Btk. 282. §), vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali
vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés
elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), befolyás vásárlása (Btk. 298. §), befolyással üzérkedés
(Btk. 299. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában
(Btk. 302. §), hivatali visszaélés (Btk. 305. §), közfeladati helyzettel visszaélés (Btk. 306. §), hivatalos személy elleni
erõszak (Btk. 310. §), közfeladatot ellátó személy elleni erõszak (Btk. 311. §), terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása (Btk. 317. §), közveszély okozása (Btk. 322. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),
közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §), garázdaság (Btk. 339. §), rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás
(Btk. 342. §), biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §) hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), egyedi
azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), embercsempészés (Btk. 353. §), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §),
sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §), jármû
önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzhamisítás (Btk. 389. §), készpénz-helyettesítõ fizetõeszközzel visszaélés
(Btk. 393. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), tiltott adatszerzés (Btk. 422. §), információs rendszer vagy adat
megsértése (Btk. 423. §) bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt büntetõeljárás alá vontak.”
208. §

A Bnytv. 59. § c)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyúttal az 59. § a következõ g)–h) ponttal
egészül ki:
(A büntetõeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel
szemben)
„c) három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
ca) 2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), megrontás (1978. évi
IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény
206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §),
cb) emberkereskedelem (Btk. 192. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), kitartottság (Btk. 202. §),
gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), embercsempészés (Btk. 353. §),
d) 2013. június 30-ig hatályban volt kábítószerrel vagy kábítószernek minõsülõ anyaggal való visszaélés (1978. évi
IV. törvény 282. §),
e) kábítószer birtoklása (Btk. 178. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §),
f) fegyveres elkövetéssel megvalósuló bûncselekmény vagy
g) a 2013. június 30-ig hatályban volt állam elleni bûncselekményekkel (1978. évi IV. törvény X. fejezet),
terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegésével (1978. évi IV. törvény
261/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §), pénzmosással (1978. évi IV. törvény
303. §), valamint szolgálati bûncselekményekkel (1978. évi IV. törvény XX. Fejezet I. cím) kapcsolatban fennálló
feljelentési kötelezettség elmulasztása,
h) atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. fejezet),
terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus
finanszírozása (Btk. 318. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), lopás [Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont bb), bd) és bf)–bi) alpont,
(3) bekezdés a) pont, b) pont ba) alpont, ha a kisebb értékre elkövetett lopást közveszély színhelyén vagy dolog elleni
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erõszakkal követik el, és bb)–be) alpont], rongálás [Btk. 371. § (3) bekezdés], sikkasztás [Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont
bb) alpont, (3) bekezdés a), c) pont, és b) pont, ha a kisebb értékre elkövetett sikkasztást közveszély színhelyén követik
el], csalás [Btk. 373. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, (3) bekezdés a) és b) pont, ha a kisebb kárt okozó csalást
közveszély színhelyén követik el] jármû önkényes elvétele [Btk. 380. § (1) bekezdés], pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §)
miatt indítottak büntetõeljárást.”
209. §

A Bnytv. 61. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A büntetõeljárás alá vont személy DNS-profilját a szakértõi nyilvántartó szerv határozza meg, amelynek során
a Kormány által kijelölt szerv közremûködését veheti igénybe.”

210. §

A Bnytv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elítélt személy DNS-profilját a szakértõi nyilvántartó szerv határozza meg, amelynek során a Kormány által
kijelölt szerv közremûködését veheti igénybe.”

211. §

A Bnytv. 68. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban:
közvetlen hozzáférés) a bûnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„f) a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ a 84. § b) pontjában meghatározott feladatai ellátása céljából.”

212. § (1) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]
„ab) születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, elõzõ születési családi és
utónevét,”
(2) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]
„ad) az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja elõzõ
születési családi és utónevét,”
(3) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]
„af) a lakcímét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ lakcímét, valamint”
213. §

A Bnytv. 96. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„b) a szakértõi nyilvántartó szervet, valamint a büntetõeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának
meghatározásában közremûködõ szervet.”

214. §

A Bnytv.
a) 30/C. § h) pont hb) alpontjában a „Btk.” szövegrész helyébe az „1978. évi IV. törvény vagy a Btk.”,
b) 78. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában az „– a 15. § a) és f) pontja szerinti adatok kivételével –”
szövegrész helyébe a „– a 15. § a) és g) pontja szerinti adatok kivételével –”
szöveg lép.

9. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény módosítása
215. §

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
(a továbbiakban: Szabs. tv.) 144. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely kijelölésekor figyelembe veszi, hogy a foglalkoztatót a büntetések és
az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) alapján közérdekû
munka végrehajtására szolgáló munkahelyként kijelölték-e.
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(4b) Ha az állami foglalkoztatási szervet a pártfogó felügyelõ a Bv. tvr. 64. § (1) bekezdése alapján értesítette arról, hogy
a 144/A. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban is szereplõ foglalkoztatót közérdekû munka végrehajtására szolgáló
munkahelyként jelölte ki, és a 144/A. § (2) bekezdés c) pontja alapján a foglalkoztatónál több elkövetõ nem állítható
munkába, a foglalkoztatót a (4) bekezdés alapján közérdekû munka végrehajtásának helyéül nem lehet kijelölni.”
216. §

A Szabs. tv. 144/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az állami foglalkoztatási szerv a pártfogó felügyelõ Bv. tvr. 64. § (1) bekezdése szerinti értesítése alapján,
a munkahely kijelölésének megfelelõen haladéktalanul módosítja a foglalkoztatói nyilvántartásban nyilvántartott
adatokat.”

217. §

A Szabs. tv. 127. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„127. Tiltott prostitúció”
218. §

A Szabs. tv. a 175. §-t követõen a következõ 130/A. alcímmel és 175/A. §-sal egészül ki:

„130/A. Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás
175/A. § Az a vezetõ beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, aki a valóságnak
meg nem felelõ statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelõ
felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.”
219. §

A Szabs. tv. 177. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Aki földmérési jelet vagy az államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez vagy elmozdít, szabálysértést
követ el.”

220. § (1) A Szabs. tv. 183. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Aki
a) kézilõfegyverhez, vadászlõfegyverhez vagy sportlõfegyverhez tartozó, csekély mennyiségû lõszert engedély nélkül
megszerez vagy tart,
b) az engedéllyel tartott kézilõfegyveréhez, vadászlõfegyveréhez vagy sportlõfegyveréhez tartozó csekély
mennyiségû lõszert engedéllyel nem rendelkezõnek átad,
szabálysértést követ el.”
(2) A Szabs. tv. 183. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lõszer.”
221. §

A Szabs. tv. 192. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„192. § (1) Aki a közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön a közerkölcsbe ütközõ
magatartást tanúsít, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelõ is szabhat ki helyszíni bírságot.”

222. §

A Szabs. tv. 199. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Aki)
„a) a kábítószerekkel, a pszichotrop anyagokkal vagy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos engedély-, illetve
bejelentésköteles tevékenységek végzésének szabályait, továbbá az ezen anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi,”
(szabálysértést követ el.)

223. §

A Szabs. tv. 199/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható
gyógyszernek minõsülõ anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el.”

224. § (1) A Szabs. tv. 201. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Aki a bíróság jogerõs határozatával elrendelt sportrendezvények látogatásától való eltiltás, vagy a szabálysértés
miatt szabálysértési hatóság, illetve bíróság által elrendelt kitiltás szabályait megszegi, szabálysértést követ el.”
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(2) A Szabs. tv. 201. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Aki olyan sportrendezvényen vagy sportlétesítményben tartózkodik, ahonnan a sportról szóló törvényben,
a sportrendezvényen történõ részvételbõl kizárták, szabálysértést követ el.”
225. §

A Szabs. tv. a 206. §-t követõen a következõ 160/A–160/B. alcímmel és 206/A–206/B. §-sal egészül ki:

„160/A. Közérdekû bejelentõ üldözése
206/A. § (1) Aki közérdekû bejelentés miatt a bejelentõvel szemben hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.

160/B. Hamis statisztikai adatszolgáltatás
206/B. § (1) Aki a valóságnak meg nem felelõ statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban
a valóságnak meg nem felelõ felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés nem valósul meg, ha azt vezetõ beosztású vagy fontosabb ügyekben
intézkedésre hivatott hivatalos személy követi el.”
226. §

A Szabs. tv. a 208. §-t követõen a következõ 162/A. alcímmel és 208/A. §-sal egészül ki:

„162/A. Sajtórendészeti szabálysértés
208/A. § Aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el, szabálysértést követ el.”
227. §

A Szabs. tv. XXV. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„XXV. Fejezet
A PÉNZÜGYI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK”
228. § (1) A Szabs. tv. 185. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„185. Versenytárs utánzása”
(2) A Szabs. tv. 231. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve
hatáskörébe tartozik.”
229. §

A Szabs. tv. 232. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„232. § Aki áruért a hatósági árnál vagy a rá nézve egyébként kötelezõen megállapított árnál magasabb árat kér, köt ki
vagy fogad el, szabálysértést követ el.”

230. § (1) A Szabs. tv. 236. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki rossz minõségû terméket jó minõségû termékként elõállít, értékesít, használatba ad, illetve forgalomba hoz,
vagy ezek iránt intézkedik, feltéve, hogy a termék értéke a százezer forintot nem haladja meg, szabálysértést követ el.”
(2) A Szabs. tv. 236. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában rossz minõségû a termék, ha a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában elõírt biztonságossági vagy minõségi követelményeknek nem felel meg, ilyen elõírás
hiányában akkor, ha a termék rendeltetésszerûen nem használható, vagy használhatósága jelentõs mértékben
csökkent.”
231. §

A Szabs. tv. 237. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„237. § (1) Aki az árunak közvetlenül a fogyasztók részére történõ forgalomba hozatala során hamis méréssel,
számolással vagy az áru minõségének megrontásával a vásárlót megkárosítja, szabálysértést követ el.
(2) Aki az (1) bekezdésben felsorolt cselekményeket gazdasági jellegû szolgáltatás során a megrendelõk sérelmére
követi el, szabálysértést követ el.”

232. §

A Szabs. tv. a 238. §-t követõen a következõ XXIX/A. Fejezettel egészül ki:

„XXIX/A. Fejezet
A SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
192/A. Szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése
238/A. § (1) Aki
a) másnak vagy másoknak a szerzõi jogról szóló törvény alapján fennálló szerzõi vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy
jogait százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva megsérti,

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

421

b) a szerzõi jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzõt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat
megilletõ, százezer forintot meg nem haladó üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve
hatáskörébe tartozik.
(3) Nem valósítja meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértést, aki másnak vagy másoknak a szerzõi jogról szóló
törvény alapján fennálló szerzõi vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait többszörözéssel vagy lehívásra történõ
hozzáférhetõvé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja.

192/B. Iparjogvédelmi jogok megsértése
238/B. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy európai uniós jogi aktus
alapján fennálló szabadalmi oltalom, növényfajta-oltalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, védjegyoltalom,
földrajziárujelzõ-oltalom, formatervezésiminta-oltalom, használatiminta-oltalom, topográfiaoltalom alapján fennálló
jogát
a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével,
b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével elõállított áru forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru
forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával
megsérti, és ezzel százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve
hatáskörébe tartozik.”
233. § (1) A Szabs. tv.
a) 44. § (3) bekezdés b) pontjában a „vámszabálysértéseket” szövegrész helyébe a „pénzügyi és kereskedelmi
szabálysértéseket”,
b) 231. § (1) bekezdésében az „árut – a versenytárs hozzájárulása nélkül –” szövegrész helyébe az „a versenytárs
hozzájárulása nélkül árut”,
c) 250. § (3) bekezdésében az „államháztartásért” szövegrész helyébe az „adópolitikáért”, a „vámszabálysértések”
szövegrész helyébe a „pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Szabs. tv.
a) 139. § (2) és (4) bekezdése,
b) 140. § (3)–(5) bekezdése,
c) 177. § (1) bekezdés b) pontjában a „készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélést,” szövegrész,
d) 177. § (3) bekezdésében az „az államhatár,”, valamint a „, vagy földmérési” szövegrész,
e) 199/A. § (3) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész,
f) 236. § (1) bekezdés b) pontja.

10. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló
2012. évi CLXXX. törvény módosítása
234. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a Magyarország területén elfogott személyre vonatkozóan
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló
2012. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetõ jelzést helyeztek el, és ez a figyelmeztetõ jelzés
a (3) bekezdés szerint az európai elfogatóparanccsal egyenértékû.”
(2) Az EUtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztetõ jelzés az európai elfogatóparanccsal
egyenértékû, ha a figyelmeztetõ jelzés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ információ tartalmazza a következõ
adatokat:
a) családi név és utónév (utónevek), születési családi név és utónév (utónevek), adott esetben álnév (álnevek),
b) különös, objektív és nem változó testi ismertetõjegyek,
c) születési hely és idõ,
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d) nem,
e) állampolgárság,
f) az elfogatóparancsot kibocsátó bíróság megnevezése,
g) az elfogatóparancs kibocsátásának ideje, száma,
h) a bûncselekmény jogi minõsítése,
i) a bûncselekmény elkövetési helye és ideje, a keresett személy részvételének módja a bûncselekményben,
j) a jogerõsen kiszabott szabadságvesztés tartama, illetve a bûncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés
tartamának felsõ határa.”
235. §

Az EUtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtásáról hozott határozatában elhalaszthatja a keresett
személy átadását annak érdekében, hogy ellene Magyarország területén a büntetõeljárást lefolytathassák, vagy ha
már elítélték, az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekménytõl különbözõ bûncselekmény
miatt kiszabott szabadságvesztés vagy elzárás büntetését, illetve szabadságelvonással járó intézkedését
végrehajthassák.”

236. §

Az EUtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § Ha a keresett személy az átadási, az ideiglenes átadási vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatás
elrendelésekor elõzetes letartóztatásban van, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, szabadságvesztését vagy
elzárását tölti, illetve vele szemben szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, az átadási, az ideiglenes
átadási vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatást attól az idõponttól kezdõdõen kell foganatba venni, amikor az
elõzetes letartóztatás vagy az ideiglenes kényszergyógykezelés megszûnik, a szabadságvesztés, az elzárás vagy
a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása befejezõdik, illetve a keresett személyt feltételes szabadságra
bocsátják vagy a javítóintézetbõl ideiglenesen elbocsátják.”

237. §

Az EUtv. 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha]
„b) a bûncselekmény szabadságvesztés vagy elzárás büntetéssel nem büntethetõ, vagy szabadságelvonással járó
intézkedéssel nem fenyegetett;”

238. §

Az EUtv. 51. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A megkeresés teljesítése megtagadható, ha a kérelem olyan bûncselekményre vonatkozik, amely egy évnél
rövidebb idõtartamú szabadságvesztéssel vagy elzárással büntetendõ.”

239. § (1) Az EUtv. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elõzetes letartóztatásban lévõ terhelt ideiglenes átszállítására vonatkozó megállapodást a vádirat benyújtása
elõtt a legfõbb ügyész, a vádirat benyújtása után, illetve a szabadságvesztés vagy elzárás büntetést, vagy
a szabadságelvonással járó intézkedést töltõ személy esetében a miniszter köti meg. A megállapodás tartalmazza az
érintett személy ideiglenes átszállításának részleteit, valamint azt a határnapot, amikorra az érintett személyt vissza
kell szállítani a megkeresõ tagállam, illetve Magyarország területére.”
(2) Az EUtv. 54. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A tagállam területén töltött fogva tartás esetén a magyar törvény szerint elrendelt kényszerintézkedés, illetve
szabadságvesztés vagy elzárás büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtását folyamatosnak kell
tekinteni.”
240. §

Az EUtv. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezése lép:
„136. § E fejezet alkalmazásában alternatív szankció a végrehajtandó szabadságvesztés büntetéstõl, az elzárástól,
a szabadságelvonással járó intézkedéstõl, illetve a pénzbüntetéstõl eltérõ szankció.”

241. § (1) Az EUtv. 137. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróság elismeri egy tagállami hatóság által meghozott,
a) közérdekû munkát kiszabó határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
b) sportrendezvények látogatásától való eltiltást kiszabó határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
c) jóvátételi jellegû munka elvégzését elrendelõ határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

423

d) felfüggesztett szabadságvesztésrõl, feltételes szabadságra bocsátásról, próbára bocsátásról rendelkezõ
határozatot, és gondoskodik az abban foglalt egy vagy több alábbi, az elítélt személy számára elõírt kötelezettség vagy
tilalom végrehajtásáról:
da) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt lakóhelyének vagy munkahelyének megváltozását az illetékes
hatóságnak bejelentse;
db) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt belépjen bizonyos helyekre vagy meghatározott területre;
dc) Magyarország területének elhagyására vonatkozó korlátozás;
dd) az elítélt magatartására, lakóhelyére, oktatására és képzésére, szabadidõs tevékenységére, szakmai tevékenysége
végzésének korlátozására vagy módjára vonatkozó elõírások;
de) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott idõpontokban egy meghatározott hatóságnál
jelentkezzen;
df) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt meghatározott személyekkel kapcsolatot tartson;
dg) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt a bûncselekmény elkövetéséhez felhasznált, meghatározott tárgyakat
használjon;
dh) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt megtérítse, illetve annak teljesítését
bizonyítsa;
di) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeresen kapcsolatot tartson, vele
együttmûködjön;
dj) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá
magát.
(2) A bíróság
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben közérdekû munkát,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben sportrendezvények látogatásától való eltiltást,
c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben jóvátételi munkát,
d) az (1) bekezdés da), db), dd)–dj) alpontjában foglalt kötelezettség vagy tilalom esetén a feltételes szabadság
tartamára, a próbára bocsátás, illetve a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére elrendelt pártfogó
felügyelet keretében elõírt magatartási szabályt,
e) az (1) bekezdés dc) alpontjában foglalt korlátozás esetén a külön törvényben meghatározott külföldre utazási
tilalmat
határoz meg, rendel el, illetve szab ki.”
(2) Az EUtv. 137. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezõ elítélt a jogerõs tagállami határozatba
foglalt magatartási szabály, közérdekû munka, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy jóvátételi jellegû
munka magyar hatóság által történõ végrehajtását kéri, és igazolja, hogy Magyarországhoz családi, kulturális vagy
gazdasági kapcsolataira tekintettel szorosan kötõdik, az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerésérõl
és végrehajtásáról a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt, ha a tagállami határozatot a 10. számú melléklet szerinti
tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték.”
242. §

Az EUtv. 139. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha)
„l) a felfüggesztett szabadságvesztés, a próbára bocsátás, vagy a feltételes szabadságra bocsátás tagállami
határozatban megállapított próbaideje, tartama, illetve a sportrendezvények látogatásától való eltiltás tartama nem
éri el a hat hónapot.”

243. §

Az EUtv. 140. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a 137. § (1) bekezdésében foglalt esetben
a) a tagállami hatóság úgy függesztette fel a szabadságvesztés végrehajtását, hogy annak a Btk. szerint nincs helye,
b) az elítélt olyan bûncselekményt követett el, amely miatt a büntetés kiszabása a Btk. szerint próbaidõre nem
halasztható el,
c) a tagállami hatóság a szabadságvesztésre ítéltet úgy bocsátotta feltételes szabadságra, hogy annak a Btk. szerint
nincs helye,
d) a tagállami hatóság a sportrendezvények látogatásától való eltiltást nem sportrendezvénnyel összefüggésben
szabta ki,

424

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

e) a tagállami hatóság úgy rendelte el a jóvátételi jellegû munka elvégzését, hogy annak a Btk. szerint nincs helye,
a bíróság az ilyen felfüggesztett szabadságvesztést, próbára bocsátást, feltételes szabadságra bocsátást,
sportrendezvények látogatásától való eltiltást vagy jóvátételi jellegû munkát is felfüggesztett szabadságvesztésként,
próbára bocsátásként, feltételes szabadságra bocsátásként, a sportrendezvények látogatásától való eltiltásként vagy
jóvátételi munkaként ismeri el úgy, mintha a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése, a próbára bocsátás,
a feltételes szabadságra bocsátás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás kiszabása, illetve a jóvátételi munka
elõírása a Btk. rendelkezései szerint történt volna.”
244. §

Az EUtv. 141. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtása során a magyar jog szabályai irányadók, ideértve
a feltételes szabadság megszüntetésére, a próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására,
a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására, az elõírt magatartási szabályok módosítására, a közérdekû munka
átváltoztatására, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás szabályainak megszegése esetén – szabálysértés
miatt – büntetés vagy intézkedés kiszabására vagy alkalmazására, illetve a jóvátételi munka elõírása esetén a büntetés
kiszabására vonatkozó szabályokat. Az e bekezdésben foglalt határozatok meghozataláról a bíróság haladéktalanul
értesíti a tagállami hatóságot.”

245. §

Az EUtv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a bíróság
a) a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti, próbára bocsátást alkalmaz, a szabadságvesztésre ítéltet feltételes
szabadságra bocsátja, a próbaidõre, illetve a feltételes szabadság tartamára pártfogó felügyeletet rendel el, és
a következõ, egy vagy több magatartási szabályt állapítja meg:
aa) az elítélt a bûncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;
ab) az elítélt a bûncselekmény sértettjétõl, illetve annak lakásától, munkahelyétõl vagy attól a nevelési-oktatási
intézménytõl, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;
ac) az elítélt meghatározott jellegû nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, továbbá meghatározott
közterületeket ne látogasson;
ad) az elítélt nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;
ae) az elítélt meghatározott helyen és idõközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;
af) az elítélt meghatározott tanulmányokat folytasson;
ag) az elítélt – hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá magát;
ah) az elítélt, ha munkaképes – a lehetõségekhez képest – álljon munkaviszonyban, vagy egyéb keresõ foglalkozást
folytasson;
ai) az elítélt a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a pártfogó felügyelõnek
elõzetesen jelentse be;
aj) az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeres kapcsolatot tartson;
ak) az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt térítse meg,
b) közérdekû munkát szab ki,
c) sportrendezvények látogatásától való eltiltást szab ki,
d) a büntetés kiszabását egy évre elhalasztja, és jóvátételi munka végzését írja elõ,
akkor e magatartási szabályoknak és alternatív szankcióknak valamely tagállam által történõ elismerése és
végrehajtása érdekében a bíróság a jogerõs ítéletet és a 10. mellékletben megjelölt tanúsítványt megküldi az elítélt
személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, ha az elítélt
visszatért vagy vissza kíván térni abba a tagállamba, vagy az elítélt kérelmére – ha családi, kulturális vagy gazdasági
kapcsolataira tekintettel a társadalomba való beilleszkedésének elõsegítését szolgálja – ettõl eltérõ tagállam
hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, feltéve hogy ez utóbbi a továbbításhoz hozzájárult.”

246. §

Az EUtv. 146. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha
a) a bíróság a tanúsítványt az (1) bekezdés szerint visszavonta, és errõl a tagállami hatóságot értesítette;
b) az elítélt ellen Magyarországon új büntetõeljárás indult, és errõl a magyar bíróság a tagállami hatóságot értesítette;
c) az elítélt a végrehajtás megkezdése után a tagállam területén nem található és a felkutatására tett intézkedések nem
vezettek eredményre, vagy lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel a tagállamban már nem rendelkezik;
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d) a magatartási szabályok megszegése miatt a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása, a feltételes szabadság
megszüntetése, a próbára bocsátás megszüntetése és büntetés kiszabása vagy a közérdekû munka végzésére
vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a kiszabott közérdekû munka átváltoztatása, a sportrendezvények
látogatásától való eltiltás szabályainak megszegése miatt büntetés vagy intézkedés kiszabása vagy alkalmazása, illetve
jóvátételi munka elõírása esetén büntetés kiszabása válik szükségessé, és az ezzel kapcsolatos határozat meghozatalát
a tagállami hatóság megtagadta;
és a tagállami hatóság a végrehajtást ez alapján megszüntette, a továbbiakban a bíróság a végrehajtást a magyar
szabályok szerint folytatja.”
247. §

Az EUtv. 147. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bíróság haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot, ha olyan körülményt észlel, amely a feltételes szabadság
megszüntetését, a próbára bocsátás megszüntetését és büntetés kiszabását, a felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtását, az elõírt magatartási szabályok módosítását, a közérdekû munka átváltoztatását, a sportrendezvények
látogatásától való eltiltás kiszabása esetén büntetés vagy intézkedés kiszabását vagy alkalmazását vagy jóvátételi
munka elõírása esetén büntetés kiszabását alapozhatja meg.”

248. § (1) Az EUtv. 152. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a megkeresésben meghatározott tagállami pénzbüntetés végrehajtásának a feltételei fennállnak, de
a tanúsítványban vagy a határozatban a tagállami hatóság nem határozta meg a tagállami pénzbüntetés napi
tételeinek számát vagy egy napi tétel összegét, azt a bíróság a Btk. 50. §-ának megfelelõen határozatban állapítja meg.
A pénzbüntetés így megállapított mértéke – a (2) bekezdés esetét kivéve – megegyezik a tagállami pénzbüntetésnek
a tagállami határozat jogerõre emelkedése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási
árfolyamon forintra átszámított összegével.”
(2) Az EUtv. 152. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény miatt kiszabott tagállami pénzbüntetés mértéke nem éri el
a pénzbüntetés Btk. szerint kiszabható legkisebb mértékét, akkor a bíróság a pénzbüntetést a tagállami határozatnak
megfelelõen állapítja meg, amelynek során a pénzbüntetés napi tételeinek legkisebb mértékét és az egy napi tétel
összegét a Btk. 50. §-ában megjelöltnél alacsonyabb mértékben és összegben is meghatározhatja.”
(3) Az EUtv. 152. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény nem tartozik magyar büntetõ joghatóság alá, a tagállami
pénzbüntetés határozatban, illetve tanúsítványban megjelölt mértékének megváltoztatása nélkül a bíróság a napi
tételek számát a Btk. 50. §-ának megfelelõen határozza meg. Ha a tagállami pénzbüntetés mértéke meghaladja
a Btk. szerint kiszabható legmagasabb mértéket, a napi tétel összege a Btk. 50. §-ában megjelöltnél magasabb
összegben is meghatározható.
(4) Ha a tagállami hatóság a tanúsítványban megjelölte, hogy a tagállami pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetére
az átváltoztatásához hozzájárul, a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén a Bv. tvr. 68. § (3a) és (3b) bekezdését,
valamint a Be. 563. §-át értelemszerûen alkalmazni kell. A bíróság az átváltoztatásról a tagállami hatóságot a jogerõs
határozat megküldésével tájékoztatja.”
249. §

Az EUtv. 158. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja,)
„f) ha a vagyonelkobzást a tagállami határozathoz csatolt tanúsítvány i. pont 1.2. iii vagy iv alpontja szerinti vagyonra
kell elrendelni, de a Btk. 74. § (1) bekezdés b) pontja a vagyonelkobzásra nem ad lehetõséget;”

250. §

Az EUtv. 162. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt dolog elkobzásának, vagy a Btk. 74. §
(1) bekezdés a)–d) pontja alapján elrendelt vagyonelkobzásnak egy másik tagállamban való végrehajtása iránt az
a bíróság, amelynek eljárásában az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajthatóvá válik, a hatáskörrel rendelkezõ és
illetékes tagállami hatósághoz címzett közvetlen megkeresés útján intézkedhet.”
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251. § (1) Az EUtv. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az EUtv. 12. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az EUtv. 15. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. Egyéb, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépése miatt szükséges
törvénymódosítások
252. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény a következõ 20/A–20/B. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A közlekedési hatóság által végzett ellenõrzés során, továbbá a 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontja és
b) pont bc) alpontja szerinti közúti közlekedési ellenõrzés, valamint a 33/C. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés során,
amennyiben az ellenõrzést a közút kezelõje végzi, csak olyan személy (a továbbiakban: közúti ellenõr) járhat el, aki
megfelel a 20/B. §-ban meghatározottaknak, valamint a miniszter rendeletében meghatározott személyi és szakmai
alkalmassági feltételeknek, továbbá részt vesz a közúti ellenõrök rendszeres továbbképzésén.
(2) A közlekedési hatóság a közúti ellenõrökrõl névjegyzéket vezet, amely tartalmazza a közúti ellenõr
a) természetes személyazonosító adatait,
b) azonosítóját,
c) foglalkoztató szervezetének megnevezését,
d) értesítési címét,
e) telefonszámát,
f) elektronikus elérhetõségét, valamint
g) képzésének, továbbképzésének idõpontjait.
(3) A közúti ellenõr vezeték- és utóneve, valamint a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatai nyilvánosak.
A közlekedési hatóság a közúti ellenõr nyilvános adatait honlapján közzéteszi.
(4) A (2) és (3) bekezdés alapján megismert adatokat a közlekedési hatóság a névjegyzékbõl való törlésre irányuló
eljárás jogerõs befejezéséig kezeli.
20/B. § (1) Közúti ellenõr az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte és cselekvõképes.
(2) Nem lehet közúti ellenõr,
a) aki büntetett elõéletû,
b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,
170. § (2)–(6) bekezdése, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont
és (3)–(4) bekezdés], a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 184. §), vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), közúti veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 186. §), közúti
baleset okozása (1978. évi IV. törvény 187. §), jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban (1978. évi IV. törvény 188. §),
jármûvezetés tiltott átengedése (1978. évi IV. törvény 189. §), cserbenhagyás (1978. évi IV. törvény 190. §), nemi erkölcs
elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatali
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmény (1978. évi
IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszély okozása [1978. évi IV. törvény
259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény
(1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû,
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi
IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,
illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi
IV. törvény 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által
tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A. §), állatkínzás
(1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §),
környezetkárosítás (1978. évi IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §), visszaélés
kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §),
vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §), szökés és elöljáró vagy
szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont és
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(4)–(5) bekezdés, valamint 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet
keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem telt el,
c) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás
feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése
(Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni
erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának
megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],
kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §),
kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), szexuális erõszak
(Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (Btk. 232. §),
vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §), közúti baleset okozása
(Btk. 235. §), jármûvezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), jármûvezetés bódult állapotban (Btk. 237. §), jármûvezetés
tiltott átengedése (Btk. 238. §), cserbenhagyás (Btk. 239. §), környezetkárosítás (Btk. 241. §), természetkárosítás
(Btk. 242. §), állatkínzás (Btk. 243. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése
(Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali
bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény
(Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),
jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. §
(1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel
visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés
(Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés
(Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény
(Btk. 370–376. § és 379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett
esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy olyan bûntett
miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés
idõtartama még nem telt el,
d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(3) Nem lehet közúti ellenõr az, akivel szemben a (2) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott
a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított négy évig,
cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított egy évig.
(4) A közúti ellenõr köteles a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kizáró okot a közlekedési hatóság és a munkáltató
részére haladéktalanul bejelenteni.”
253. §

A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1989. évi XXXVII. törvény
a) 7. § a) pontjában a „(Btk. 137. § 12., 13. és 14. pont)” szövegrész helyébe az „(1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13. és
14. pont)”,
b) 7. § b) pontjában a „Btk” szövegrész helyébe az „1978. évi IV. törvény”
szöveg lép.

254. §

A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1990. évi XXXIX. törvény
a) 1. § (1) bekezdésében a „(Btk. 137. § 12., 13., 14. pont)” szövegrész helyébe az „(1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13.,
14. pont)”,
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b)

6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 7. §-ában, valamint 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „Btk.” szövegrész
helyébe az „1978. évi IV. törvény”
szöveg lép.
255. §

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Nem adható meg az engedély, ha)
„b) a kérelmezõ, illetve vezetõ tisztségviselõje vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagja a székhelye vagy
lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett elõéletû, a kérelem benyújtását megelõzõ 3 éven
belül jogerõs bírósági ítéletben megállapított
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) szerinti közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (1978. évi
IV. törvény XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet), vagyon elleni (1978. évi IV. törvény
XVIII. fejezet) bûncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bûncselekményét, illetve a kérelem benyújtását
megelõzõ 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, tiltott szerencsejáték szabálysértését,
bb) korrupciós [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], közbizalom
elleni (Btk. XXXIII. Fejezet), vagyon elleni erõszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi
tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet),
a költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), a pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértõ
(Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott adatszerzés
és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bûncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének
bûncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelõzõ 2 éven belül tulajdon elleni, pénzügyi vagy kereskedelmi
szabálysértést (a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény XXV. Fejezet), tiltott szerencsejáték szabálysértését
követte el, illetve jogerõs bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi
intézkedésekrõl szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt áll,”

256. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Sttv.) 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A. § (1) A megyei, fõvárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt a jogi személyt vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet, amely a valóságnak nem megfelelõ adatot szolgáltat, vagy az
adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelõ felvilágosítást ad.
(2) A közigazgatási bírság összege 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása
a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”
(2) Az Sttv. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) A megyei, fõvárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki vagy amely
a) jogosulatlanul vagy jogszabályban elõírt eljárási szabályok megszegésével adatszolgáltatási kötelezettséggel járó
statisztikai adatszolgáltatást rendel el, illetve hajt végre,
b) a szabályszerûen elrendelt kötelezõ statisztikai adatszolgáltatást nem az elõírt határidõre teljesíti,
c) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy a statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó
jogszabályokat megszegi,
d) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál elõírt nyilvántartás vezetését elmulasztja,
e) a statisztikai adatszolgáltatás ellenõrzését akadályozza, az ellenõrzés során kért felvilágosítás megadását
megtagadja, illetve megõrzési kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása az (1) bekezdés
a)–b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”
257. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó feltételek:
a) nem lehet az igazgatótanács tagja olyan személy, aki]
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„ac) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében
meghatározott visszaélés minõsített adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni
bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben
részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben
meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
2. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság
félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében
meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli,”
258. § (1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A rendõrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom ellenõrzése,
a terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben meghatározott bûnmegelõzési, bûnfelderítési célú ellenõrzés,
valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése.”
(2) Az Rtv. 1. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bûnmegelõzési, bûnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„1. általános bûnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bûncselekmények megelõzését, megakadályozását
és felderítését, valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzését,”
(3) Az Rtv. 7/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A megbízhatósági vizsgálatot a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja a következõk szerint
végezheti:)
„b) nem követhet el
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) X. fejezetében, XI. fejezetében, XII. fejezetében – a magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176. §)
kivételével –, XIII. fejezetében, XIV. fejezetében, XV. fejezetében – a hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §),
a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), valamint a III. címben és
a VII. címben foglaltak kivételével –, XVI. fejezetében – a III. címben foglaltak kivételével –, XVII. fejezetében – az áru
hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §), valamint a III. címben foglaltak kivételével –, XVIII. fejezetében
– a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi IV. törvény 329/A. §) kivételével –,
XIX. fejezetében és XX. fejezetében meghatározott bûncselekményt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott bûncselekményt,
a magánlaksértés (Btk. 221. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság
félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hivatali visszaélés (Btk. 305. §), az információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás (Btk. 375. §), a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §),
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §), a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés
(Btk. 393. §), a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisításának elõsegítése (Btk. 394. §), a versenytárs utánzása
(Btk. 419. §), illetve a Btk. XXVII., XXXIII. és XXXIX. Fejezetében felsorolt bûncselekmények kivételével,”
(4) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört. A terrorizmust elhárító szerv
a) ellátja az 1. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében]
„aa) jogszabályban meghatározottak szerint végzi
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),
a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése
(1978. évi IV. törvény 262. §),
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2. a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus
finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §),
valamint az azokkal összefüggésben elkövetett más bûncselekmények megelõzését, felderítését, megszakítását, az
elkövetõk elfogását,
ab) végzi
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), valamint
az azzal összefüggésben elkövetett,
2. az emberrablás (Btk. 190. §), az emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), valamint az azokkal
összefüggésben elkövetett
más bûncselekmények megszakítását, az elkövetõk elfogását,
ac) végzi
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablással (1978. évi IV. törvény 175/A. §),
2. az emberrablással (Btk. 190. §)
összefüggésben elkövetett bûncselekményeket elkövetõ személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel szembeni
megelõzési, felderítési feladatokat,”
Az Rtv. 54. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõr lõfegyvert használhat)
„c) a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §) vagy a közveszély okozása (Btk. 322. §)
bûncselekmények megakadályozására vagy megszakítására;”
Az Rtv. 58. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõrök csapaterõben alkalmazhatók)
„a) az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása (Btk. 254. §), a lázadás (Btk. 256. §), illetve a rombolás (Btk. 257. §)
bûncselekmények elkövetése esetén;”
Az Rtv. 64. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendõrség a vagyon-visszaszerzési eljárás során a bûncselekménybõl származó vagyon felderítése érdekében
a) a 64. § (1) bekezdés a)–c) és f)–g) pontjában foglaltakat alkalmazhatja;
b) a bûncselekménybõl származó vagyonnal kapcsolatban lévõ személyt, valamint a bûncselekménybõl származó
vagyonnal kapcsolatba hozható helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet,
eseményt megfigyelhet, arról információt gyûjthet, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti;
c) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhat.”
Az Rtv. 69. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendõrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket (a továbbiakban:
különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja miatt körözött személy
felkutatására, továbbá]
„a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti lelkiismereti és vallásszabadság megsértése
(1978. évi IV. törvény 174/A. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §),
visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), illetve az új pszichoaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 184. §), a kitartottság (Btk. 202. §), a gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203. § (3) bekezdés], a lelkiismereti és
vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), a hivatali visszaélés (Btk. 305. §),”
(felderítése során.)
Az Rtv. 69. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendõrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket (a továbbiakban:
különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja miatt körözött személy
felkutatására, továbbá]
„c) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §),
tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §),
embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), visszaélés szigorúan titkos és
titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény
222. §), visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 222/A. §), vesztegetés (1978. évi
IV. törvény 250. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 255/B. §), környezetkárosítás (1978. évi
IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §) és hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
(1978. évi IV. törvény 281/A. §) bûncselekmények három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata, illetve
az egészségügyi termék hamisítása (Btk. 186. §), az emberkereskedelem (Btk. 192. §), a kerítés (Btk. 200. §),
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a gyermekpornográfia (Btk. 204. §), a környezetkárosítás (Btk. 241. §), a természetkárosítás (Btk. 242–243. §),
a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk. 248. §), az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés (Btk. 249. §),
a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), az
embercsempészés (Btk. 353. §) bûncselekmények három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,”
(felderítése során.)
Az Rtv. 69. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az alábbi bûncselekmények esetében a bûncselekmény felderítése a nyomozás elrendeléséig a nemzetbiztonsági
szolgálatok hatáskörébe tartozik:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény
X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), továbbá a külföldre szökés (1978. évi
IV. törvény 343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény
363. §),
b) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam
elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet) továbbá a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és
a készenlét fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §).
(5) Az alábbi bûncselekmények felderítése a rendõrség hatáskörébe tartozik:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti rombolás (1978. évi IV. törvény 142. §) és
terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),
b) a rombolás (Btk. 257. §), a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
(Btk. 317. §) és a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §).”
Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõrségi adatkezelõ szerv az e törvényben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából bûnüldözési
adatállományban kezeli az alábbi adatokat:)
„e) súlyos bûncselekmény esetén, vagy ha a bûncselekmény
1. élet, testi épség, emberi szabadság és vagyon elleni erõszakos bûntett, illetve az emberkereskedelem és az
embercsempészet három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,
2. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett
alakzata,
3. gyermekkorú személy sérelmére elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett bûntett,
4. üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
bûncselekmény,
5. kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése,
kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris
létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés,
6. pénzhamisítás elõsegítése, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel
visszaélés, pénzmosás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, a korrupciós bûncselekmények öt évet el
nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ alakzata,
a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos
jellemzõit húsz évig vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;”
Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõrség kezeli)
„b) a sportról szóló törvényben meghatározott sportrendészeti nyilvántartás hatálya alá tartozó, valamint a külföldi
hatóságok és egyéb szervek azonos célú nyilvántartásában szereplõ személyek családi és utónevét, születési helyét és
idejét, anyja születési családi és utónevét, az elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés megnevezését és
minõsítését, a sportrendezvények látogatásától eltiltás, a kitiltás vagy a sportrendezvényen történõ részvételbõl való
kizárás idõtartamát, valamint a sportlétesítmények megnevezését és a sportrendezvények körét, amelyre
a sportrendezvények látogatásától eltiltás, a kitiltás vagy a sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás
hatálya kiterjed.”
Az Rtv.
a) 24/A. § (1) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Btk.-ban”,
b) 62/F. § b) pontjában a „büntetõ törvénykönyvben” szövegrész helyébe a „Btk.-ban”,
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63. § (1) bekezdésében a „bizonyítékok megszerzése, valamint a büntetõeljárásban részt vevõk” szövegrész
helyébe a „bizonyítékok megszerzése, a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése, valamint
a büntetõeljárásban részt vevõk”,
d) 64. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére” szövegrész helyébe „Az (1)–(1a) bekezdésben
foglaltak teljesítésére”,
e) 68. § (1) bekezdésében a „szándékos bûncselekmény felderítése érdekében” szövegrész helyébe a „szándékos
bûncselekmény felderítése, valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése érdekében”
szöveg lép.
259. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. § d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható
okiratok a következõk:]
„d) a bíróság pénzbüntetésrõl, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl, az Európai Unió tagállamában büntetõeljárásban bûncselekmény elkövetése miatt
kiszabott pénzösszegrõl, valamint az Európai Unió tagállamában büntetõeljárásban alkalmazott vagyonelkobzásról
szóló értesítése,”
(2) A Vht. 10. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható
okiratok a következõk:]
„f) a bûnügyi zárlatot elrendelõ és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve visszaállításáról
szóló határozat,”
(3) A Vht. a 184/A. §-t követõen a következõ 184/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
184/B. § (1) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét elrendelõ bírósági határozat végrehajtása során
a 172–177. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételérõl szóló értesítésben a bíróság a kötelezettet azonnali
teljesítésre hívja fel és azt megküldi a végrehajtónak.
(3) A végrehajtó az értesítést személyesen kézbesíti a kötelezettnek, és ellenõrzi a kötelezett azonnali teljesítését
a helyszínen; a végrehajtó legkésõbb a kézbesítést követõ munkanapon ellenõrzi a helyszínen a teljesítést,
amennyiben az azonnali teljesítés feltételei nem állnak fenn.
(4) Ha a végrehajtó az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a meghatározott
cselekményt, errõl nyomban a teljesítési határidõ lejártának napját is tartalmazó jegyzõkönyvet készít és azt legkésõbb
a jegyzõkönyv készítésének napját követõ munkanapon a megállapított pénzbírság kiszabása céljából beterjeszti
a végrehajtást foganatosító bírósághoz.
(5) A végrehajtó a pénzbírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül ismételten
– szükség esetén a helyszínen – ellenõrzi a kötelezett teljesítését.
(6) Ha a végrehajtó az ismételt ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a meghatározott
cselekményt a (4)–(5) bekezdés megfelelõ, a teljesítés megtörténtéig ismételt alkalmazásával jár el.
(7) A végrehajtás megszûnik az értesítés végrehajtó általi átvételét követõ három év elteltével.”
(4) A Vht. a 201/B. §-t követõen a következõ alcímmel és 201/C. §-sal egészül ki:

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
201/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, illetve visszaállítását elrendelõ bírósági
határozat végrehajtása során a 172–177. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve visszaállításáról szóló határozatot a bíróság
megküldi a végrehajtónak.
(3) A végrehajtó a határozatot személyesen kézbesíti a kötelezettnek, és ellenõrzi a kötelezett azonnali teljesítését
a helyszínen, illetve ha az azonnali teljesítés feltételei nem állnak fenn, a végrehajtó legkésõbb a kézbesítést követõ
munkanapon ellenõrzi a helyszínen a teljesítést.
(4) Ha a végrehajtó az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a kötelezettséget, errõl
haladéktalanul – a teljesítési határidõ lejártának napját is tartalmazó – jegyzõkönyvet készít, és azt legkésõbb
a jegyzõkönyv készítésének napját követõ munkanapon beterjeszti az elektronikus adat ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételét vagy visszaállítását elrendelõ bírósághoz rendbírság kiszabása céljából.
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(5) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének vagy visszaállításának elrendelése esetén
a rendbírság kiszabását követõen a kötelezett teljesít, és errõl a végrehajtót értesíti, a végrehajtó az értesítés átvételét
követõ öt munkanapon belül ismételten – szükség esetén a helyszínen – ellenõrzi a kötelezett teljesítését, és az
ellenõrzés eredményérõl haladéktalanul tájékotatja az azt elrendelõ bíróságot.”
(5) A Vht. 210/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„210/C. § (1) A vagyonelkobzás végrehajtása során végrehajtást kérõnek az állam minõsül, amelynek nevében
– e törvényben foglalt kivételekkel – a vagyonelkobzásról szóló értesítést kiállító bíróság gazdasági hivatala jár el.
(2) Ha a végrehajtás végrehajtás alá vonható vagyontárgy hiányában vagy a lefoglalt vagyontárgy sikertelen értékesítése
miatt szünetel, a végrehajtó a szünetelésrõl szóló jegyzõkönyv másolatát megküldi a vagyon-visszaszerzési eljárás
elrendelésére jogosult ügyész részére is.”
(6) A Vht.
a) 294. § (1) bekezdés b) pontjában a „büntetõtörvénybe” szövegrész helyébe a „Büntetõ Törvénykönyvbe” szöveg
lép,
b) 233. § (2) bekezdés d) pontjában a „mellékbüntetés” szövegrész hatályát veszti.
260. § (1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi XCVII. törvény) 23. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megsérti, vagy azoknak késõbb nem felel meg, vagy ha
a tevékenységével a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, az engedély felfüggeszthetõ vagy visszavonható.
Az engedélyt
a) fel kell függeszteni, ha az önálló vállalkozó
aa) a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,
ab) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,
170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/B. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), jármûvezetés tiltott átengedése [1978. évi IV. törvény 189. §
(2) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. § és 198. §, 207. § (3) bekezdés
b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmények
(1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), visszaélés szigorúan titkos és
titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény
222. §), visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 222/A. §), közveszélyokozás
[1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény
260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi
IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû
hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben
részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés
nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi
IV. törvény 270/A. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 274. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény
282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal
(1978. évi IV. törvény 283/B. §), számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény
300/C. §), számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §),
pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), pénzhamisítás elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §), költségvetési
csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), készpénz-helyettesítõ eszköz hamisítása (1978. évi IV. törvény 313/B. §), visszaélés
készpénz-helyettesítõ eszközzel (1978. évi IV. törvény 313/C. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi
IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §),
ac) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
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elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem
(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),
kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése (Btk. 233. §), jármûvezetés tiltott átengedése [Btk. 238. § (2) bekezdés], radioaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), hivatali
bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény
(Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),
jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. §
(1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel
visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés
(Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §),
közokirat-hamisítás (Btk. 342. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos bûncselekmény
(Btk. 365–367. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–373. §, 375–376. §, 379–380. §), pénzhamisítás
(Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §),
készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 393. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), információs rendszer
vagy adat megsértése (Btk. 423. §), információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (Btk. 424. §)
elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll,
b) vissza kell vonni, ha az önálló vállalkozó
ba) bíróság jogerõs ítélete következtében büntetett elõéletûvé válik, illetve
bb) a légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll.”
(2) Hatályát veszti az 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (2) bekezdésében a „kényszergyógyítását vagy” szövegrész.
(3) Hatályukat vesztik az 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (3) bekezdésében a „kényszergyógyítását vagy” szövegrészek.
261. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvszt.) 9/A. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az autonóm államigazgatási szervek tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetet a (2) bekezdésben
meghatározott ellátási kötelezettség kizárólag ez irányú igénybejelentés esetén terheli.”
(2) A Bvszt. 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha más kényszerítõ eszköz alkalmazása nem vezet eredményre, lõfegyver használható)
„c) a terrorcselekmény, a jármû hatalomba kerítése vagy a közveszély okozása bûncselekmény megakadályozására
vagy megszakítására;”
(3) A Bvszt. a következõ 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § (1) A bíróság értesítése alapján a fogvatartó bv. szerv nyilvántartja a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
elleni bûncselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XIX. Fejezet] sértettjének az elítélt
szabadulásáról történõ értesítésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos adatokat.
(2) Az (1) bekezdés alapján a következõ személyes adatokat kell nyilvántartani:
a) a sértett családi és utónevét, és
b) a sértett által megadott lakcímet.”
(4) A Bvszt. 29/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Harmadik ország hatósága, valamint az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi
szervezet részére nemzetközi szerzõdés alapján az e törvényben meghatározott célból az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor
továbbítható személyes adat, ha a harmadik ország átvevõ hatósága vagy az átvevõ nemzetközi szerv feladata
bûncselekmények megelõzése, nyomozása, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetõjogi szankciók
végrehajtása. A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adat nem továbbítható harmadik ország hatósága, valamint
az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi szervezet részére.”
(5) A Bvszt. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a fogvatartott szabadulásakor a nyilvántartásból törölni kell.”
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(6) A Bvszt.
a) 9/A. § (2) bekezdésében a „szerv, az” szövegrész helyébe a „szerv, az autonóm államigazgatási szerv, az”,
b) 29. § (1) bekezdésében a „szerv az általa kezelt adatokat” szövegrész helyébe a „szerv – a 28/B. § (2) bekezdésében
meghatározott adatok kivételével – az általa kezelt adatokat”,
c) 29. § (2) bekezdésében a „szükséges adatokat” szövegrész helyébe a „szükséges adatokat – a 28/B. §
(2) bekezdésében meghatározott adatok kivételével –”,
d) 29/A. § (1) bekezdésében az „A büntetés-végrehajtási szervezet által kezelt személyes adat” szövegrész helyébe az
„A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok kivételével a büntetés-végrehajtási szervezet által kezelt
személyes adat”,
szöveg lép.
262. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem számít költségnek az a kiadás, amely alacsony adókulcsú államban székhellyel, állandó lakóhellyel rendelkezõ
személy vagy egyébként ellenõrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel, kivéve,
ha a magánszemély bizonyítja, hogy a kiadás a bevételszerzõ tevékenységgel közvetlen összefüggésben, kizárólag
a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében merült fel. Szintén nem számít költségnek az a kiadás,
amely
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi
kapcsolatokban,
b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,
hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés
elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés
bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.”

263. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. § h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„h) a nyomozás elrendeléséig végzi
ha) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény X. fejezet), az emberiség elleni
bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve mûködési területén a külföldre szökés (1978. évi IV. törvény
343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 363. §),
hb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam elleni bûncselekmények
(Btk. XXIV. Fejezet), illetve mûködési területén a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és a készenlét
fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §)
bûncselekmények felderítését;”
(2) Az Nbtv. 5. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„j) információkat szerez
ja) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erõszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény
221. §), a közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi
IV. törvény 261/A. §), a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû
hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a közösség elleni izgatás (1978. évi IV. törvény 269. §),
a rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §) és a közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),
jb) a közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a jármû hatalomba kerítése
(Btk. 320. §), a közveszély okozása (Btk. 322. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a közösség elleni uszítás (Btk. 332. §),
a rémhírterjesztés (Btk. 337. §) és a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §)
bûncselekményekre vonatkozóan;”

436

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

(3) Az Nbtv. 6. § l)–n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat)
„l) mûködési területén a nyomozás elrendeléséig végzi
la) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény
X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), a külföldre szökés (1978. évi
IV. törvény 343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény
363. §),
lb) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam
elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet), a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és a készenlét
fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §)
bûncselekmények felderítését;
m) mûködési területén felderíti
ma) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti terrorcselekményt (1978. évi IV. törvény 261. §),
mb) a terrorcselekményt (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztását (Btk. 317. §) és
a terrorizmus finanszírozását (Btk. 318. §);
n) mûködési területén információkat szerez
na) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erõszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény
221. §), a közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (1978. évi
IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû
hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a közösség elleni izgatás (1978. évi IV. törvény 269. §),
a rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §), a közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),
a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel visszaélés (1978. évi IV. törvény
263/B. §),
nb) a közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a jármû hatalomba kerítése
(Btk. 320. §), a közveszély okozása (Btk. 322. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy
szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a közösség elleni uszítás
(Btk. 332. §), a rémhírterjesztés (Btk. 337. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §)
bûncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bûncselekményeket, amelyek veszélyeztetik
a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség törvényes feladatainak
végrehajtását;”
(4) Az Nbtv. 36. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja – a jogos védelem és a végszükség esetein kívül – lõfegyvert
használhat)
„b) a népirtás (Btk. 142. §), az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása (Btk. 254. §), a rombolás (Btk. 257. §),
a kémkedés (Btk. 261. §), a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §) és a közveszély
okozása (Btk. 322. §) bûncselekmények megakadályozására vagy megszakítására;”
264. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
a) 119. § (3) bekezdésében a „[Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe az „[a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 127. § (1) bekezdés, illetve az 1978. évi IV. törvény 122. § (1) bekezdés]”,
b) 121. § (2) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Btk.”,
c) 122. § (3) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 33. §-ában” szövegrész helyébe
a „Btk. 26. §-ában, illetve az 1978. évi IV. törvény 33. §-ában”
szöveg lép.

265. § (1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kérelmezõ nem kaphat a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához
szükséges közraktári engedélyt, ha az igazgatóság tagja
a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas
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minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis
tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében
meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága
elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom
elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott
vagyon elleni bûncselekmény,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minõsített adattal visszaélés,
hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása,
bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,
XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) elrendeli,
c) a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll,
d) a b) pontban meghatározott bûncselekmény miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll.”
(2) A Krtv. 5. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem
benyújtásával egyidejûleg az igazgatóság tagja hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem
áll fenn a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel, vagy kéri, hogy az erre vonatkozó adatokat a bûnügyi
nyilvántartó szerv a felügyelet részére – annak a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység
gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
Az adatigénylés során a felügyelet a (7) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó
szervtõl.
(7) A felügyelet a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység folytatásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll fenn
a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel. A hatósági ellenõrzés céljából a felügyelet adatot igényelhet
a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy az igazgatóság tagjával szemben
nem áll-e fenn a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel.”
(3) A Krtv. 5/B. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kérelmezõ nem kaphat a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyt, ha
a fióktelep vezetõje (vezetõi)
a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos
minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis
vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott
nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet
III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági
bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
bb) a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,
bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a Bnytv. elrendeli,
c) a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll,
d) a b) pontban meghatározott bûncselekmény miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll.”
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(4) A Krtv. 5/B. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem benyújtásával
egyidejûleg a fióktelep vezetõje hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn
a (2a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi
nyilvántartó szerv a felügyelet részére – annak a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához
szükséges engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés
során a felügyelet az (5) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(5) A felügyelet a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység folytatásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll fenn a (2a) bekezdésben
meghatározott kizáró feltétel. A hatósági ellenõrzés céljából a felügyelet adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási
rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll-e fenn
a (2a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel.”
(5) A Krtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörben alkalmazandó személy (a továbbiakban: vezetõjelölt) nem lehet olyan
természetes személy,]
„b) aki büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos
minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis
vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott
nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet
III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági
bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
bb) a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,
bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a Bnytv. elrendeli,”
(6) A Krtv. 9/B. § a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a felügyelet a hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy
a) az igazgatóság tagja, a fióktelep vezetõje, a közraktár vezetõje vagy a közraktári tevékenység irányításával megbízott
vezetõ állású munkavállalója]
„ab) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos
minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis
vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott
nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet
III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági
bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
2. a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,
bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a Bnytv. elrendeli,”
[errõl a tényrõl haladéktalanul értesíti az a) pont esetében a közraktárt, és ezzel egyidejûleg felhívja, hogy az érintett
személlyel a jogviszonyát az értesítés kézbesítésétõl számított huszonegy napon belül szüntesse meg, és a jogviszony
megszüntetésének tényérõl a felügyeletet értesítse, a b) pont esetén a minõsített befolyással rendelkezõ természetes
személyt, hogy negyvenöt napon belül a minõsített befolyását szüntesse meg.]
(7) A Krtv. 5/B. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(2a) bekezdésben” szöveg lép.
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(8) Hatályát veszti a Krtv.
a) 5. § (3) bekezdés e) pontja,
b) 5/B. § (2) bekezdés f) pontja.
266. §

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságot nem szerezhet az a személy,]
„a) akinek a bíróság a büntetõjogi felelõsségét
aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott tiltott
állatviadal szervezése, állatkínzás vagy természetkárosítás,
ab) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott természetkárosítás, állatkínzás,
orvvadászat, orvhalászat vagy tiltott állatviadal szervezése
bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen megállapította,”

267. §

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 55. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„55. § A feladatát ellátó, e törvény szerint alkalmazott hivatásos vadászt a Büntetõ Törvénykönyv szerinti büntetõjogi
védelem illeti meg.”

268. §

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 34/A. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„34/A. § Nem lehet a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, valamint a Versenytanács tagja olyan személy,
aki
a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott
terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ
körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény,
VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,
a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott
gazdasági bûncselekmény, XVIII. fejezetében meghatározott vagyon elleni bûncselekmény miatt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság
félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében
meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény miatt
vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén az
elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés (a továbbiakban: büntetõjogi mentesítés) beálltától
számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó
szabadságvesztés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított öt évig,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a büntetõjogi
mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett
pénzbüntetés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított három évig.”

269. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének A) pont 8. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minõsül különösen:]
„8. az a költség, ráfordítás, amely
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés
nemzetközi kapcsolatokban, vagy
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b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,
hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés
elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés
bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel;”
270. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 13. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Pénzváltási tevékenységet végzõnél vezetõ állású személyként nem nevezhetõ ki, illetve vezetõ állású személynek
nem választható meg, pénzváltási tevékenységet közvetlenül nem irányíthat, illetve ilyen tevékenységet közvetlenül
nem végezhet az,
a) akit
aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott
terjesztésû minõsítésû adattal bûncselekmény, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni
bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni
bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott
vagyon elleni bûncselekmény elkövetése miatt elítéltek,
ab) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minõsített adattal visszaélés,
hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása,
bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,
XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény elkövetése miatt elítéltek,
b) akivel szemben az a) pontban meghatározott bûncselekmények bármelyike miatt büntetõeljárás van folyamatban,
a büntetõeljárás befejezéséig.”
(2) A Hpt. 44. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Akivel szemben
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és
XVIII. fejezetében,
b) a Btk. XXVII. Fejezetében vagy XXXV–XLIII. Fejezetében
meghatározott bûncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági
bûncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendõ, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetõeljárás
befejezéséig vezetõ állású személyként nem foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történõ ellátását fel kell
függeszteni.”
(3) A Hpt. 52. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére
haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletrõl, ha adat merül
fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet)
„a) kábítószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), kábítószer-kereskedelemmel (Btk. 176–177. §),
kábítószer birtoklásával (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltéssel (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
elõsegítésével (Btk. 182. §) vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel [1978. évi IV. törvény 283/B. §, illetve Btk. 184. §
(1) bekezdés b) pont],
b) terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §, illetve Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztásával (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §),
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263. §, illetve Btk. 324. §),
d) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263/A. §, illetve Btk. 325. §),
e) pénzmosással (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §, illetve Btk. 399–400. §),”
(van összefüggésben.)
(4) A Hpt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi intézmény a megkeresések teljesítése során köteles a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben
és egyéb, a minõsített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban elõírt követelmények betartásával eljárni.”
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271. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 2. § 30. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„30. nukleáris védettség: azon tevékenységek, eszközök és eljárások összessége, amelyek a szabotázs, a nukleáris
vagy más radioaktív anyaggal elkövetett, a Büntetõ Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti visszaélés,
közveszélyokozás, környezetkárosítás, illetve jogtalan eltulajdonítás megelõzésére, észlelésére, elhárítására és
következményeinek kezelésére irányulnak;”
(2) Az Aetv. 2. § 35–37. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. szabotázs: nukleáris vagy más radioaktív anyag nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges
tárolója, valamint a radiológiai következmények szempontjából jelentõs rendszer, rendszerelem ellen irányuló
tevékenységgel szándékosan elkövetett – a Btk., illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti – közveszély okozása, közérdekû üzem
mûködésének megzavarása vagy kísérletének, elõkészületének, szándékos környezetkárosítás vagy kísérletének
rendkívüli esemény bekövetkezését célzó elkövetése;
36. nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett közveszély okozása, környezetkárosítás:
a) 2013. június 30-ig hatályban volt, az 1978. évi IV. törvény szerinti nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett
szándékos közveszélyokozás (259. §) vagy kísérlete, elõkészülete, továbbá szándékos környezetkárosítás (280. §) vagy
kísérlete,
b) nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett – a Btk. szerinti – szándékos környezetkárosítás (241. §) vagy
kísérlete, továbbá szándékos közveszély okozása (322. §) vagy kísérlete, elõkészülete;
37. nukleáris vagy más radioaktív anyag jogtalan eltulajdonítása:
a) nukleáris vagy más radioaktív anyagnak a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti ellopása
(316. §) vagy elrablása (321. §),
b) nukleáris vagy más radioaktív anyaggal összefüggésben elkövetett, a Btk. szerinti rablás (365. §) vagy lopás (370. §);”
(3) Az Aetv. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nukleáris létesítményben, továbbá a nukleáris létesítmény hatósági ellenõrzésével, tervezésével, építésével,
üzemeltetésével és átalakításával, a nukleáris létesítmény fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével
és karbantartásával, a nukleáris rendszer, rendszerelem karbantartásával, – jogszabályban meghatározott – I., II. és
III. kategóriába tartozó nukleáris, 1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások,
valamint 1-es és 2-es veszélyességi kategóriába tartozó radioaktív hulladékok felhasználásával, tárolásával, szállításával,
szállítmányok kísérésével, valamint ezek fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével és karbantartásával
összefüggõ munkakörökben nem foglalkoztatható az a személy:)
„b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben vagy a Btk.-ban meghatározott alábbi
bûncselekmények elkövetése miatt a bíróság elítélt, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el:
1. emberiség elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve emberiesség elleni bûncselekmény
(Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet),
2. emberölés (1978. évi IV. törvény 166. §, Btk. 160. §), erõs felindulásban elkövetett emberölés (1978. évi IV. törvény
167. §, Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (1978. évi IV. törvény 168. §, Btk. 162. §), szándékosan elkövetett
súlyos testi sértés, és annak minõsített esetei [1978. évi IV. törvény 170. § (2)–(6) bekezdés, Btk. 164. § (3) és
(6)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 171. §, Btk. 165. §),
3. visszaélés méreggel (1978. évi IV. törvény 265. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §),
visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi
IV. törvény 283/B. §), illetve kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros
szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés
(Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), méreggel visszaélés (Btk. 188. §),
4. kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174. §, Btk. 195. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §,
Btk. 194. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §, Btk. 190. §), emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §,
Btk. 192. §), illetve emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §),
5. erõszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §), szemérem elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 198. §),
megtévesztéssel, erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel elkövetett kerítés
[1978. évi IV. törvény 207. § (3) bekezdés b) pont], illetve szexuális erõszak (Btk. 197. §), megtévesztéssel, erõszakkal
vagy fenyegetéssel elkövetett kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont],
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6. lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 174/A. §, Btk. 215. §), közösség tagja elleni erõszak
(1978. évi IV. törvény 174/B. §, Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való
részvétel jogának megsértése (1978. évi IV. törvény 174/C. §, Btk. 217. §), magánlaksértés bûntette [1978. évi
IV. törvény 176. § (2) bekezdés b) pont, (3)–(4) bekezdés, Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],
7. visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével
(1978. évi IV. törvény 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §),
környezetkárosítás [1978. évi IV. törvény 280. § (1) és (2) bekezdés, Btk. 241. § (1) bekezdés], természetkárosítás
[1978. évi IV. törvény 281. § (1)–(3) bekezdés, Btk. 242. § (1)–(2) bekezdés, 243. § (1)–(2) bekezdés], veszélyes hulladékra
elkövetett, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése [1978. évi IV. törvény 281/A. § (2) bekezdés, Btk. 248. §
(2) bekezdés], illetve ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés [Btk. 249. § (1) bekezdés], radioaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §), atomenergia alkalmazásával visszaélés
(Btk. 252. §),
8. állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet, Btk. XXIV. Fejezet),
9. visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû
adattal (1978. évi IV. törvény 222. §), illetve minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §),
10. hivatali bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím Btk. XXVIII. Fejezet),
11. hivatalos személy elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím, Btk. XXIX. Fejezet),
12. közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) és (5) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása
(1978. évi IV. törvény 260. §, Btk. 323. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §, Btk. 314–316. §), légi jármû,
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi
IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §,
Btk. 321. §), illetve terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),
jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),
13. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §, Btk. 327. §), visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), visszaélés
nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), illetve nemzetközi szerzõdés által tiltott
fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §),
14. rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §, Btk. 337. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §,
Btk. 338. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §, Btk. 339. §),
15. embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §, Btk. 353. §),
16. rablás (1978. évi IV. törvény 321. §, Btk. 365. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §, Btk. 366. §), zsarolás (1978. évi
IV. törvény 323. §, Btk. 367. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §, Btk. 368. §),
17. lopás (1978. évi IV. törvény 316. §, Btk. 370. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §, Btk. 372. §), csalás (1978. évi
IV. törvény 318. §, Btk. 373. §), hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §, Btk. 376. §), hanyag kezelés (1978. évi
IV. törvény 320. §, Btk. 377. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §, Btk. 371. §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §,
Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §, Btk. 380. §), illetve információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §),
18. pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §, Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §,
Btk. 390. §),
19. a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,
20. költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §, Btk. 396. §),
21. pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §, Btk. 399. §),
22. számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C. §), számítástechnikai
rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §), illetve információs rendszer
vagy adat megsértése (Btk. 423. §), információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (Btk. 424. §)
vagy
23. bûnszervezet keretében elkövetett bûntett;”
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(4) Az Aetv. 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdés nem
hagyható jóvá,
a) ha a tulajdont szerzõ természetes személyt, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal
rendelkezõ valamely tagját a bíróság]
„ab) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 259. § (4) bekezdésében, a 260. § (6) bekezdésében,
a 264. § (4) bekezdésében, a 264/C. § (4) bekezdésében, a 280. § (3) bekezdésében, a 281. § (4) bekezdésében és
a 281/A. § (3) bekezdésében meghatározott bûncselekmény, illetve a Btk. 241. § (2) bekezdésében, 242. §
(3) bekezdésében, 243. § (3) bekezdésében, 248. § (3) bekezdésében, 249. § (2) bekezdésében, 250. §
(4) bekezdésében, 322. § (5) bekezdésében, 323. § (5) bekezdésében vagy 326. § (7) bekezdésében meghatározott
bûncselekmény miatt”
(jogerõsen elítélte, és a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, valamint)
(5) Az Aetv. 30. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nukleáris védettség biztosítja)
„a) a nukleáris és más radioaktív anyagok jogtalan eltulajdonításának, a Btk. szerinti radioaktív anyaggal visszaélés
(250. §), a szabotázs, valamint a nukleáris vagy más radioaktív anyaggal való közveszély okozása, környezetkárosítás
elkövetésének megelõzését;”
(6) Az Aetv. 66/A. § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2013. július 1-jét megelõzõen már foglalkoztatottak tekintetében a visszaélés új pszichoaktív anyaggal
bûncselekmény esetében csak a 2013. július 1-jét követõ elkövetést vagy emiatt indult büntetõeljárást lehet
figyelembe venni.”
272. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„b) fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés elkövetésekor 14. évét, bûncselekmény elkövetésekor 12. évét – illetve
2013. június 30-át megelõzõen elkövetett bûncselekmény esetén a 14. évét – betöltötte, de 18. évét még nem,”
(2) A Gyvt. 11/A. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem lehet gyermekjogi képviselõ az a személy,)
„b) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben megállapította a 2013. június 30-ig
hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi
épség és egészség elleni bûncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi
kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bûncselekmény, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság
megsértése, közösség tagja elleni erõszak, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem,
zaklatás, magántitok megsértése, visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekû adattal, XIV. fejezetében
meghatározott házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmény, embercsempészet, XV. fejezet
V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény és VI. címében meghatározott igazságszolgáltatás
elleni bûncselekmény, XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni
bûncselekmény, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság, illetve
a 2012. évi C. törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bûncselekmény,
XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bûncselekmény, XVII. Fejezetében
meghatározott egészséget veszélyeztetõ bûncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása,
emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése,
közösség tagja elleni erõszak, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés,
közérdekû adattal visszaélés, zaklatás, magántitok megsértése, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága
és nemi erkölcs elleni bûncselekmény, XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértõ és család elleni
bûncselekmény, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget
lebontó anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény,
XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, XXXII. Fejezetében meghatározott
köznyugalom elleni bûncselekmény, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény,
embercsempészet, járványügyi szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés,
hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el
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ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított
tizenkét évig,
bb) öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
bd) közérdekû munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,”
273. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 34. § (12) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Vezetõ tisztségviselõvé nem választható olyan személy, aki)
„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság a
ba) 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott
terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ
körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni
bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben
részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben
meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
bb) Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság
félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében
meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény,
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli,”

274. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. § (4) bekezdés e) pontjában a „nemi erkölcs elleni bûncselekmény,
kábítószerrel való visszaélés, illetve” szövegrész helyébe az „a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bûncselekmény, a kábítószer-kereskedelem, a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés, a kábítószer
készítésének elõsegítése, az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a 2013. június 30-ig hatályban volt visszaélés
kábítószerrel, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, illetve a” szöveg lép.

275. §

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet békéltetõ testületi tag, aki
a) a polgári jog szabályai szerint cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes,
b) büntetett elõéletû,
c) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította a 2013.
június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés
szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû
minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény
elhallgatása, bûnpártolás, XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény,
VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,
XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott gazdasági
bûncselekmény, XVIII. fejezetében meghatározott vagyon elleni bûncselekmény szándékos elkövetése, illetve
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság
félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében
meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott szándékos
bûncselekmény, XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény, vagy olyan bûntett miatt, amelyet
bûnszervezet keretében követett el
ca) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított
tizenkét évig,
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cb) öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
cc) közérdekû munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
cd) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ce) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított három évig vagy
d) az (1) bekezdés szerinti, a kijelölés alapjául szolgáló végzettségnek és szakmai gyakorlatnak megfelelõ
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”
276. §

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 6. §
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem lehet fegyveres biztonsági õr,)
„b) akit
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni bûncselekmény
(1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §, 170. §
(2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont és
(3)–(4) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés
b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmények
(1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszélyokozás [1978. évi
IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §),
terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény
261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba
kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),
visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben részvétel
(1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által
tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi
IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral
(1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni
szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati
közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdés,
valamint 1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem
(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),
kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja
elleni erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel
jogának megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], radioaktív
anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény
(Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §),
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba
kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés],
közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
(Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés
(Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs
felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni
erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–376. § és
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379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. §
(2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
elítélték, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el;”
277. § (1) A szervezett bûnözés, valamint azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbtv.) 4. § p)–s) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„p) kábítószer-kereskedelemmel függ össze:
pa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, az ország területére behozatallal, az ország területérõl kivitellel, az ország
területén átvitellel, kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, illetve kereskedéssel elkövetett, a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 282–282/C. §-ába ütközõ visszaélés
kábítószerrel, valamint 283/B. §-ába ütközõ visszaélés új pszichoaktív anyaggal,
pb) a kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, illetve kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer
készítésének elõsegítése vagy új pszichoaktív anyaggal visszaélés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 176–177. §, 182. §, 184. §], az ország területére behozatallal, az ország területérõl
kivitellel, illetve az ország területén átvitellel elkövetett kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elõsegítése vagy
új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 178–179. §, 182. §, 184. §);
q) bûnös kapcsolat: a felderítés alá vont személlyel való olyan kapcsolat, amely tekintetében
qa) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 326. §-ába ütközõ orgazdaság vagy a 244. §-ába ütközõ
bûnpártolás,
qb) bûnpártolás (Btk. 282. §) vagy orgazdaság (Btk. 379. §)
bûncselekményének gyanúja merül fel;
r) illegális fegyverkereskedelemmel függ össze:
ra) a 2013. június 30-ig hatályban volt visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),
rb) a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §) és a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés
(Btk. 325. §);
s) szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény:
sa) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §) bûntette, valamint az
emberkereskedelem (Btk. 192. §),
sb) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 250–254. §-aiba ütközõ vesztegetés minõsített esetei
bûntette, 255. §-ába ütközõ vesztegetés bûntette, 256. §-ába ütközõ befolyással üzérkedés minõsített eseteinek
bûntette, valamint 258/B–258/D. §-aiba ütközõ vesztegetés nemzetközi kapcsolatban minõsített eseteinek bûntette,
illetve a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása minõsített
esetei (Btk. 290–291. és 293–294. §), a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), a vesztegetés
elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyással üzérkedés minõsített esetei (Btk. 299–300. §),
sc) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 263/C. §-ába ütközõ bûnszervezetben részvétel, illetve
a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),
sd) bûnszervezetben elkövetett, ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos
bûncselekmények,
se) a bûnszövetségben elkövetett,
1. 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,
2. 2013. június 30-ig hatályban volt emberi test tiltott felhasználása [1978. évi IV. törvény 173/I. § (3) bekezdés b) pont],
emberrablás [1978. évi IV. törvény 175/A. § (2) bekezdés a) pont], közérdekû üzem mûködésének megzavarása
[1978. évi IV. törvény 260. § (2) bekezdés], visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel [1978. évi IV. törvény
263. § (3) bekezdés b) pont], visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével [1978. évi IV. törvény 264/A. §
(2) bekezdés], egyedi azonosító jel meghamisítása [1978. évi IV. törvény 277/A. § (2) bekezdés b) pont],
bélyeghamisítás [1978. évi IV. törvény 307. § (3) bekezdés a) pont], költségvetési csalás [1978. évi IV. törvény 310. §
(3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés
[1978. évi IV. törvény 313/C. § (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], rablás [1978. évi IV. törvény 321. §
(3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés b) és c) pont], illetve zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. § (2) bekezdés a) pont],
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3. emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés c) pont], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés b) pont],
nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés [Btk. 251. § (2) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének
megzavarása [Btk. 323. § (2) bekezdés b) pont], robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [Btk. 324. §
(2) bekezdés], egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (2) bekezdés], rablás [Btk. 365. § (3) bekezdés d) pont,
(4) bekezdés b) pont], zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés a) pont], információs rendszer felhasználásával elkövetett
csalás [Btk. 375. § (2)–(5) bekezdés], bélyeghamisítás [Btk. 391. § (3) bekezdés b) pont], készpénz-helyettesítõ fizetési
eszközzel visszaélés [Btk. 393. § (2) bekezdés], költségvetési csalás [Btk. 396. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés
b) pont, (5) bekezdés b) pont],
sf) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 259. §-ába ütközõ közveszélyokozás bûntette, 261. §-ába
ütközõ terrorcselekmény bûntette, 262. §-ába ütközõ légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése bûntette, 263/A. §-ának (1) és (3) bekezdésébe ütközõ visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel bûntette, 263/B. §-ába ütközõ visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,
illetõleg kettõs felhasználású termékkel, 264. §-ába ütközõ visszaélés radioaktív anyaggal bûntette, 264/C. §-ába
ütközõ visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel bûntette, 270/A. § (3) bekezdésébe ütközõ közveszéllyel
fenyegetés bûntette, 274. § (1) bekezdésébe ütközõ közokirat-hamisítás bûntette, 282–282/B. §-ába ütközõ visszaélés
kábítószerrel, 283/B. §-ába ütközõ visszaélés új pszichoaktív anyaggal, illetve a kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176–177. §), a kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), a kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), a kábítószer
készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), az új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), a radioaktív anyaggal
visszaélés [Btk. 250. § (1)–(4) bekezdés], a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §),
a közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés [Btk. 325. § (1) és
(3) bekezdés], a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326. § (1)–(6) bekezdés], a haditechnikai
termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),
a közveszéllyel fenyegetés [Btk. 338. § (2) bekezdés], a közokirat-hamisítás [Btk. 342. § (1) bekezdés],
sg) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 303–303/A. §-ába ütközõ pénzmosás bûntette, 304. §-ába
ütközõ pénzhamisítás bûntette és 304/A. §-ába ütközõ pénzhamisítás elõsegítésének vétsége, illetve a pénzhamisítás
(Btk. 389. §), a pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), a pénzmosás (Btk. 399–400. §);”
(2) Az Szbtv. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ- vagy
szabálysértési eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra – a nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság
kezdeményezésére – ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet
üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben
a) 2013. június 30-ig hatályban volt önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §),
rablás (1978. évi IV. törvény 321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §),
b) rablás (Btk. 365. §), kifosztás (Btk. 366. §), zsarolás (Btk. 367. §), önbíráskodás (Btk. 368. §), csalás (Btk. 373. §)
elkövetése miatt büntetõ-, illetve szabálysértési eljárás indult.
(2) A jegyzõ, a nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott érdekbõl és
idõtartamra az üzletet ideiglenesen akkor is bezárhatja, ha az üzlet mûködésével összefüggésben
a) 2013. június 30-ig hatályban volt emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), emberkereskedelem (1978. évi
IV. törvény 175/B. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), üzletszerû kéjelgés elõsegítése (1978. évi
IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), visszaélés
kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/B. §), vagy a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
(a továbbiakban: 1999. évi LXIX. törvény) 143. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális
szolgáltatásra való felhívás tilalma (1999. évi LXIX. törvény 144. §),
b) kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés
(Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberkereskedelem
(Btk. 192. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), kitartottság (Btk. 202. §), embercsempészés
(Btk. 353. §), vagy a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 172. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális
szolgáltatásra való felhívás tilalma (Sztv. 184. §)
miatt indul büntetõ- vagy szabálysértési eljárás.”
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A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó a büntetõeljárás jogerõs lezárásáig vagy annak megszüntetéséig felfüggeszti a vizsgálónak
a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha vele szemben
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni, a közbizalom elleni vagy vagyon elleni,
b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII., XXXIII. vagy XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény miatt büntetõeljárás indult.”

279. § (1) Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 2000. évi
XIII. törvény) 2. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel megléte esetén nincs helye olyan elkobzott dolog közérdekû felhasználásának,]
„a) amelyet azért koboztak el, mert birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy jogszabályba ütközik [a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 77. § (1) bekezdés b) pont,
a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 72. § (1) bekezdés d) pont, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 18. § (1) bekezdés b) pont],
b) amelyet
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt rossz minõségû termék forgalomba hozatala (1978. évi IV. törvény 292. §), illetve
e bûncselekmény szabálysértési alakzata miatt koboztak el, feltéve, hogy a termék rendeltetésszerûen nem
használható, továbbá amelyet bitorlás (1978. évi IV. törvény 329. §), szerzõi vagy szomszédos jogok megsértése
(1978. évi IV. törvény 329/A. §), szerzõi vagy szomszédos jog védelmét biztosító mûszaki intézkedés kijátszása
(1978. évi IV. törvény 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (1978. évi IV. törvény 329/C. §) miatt, valamint amelyet
iparjogvédelmi jogok megsértése (1978. évi IV. törvény 329/D. §), illetve e bûncselekmény szabálysértési alakzata
miatt,
bb) bitorlás (Btk. 384. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), védelmet biztosító
mûszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §), iparjogvédelmi jogok
megsértése (Btk. 388. §) vagy – feltéve, hogy a termék rendeltetésszerûen nem használható – rossz minõségû termék
forgalomba hozatala (Btk. 415. §), illetve e bûncselekmények szabálysértési alakzata miatt
koboztak el,”
(2) A 2000. évi XIII. törvény 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az 1–5. §-ban foglaltakat a 2013. június 30-ig hatályban volt áru hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296.) és
a versenytárs utánzása (Btk. 419. §), illetve e bûncselekmény szabálysértési alakzata miatt elkobzott dolog közérdekû
felhasználására az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A közérdekû felhasználásnak – az 1. §-ban foglaltakon túl – akkor van helye, ha az áru hamis megjelölésével vagy
a versenytárs utánzásával jogaiban megsértett személy (a továbbiakban: jogosult) a közérdekû felhasználáshoz
hozzájárult, illetve ennek hiányában abban az esetben, ha az elkobzott dolog jogsértõ mivoltától megfosztható és
errõl a bíróság rendelkezett. A jogosult hozzájárulásának beszerzése, illetve a bíróság eljárásának kezdeményezése az
erre kijelölt szerv feladata.”
280. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 34. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem lehet hajóparancsnok, aki)
„b) büntetlen elõéletû, de akinek büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította
ba) a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,
bb) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény X. fejezetében
meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bûncselekmény,
emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése
szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, lelkiismereti és vallásszabadság
megsértése, közösség tagja elleni erõszak, egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való
részvétel jogának megsértése, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés
b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése, 189. §
(2) bekezdése szerinti jármûvezetés tiltott átengedése, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet IV. címében meghatározott hivatali bûncselekmény, V. címében
meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, embercsempészés, visszaélés szigorúan titkos és titkos
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minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, 259. §
(1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének megzavarása, terrorcselekmény,
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású
termékkel, bûnszervezetben részvétel, a visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott
fegyverrel, közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, önbíráskodás, közokirat-hamisítás, visszaélés kábítószerrel,
visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bûncselekmény, számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása, pénzhamisítás,
pénzhamisítás elõsegítése, költségvetési csalás, készpénz-helyettesítõ eszköz hamisítása, visszaélés
készpénz-helyettesítõ eszközzel, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,
orgazdaság, jármû önkényes elvétele miatt,
bc) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XIII. Fejezetében meghatározott emberiesség elleni
bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott háborús bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett
emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 164. § (3)–(8) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer
készítésének elõsegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, emberrablás,
emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés,
szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés, lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség
tagja elleni erõszak, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának
megsértése, 221. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti magánlaksértés, vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetése, 238. § (2) bekezdése szerinti jármûvezetés tiltott átengedése, radioaktív anyaggal
visszaélés, XXIV. Fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, minõsített adattal visszaélés,
XXVIII. Fejezetében meghatározott hivatali bûncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni
bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû
hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. § (1)–(3) bekezdése szerinti közveszély okozása, közérdekû üzem
mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés,
nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés,
kettõs felhasználású termékkel visszaélés, közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, közokirat-hamisítás,
embercsempészés, rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás, lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás, hûtlen kezelés, orgazdaság, jármû önkényes elvétele, pénzhamisítás, pénzhamisítás
elõsegítése, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés,
költségvetési csalás, információs rendszer vagy adat megsértése, információs rendszer védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszása miatt,
bd) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos
bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától
számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított három évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól eltiltás vagy
jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása befejezésétõl vagy végrehajthatóságának megszûnésétõl számított öt évig,
gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól eltiltás vagy jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása
befejezésétõl vagy végrehajthatóságának megszûnésétõl számított három évig,”
281. §

A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

282. §

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggõ elítélések semmisségének megállapításáról
szóló 2000. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A semmisség igazolása iránti eljárásra a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be.) XVIII. fejezete szerinti Különleges
eljárásoknak a Be. 356. § (2) bekezdésében meghatározott általános rendelkezései irányadók az alábbi eltérésekkel:]
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„a) az eljárás a terhelt halála után az egyeneságbeli rokona és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az
örökbefogadó és a nevelõszülõ, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a bejegyzett élettárs, az
élettárs és a jegyes, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér
házastársa és bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) indítványára is megindul;”
283. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes
kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény a 12. §-t követõen a következõ 12/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel
egészül ki:

„Eljárás elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele
érdekében
12/A. § (1) Ha büntetõeljárás során a bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el,
a 2. § lc) alpontjában meghatározott szolgáltató az elrendelésrõl szóló határozat kézhezvételétõl számított egy
munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat visszaállítható módon történõ
eltávolításáról.
(2) Ha büntetõeljárás során a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a 2. §
lc) alpontjában meghatározott szolgáltató az elrendelésrõl szóló határozatnak a bírósági végrehajtó általi átadásától
számított egy munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat végleges módon történõ
eltávolításáról.
(3) Az ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétel teljesítésére kötelezett köteles a bíróság megnevezésével és
a határozat számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz
hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.
(4) Ha a bíróság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetõeljárás befejezésekor az
elektronikus adat visszaállítására kötelezi a szolgáltatót, a szolgáltató az errõl szóló határozat kézhezvételétõl
számított egy munkanapon belül az adatot ismételten hozzáférhetõvé teszi.
(5) A 2. § lc) alpontjában meghatározott szolgáltatóval szemben a bíróság az (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott
kötelezettség elmulasztása miatt a büntetõeljárásról szóló törvényben meghatározott mértékû rendbírságot, illetve
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott mértékû pénzbírságot szabhat ki.”
284. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 296/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az (1a) bekezdés szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény. 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás
(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény. XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi
IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az
önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében meghatározott
bûncselekmények, továbbá a 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott
bûncselekmények,
b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád
[Btk. 268. § (1)–(4) bekezdés], a hatóság félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis
tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1) bekezdés], a bûnpártolás (Btk. 282. §),
a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése
(Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §),
a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés
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(Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §),
a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a Btk. XXXIII., továbbá XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmények.”
(2) A Tpt. 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”
285. §

A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló 2002. évi LIV. törvény 3. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

286. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 3. § (1) bekezdés
96. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„96. büntetlen elõéletû: akinek e törvényben külön nevesített tevékenység végzéséhez és vezetõ állás betöltéséhez
feltétel a büntetlen elõélet, annak büntetlen elõéletét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás
(1978. évi IV. törvény 244. §), az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi
IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az
önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és
XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,
b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti atomenergia alkalmazásával
visszaélés (Btk. 252. §), minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád [Btk. 268. § (1)–(4) bekezdés], a hatóság
félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ
körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1)–(2) bekezdés], a bûnpártolás (Btk. 282. §), XXVII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),
a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel
(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés
(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §), illetve XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények
tekintetében kell – a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal –
igazolnia.”
(2) A Bit. 83. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Akivel szemben
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, XVII. és XVIII. fejezetében,
b) a Btk. XXVII. vagy XXXV–XLIII. Fejezetében
meghatározott bûncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, vagy külföldön az illetékes hatóság vádat emelt olyan
bûncselekmény miatt, amely az 1978. évi IV. törvény XVII. vagy XVIII. fejezete szerint 2013. június 30-ig büntetendõ
volt, vagy a Btk. XXXV–XLIII. Fejezetében foglaltak szerint büntetendõ, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig vezetõ
állású személyként nem foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történõ ellátását fel kell függeszteni.”
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(3) A Bit. 157. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat
és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy
a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új
pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer
készítésének elõsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyel
van összefüggésben.”
287. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 164. § (1a) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(A bíróság által jogerõsen megállapított)
„a) csalás (Btk. 373. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §),
b) a 2013. június 30-ig hatályban volt költségvetési csalás, csalás,”
(esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el
mindaddig, amíg a bûncselekmény büntethetõsége el nem évül.)
(2) Az Art.
a) 40. § (2) bekezdésében a „(Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 310. §]”,
b) 40. § (3) bekezdésében a „(Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt
1978. évi IV. törvény 310. §)”,
c) 164. § (1b) bekezdés b) pontjában a „Btk. 71. §-ában” szövegrész helyébe a „Btk. 64. §-ában, illetve a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 71. §-ában”
szöveg lép.
288. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 1. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed)
„e) a 159/B. § és a 182. § (3) bekezdés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott keresõés gyorsítótárolás szolgáltatást végzõ közvetítõ szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: keresõ- és
gyorsítótár-szolgáltatók).”
(2) Az Eht. 10. § (1) bekezdése a következõ 28. ponttal egészül ki:
(A Hatóság)
„28. szervezi és ellenõrzi az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett adat büntetõ ügyben elrendelt ideiglenes
vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, és ennek érdekében mûködteti a központi elektronikus
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát.”
(3) Az Eht. a 92. §-t követõen a következõ 92/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Együttmûködés elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
92/A. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott egyszerû adatátvitelt és hozzáférést biztosító
közvetítõ szolgáltatást végzõ elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: hozzáférést biztosító elektronikus
hírközlési szolgáltató) a Hatóság értesítését követõen köteles haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül
a büntetõ ügyben eljáró bíróság által az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett adathoz való hozzáférés
megakadályozásával elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt teljesíteni.
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(2) Ha a Hatóság azt észleli, hogy a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató nem teljesíti az (1) bekezdés
szerinti kötelezettségét, annak haladéktalan teljesítésére hívja fel, ha a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési
szolgáltató a kötelezettségének a felhívás ellenére nem tesz eleget, a Hatóság ezt jelzi a bíróságnak.
(3) A bíróság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben a büntetõeljárásról szóló
törvényben meghatározott mértékû rendbírságot szabhat ki.
(4) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a bíróság megnevezésével és a határozat
számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalomhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges
megakadályozásának a jogalapjáról.”
(4) Az Eht. a 159/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 159/B. §-sal egészül ki:

„A Hatóság közremûködése az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
159/B. § (1) A Hatóság a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 158/D. § (5) bekezdése és 596/A. § (6) bekezdése
alapján szervezi és ellenõrzi a büntetõ ügyben a bíróság által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges
hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását.
(2) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a bíróság elektronikus adat ideiglenes vagy
végleges hozzáférhetetlenné tételérõl szóló rendelkezését kizárólag elektronikus úton közli a hozzáférést biztosító
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal.
(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében mûködteti a központi elektronikus
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a továbbiakban: KEHTA), és a mûködtetés céljából feldolgozza az
oda bevitt adatokat. A KEHTA adatai nem nyilvánosak, azokba csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság és az
Országgyûlés illetékes bizottságának a tagjai tekinthetnek be.
(4) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a KEHTA-ban rögzíti
a) az eljáró bíróság megnevezését és a határozat számát,
b) az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetésérõl szóló
rendelkezést,
c) az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.
(5) A Hatóság a hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az adatok pótlása érdekében a bíróságot
elektronikus úton megkeresi, továbbá jelzi a bíróságnak, ha a rendelkezés végrehajtása a megadott adattartalommal
az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára kétséges lehet.
(6) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók kötelesek
a KEHTA-hoz csatlakozni abból a célból, hogy a bíróság elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról,
illetve a megakadályozás megszüntetésérõl rendelkezõ határozatainak eleget tegyenek, illetve a végrehajtást
a hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló keresés eredményeként találat vagy a tárolt változat elérhetõségének nem
biztosításával elõsegítsék.
(7) A KEHTA és a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók
közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. A bíróság és a Hatóság közötti
elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján történik.
(8) A Hatóság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltató
kérésére technikai segítséget nyújt a határozatok végrehajtásához szükséges technikai környezet biztosításában.
(9) A Magyarország területén található adatkicserélõ központok, így különösen a Budapest Internet Exchange (BIX)
kötelesek közremûködni az e § szerinti intézkedések végrehajtásában.
(10) A Hatóság ajánlást adhat ki a jelen § szerinti hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség teljesítésének módjára
vonatkozó legjobb gyakorlatokról, illetve felhasználói segítséget nyújt a bíróság, a hozzáférést biztosító elektronikus
hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók számára a KEHTA kezeléséhez.”
(5) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következõ 33. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„33. a 159/B. § szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók KEHTA-hoz való
kapcsolódásának és elektronikus kapcsolattartásának részletes szabályait.”
(6) Az Eht. 156. § (8) bekezdésében az „iránymutatást” szövegrész helyébe az „ajánlást” szöveg lép.
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A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„16. gazdasági tevékenységével összefüggõ súlyos bûncselekmény: e törvény, illetve az EK végrehajtási rendelet 14f. cikk
b) pontjának alkalmazásában a kérelmezõ gazdasági tevékenységével összefüggõ súlyos bûncselekmény alatt a 2013.
június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 216/B. § (2) bekezdésében, 218. §
(1)–(3) bekezdésében, 253. § (1)–(3) bekezdésében, 254. §-ában, 256. § (1)–(3) bekezdésében, 258/B. §
(1)–(3) bekezdésében, 258/C. §-ában, 258/E. §-ában, 261/A. § (1)–(3) bekezdésében, 263/B. § (1) és (3) bekezdésében,
264/C. § (1) és (3) bekezdésében, 274. § (1) bekezdésében, 276. §-ában, 277. § (1) bekezdésében, 277/A. §-ában,
278. §-ában, 281/A. § (1)–(2) bekezdésében, 282/A. § (1) és (3) bekezdésében, 283/A. § (1) bekezdésében, 317. § (1) és
(4)–(7) bekezdésében, 318. § (1) és (4)–(7) bekezdésében, 326. § (1) és (4)–(6) bekezdésében, valamint a XVII.
Fejezetében meghatározott bûncselekményeket, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény 155. §
(1) bekezdésében, 176. § (1) és (3) bekezdésében, 183. § (1) bekezdésében, 248. § (1)–(2) bekezdésében, 290. §
(1)–(4) bekezdésében, 293. § (1)–(4) bekezdésében, 299–300. §-ában, 326. § (1) és (4)–(5) bekezdésében, 327. §
(1)–(3) bekezdésében, 329. § (1) és (3) bekezdésében, 330. § (1)–(2) bekezdésében, 342. § (1) bekezdésében,
345. §-ában, 346. § (1) bekezdésében, 347. § (1)–(2) bekezdésében, 353. § (1)–(3) bekezdésében, 358. §
(2) bekezdésében, 372. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 373. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 379. § (1) és
(3)–(6) bekezdésében, valamint XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekményeket kell érteni. Jogi
személy gazdálkodó esetén további feltétel, hogy a fenti bûncselekmények elkövetése az AEO-tanúsítvány iránti
kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ javára a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott vagyoni elõny szerzését célozta vagy
eredményezte és a bûncselekményt az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ
a) ügyvezetésre vagy képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, illetve ezek
megbízottja az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ tevékenységi körében követte el,
b) tagja vagy alkalmazottja az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ tevékenységi körében
követte el, és azt a vezetõ tisztségviselõ felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettségének teljesítése megakadályozhatta
volna.”

290. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: 2003. évi CXXVII. törvény) 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem adható engedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ
tisztségviselõjét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében
meghatározott
bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”
(2) A 2003. évi CXXVII. törvény 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem adható keretengedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ
tisztségviselõjét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”
(3) A 2003. évi CXXVII. törvény 48/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény szerinti engedélyt – kivéve az egyszerûsített adóraktári engedélyt – kérelmezõ természetes személy,
kérelmezõ szervezet vezetõje vagy vezetõ tisztségviselõje az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg
a vámhatóság részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi
IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve a Btk. XXVII. vagy
XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen nem ítélték el, vagy jogerõsen
elítélték, de az engedély iránti kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos
következmények alól, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv
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a vámhatóság részére – annak az e törvény szerinti engedély birtokában folytatható tevékenység engedélyezése iránti
kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”
(4) A 2003. évi CXXVII. törvény 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem adható felhasználói engedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét,
vezetõ tisztségviselõjét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”
(5) A 2003. évi CXXVII. törvény 104. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem adható engedély, ha az engedélyt kérelmezõ természetes személyt vagy a szervezet vezetõjét, vezetõ
tisztségviselõjét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”
291. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 69/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) A sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli
a rendõrség és a szervezõk részvételével. Az értékelést írásba foglalja és – különösen az eltiltásokkal és a kizárásokkal,
valamint azok érvényesítésével kapcsolatban – megteszi a fejlesztés végrehajtása érdekében szükséges
intézkedéseket.”
(2) A Sport tv. 71. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
(A nézõ a sportrendezvény helyszínére akkor léptethetõ be, ha:)
„e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy
a szabálysértési kitiltás hatálya alatt,”
(3) A Sport tv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Beléptetõ rendszer alkalmazása esetén a szervezõ vagy a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy
a belépõjegy, a bérlet vagy a klubkártya eladásakor, valamint a rendezõ a beléptetés során a nézõ személyazonosságát
egybeveti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplõ személynek
belépõjegy, bérlet vagy klubkártya nem értékesíthetõ, az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti
sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe történõ belépését meg kell tagadni.”
(4) A Sport tv. 73. §-át megelõzõ alcím és 73. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás
73. § (1) A szervezõ az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényrõl eltávolított személy
részére a belépõjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a
továbbiakban együtt: sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás). A sportrendezvényen történõ
részvételbõl való kizárás lehetõségérõl a szervezõ a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható
hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit – általános szerzõdési feltételként – magyar, angol, német és a külföldi
vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is fel kell tüntetni.
(2) A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás idõtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervezõ
által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre
vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.
(3) A szervezõnek a sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárásra vonatkozó döntése ellen a nézõ bírósághoz
fordulhat.
(4) A sportrendezvényen történõ részvételbõl kizárható az a személy is, akit a 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna
távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezõi (rendezõi) beavatkozás
következtében olyan nézõi cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul
veszélyeztette volna.
(5) A szervezõ az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás idõtartamát, a sportlétesítmény
megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja
a sportrendészeti nyilvántartásba.
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(6) A sportrendészeti nyilvántartásból – a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történõ beléptetés céljából –
a) a sportrendezvény szervezõje,
b) a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy, valamint
c) a szervezõ által alkalmazott rendezõ
igényelhet adatot.”
A Sport tv. 76/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A rendõrség a sportrendezvényen történõ részvételbõl a szervezõ által kizárt, valamint a szabálysértési hatóság
vagy a bíróság által a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott vagy a sportrendezvények
látogatásától eltiltott személyek e törvény alapján nyilvántartott személyes adatait a sportrendezvények
biztonságának védelme, az erõszak és a rendzavarás megelõzése, a nemzetközi rendõrségi együttmûködési
kötelezettségek teljesítése, mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történõ belépés
megtagadásának megállapítása céljából kezeli.
(2) A sportrendezvényen történõ részvételbõl a szervezõ által kizárt, valamint a szabálysértési hatóság vagy a bíróság
által a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott
személyek nyilvántartása (a továbbiakban: sportrendészeti nyilvántartás) a hatálya alá tartozó személyek következõ
adatait tartalmazza:
a) a családi és utónév,
b) a születési hely és idõ, valamint
c) az anyja születési családi és utóneve.”
A Sport tv. 76/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A sportrendezvények látogatástól eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza
a) az eltiltott személy (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatait,
b) az elkövetett bûncselekmény megnevezését és minõsítését,
c) az eltiltás idõtartamát, továbbá
d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre az eltiltás hatálya kiterjed.”
A Sport tv. 76/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti
nyilvántartás tartalmazza
a) a kizárt személy (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatait,
b) a kizárást elrendelõ szervezet megnevezését,
c) a kizárás idõtartamát, továbbá
d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre a kizárás hatálya kiterjed.”
A Sport tv. 76/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A rendõrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, valamint a kitiltás és a kizárás idõtartamáig kezeli.
Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idõ eltelt.”
A Sport tv. 76/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sportrendészeti nyilvántartásból a rendõrség)
„b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés
megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezõjének, rendezõ alkalmazása esetén a rendezõnek, valamint
a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személynek a (2a) bekezdés a) és d) pontjában, a (3) bekezdés a) és
d) pontjában, valamint az (4) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott”
(adatokat továbbítja.)
A Sport tv. 76/A. §-a az következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (2a) bekezdésben foglalt adatokat az a bíróság közli a sportrendészeti nyilvántartást vezetõ szervvel, amely
elõtt a büntetõeljárás befejezõdött.”

292. § (1) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXIV. törvény) 3/A. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható, illetve hosszabbítható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott
személy]
„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott
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emberiség elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban
közremûködés, 170. § (2)–(4) és (6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés,
kényszerítés, emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erõszak, 175. §
(3) bekezdés g) pontja szerinti személyi szabadság megsértése, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti emberrablás,
illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, 176/A. § (2) bekezdése szerinti
zaklatás, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, 218. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni
bûncselekmény, 242/B. § (3) bekezdése szerinti hatóság eljárásának megzavarása, 259. § (1)–(3) bekezdése szerinti
közveszélyokozás, 260. § (2) bekezdése szerinti közérdekû üzem mûködésének megzavarása, terrorcselekmény,
261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légijármû, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg
kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi
szerzõdés által tiltott fegyverrel, 266/B. § (2) bekezdés elsõ fordulata szerinti állatkínzás, 271. § (3) bekezdése szerinti
garázdaság, 273. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral,
visszaélés új pszichoaktív anyaggal, rablás, 322. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 324. § (4) bekezdés
c) pontja szerinti rongálás, 327. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármû önkényes elvétele, 343. §
(2) bekezdés a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati
közeg elleni erõszak, 363. § (1) bekezdés b) pontja szerinti harckészültség veszélyeztetése elkövetése miatt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIII. Fejezetében meghatározott
emberiesség elleni bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott háborús bûncselekmény, emberölés, erõs
felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 164. § (3)–(6) és (8) bekezdése szerinti testi
sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros
szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal
visszaélés, 190. § (2) bekezdés c) pontja szerinti emberrablás, emberkereskedelem, 194. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti személyi szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés,
216. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erõszak, 221. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése
szerinti magánlaksértés, 222. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, orvvadászat, orvhalászat, radioaktív anyaggal visszaélés,
nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés, XXIV. Fejezetében
meghatározott állam elleni bûncselekmény, 279. § (3) bekezdése szerinti hatósági eljárás megzavarása,
XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. §
(1)–(3) bekezdése szerinti közveszély okozása, 323. § (2) bekezdés a)–b) pontja vagy (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti
közérdekû üzem mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy
lõszerrel visszaélés, nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés, 327. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés, kettõs felhasználású
termékkel visszaélés, 339. § (2) bekezdése szerinti garázdaság, 353. § (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés,
368. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, rablás, 366. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 371. §
(4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 380. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármû önkényes
elvétele, 434. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti szökés, 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak, 454. § (1) bekezdés b) pontja szerinti készenlét fokozásának
veszélyeztetése elkövetése miatt, vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltáig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított négy évig,”
(2) A 2004. évi XXIV. törvény 18/D. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatható pirotechnikusként, valamint nem gyakorolhat polgári célú pirotechnikai tevékenységet, továbbá
nem végezheti polgári célú pirotechnikai tevékenység irányítását az, aki)
„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította
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ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény,
XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés,
öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés
b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy
elleni bûncselekmények, 259. § (1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének
megzavarása, terrorcselekmény, 261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû,
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal,
visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével, visszaélés atomenergia alkalmazásával, visszaélés nemzetközi
szerzõdés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel,
visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, 292. § (1) és (3) bekezdése, valamint 293. §-a
szerinti rossz minõségû termék forgalomba hozatala, XVIII. Fejezetben meghatározott, szándékosan elkövetett
vagyon elleni bûncselekmény, vagy XX. Fejezetben meghatározott katonai bûntett elkövetése miatt,
bb) a Btk. XIII. Fejezetében meghatározott emberiesség elleni bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott
háborús bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés,
a 164. § (3)–(8) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés,
kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése,
kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, emberrablás, emberkereskedelem, személyi
szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés, 221. § (2) bekezdés
b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti magánlaksértés, állatkínzás, orvvadászat, orvhalászat, tiltott állatviadal
szervezése, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia
alkalmazásával visszaélés, XXIV. Fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XXIX. Fejezetében
meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. §
(1)–(3) bekezdés szerinti közveszély okozása, közérdekû üzem mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés, nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel
visszaélés, 327. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, haditechnikai termékkel vagy
szolgáltatással visszaélés, kettõs felhasználású termékkel visszaélés, embercsempészés, XXXV–XXXVII. Fejezetében
meghatározott, szándékosan elkövetett vagyon elleni erõszakos, vagyon elleni vagy szellemi tulajdonjog elleni
bûncselekmény, rossz minõségû termék forgalomba hozatala vagy XLV. Fejezetében meghatározott katonai bûntett
elkövetése miatt vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított hét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított két évig,”
293. §

Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 128. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OLAF Koordinációs Iroda az OLAF megkereséseinek, illetve az európai közösségi jogi normákban elõírt
jelentéstételi kötelezettség teljesítése céljából a büntetõeljárás megindításának, felfüggesztésének, illetve
befejezésének tényérõl, illetve a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alóli mentesítés
bekövetkeztéig bûnügyi személyes adatot az alábbi bûncselekmények esetében kezelhet:
a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
b) a 2013. június 30-ig hatályban volt vesztegetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 250–255. §], vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény
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258/B–258/D. §), a számvitel rendjének megsértése (1978. évi IV. törvény 289. §), csõdbûncselekmény (1978. évi
IV. törvény 290. §), hitelezési csalás (1978. évi IV. törvény 297/A. §), gazdálkodó szervezet vezetõ állású személyének
visszaélése (1978. évi IV. törvény 298/A. §), saját tõke csorbítása (1978. évi IV. törvény 298/B. §), gazdasági
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 299. §), tõkebefektetési csalás (1978. évi IV. törvény
299/B. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. és 303/A. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), pénzhamisítás
elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), jövedékkel visszaélés
elõsegítése (1978. évi IV. törvény 311/B. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §),
hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §), hanyag kezelés (1978. évi IV. törvény 320. §), orgazdaság (1978. évi
IV. törvény 326. §),
c) vesztegetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 290. §], vesztegetés
elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés
bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §),
sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), gazdasági csalás (Btk. 374. §), információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás (Btk. 375. §), hûtlen kezelés (Btk. 376. §), hanyag kezelés (Btk. 377. §), orgazdaság (Btk. 379. §),
pénzhamisítás (Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), a költségvetési
csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel visszaélés
elõsegítése (Btk. 398. §), pénzmosás (Btk. 399–400. §), a számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §),
csõdbûncselekmény (Btk. 404. §), saját tõke csorbítása (Btk. 407. §), gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása (Btk. 409. §), tõkebefektetési csalás (Btk. 411. §).”
294. §

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
CIX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó
munkakörben nem alkalmazható, aki]
„b) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott
emberiség elleni bûncselekmény, személy elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés,
öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, kényszerítés, lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erõszak, egyesülési,
a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának megsértése, személyi szabadság
megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti
magánlaksértés, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet
IV. címében meghatározott hivatali bûncselekmény, V. címében meghatározott hivatalos személy elleni
bûncselekmény, embercsempészés, 259. § (1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének
megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg
kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, a visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi
szerzõdés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, közokirat
hamisítás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, lopás,
sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármû önkényes elvétele, 343. §
(2) bekezdés a) pontja és (4) és (5) bekezdése szerinti szökés és a 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy
szolgálati közeg elleni erõszak elkövetése miatt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem
(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),
kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni
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erõszak (Btk. 216. §), egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának
megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §),
tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény
(Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény
(Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),
terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320.§), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),
közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §),
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),
nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai
termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),
garázdaság (Btk. 339. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342–343. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos
bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §),
hûtlen kezelés (Btk. 376. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (Btk. 380. §), a Btk. 434. § (2) bekezdés
a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti szökés vagy a Btk. 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati
közeg elleni erõszak elkövetése miatt vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos
bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától
számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított három évig,”
295. §

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:)
„b) akit
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,
170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont
és (3)–(4) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. §
(3) bekezdés b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni
bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §),
közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása
(1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §),
visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény
263/B. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi
IV. törvény 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott
állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A. §), állatkínzás (1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi
IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény
282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal
(1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §,
327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény
343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdés, valamint 1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
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(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés
(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem
(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),
kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja
elleni erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezés szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának
megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §),
orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal
visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §), atomenergia alkalmazásával
visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet),
hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése
(Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem
mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel
vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása
(Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel
visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos
bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §),
hûtlen kezelés (Btk. 376. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (Btk. 380. §), vagy szökés és elöljáró vagy
szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés,
valamint Btk. 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján, vagy
bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,
elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el;”
296. § (1) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az e törvény szerinti áldozatsegítõ szolgáltatás és állami kárenyhítés (a továbbiakban együtt: támogatás) az áldozatot
akkor is megilleti, ha
a) bûncselekmény esetén]
„ab) a feljelentés elutasítására, illetve az eljárás megszüntetésére a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 25. §-ában – illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 32. §-ában – meghatározott büntethetõséget
megszüntetõ ok,”
(miatt került sor.)
(2) Az Ást. 8. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem kaphat kárenyhítést az áldozat, ha)
„h) a kárenyhítésre okot adó bûncselekmény miatt indult büntetõeljárásban, illetve a bûncselekménnyel
összefüggésben
1. hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 233–236. §, illetve Btk. 268–270. §),
2. hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve Btk. 271. §),
3. hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 238–241. §, illetve Btk. 272–275. §),
4. hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve Btk. 276. §),
5. a 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), illetve kényszerítés
hatósági eljárásban (Btk. 278. §),
6. mentõ körülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §, illetve Btk. 281. §),
7. bûnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §),
8. zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 249. §, illetve Btk. 287. §),
9. az elkövetõ, illetve az elkövetõ hozzátartozója sérelmére személy elleni erõszakos vagy közveszélyt okozó
bûncselekményt követett el, és azt a bíróság jogerõs határozatában megállapította.”
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A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 30. § d) pontjában a „[Btk. 56. § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény 52–54. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 56. § (2) bekezdés]” szöveg lép.

298. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi XCVIII. törvény) 58. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha)
„c) a személyi jog jogosultja foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 165. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 171. §] vagy a Btk. XXXVIII–XLIII. Fejezetében, illetve
a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében meghatározott bûncselekmény miatt
büntetett elõéletûvé válik, vagy a személyi jog jogosultját jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, vagy
a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alá kerül,”
(2) A 2006. évi XCVIII. törvény 58. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha)
„e) a személyi joggal rendelkezõ gyógyszerészt csõdbûncselekmény (Btk. 404. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 290. §) elkövetése miatt jogerõsen elítélik.”
(3) A 2006. évi XCVIII. törvény. 60/A. § (1) bekezdésében a „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gazdasági
bûncselekmény” szövegrész helyébe a „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §, illetve a 2013. június
30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 171. §) vagy a Btk. XXXVIII–XLIII. Fejezetében, illetve a 2013. június 30-ig
hatályban volt 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében meghatározott bûncselekmény” szöveg lép.
299. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 45. § (7) bekezdésében
az „önállóan, fõbüntetés kiszabása nélkül, illetve mellékbüntetésként” szövegrész helyébe a „büntetésként” szöveg
lép.

300. §

A Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vámhatóság az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított 5 évig õrzi meg.
Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az érintett kérelmére a tájékoztatását a vámhatóság a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az alábbi bûncselekményének felderítése érdekében
megtagadhatja:
a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás,
b) a 2013. június 30-ig hatályban volt terrorcselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 261. §], jogosulatlan pénzügyi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298/D. §),
pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
(1978. évi IV. törvény 303/B. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §),
csalás (1978. évi IV. törvény 318. §) hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §),
c) terrorcselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 314–316. §],
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), sikkasztás
(Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), hûtlen kezelés (Btk. 376. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), pénzmosás
(Btk. 399–400. §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), jogosulatlan
pénzügyi tevékenység (Btk. 408. §).”

301. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CVI. törvény) 25. § (1) bekezdés d)–e) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki)
„d) az alábbi bûncselekmények elkövetése miatt büntetett elõéletû:
da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében
meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bûncselekmény,
db) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós
bûncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bûncselekmény,
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XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bûncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott
pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmény, XLII. Fejezetében
meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmény vagy XLIII. Fejezetében
meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmény;
e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerõs ítéletében korlátozta;”
(2) A 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki)
„f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot
szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.”
302. §

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 10. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vezetõ állású személy nem lehet olyan személy, aki)
„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében
meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága
elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bûncselekmény, valamint XVIII. fejezetében
meghatározott vagyon elleni bûncselekmény elkövetése miatt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós
bûncselekmény, XXXV. Fejezetében meghatározott vagyon elleni erõszakos bûncselekmény, XXXVI. Fejezetében
meghatározott vagyon elleni bûncselekmény, XXXVII. Fejezetében meghatározott szellemi tulajdonjog elleni
bûncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bûncselekmény,
XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bûncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott
pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmény, XLII. Fejezetében
meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmény, valamint
XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmény elkövetése
miatt,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt
kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítéstõl számított öt évig, szándékos bûncselekmény
miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés
beálltától számított három évig,”

303. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. § w)–x) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„w) pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303–303/A. §-ában, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;
x) terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bûncselekmény elkövetéséhez
szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyûjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési
magatartások;”
(2) A Pmt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi információs egységként mûködõ hatóság az e törvény, valamint a Közösség területére belépõ, illetve
a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján tudomására jutott információt kizárólag
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az alábbi bûncselekmények megelõzésének,
felderítésének, nyomozásának elõsegítése céljából továbbíthatja a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság,
a nemzetbiztonsági szolgálat, a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény rendelkezéseinek
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megfelelõen az EUROPOL, továbbá a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv részére:
a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
b) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), az
emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), a tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény
204. §), az üzletszerû kéjelgés elõsegítése (1978. évi IV. törvény 205. §), a kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §),
a kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), a hivatali visszaélés (1978. évi
IV. törvény 225. §), a bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), a vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250–255/A. §),
a befolyással üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256. §), a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény
258/B. §, 258/C. § 258/D. §), a befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban (1978. évi
IV. törvény 258/E. §), a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),
a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), a bûnszervezetben részvétel
(1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), a visszaélés nemzetközi
szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), a tiltott szerencsejáték szervezése (1978. évi IV. törvény
267. §), a visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel (1978. évi IV. törvény 279. §), a környezetkárosítás (1978. évi
IV. törvény 280. §), a természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §), a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
(1978. évi IV. törvény 281/A. §), a visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282. §, 282/A. §, 282/B. §, 282/C. §,
283. §), a visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény
303–303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 303/B. §),
a jogosulatlan pénzügyi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298/D. §), a költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény
310. §), a sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), a csalás (1978. évi IV. törvény 318. §), a hûtlen kezelés bûncselekménye
(1978. évi IV. törvény 319. §), valamint valamennyi gazdasági bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) és
vagyon elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet),
c) a kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), a kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), a kóros szenvedélykeltés
(Btk. 181. §), a kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), a kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), az
ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés (Btk. 189. §), az emberrablás (Btk. 190. §), az emberkereskedelem (Btk. 192. §),
a kerítés (Btk. 200. §), a prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), a kitartottság (Btk. 202. §), a gyermekpornográfia
(Btk. 204. §), a környezetkárosítás (Btk. 241. §), a természetkárosítás (Btk. 242–243. §), a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése (Btk. 248. §), a radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a vesztegetés
(Btk. 290. §), a vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), a hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), a hivatali vesztegetés elfogadása
(Btk. 294. §), a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), a vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyás vásárlása (Btk. 298. §), a befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), a hivatali
visszaélés (Btk. 305. §), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
(Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi
szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §),
a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §), embercsempészés (Btk. 353. §), a tiltott szerencsejáték szervezése (Btk. 360. §), illetve a Btk.
XXXV–XLII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”
(3) A Pmt. 29. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (1) bekezdésben meghatározott statisztika tartalmazza:]
„e) a 26. § (1) bekezdése alapján továbbított információk felhasználásával, valamint a 2013. június 30-ig hatályban volt
pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §) és terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), illetve
a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus
finanszírozása (Btk. 318. §) és a pénzmosás (Btk. 399–400. §) bûncselekmények gyanúja alapján indult
büntetõeljárások számát, a bûncselekmények minõsítését, a gyanúsítottak számát, a nyomozás során alkalmazott
kényszerintézkedések meghatározását, számát, valamint a nyomozás befejezésének módját;”
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304. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenység szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXXXVIII. törvény) 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az (1) és (4) bekezdés, a 23. §, a 37. § (2a) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja, valamint a 116. § (1) bekezdés
a) pontja szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás
(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, a vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra
alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
1978. évi IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés
haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi
IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az
önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében meghatározott
bûncselekmények, továbbá a 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott
bûncselekmények,
b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád
(Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §),
a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),
terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel
(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés
(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”
(2) A 2007. évi CXXXVIII. törvény 1. mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”
305. § (1) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLIX. törvény) 3. § (1) bekezdés
63. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„63. büntetlen elõéletû: akinek e törvényben külön nevesített tevékenység végzéséhez és vezetõ állás betöltéséhez
feltétel a büntetlen elõélet, annak büntetlen elõéletét
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás
(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi
IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §),
az önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezetének III. címében, továbbá
XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,
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b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 252. §], a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §),
a hamis tanúzás (Btk. 272. §) a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §),
a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények, a terrorcselekmény
(Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása
(Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés
által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy
szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények
tekintetében kell – a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal –
igazolnia.”
(2) A 2007. évi CLIX. törvény 88. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A viszontbiztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor
is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lõfegyverrel vagy lõszerrel
visszaéléssel, pénzmosással,
b) kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének
elõsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lõfegyverrel
vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
c) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel
van összefüggésben.”
306. § (1) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
(a továbbiakban: Fémtv.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem adható engedély, ha a kérelmezõt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ tisztségviselõjét a 2013.
június 30-ig hatályban volt gazdasági bûncselekmény vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében
meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült
a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”
(2) A Fémtv. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fémkereskedelmi hatóság visszavonja a fémkereskedelmi engedélyt, ha)
„d) a fémkereskedõt, a fémkereskedõ vezetõjét, vezetõ tisztségviselõjét a 2013. június 30-ig hatályban volt gazdasági
bûncselekmény vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében
meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésével
a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól nem mentesült,”
307. §

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Nem lehet egyéni vállalkozó:)
„b) akit
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény
XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény
XVIII. Fejezet) bûncselekmény,
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bb) korrupciós [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon
elleni erõszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk.
XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk.
XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértõ (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit
és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni
(Btk. XLIII. Fejezet) bûncselekmény
miatt jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fûzõdõ hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül,”
308. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplõ, aki)
„h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bûnszervezetben
részvétel – ideértve a bûncselekmény bûnszervezetben történõ elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bûncselekményt, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmények, bûnszervezetben részvétel – ideértve
bûncselekmény bûnszervezetben történõ elkövetését is –, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy
pénzmosás bûncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bûncselekményt követett el, feltéve, hogy
a bûncselekmény elkövetése jogerõs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ
hátrányok alól nem mentesült;”
(2) A Kbt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bûncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett ajánlattevõ esetében
a) bûnszervezetben részvétel bûncselekmény esetén a szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl szóló, 2008. október 24-i
2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bûnszervezetben való részvételhez kapcsolódó
bûncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági
vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bûncselekmény esetén az 1997.
május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bûncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló
egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás bûncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelõzésérõl
szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást
kell érteni.”
309. § (1) A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXII. törvény) 12. §
b) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek
a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés
megkötésének kezdeményezése során)
„b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt,
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274–277. §-ában vagy
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában
meghatározott bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”
(2) 2011. évi CXXII. törvény 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes
személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, akivel szemben
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a 2013. június 30-ig
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) bekezdésében és 393. §-ában meghatározott
bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”
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310. § (1) Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az 1. §-ban megjelölt feladatok teljesítése érdekében az ügyészség)
„e) törvényességi felügyeletet lát el a büntetések, a mellékbüntetések, az intézkedések, a személyi szabadságot elvonó
és azt korlátozó eljárási kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint a bûnügyi, a szabálysértési, a körözési
nyilvántartás és a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának végrehajtásáról szóló
jogszabályi rendelkezések megtartása felett, továbbá közremûködik a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában;”
(2) Az Ütv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész az e címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely idõpontban és helyen ellenõrizheti
a törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások végrehajtásának, a fogvatartottakkal való
bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését.
E rendelkezés megfelelõ alkalmazásával jár el az utógondozás, a bûnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás,
valamint a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának vonatkozásában is.”
311. §

A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontjában a „nemi
erkölcs elleni bûncselekmény” szövegrész helyébe a „nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény”
szöveg lép.

312. §

A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának idõtartama alatt)
„b) öt évet el nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt szándékos testi sértés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 170. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. §
(1) bekezdés], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (1) bekezdés], embercsempészés [1978. évi
IV. törvény 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban
[1978. évi IV. törvény 226. § (1) bekezdés], vesztegetés [1978. évi IV. törvény 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés,
254. § (1) bekezdés], befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [1978. évi
IV. törvény 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés], vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatban [1978. évi IV. törvény 258/E. § (2) bekezdés],
bb) szándékos testi sértés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 164. §
(3) bekezdés], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 192. §
(1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 290. § (1) és (4) bekezdés], vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (1) bekezdés], hivatali
vesztegetés [Btk. 293. § (1) és (3) bekezdés], befolyás vásárlása (Btk. 298. §), hivatali visszaélés (Btk. 305. §) vagy
embercsempészés [Btk. 353. § (1) bekezdés]
bûncselekményt”
(követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.)

313. § (1) A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.)
8. § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (2) és (5)–(7) bekezdés szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás
(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi
IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az
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önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és
XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,
b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád
(Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §),
a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott
bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),
a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel
(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés
(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”
(2) A Batv. 1. mellékletének 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”
314. §

Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 14. §-a.

315. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CXX. törvény) 5. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet az (1) bekezdésben meghatározott személy,
a) aki büntetett elõéletû,
b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,
170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont
és (3)–(4) bekezdése, nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. §
(3) bekezdés b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni
bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszély
okozása [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdése], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi
IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas
jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi
IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai
termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben
részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés
nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi
IV. törvény 266/A. §), állatkínzás (1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás
(1978. évi IV. törvény 273. §), környezetkárosítás (1978. évi IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény
281. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi
IV. törvény 283/A. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §), szökés
és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés
a) pont és (4)–(5) bekezdése, valamint 355. § (2) bekezdés a) pontja] alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet
bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem
telt el,
c) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni
bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás
feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése
(Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni
erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának
megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],
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kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §),
kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), szexuális erõszak
(Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], környezetkárosítás (Btk. 241. §), természetkárosítás (Btk. 242. §),
állatkínzás (Btk. 243. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §),
radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény
(Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §),
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba
kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés],
közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
(Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés
(Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs
felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni
erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–376. § és
379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. §
(2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy olyan bûntett miatt, amelyet
bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem
telt el,
d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”
(2) A 2012. évi CXX. törvény 5. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés
b) vagy c) pontjában” szöveg lép.
316. §

Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 73. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a képviselõk polgári jogi felelõsségére és
a következõ bûncselekményekre:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény szerinti közösség elleni
izgatás, nemzeti jelkép megsértése, a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bûneinek nyilvános tagadása,
visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott
terjesztésû minõsített adattal,
b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti közösség elleni uszítás, nemzeti jelkép megsértése,
a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bûneinek nyilvános tagadása, minõsített adattal visszaélés.”

317. §

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 20. § (6) bekezdés
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minõsül különösen és a pénzforgalmi szemléletû
eredményt növeli a következõ ügyletekhez kapcsolódóan a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés:)
„d) kiadás, amely
da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott
vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi
kapcsolatokban,
db) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,
hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés
elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés
bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel, és az elkövetés tényét jogerõs bírósági
ítélet megállapította,”

12. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény eltérõ tartalommal hatálybalépõ rendelkezései
318. § (1) A Btk. 6. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Nem bûnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bûncselekmény az, ha az elkövetõ ugyanolyan
bûncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid idõközönként többször követ el.”
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(2) A Btk. 11. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az elõkészület már önmagában is megvalósít más bûncselekményt,
az elkövetõ e bûncselekmény miatt büntethetõ.”
(3) A Btk. 45. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.
Ha a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó
szabadságvesztés nem hajtható végre.”
(4) A Btk. 47. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A közérdekû munkát az elítélt, ha törvény eltérõen nem rendelkezik, hetente legalább egy napon – a heti
pihenõnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi.”
(5) A Btk. 56. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A jármûvezetéstõl eltiltás tartamába be kell számítani azt az idõt, amelynek tartamára az elkövetõ vezetõi
engedélyét – a jármûvezetéstõl eltiltásra ítélését megelõzõen – a bûncselekménnyel összefüggésben a helyszínen
elvették, vagy azt a hatóságnál leadta.”
(6) A Btk. 68. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha az elkövetõ a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan
megszegi, a bíróság büntetést szab ki. Ha az elkövetõ a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja
igazolni, a jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy alkalommal legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható.”
(7) A Btk. 72. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha
a) az elkövetõ gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok
miatt nem büntethetõ,
b) ha az elkövetõt megrovásban részesítették,
c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem
idõtartama alatt nem hajtható végre.”
(8) A Btk. 75. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A vagyonelkobzást akkor is el kell rendelni, ha
a) az elkövetõ gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok
miatt nem büntethetõ,
b) ha az elkövetõt megrovásban részesítették,
c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem
idõtartama alatt nem hajtható végre.”
(9) A Btk. 113. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„113. § (1) Fiatalkorúval szemben pénzbüntetést akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme vagy megfelelõ
vagyona van.
(2) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetés legkisebb mértéke tizenöt, legnagyobb mértéke kétszázötven napi tétel, az
egynapi tétel összegét legalább ötszáz, legfeljebb ötvenezer forintban kell meghatározni.
(3) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetést behajthatatlansága esetén
a) ha a 112. § lehetõvé teszi, közérdekû munkára vagy
b) szabadságvesztésre
kell átváltoztatni.
(4) A pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkát úgy kell megállapítani, hogy egy napi tétel helyébe két óra
közérdekû munka lép. Egyebekben a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkára a 47. §-ban foglaltak irányadóak
azzal, hogy annak tartama eltérhet a 47. § (1) bekezdésében meghatározottaktól.
(5) Ha a fiatalkorú a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekû munkát vagy annak hátralévõ
részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Egyebekben a 48. §-ban foglaltak irányadóak.”
(10) A Btk. 127. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendõrség, az Országgyûlési Õrség,
a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja.”
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(11) A Btk. 140. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A 127. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott katonák esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti várakozási idõn
kötelezõ várakozási idõt kell érteni.”
(12) A Btk. 203. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik, bûntett miatt
három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(13) A Btk. 203. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Aki részben vagy egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki
magát, egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(14) A Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyrõl vagy személyekrõl pornográf felvételt)
„c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz, két évtõl
nyolc évig”
(terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.)
(15) A Btk. 204. § (5) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, aki)
„b) olyan pornográf mûsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen
személyek szerepelnek,”
(16) A Btk. 248. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt
a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.”
(17) A Btk. 248. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) E § alkalmazásában
a) hulladék: mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minõsít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség,
egészség, a föld, a víz, a levegõ vagy azok összetevõi, illetve élõ szervezet egyedének veszélyeztetésére;
b) hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladéknak a hulladékról szóló törvényben meghatározott gyûjtése,
begyûjtése, szállítása – ideértve az országba történõ behozatalt, onnan történõ kivitelt, valamint az azon történõ
átszállítást – , elõkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.”
(18) A Btk. 315. § (1)–(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Aki a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bûntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös
elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elõsegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítõ feltételeket
biztosítja, bûntett miatt két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményeket a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott
bûntettnek terrorista csoportban történõ elkövetése érdekében valósítja meg, öt évtõl tíz évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(19) A Btk. 346. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„346. § (1) Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja,
a) mástól, annak beleegyezése nélkül jogtalanul megszerez,
b) jogtalanul megsemmisít, megrongál, vagy
c) mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elõl jogtalanul eltitkol,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Ha más bûncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki jogtalan haszonszerzés céljából
közokiratot átad vagy átvesz.
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt magánokiratra azért követi el, hogy jogtalan elõnyt
szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(20) A Btk. 370. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha
a) a lopást kisebb értékre vagy
b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
ba) bûnszövetségben,
bb) közveszély színhelyén,
bc) üzletszerûen,
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bd) dolog elleni erõszakkal – ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt
állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik –,
be) zsebtolvajlás útján,
bf) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz egyidejû elvételével,
bg) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és
beleegyezése nélkül bemenve,
bh) hamis vagy lopott kulcs használatával,
bi) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetõvel közösen használó sérelmére, vagy
bj) erdõben jogellenes fakivágással
követik el.
(3) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha
a) a lopást nagyobb értékre vagy
b) a kisebb értékre elkövetett lopást
ba) a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon,
bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,
bc) vallási tisztelet tárgyára,
bd) holttesten lévõ tárgyra, illetve temetõben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,
be) nemesfémre
követik el.
(4) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha
a) a lopást jelentõs értékre vagy
b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon
követik el.
(5) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha
a) a lopást különösen nagy értékre vagy
b) a jelentõs értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon
követik el.
(6) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha
a) a lopást különösen jelentõs értékre vagy
b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon
követik el.”
(21) A Btk. 393. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Aki
a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek
a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy
megszerez,
b) hamis vagy meghamisított, az a) pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközt, vagy az elektronikus készpénz-helyettesítõ fizetési eszközön tárolt adatokat vagy az ahhoz
kapcsolódó biztonsági elemeket átad, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(22) A Btk. a 404. §-t követõen a következõ alcímmel és 404/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
404/A. § Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlõ tudomást szerez a számvitel rendjének
megsértése (403. §) vagy csõdbûncselekmény (404. §) elkövetésérõl, és errõl a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz
jelentést, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(23) A Btk. 462. § (2) bekezdés f) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Nem bûncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha)
„f) a rossz minõségû termék forgalomba hozatalát vagy a versenytárs utánzását százezer forintot meg nem haladó
értékre”
(követik el.)
(24) Nem lép hatályba a Btk. 45. § (8) bekezdése.
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13. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény módosítása
319. §

A Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(hivatalos személy:)
„b) az országgyûlési képviselõ, a nemzetiségi szószóló és a Magyarországon megválasztott európai parlamenti
képviselõ,”

14. Záró rendelkezések
320. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 180. § (1) bekezdés a) pontja 2013. január 2-án lép hatályba.
(3) A 36. §, a 197. § (3) bekezdése, a 200. § (4) bekezdése, a 205. §, a 218–219. §, a 221. §, a 225–227. §, a 229. §, a 231. §,
a 233. § (1) bekezdés a) és c) pontja, (2) bekezdés d) és f) pontja, a 256. §, a 314. § és a 318. § 2013. február 1-jén lép
hatályba.
(4) Az 1–35. §, a 37–151. §, a 153–176. §, a 177. § (3) bekezdése, 178–179. §, a 180. § (1) bekezdés b)–d) pontja, a 180. §
(2) bekezdése, a 181–196. §, a 197. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, a 198–199. §, a 200. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése,
a 201–204. §, a 206–208. §, a 212. §, a 214–217. §, a 220. §, a 222–224. §, a 228. §, a 230. §, a 232. §, a 233. § (1) bekezdés
b) pontja és (2) bekezdés a)–c) és e) pontja, a 235–255. §, a 257–260. §, a 261. § (2)–(5) bekezdése és (6) bekezdés
b)–d) pontja, a 262–290. §, a 291. § (1), (2), és (4)–(10) bekezdése, a 292–313. § és a 315–317. § 2013. július 1-jén lép
hatályba.
(5) A 291. § (3) bekezdése 2013. július 2-án lép hatályba.
(6) A 234. § a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, a SIS II alkalmazhatóságáról szóló tanácsi határozatban foglalt
napon lép hatályba.
(7) A 319. § az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló
ülésének napján lép hatályba.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott naptári napot a rendészetért felelõs miniszter határozatával közzéteszi a Magyar
Közlönyben.
321. §

E törvény
a) 18. §-a, 113. §-a, 258. § (1)–(10) és (13) bekezdése, valamint 263. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
b) 288. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,
c) 316. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minõsül.

322. §

E törvény 67. § (7) bekezdése és 68. §-a a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és
a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011.
december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 77., 105., 163., 174., 283. és 288. §-a az
irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

„1. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 3. § (2)–(3) bekezdése, 25. § (3) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, 94. §-a és 156. § (6)–(7) bekezdése értelmében a
bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

2.
3.

5.
6.

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint

bűnszervezetben való bűnszervezetben részvétel bűntette
részvétel
bűnszervezetben elkövetett
bűncselekmények
terrorizmus
terrorcselekmény bűntette

4.

emberkereskedelem

C

terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása bűntette
terrorizmus finanszírozása bűntette
emberkereskedelem bűntette

7.

vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
8.
üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntette
9. gyermekek szexuális szexuális kényszerítés bűntette
kizsákmányolása és
gyermekpornográfia
10.
szexuális erőszak bűntette
11.
12.

szexuális visszaélés bűntette
kerítés bűntette

13.

prostitúció elősegítésének bűntette

14.
15

gyermekprostitúció kihasználásának bűntette
gyermekpornográfia bűntette

D

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint

321. § (1) bekezdés bűnszervezetben részvétel bűntette
459. § (1) bekezdés 1. bűnszervezetben elkövetett
pont bűncselekmények
314. §, 315. § a (3) terrorcselekmény bűntette
bekezdés kivételével,
316. §
317. §
318. §
192. § a (7) bekezdés
kivételével
353. § (2) bekezdés a)
pont
353. § (3) bekezdés d)
pont
196. §

E

emberkereskedelem bűntette
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntette

197. § erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
198. § megrontás bűntette
200. § tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy sérelmére elkövetett kerítés
bűntette
201. § kiskorút foglalkoztató bordélyház
fenntartásával elkövetett üzletszerű kéjelgés
elősegítésének bűntette
203. §
204. § a (6) bekezdés tiltott pornográf felvétellel visszaélés
kivételével bűntette

263/C. § (1) bekezdés
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A
A kerethatározatban
megjelölt
bűncselekményfajták
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1. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez

137. § 8. pont
261. § a (6) bekezdés
kivételével

175/B. §
218. § (2) bekezdés a)
pont
218. § (3) bekezdés c)
pont

197. §
198. §
201–202/A. §
207. § (3) bekezdés a)
pont
205. § (3) bekezdés a)
pont
204. §
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16.

kábítószerek és
pszichotróp anyagok
tiltott kereskedelme

17.

kábítószer-kereskedelem bűntette

kábítószer birtoklás bűntette egyes esetei
(ország területére behoz, onnan kivisz, vagy
azon átszállít)

18.

kábítószer készítésének elősegítése bűntette

19.

kábítószer-prekurzorral visszaélés bűntette

20.
21.
22.
23.

25.

26.

új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés bűntette
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel
visszaélés bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom
megszegésének bűntette (lőfegyver, lőszer,
robbanóanyag, robbantószer, ezek
felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb
katonai célú felhasználásra szánt termék)
haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással
visszaélés bűntette

282/A. §
282/B. § (1)–(4)
bekezdés, (6) bekezdés,
(7) bekezdés b) pont

182. § (1)–(3) bekezdés kábítószer előállításához szükséges anyagra
elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette;
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
183. § (1) bekezdés kábítószer előállításához használt anyaggal
visszaélés bűntette (forgalomba hoz,
kereskedik, országba behoz, onnan kivisz
vagy az ország területén átvisz, átad)
kábítószerfüggő személy által elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
184. § új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
324. § robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés bűntette

282. § (3) bekezdés b)
pont;
282. § (4) bekezdés

178. § (1)–(4) bekezdés,
(5) bekezdés b) pont,
179. § (1)–(5) bekezdés,
(6) bekezdés b) pont

325. § a (4) bekezdés
kivételével
326. § a (7) bekezdés
kivételével
327. § (3) bekezdés a)
pont

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel
visszaélés bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú
felhasználásra szánt termék
kereskedelmével összefüggésben elkövetett
megszegésének bűntette

329. § haditechnikai termékkel visszaélés bűntette

282. § (2) bekezdés, (5)
bekezdés b) pont;

283/A. § (1) bekezdés

282/C. § (2)–(4)
bekezdés
283/B. §
263. §
263/A. §
264/C. § a (4) bekezdés
kivételével
261/A. § (3) bekezdés a)
pont

263/B. § (1) bekezdés b)
pont
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24.

fegyverek, lőszerek
és robbanóanyagok
tiltott kereskedelme

kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál,
átad, forgalomba hoz, kereskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette (országba
behoz, onnan kivisz vagy az ország
területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette (országba behoz, onnan
kivisz, vagy az ország területén átvisz);

176. § (1)–(4) bekezdés,
(5) bekezdés b) pont, (6)
bekezdés
177. §

•
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29.

hivatali vesztegetés bűntette

30.

hivatali vesztegetés elfogadása bűntette

vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
294. § (1)–(4) bekezdés vesztegetés bűntette

31.

vesztegetés bírósági vagy hatósági
eljárásban bűntette
vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban bűntette
vesztegetés feljelentésének elmulasztása
bűntette

34.

befolyás vásárlása bűntette

35.

befolyással üzérkedés bűntette

36. csalással kapcsolatos költségvetési csalás bűntette
bűncselekmények,
ideértve az Európai
Közösségek pénzügyi
érdekeinek
védelméről szóló,
1995. július 26-i
egyezmény
értelmében az Európai
Közösségek pénzügyi
érdekeit sértő
csalásokat is
37.
a költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
bűntettét

vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
295. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés bűntette
296. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés bűntette
297. § vesztegetés feljelentésének elmulasztása,
vesztegetés feljelentésének elmulasztása
nemzetközi kapcsolatban
298. § a (2) bekezdés befolyás vásárlása bűntette
kivételével
299. § befolyással üzérkedés bűntette
300. § (2) bekezdés
396. § (2)–(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette,

397. § költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztásának bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése bűntettét

254. § az (1) bekezdés
kivételével
252. §, 255/A. § (1)
bekezdés
253. §, 255/A. § (2)
bekezdés,
258/B. §
250. §, 255/A. § (1)
bekezdés
258/D. §
255. §, 255/A. § (2)
bekezdés
255. §, 255/A. § (1)
bekezdés
255/B. §,
258/F. §

2012. évi 12. szám

vesztegetés elfogadása bűntette

33.

vesztegetés bűntette

•

28.

290. § az (5) bekezdés vesztegetés bűntette
kivételével
291. § az (5) bekezdés vesztegetés bűntette
kivételével
293. § (1)–(4) bekezdés vesztegetés bűntette

32.

korrupció
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27.

256/A. § (1) bekezdés
256. §
310. § (2)–(7) bekezdés

310/A. §

477

478

38. bűncselekményekből bűnpártolás bűntette, amennyiben a
származó jövedelmek bűncselekményből származó előny biztosításában
tisztára mosása
való közreműködéssel követik el
39.
orgazdaság bűntette
40.
pénzmosás bűntette
41.
pénzmosás vétségének minősített esetei
42. pénzhamísítás,
pénzhamisítás bűntette
ideértve az euró
hamisítását is
43.
pénzhamisítás elősegítése bűntette
44. számítógépes
információs rendszer felhasználásával
bűncselekmények
elkövetett csalás bűntette
45.
46.
47. környezettel
kapcsolatos
bűncselekmények,
ideértve a
veszélyeztetett
állatfajok, a
veszélyeztetett
növény fajok és
növényfajták tiltott
kereskedelmét is

49.
50.
51.
52.
53.

helyrehozhatatlan károsodást okozó
környezetkárosítás vétsége
természetkárosítás bűntette

helyrehozhatatlan károsodást okozó
környezetkárosítás vétsége
természetkárosítás bűntette

állatkínzás bűntette
állatkínzás
állatkínzás
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
bűntette
249. § (1) bekezdés környezetkárosítás

300/C. § (3)-(4 bekezdés
313/C. § (1)-(6)
178/A. §
300/C. § (3)–(4)
bekezdés
280. § (1)–(2) bekezdés

280. § (3) bekezdés 3.
fordulata
281. § (1)–(3) bekezdés
266/B. §
266/B. § (2) bekezdés
266/B. § (2) bekezdés
281/A. § (1)–(2)
bekezdés
280. § (2) bekezdés
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állatkínzás bűntette
orvvadászat bűntette
tiltott állatviadal szervezésének bűntette
a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
bűntette
ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés
bűntette

241. § (2) bekezdés 3.
fordulata
242. § (1)–(2) bekezdés
243. § (1)–(2) bekezdés
244. § (2) bekezdés
245. §
247. § (1) bekezdés
248. § (1)–(2) bekezdés

326. § (3)–(6) bekezdés
303. § (1)–(4) bekezdés
303/A. § (2) bekezdés
304. § (1)–(3) bekezdés
306. § (2) bekezdés

•

54.

információs rendszer vagy adat
megsértésének bűntette
környezetkárosítás bűntette

390. § (2) bekezdés
375. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
422. § (1) bekezdés d)
magántitok jogosulatlan megismerése
pont, (3)–(4) bekezdés
423. § (2)–(3) bekezdés számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bűntett
241. § (1) bekezdés környezetkárosítás bűntette

244. § (2) bekezdés
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48.

tiltott adatszerzés bűntette

282. § (2) bekezdés bűnpártolás bűntette, amennyiben a
bűncselekményből származó előny
biztosításában való közreműködéssel követik el
379. § (3)–(6) bekezdés orgazdaság bűntette
399. § (1)–(4) bekezdés pénzmosás bűntette
400. § (2) bekezdés pénzmosás vétségének minősített esetei
389. § a (4) bekezdés pénzhamisítás bűntette
kivételével hamis pénz kiadásának bűntette

60.
61.
62.
63.
64.
65.

foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés
szerinti eredményt kivéve
közlekedés biztonsága elleni bűntett
vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése bűntette
közúti veszélyeztetés bűntette
járművezetés ittas állapotban bűntette
járművezetés bódult állapotban bűntette

emberi szervek és
emberi test tiltott felhasználása bűntette
szövetek tiltott
kereskedelme
66. emberrablás,
emberrablás bűntette
személyi szabadságtól
való jogellenes
megfosztás és túszejtés
67.
emberrablás feljelentésének elmulasztása
bűntette
68.
személyi szabadság megsértése bűntette
69.
kényszerítés bűntette
70.
jogellenes fogvatartás bűntette

160. § a (4) bekezdés emberölés bűntette
kivételével
161. § erős felindulásban elkövetett emberölés
bűntette
164. § a (2), (4), (7) és testi sértés bűntette
(9) bekezdés kivételével
165. § (3) bekezdés foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti
eredményt kivéve
232. § (2) bekezdés közlekedés biztonsága elleni bűntett
233. § (2) bekezdés vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése bűntette
234. § (2) bekezdés közúti veszélyeztetés bűntette
236. § (2)–(3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés
bűntette
237. § (2)–(3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés
bűntette
175. § (1)–(3) bekezdés emberi test tiltott felhasználása bűntette

218. § (1)–(3) bekezdés
166. § a (4) bekezdés
kivételével
167. §
170. § az (1), (5) és (7)
bekezdés kivételével
171. § (3) bekezdés
184. § (2) bekezdés
185. § (2) bekezdés
186. § (2) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
173/I. § (1)–(3) bekezdés

190. § a (6) bekezdés emberrablás bűntette
kivételével

175/A. § a (6) bekezdés
kivételével

191. § emberrablás bűntette

175/A. § (7) bekezdés

194. § személyi szabadság megsértése bűntette
195. § kényszerítés bűntette
304. § jogellenes fogvatartás bűntette
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59.

353. § (1)–(3) bekezdés embercsempészés bűntette

•

segítségnyújtás
embercsempészés bűntette
jogellenes beutazáshoz
és tartózkodáshoz
56. szándékos emberölés, emberölés bűntette
súlyos testi sértés
57.
erős felindulásban elkövetett emberölés
bűntette
58.
testi sértés bűntette
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55.

175. §
174. §
228. §

479

480

71.
72.

rasszizmus és
idegengyűlölet

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése
bűntette
közösség tagja elleni erőszak bűntette

73.
74.

közösség elleni uszítás bűntette
a nemzeti szocialista vagy kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
bűntette
75. szervezett lopás vagy rablás bűntette
fegyveres rablás
76
77.

78.
79.
80.
81.

216. § a (4) bekezdés közösség tagja elleni erőszak bűntette
kivételével
332. § közösség elleni izgatás bűntette
333. § a nemzeti szocialista vagy kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
365. § (3) bekezdés a)– rablás bűntette
d) pont, (4) bekezdés b)–
c) pont

366. § (2) bekezdés b)–
c) pont, (3) bekezdés b)
pont
kulturális javak bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette
370. § (3) bekezdés b)
ideértve a régiségeket
pont ba) alpont, (4)
és műtárgyakat is bekezdés b) pont, (5)
tiltott kereskedelme
bekezdés b) pont, (6)
bekezdés b) pont
védett kulturális javakkal visszaélés bűntette
358. §
orgazdaság bűntette egyes esetei
379. § (3) bekezdés b)–c)
pont
csalás
csalás bűntette
373. § a (2) bekezdés
kivételével
gazdasági csalás bűntette
374. § a (2) bekezdés
kivételével
információs rendszer felhasználásával
375. §
elkövetett csalás bűntette

84.

költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása bűntette

visszaélés kulturális javakkal
orgazdaság bűntette egyes esetei
csalás bűntette

számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
396. § (2)–(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
adócsalás bűntettét, valamint a
munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás bűntettét
397. § költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztásának bűntette

321. § (3) bekezdés a) és
c) pont, (4) bekezdés a),
c) és d) pont, valamint (5)
bekezdés
322. § (2) bekezdés b)
pont, (3) bekezdés b) pont
316. § (4) bekezdés b)
pont 1. alpont, (5)
bekezdés b) pont, (6)
bekezdés b) pont, (7)
bekezdés b) pont
216/B. §
326. § (3) bekezdés b)-d)
pont
318. § (1), (4)–(7)
bekezdés
300/C. § (3)–(4) bekezdés
313/C. § (1)–(6) bekezdés
310. § (2)–(7) bekezdés

310/A. §

2012. évi 12. szám

költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
adócsalás bűntettét, valamint a munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás bűntettét

bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette

174/B. § a (3) bekezdés
kivételével
269. §
269/C. §

•

83.

kifosztás bűntette

174/A. §
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82.

kifosztás bűntette

215. § lelkiismereti és vallásszabadság
megsértésének bűntette

zsarolás és védelmi
pénz szedése

89.
90.

hivatalos okmányok
hamisítása és azzal
való kereskedés

384. § bitorlás bűntette

329. §

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése bűntette
védelmet biztosító műszaki intézkedés
kijátszása bűntette

közokirat-hamisítás bűntette
hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás bűntette
egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette

92.
93.
94. fizetőeszközök
95. hamisítása
96.

98.
99.

bitorlás bűntette

iparjogvédelmi jogok megsértése bűntette

91.

97.

174. §
323. §

hormontartalmú
anyagok és más,
növekedésserkentők
tiltott kereskedelme

nukleáris és
radioaktív anyagok
tiltott kereskedelme
100. lopott gépjárművek
kereskedelme
101.

jövedékkel visszaélés elősegítése bűntette
(előállít, forgalomba hoz)
pénzhamisítás bűntette
pénzhamisítás elősegítése bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés bűntette
teljesítményfokozó szerrel visszaélés
bűntette
egészségügyi termék hamisítása
radioaktív anyaggal visszaélés bűntette
orgazdaság bűntette
költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet bűntettét

385. § (3)–(4) bekezdés szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése bűntette
386. § (3) bekezdés szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok védelmét biztosító műszaki
intézkedés kijátszása bűntette
388. § (2)–(3) bekezdés iparjogvédelmi jogok megsértése bűntette
342. § (1) bekezdés közokirat-hamisítás bűntette
343. § hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
347. § egyedi azonosító jel meghamisításának
bűntette
398. § (2) bekezdés jövedékkel visszaélés elősegítésének
bűntette (előállít, forgalomba hoz)
389. § (1)–(3) bekezdés pénzhamisítás bűntette
390. § (2) bekezdés
393. § (2)–(3) bekezdés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés bűntette
185. § (1)-(3) bekezdés

186. §
250. § a (4) bekezdés radioaktív anyaggal visszaélés bűntette
kivételével
379. § a (2) bekezdés orgazdaság bűntette
kivételével
396. § (2)–(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet bűntettét

329/A. § (3)–(4)
bekezdés
329/B. § (3) bekezdés
329/D. § (2)–(3)
bekezdés
274. § (1) bekezdés
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88.

195. § kényszerítés bűntette
367. § zsarolás bűntette

•

86. termékhamisítás és
iparjogvédelmi jog
megsértése
87.

kényszerítés bűntette
zsarolás bűntette
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85.

275. §
277/A. §
311/B. § (2) bekezdés
304. § (1)–(3) bekezdés
313/C. § a (2) és a (7)
bekezdés kivételével

264. § a (4) bekezdés
kivételével
326. § a (2) bekezdés
kivételével
310. § (2)–(7) bekezdés

481

482

102. erőszakos közösülés

szexuális kényszerítés bűntette
szexuális erőszak bűntette

103. gyújtogatás

közveszély okozása bűntette

104.

robbanóanyag vagy robbantószer
felhasználásával elkövetett rongálás bűntette

105. a Nemzetközi
a Btk. XIII. és XIV. Fejezetében felsorolt
Büntetőbíróság
bűncselekmények
joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
106. légi vagy vízi jármű jármű hatalomba kerítése bűntette
jogellenes hatalomba
kerítése
107. szabotázs

rombolás bűntette

108.
109.

fogolyzendülés bűntette
közveszély okozása bűntette

110.

közérdekű üzem működése megzavarása
bűntette

196. §
197. § erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
322. § az (5)–(6) közveszélyokozás bűntette
bekezdés kivételével
371. § (4) bekezdés c) robbanóanyag/robbantószer
pont felhasználásával elkövetett rongálás
bűntette
152. § és a 158. § a Btk. XI. fejezetében felsorolt
kivételével bűncselekmények
320. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése bűntette
257. § rombolás bűntette
284. § (1)–(4) bekezdés
322. § az (5)–(6)
bekezdés kivételével
323. § az (5) bekezdés
kivételével

197. §
198. §
259. §
324. § (4) bekezdés c)
pont
154. § és a 165. §
kivételével
262. §

142. §

fogolyzendülés
közveszélyokozás bűntette

246. §
259. § (1)–(3) bekezdés

közérdekű üzem működése
megzavarásának bűntette

260. § (1)–(4) bekezdés

”
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2. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez
„12. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 148. § (6) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

3.

terrorizmus

bűnszervezetben részvétel bűntette
bűnszervezetben elkövetett
bűncselekmények
terrorcselekmény bűntette

4.

terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása bűntette
5.
terrorizmus finanszírozása bűntette
6.
emberkereskedelem
emberkereskedelem vétsége és bűntette
7.
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
8.
üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntette
9.
gyermekek szexuális szexuális kényszerítés bűntette
kizsákmányolása és
gyermekpornográfia
10.
szexuális erőszak bűntette
11.
12.

szexuális visszaélés bűntette
kerítés bűntette

13.

prostitúció elősegítésének bűntette

14.
15.

C

D

gyermekprostitúció kihasználásának
bűntette
gyermekpornográfia vétsége és bűntette

321. § (1) bekezdés bűnszervezetben részvétel bűntette
459. § (1) bekezdés 1.
pont
314. §, 315. § a (3)
bekezdés kivételével, 316.
§
317. §
318. §
192. §
353. § (2) bekezdés a)
pont
353. § (3) bekezdés d)
pont
196. §

E

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint

bűnszervezetben elkövetett
bűncselekmények
terrorcselekmény bűntette
terrorcselekmény bűntette
terrorcselekmény bűntette
emberkereskedelem bűntette
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntette

263/C. § (1) bekezdés
137. § 8. pont
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2.

B

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013.
július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint

•

1.

A
A kerethatározatban
megjelölt
bűncselekményfajták
bűnszervezetben való
részvétel

261. § a (6) bekezdés
kivételével
261. § (8) bekezdés
261. §
175/B. §
218. § (2) bekezdés a)
pont
218. § (3) bekezdés c)
pont

197. § erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
198. § megrontás bűntette
200. § tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy sérelmére elkövetett kerítés
bűntette
201. § kiskorút foglalkoztató bordélyház
fenntartásával elkövetett üzletszerű
kéjelgés elősegítésének bűntette
203. §

197. §
198. §
201–202/A. §
207. § (3) bekezdés a)
pont

204. § tiltott pornográf felvétellel visszaélés
bűntette

204. §

205. § (3) bekezdés a)
pont

483

484

16.

kábítószerek és
pszichotróp anyagok
tiltott kereskedelme

kábítószer-kereskedelem vétsége és
bűntette

17.

kábítószer birtoklás vétsége és bűntette
egyes esetei (ország területére behoz,
onnan kivisz, vagy azon átszállít)

18.

kábítószer készítésének elősegítése
vétsége és bűntette

19.

kábítószer-prekurzorral visszaélés vétsége
és bűntette

20.
21.
22.

24.
25.

325. § lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
bűntette
326. § a (7) bekezdés nemzetközi szerződés által tiltott
kivételével fegyverrel visszaélés bűntette
327. § (3) bekezdés a) nemzetközi gazdasági tilalom katonai
pont célú felhasználásra szánt termék
kereskedelmével összefüggésben
elkövetett megszegésének bűntette

283/A. § (1) bekezdés

282/C. §
283/B. §
263. §
263/A. §
264/C. §
261/A. § (3) bekezdés a)
pont

263/B. § (1) bekezdés b)
pont
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329. § haditechnikai termékkel visszaélés
bűntette

282. § (3) bekezdés b)
pont;
282. § (4) bekezdés

•

26.

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
vétsége és bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott
fegyverrel visszaélés bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom megszegésének
bűntette (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag,
robbantószer, ezek felhasználására szolgáló
készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra
szánt termék)
haditechnikai
termékkel
vagy
szolgáltatással visszaélés bűntette

182. § (1)–(4) bekezdés kábítószer előállításához szükséges
anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés
bűntette;
anyagi eszközök szolgáltatásával
elkövetett kábítószerrel visszaélés
bűntette
183. § kábítószer előállításához használt anyaggal
visszaélés bűntette (forgalomba hoz,
kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy
az ország területén átvisz, átad)
kábítószerfüggő személy által elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
184. § új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bűntette
324. § robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés bűntette
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23.

fegyverek, lőszerek
és robbanóanyagok
tiltott kereskedelme

új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bűntette
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés bűntette

176–177. § kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál,
282/A. §
átad, forgalomba hoz, kereskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett
282/B. § (1)–(4) bekezdés,
kábítószerrel visszaélés bűntette (országba (6) bekezdés, (7) bekezdés
behoz, onnan kivisz vagy az ország
b) pont
területén átvisz, kínál, átad, forgalomba
hoz, kereskedik)
178–179. § kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
282. § (2) bekezdés, (5)
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű
bekezdés b) pont;
kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés
bűntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az
ország területén átvisz);

vesztegetés

28.

vesztegetés elfogadása bűntette

291. §

29.

hivatali vesztegetés vétsége és bűntette

293. §

30.

hivatali vesztegetés elfogadása bűntette

294. §

31.

vesztegetés bírósági vagy hatósági
eljárásban bűntette
vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban bűntette
vesztegetés feljelentésének elmulasztása

295. §

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

csalással kapcsolatos
bűncselekmények,
ideértve az Európai
Közösségek pénzügyi
érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i
egyezmény értelmében
az Európai
Közösségek pénzügyi
érdekeit sértő csalást is

befolyás vásárlása vétsége és bűntette
befolyással üzérkedés vétsége és bűntette
költségvetési csalás vétsége és bűntette

a költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
bűntettét
bűncselekményekből bűnpártolás bűntette, amennyiben a
származó jövedelmek bűncselekményből származó előny biztosításátisztára mosása
ban való közreműködéssel követik el
orgazdaság vétsége és bűntette
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztásának vétsége

296. §
297. §
298. §
299–300. §
396. §

254. § az (1) bekezdés
kivételével
vesztegetés bűntette
252. §, 255/A. § (1)
bekezdés
vesztegetés bűntette
253. §, 255/A. § (2)
bekezdés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
258/B. §
vesztegetés bűntette
250. §, 255/A. § (1)
bekezdés
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
258/D. §
vesztegetés bűntette
255. §, 255/A. § (2)
bekezdés
vesztegetés bűntette
255. §, 255/A. § (1)
bekezdés
vesztegetés feljelentésének elmulasztása,
255/B. §,
vesztegetés feljelentésének elmulasztása
258/F. §
nemzetközi kapcsolatban
befolyás vásárlása bűntette
256/A. § (1) bekezdés
befolyással üzérkedés bűntette
256. §
költségvetési csalás bűntette
310. § (2)–(7) bekezdés

397. § a költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása ideértve a 2011. december
31-ig hatályban volt Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét
282. § (2) bekezdés bűnpártolás bűntette, amennyiben a
bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködéssel követik el
379. § orgazdaság vétsége és bűntette
399–400. § pénzmosás vétsége és bűntette
401. § pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztásának vétsége
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290. § vesztegetés bűntette

•

vesztegetés bűntette
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27.

310/A. §

244. § (2) bekezdés
326. § (2)-(6) bekezdés
303. §, 303/A. §
303/B. §

485

486

42.

pénzhamisítás,
ideértve az euró
hamisítását is

43.
44.

számítógépes
bűncselekmények

45.

pénzhamisítás elősegítése vétsége és
bűntette
információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás bűntette

390. § pénzhamisítás elősegítésének vétsége

információs rendszer vagy adat
megsértésének vétsége és bűntette
információs rendszer védelmét biztosító
technikai intézkedés kijátszása vétsége

47.
környezettel
kapcsolatos
bűncselekmények,
ideértve a
veszélyeztetett
állatfajok, a
veszélyeztetett
növényfajok és
növényfajták tiltott
kereskedelmét is

környezetkárosítás vétsége és bűntette

természetkárosítás vétsége és bűntette
állatkínzás vétsége és bűntette
orvvadászat bűntette
orvhalászat vétsége
tiltott állatviadal szervezése vétsége és
bűntette
54.
a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése vétsége és bűntette
55.
ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés
vétsége és bűntette
56. jogellenes beutazás és embercsempészés vétsége és bűntette
tartózkodás elősegítése

375. § számítástechnikai rendszer és adatok
elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
422. § (1) bekezdés d) magántitok jogosulatlan megismerése
pont, (3)–(4) bekezdés
423. § számítástechnikai rendszer és adatok
elleni vétség és bűntett
424. § (1) bekezdés számítástechnikai rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés
kijátszásának vétsége
241. § környezetkárosítás vétsége és bűntette

242–243. §
244. §
245. §
246. §
247. §

természetkárosítás vétsége és bűntette
állatkínzás vétsége
állatkínzás bűntette
állatkínzás bűntette
tiltott állatviadal szervezése vétsége és
bűntette
248. § hulladékgazdálkodás rendje
megsértésének vétsége és bűntette
249. § környezetkárosítás
353. § embercsempészés vétsége és bűntette

304. §
306. §
304/A. §
300/C. § (3)–(4) bekezdés
313/C. § (1)–(6) bekezdés
178/A. §
300/C. §
300/E. §
280. §

281. §
266/B. § (1) bekezdés
266/B. § (2) bekezdés
266/B. § (2) bekezdés
266/A. §
281/A. §
280. § (2) bekezdés
218. §

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

49.
50.
51.
52.
53.

389. § pénzhamisítás vétsége és bűntette
hamis pénz kiadásának vétsége és bűntette

tiltott adatszerzés bűntette

46.

48.

pénzhamisítás bűntette

•
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58.

erős felindulásban elkövetett emberölés
bűntette
testi sértés bűntette

63.
64.

foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés
szerinti eredményt kivéve
közlekedés biztonsága elleni bűntett
vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése bűntette
közúti veszélyeztetés bűntette
járművezetés ittas állapotban bűntette

65.

járművezetés bódult állapotban bűntette

61.
62.

66.

emberi szervek és
emberi test tiltott felhasználása vétsége és
szövetek tiltott
bűntette
kereskedelme
67. emberrablás,
emberrablás bűntette
személyi szabadságtól
való jogellenes
megfosztás és túszejtés
68.
emberrablás feljelentésének elmulasztása
bűntette
69.
személyi szabadság megsértése bűntette
70.
kényszerítés bűntette
71.
jogellenes fogvatartás bűntette
72. rasszizmus és
lelkiismereti és vallásszabadság
idegengyűlölet
megsértése bűntette
73.
közösség tagja elleni erőszak bűntette
74.
75.

közösség elleni uszítás bűntette
a nemzeti szocialista vagy kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
bűntette

160. § a (4) bekezdés emberölés bűntette
kivételével
161. § erős felindulásban elkövetett emberölés
bűntette
164. § az (2), (4) és (7) testi sértés bűntette
bekezdés kivételével
165. § (3) bekezdés foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti
eredményt kivéve
232. § (2) bekezdés közlekedés biztonsága elleni bűntett
233. § (2) bekezdés vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése bűntette
234. § (2) bekezdés közúti veszélyeztetés bűntette
236. § (2)–(3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés
bűntette
237. § (2)–(3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés
bűntette
175. § emberi test tiltott felhasználása vétsége és
bűntette
190. § emberrablás bűntette

191. § emberrablás
194. §
195. §
304. §
215. §

személyi szabadság megsértése bűntette
kényszerítés bűntette
jogellenes fogvatartás bűntette
lelkiismereti és vallásszabadság
megsértésének bűntette
216. § közösség tagja elleni erőszak bűntette

332. § közösség elleni izgatás bűntette
333. § a nemzeti szocialista vagy kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

166. § a (4) bekezdés
kivételével
167. §
170. § az (1), (5) és (7)
bekezdés kivételével
171. § (3) bekezdés
184. § (2) bekezdés
185. § (2) bekezdés
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60.

emberölés bűntette

•

59.

szándékos emberölés,
súlyos testi sértés
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57.

186. § (2) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
173/I. §
175/A. §

175/A. § (7) bekezdés
175. §
174. §
228. §
174/A. §
174/B. § a (3) bekezdés
kivételével
269. §
269/C. §

487

488

76.

szervezett lopás vagy
fegyveres rablás

rablás bűntette

77.

kifosztás bűntette

78.

bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette

79.

kulturális javak köztük régiségek és
műtárgyak - tiltott
kereskedelme

80.
81.

védett kulturális javakkal visszaélés
bűntette
orgazdaság bűntette egyes esetei

csalással kapcsolatos
bűncselekmények

csalás vétsége és bűntette

365. § (3) bekezdés a)–d)
pont, (4) bekezdés b)–c)
pont
366. § (2) bekezdés b)–c)
pont, (3) bekezdés b) pont
370. § (3) bekezdés b)
pont ba) alpont, (4)
bekezdés b) pont, (5)
bekezdés b) pont, (6)
bekezdés b) pont
358. §

rablás bűntette
kifosztás bűntette
bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette

kulturális javakkal visszaélés bűntette

379. § (3) bekezdés b)–c) orgazdaság egyes esetei
pont
373. § csalás vétsége és bűntette

321. § (3) bekezdés a) és
c) pont, (4) bekezdés b)–
c) pont
322. § (2) bekezdés b)
pont, (3) bekezdés b) pont
316. § (4) bekezdés b)
pont 1. alpont, (5)
bekezdés b) pont, (6)
bekezdés b) pont, (7)
bekezdés b) pont
216/B. §

326. § (3) bekezdés b)–c)
pont
318. §

gazdasági csalás vétsége és bűntette
információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás bűntette

84.

költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt adócsalás vétségét és bűntettét,
valamint a munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétségét és bűntettét
költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása bűntette
kényszerítés bűntette

374. §
375. § számítástechnikai rendszer és adatok
300/C. § (3)–(4) bekezdés
elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
313/C. § (1)–(6) bekezdés
visszaélés
396. § költségvetési csalás vétsége és bűntette,
310. §
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt adócsalás vétségét és bűntettét,
valamint a munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétségét és bűntettét
397. § költségvetési csaláshoz kapcsolódó
310/A. §
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása
195. § kényszerítés bűntette
174. §

zsarolás bűntette

367. § zsarolás bűntette

85.
86.
87.

zsarolás és védelmi
pénz szedése

323. §
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82.
83.

•
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termékhamisítás és
jogbitorlás

89.

közokirat-hamisítás
és hamisított
közokirattal való
kereskedés

94.

hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
biztonsági okmány hamisítása vétsége
okirattal visszaélés vétsége
egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette

95.
96.
97.
98.
99.

jövedékkel visszaélés elősegítése vétsége
és bűntette (előállít, forgalomba hoz)
fizetőeszközök
hamisítása

100.
101.
102.
103.

jogkezelési adat meghamisítása vétsége
iparjogvédelmi jogok megsértésének
vétsége és bűntette
közokirat-hamisítás vétsége és bűntette

hormontartalmú
anyagok és más
104. növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
105. nukleáris és
radioaktív anyagok
tiltott kereskedelme

pénzhamisítás vétsége és bűntette
pénzhamisítás elősegítése vétsége és
bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
hamisítása vétsége
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés vétsége és bűntette
teljesítményfokozó szerrel visszaélés
vétsége és bűntette
egészségügyi termék hamisítása bűntette
radioaktív anyaggal visszaélés bűntette

385. § szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése vétsége és bűntette
386. § a (4) bekezdés szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
kivételével jogok védelmét biztosító műszaki
intézkedés kijátszása vétsége és bűntette
387. § jogkezelési adat meghamisítása vétsége
388. § iparjogvédelmi jogok megsértésének
vétsége és bűntette
342. § közokirat-hamisítás vétsége és bűntette

343. § hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
344. §
346. § visszaélés okirattal vétsége
347. § egyedi azonosító jel meghamisításának
bűntette
398. § jövedékkel visszaélés elősegítésének
vétsége és bűntette (előállít, forgalomba
hoz)
389. § pénzhamisítás bűntette és vétsége

329. §
329/A. §
329/B. §
329/C. §
329/D. §
274. §

275. §
277. §
277/A. §
311/B. §
304. §

390. § pénzhamisítás elősegítése vétsége

304/A. §

392. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
hamisításának vétsége
393. § készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés vétsége és bűntette
185. §

313/B. §

186. §
250. § a (4) bekezdés radioaktív anyaggal visszaélés bűntette
kivételével
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91.
92.

384. § bitorlás bűntette

•

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése vétsége és bűntette
védelmet biztosító műszaki intézkedés
kijátszása vétsége és bűntette

90.

93.

bitorlás bűntette
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88.

313/C. § a (7) bekezdés
kivételével

264. §

489

490

106.

lopott járművek
kereskedelme

107.
108.
109.

erőszakos közösülés
gyújtogatás

110.

orgazdaság bűntette
költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet bűntettét
szexuális kényszerítés bűntette
szexuális erőszak bűntette
közveszély okozása bűntette
robbanóanyag vagy robbantószer
felhasználásával elkövetett rongálás
bűntette
a Btk. XIII. és XIV. Fejezetében felsorolt
bűncselekmények

111.

a Nemzetközi
Büntetőbíróság
joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
112. légi vagy vízi jármű jármű hatalomba kerítése bűntette
hatalomba kerítése
113.
114.
115.

szabotázs

116.
117.

közérdekű üzem működése megzavarása
vétsége és bűntette
közlekedési bűncselekmények

320. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése bűntette
257. § rombolás bűntette
284. § fogolyzendülés bűntette
322. § az (5)–(6) bekezdés közveszélyokozás bűntette
kivételével
323. § az (5) bekezdés közérdekű üzem működése
kivételével megzavarásának bűntette
XXII. Fejezet közlekedési bűncselekmények

326. § (3)–(6) bekezdés
310. § (2)–(7) bekezdés

197. §
198. §
259. §
324. § (4) bekezdés c)
pont
154. § és a 165. §
kivételével
262. §

142. §
246. §
259. § (1)–(3) bekezdés
260. § (1)–(4) bekezdés
XIII. fejezet
ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

olyan magatartás,
amely sérti a közúti
közlekedés szabályait,
beleértve a vezetési- és
pihenő időre, valamint
a veszélyes anyagokra
vonatkozó
rendelkezések
megszegését

rombolás bűntette
fogolyzendülés bűntette
közveszély okozása bűntette

379. § a (2) bekezdés orgazdaság bűntette
kivételével
396. § (2)–(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet bűntettét
196. §
197. §
erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
322. § az (5)–(6) közveszély okozás vétsége és bűntette
bekezdés kivételével
371. § (4) bekezdés c) robbanóanyag/robbantószer
pont felhasználásával elkövetett rongálás
bűntette
152. § és a 158. § a Btk. XI. fejezetében felsorolt
kivételével bűncselekmények

•
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csempészet

119.

bűncselekménnyel
okozott kár

123.
124.

lopás
az EK-Szerződés
alapján vagy az EUSzerződés VI. címe
alapján elfogadott jogi
aktusokból eredő
kötelezettségek
végrehajtása céljából a
kibocsátó állam által
megállapított
bűncselekmények

125.
126.
127.

340. § rendbontás vétsége és bűntette

szándékos emberölés és súlyos testi sértés
sorában az e mellékletben felsorolt
bűncselekmények
azon bűncselekmények, amelyek
tényállási elemeiben az érték, kár, vagyoni
hátrány, illetve a bevételcsökkenés szerepel
lopás vétsége és bűntette
természetkárosítás bűntette

szándékos emberölés és súlyos testi sértés
sorában az e mellékletben felsorolt
bűncselekmények
azon bűncselekmények, amelyek tényállási
elemeiben az érték, kár, vagyoni hátrány,
illetőleg a bevételcsökkenés szerepel
370. § lopás vétsége és bűntette
242. § természetkárosítás

nemzetközi bíróság előtt elkövetett
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
bűntette
haditechnikai termékkel és szolgáltatással
visszaélés bűntette

289. § nemzetközi bíróság előtt elkövetett
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
327. § nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése
329. § haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetőleg kettős
felhasználású termékkel visszaélés

310. §
329/A. §
271/A. §
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122.

rendbontás vétsége és bűntette

396. § költségvetési csalás vétsége és bűntette
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétségét és bűntettét
385. § szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése vétsége és bűntette

•

szellemi
tulajdonjogok
megsértése
120. személy elleni
erőszakkal fenyegetés
és személy elleni
erőszakos
cselekmények,
beleértve a
sporteseményeken
elkövetett erőszakos
cselekményeket
121.

költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétségét és bűntettét
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok megsértése vétsége és bűntette
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118.

316. §
281. §

249/B. §
261/A. §
263/B. §

491

492

128.

kettős felhasználású termékkel visszaélés
bűntette

129.

jogellenes tartózkodás elősegítése vétsége

130.

költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétségét és bűntettét
költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztásának bűntette
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése bűncselekményét

131.
132.

133.
134.
135.

pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztásának vétsége
továbbá a gyermekek szexuális
kizsákmányolása és gyermekpornográfia
sorában felsorolt bűncselekmények

330. § haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetőleg kettős
felhasználású termékkel visszaélés
354. § jogellenes belföldi tartózkodás
elősegítése
396. § költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétségét és bűntettét
397. § költségvetési csaláshoz kapcsolódó
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség
elmulasztásának bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig
hatályban volt Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése
bűncselekményét
399–400. § pénzmosás vétsége és bűntette
401. § pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztásának vétsége
továbbá a gyermekek szexuális
kizsákmányolása és gyermekpornográfia
sorában felsorolt bűncselekmények

263/B. §
214/A. §
310. §
310/A. §

303. §, 303/A. §
303/B. §

”

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•
2012. évi 12. szám

„15. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat mellékletében megjelölt
bűncselekményfajták megfeleltetése a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) alapján
C

D

E

1

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013.
július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint

népirtás bűntette
emberölés bűntette

3

emberi szervek és
szövetek tiltott
kereskedelme

erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
öngyilkosságban közreműködés
bűntette
magzatelhajtás bűntette
testi sértés vétsége és bűntette
emberi test tiltott felhasználása
bűntette
emberkereskedelem bűntette

4

emberrablás, személyi
szabadság megsértése,
megfosztás és túszejtés

emberrablás bűntette

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint

142. § népirtás bűntette
160. § (1)–(3) bekezdés, (5) emberölés bűntette
bekezdés
161. § erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
162. § öngyilkosságban közreműködés
bűntette
163. § (2) bekezdés c) pont magzatelhajtás bűntette
164. § (3)–(6), (8)–(9) bekezdés testi sértés vétsége és bűntette
175. § emberi test tiltott felhasználása
bűntette
192. § (3) bekezdés f) pont, emberkereskedelem bűntette
(4) bekezdés b) pont,
(5) bekezdés b) pont,
(6) bekezdés a) pont
190. § a (6) bekezdés kivételével emberrablás bűntette
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B

•

A
Az Európai
Rendőrségi Hivatal
(Europol)
létrehozásáról szóló
2009/371/IB Tanács
határozatának
mellékletében
megjelölt
bűncselekményfajták
2 szándékos emberölés,
súlyos testi sértés
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3. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez

155. §
166. § (1)–(3) bekezdés
167. §
168. §
169. § (2) bekezdés c) pont
170. § (2)–(6) bekezdés
173/I. §
175/B. § (2) bekezdés e) pont,
(3) bekezdés b) pont,
(4) bekezdés, (5) bekezdés a) pont
175/A. § (1)–(5) és (7) bekezdés

személyi szabadság megsértése
bűntette
kényszerítés bűntette

194. § személyi szabadság megsértése
bűntette
195. § kényszerítés bűntette

175. §

jogellenes fogvatartás bűntette

304. § jogellenes fogvatartás bűntette

228. §

174. §

493

494

5

6

rasszizmus és
idegengyűlölet

szervezett rablás

7

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

8

csalással kapcsolatos
bűncselekmények

apartheid bűntette
lelkiismereti és vallásszabadság
megsértése bűntette
közösség tagja elleni erőszak
bűntette
közösség elleni uszítás bűntette
a nemzeti szocialista és
kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása bűntette
bűnszövetségben vagy
csoportosan elkövetett rablás
bűntette
kifosztás bűntette
jármű önkényes elvétele bűntette
egyes esetei
védett kulturális javakkal
visszaélés bűntette

157. §

215. § lelkiismereti és vallásszabadság
megsértése bűntette
216. § a (4) bekezdés kivételével közösség tagja elleni erőszak
bűntette
332. § közösség elleni izgatás bűntette
333. § a nemzeti szocialista és
kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása bűntette
365. § (3) bekezdés c)–d) pont, bűnszövetségben vagy csoportosan
(4) bekezdés b)–c) pont elkövetett rablás bűntette
366. § (2) bekezdés b)–c) pont,
(3) bekezdés b) pont
380. § (2) bekezdés b) pont,
(3) bekezdés
358. §

kifosztás bűntette
jármű önkényes elvétele bűntette
egyes esetei
visszaélés kulturális javakkal
bűntette

379. § (3) bekezdés b)–c) pont orgazdaság bűntette egyes esetei
1978. évi IV. törvény 288. § 2011. december 31-ig hatályban
volt jogosulatlan gazdasági előny
megszerzése bűntette
404. § csődbűncselekmény vétsége és
bűntette
415. § (1)–(2) bekezdés rossz minőségű termék
forgalomba hozatala bűntette
416. § (1)–(2) bekezdés minőség hamis tanúsítása bűntette

174/A. §
174/B. § (1)–(2) bekezdés
269. §
269/C. §

321. § (3) bekezdés c) pont és (4)
bekezdés c) pont
322. § (2) bekezdés b) pont és (3)
bekezdés b) pont
327. § (2) bekezdés b) pont és (3)
bekezdés
216/B. §

326. § (3) bekezdés b)–c) pont

290. § (1)–(4) bekezdés
292. § (1)–(2) bekezdés, 293. §
295. § (1) bekezdés

407. §
410. §
411. §
412. §
396. §

298/B. §
299/A. §
299/B. §
299/C. §
310. §

saját tőke csorbítása bűntette
bennfentes kereskedelem bűntette
tőkebefektetési csalás bűntette
piramisjáték szerezése bűntette
költségvetési csalás
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296/A. §

•

417. § a fogyasztó megtévesztése vétsége
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orgazdaság bűntette egyes esetei
2011. december 31-ig hatályban
volt jogosulatlan gazdasági előny
megszerzése bűntette
csődbűncselekmény vétsége és
bűntette
rossz minőségű termék forgalomba
hozatala bűntette
megfelelőség hamis tanúsítása
bűntette
fogyasztók megtévesztése vétsége
és bűntette
saját tőke csorbítása bűntette
bennfentes kereskedelem bűntette
tőkebefektetési csalás bűntette
piramisjáték szervezése bűntette
költségvetési csalás

144. §

zsarolás és védelmi
pénz szedése

10 iparjogvédelmi jog
megsértése és
termékhamisítás

kényszerítés bűntette
zsarolás bűntette
önbíráskodás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok megsértése
vétsége és bűntette
védelmet biztosító műszaki
intézkedés kijátszása vétsége és
bűntette
jogkezelési adat meghamisítása
vétsége
iparjogvédelmi jogok megsértése
vétsége és bűntette
versenytárs utánzása bűntette

367. § zsarolás bűntette
368. § (1)–(2) bekezdés önbíráskodás bűntette
385. § (1)–(4) bekezdés szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok megsértése
vétsége és bűntette
386. § (1)–(3) bekezdés szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok védelmét
biztosító műszaki intézkedés
kijátszása vétsége és bűntette
387. § jogkezelési adat meghamisítása
vétsége
388. § iparjogvédelmi jogok megsértése
vétsége és bűntette
419. § (2) bekezdés áru hamis megjelölése bűntette
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9

375. § számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel visszaélés
376. § hűtlen kezelés vétsége és bűntette
hitelezési csalás bűntette
gazdálkodó szervezet vezető állású
személyének visszaélése vétsége
195. § kényszerítés bűntette

•

hűtlen kezelés vétsége és bűntette

2011. december 31-ig hatályban
volt adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétsége és
bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése vétsége és
bűntette
372. § sikkasztás vétsége és bűntette
373. § csalás vétsége és bűntette
374. §
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2011. december 31-ig hatályban
volt adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétsége és
bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt csempészet vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban
volt Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése vétsége és
bűntette
sikkasztás vétsége és bűntette
csalás vétsége és bűntette
gazdasági csalás vétsége és
bűntette
információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás
bűntette

317. §
318. §
300/C. § (3)–(4) bekezdés
313/C. § (1)–(6) bekezdés
319. §
297/A. §
298/A. §
174. §
323. §
273. § (1)–(2) bekezdés
329/A. §
329/B. § (1)–(3) bekezdés

329/C. §
329/D. §
296. §

495

496

11

hivatalos okmányok
közokirat-hamisítás vétsége és
hamisítása és hamisított bűntette
okirattal való
kereskedés
hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
okirattal visszaélés vétsége
egyedi azonosító jellel visszaélés
bűntette
jövedékkel visszaélés elősegítése
vétsége és bűntette (előállít,
forgalomba hoz)

12 pénz és más
fizetőeszközök
hamisítása

pénzhamisítás bűntette
pénzhamisítás elősegítése vétsége
és bűntette
bélyeghamisítás bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítása vétsége
készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisításának elősegítése
vétsége

13 számítógépes bűnözés

információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás
bűntette

információs rendszer vagy adat
megsértésnek vétsége és bűntette
információs rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés
kijátszása vétsége

343. § hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
346. § (1) bekezdés visszaélés okirattal vétsége
347. § egyedi azonosító jel meghamisítása
bűntette
398. § jövedékkel visszaélés
elősegítésének
vétsége és bűntette egyes esetei
(előállít, forgalomba hoz)
389. § (1)–(3) bekezdés pénzhamisítás bűntette
hamis pénz kiadása vétsége és
bűntette
390. § pénzhamisítás elősegítése vétsége

274. §

275. §
277. § (1) bekezdés
277/A. §
311/B. §

304. § (1)–(3) bekezdés
306. §
304/A. §

391. § (1)–(3) bekezdés, (5) bélyeghamisítás bűntette
bekezdés
392. § készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítása vétsége
394. § készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítás elősegítése
vétsége

307. § (1)–(3) bekezdés, 308. §

375. § számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel visszaélés
422. § (1) bekezdés d) pont, (3)–(4) magántitok jogosulatlan
bekezdés megismerése
423. § számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény
vétsége és bűntette
424. § (1) bekezdés számítástechnikai rendszer
védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszása vétsége

300/C. § (3)–(4) bekezdés

313/B. §
313/D–313/E. §

313/C. § (1)–(6) bekezdés
178/A. §
300/C. §
300/E. § (1) és (2) bekezdés
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tiltott adatszerzés bűntette

342. § közokirat-hamisítás vétsége és
bűntette

•
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vesztegetés bírósági vagy hatósági
eljárásban bűntette
vesztegetés elfogadása bírósági
vagy hatósági eljárásban bűntette
befolyás vásárlása vétsége és
bűntette
befolyással üzérkedés vétsége és
bűntette
15 fegyverek, lőszerek és robbanóanyaggal vagy
robbanóanyagok tiltott robbantószerrel visszaélés bűntette
kereskedelme
lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaélés vétsége és bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott
fegyverrel visszaélés vétsége és
bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése bűntette (lőfegyver,
lőszer, robbanóanyag,
robbantószer, ezek felhasználására
szolgáló készülék vagy egyéb
katonai célú felhasználásra szánt
termék)
haditechnikai termékkel vagy
szolgáltatással visszaélés bűntette
16 veszélyeztetett
állatfajok tiltott
kereskedelme
17 veszélyeztetett
növényfajok és fajták
tiltott kereskedelme

296. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés bűntette
298. § befolyás vásárlása bűntette
299–300. § befolyással üzérkedés bűntette
324. § visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel bűntette
325. § visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel
bűntette
326. § visszaélés nemzetközi szerződés
által tiltott fegyverrel vétsége és
bűntette
327. § (3) bekezdés a) pont nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése bűntette (lőfegyver,
lőszer, robbanóanyag,
robbantószer, ezek felhasználására
szolgáló készülék, egyéb katonai
célú felhasználásra szánt termék)

természetkárosítás bűntette

329. § visszaélés haditechnikai termékkel
és szolgáltatással, illetőleg kettős
felhasználású termékkel bűntette
242. § (1)–(2) bekezdés természetkárosítás bűntette

természetkárosítás bűntette

242. § (1)–(2) bekezdés természetkárosítás bűntette

254. § az (1) bekezdés kivételével
252. §, 255/A. § (1) bekezdés
253. §, 255/A. § (2) bekezdés,
258/B. §
250. §, 255/A. § (1) bekezdés,
258/D. §
255. §, 255/A. § (2) bekezdés
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hivatali vesztegetés elfogadása
bűntette

290. § az (5) bekezdés kivételével vesztegetés bűntette
291. § az (5) bekezdés kivételével vesztegetés bűntette
293. (1)–(5) bekezdés vesztegetés bűntette
vesztegetés nemzetközi
kapcsolatban
294. § (1)–(4) bekezdés vesztegetés bűntette
vesztegetés nemzetközi
kapcsolatban
295. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés bűntette

•

vesztegetés bűntette
vesztegetés elfogadása bűntette
hivatali vesztegetés vétsége és
bűntette
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14 korrupció

255. §, 255/A. § (1) bekezdés
256/A. § (1) bekezdés
256. §
263. §
263/A. §
264/C. § (1)–(4) és (7) bekezdés
261/A. § (3) bekezdés a) pont

263/B. § (1)–(4) bekezdés

281. § (1)–(3) bekezdés
281. § (1)–(3) bekezdés

497

498

18 környezettel
kapcsolatos
bűncselekmények

19 hormontartalmú
anyagok és más,
növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
20 terrorizmus

környezetkárosítás vétsége és
bűntette
természetkárosítás vétsége és
bűntette
állatkínzás vétsége és bűntette
orvvadászat bűntette
orvhalászat vétsége
tiltott állatviadal szervezése
vétsége és bűntette
a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése vétsége és bűntette
ózonréteget lebontó anyaggal
visszaélés bűntette
teljesítményfokozó szerrel
visszaélés bűntette
terrorcselekmény bűntette
terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztása bűntette
terrorizmus finanszírozása
bűntette
jármű hatalomba kerítése bűntette

emberkereskedelem bűntette
embercsempészés bűntette
jogellenes tartózkodás elősegítése
vétsége

242–243. § természetkárosítás bűntette
244. §
245. §
246. §
247. §

állatkínzás vétsége és bűntette
állatkínzás
állatkínzás
tiltott állatviadal szervezése
vétsége és bűntette
248. § a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése vétsége és bűntette
249. § (1) bekezdés

280. § (1)–(3) bekezdés
281. § (1)–(3) bekezdés
266/B. §
266/B. § (2) bekezdés
266/B. § (2) bekezdés
266/A. §
281/A. § (1)–(3) bekezdés

185. § (1)–(3) bekezdés

314. §, terrorcselekmény bűntette
315. § a (3) bekezdés kivételével,
316. §
317. § terrorcselekmény

318. § terrorcselekmény
320. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű
hatalomba kerítése bűntette
192. § (1)–(6) bekezdés emberkereskedelem bűntette
353. § (1)–(3) bekezdés embercsempészés bűntette
354. § jogellenes belföldi tartózkodás
elősegítése vétsége
beutazási és tartózkodási tilalom
megsértése vétsége

261. § (kivéve a (3), a (6) és a (9)
bekezdést)
261. § (8) bekezdés

261. §
262. § (1)–(3) bekezdés

175/B. § (1)–(5) bekezdés
218. § (1)–(3) bekezdés
214/A. §
214. §
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21 emberkereskedelem,
embercsempészet

241. § (1)–(2) bekezdés környezetkárosítás vétsége és
bűntette

•
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kábítószer-kereskedelem bűntette

kábítószer-prekurzorral visszaélés

új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette
23 nukleáris és radioaktív radioaktív anyaggal visszaélés
anyagokkal kapcsolatos vétsége és bűntett
bűncselekmények

24 pénzmosási
tevékenységek

nukleáris létesítmény
üzemeltetésével visszaélés bűntette
atomenergia alkalmazásával
visszaélés bűntette
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása vétsége

251. § visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével bűntette
252. § visszaélés atomenergia
alkalmazásával bűntette
399. §, 400. § a (3) bekezdés pénzmosás vétsége és bűntette
kivételével
401. § pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása vétsége

282. § (2) bekezdés, (5) bekezdés
b) pont
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kábítószer készítésének elősegítése
bűntette

282/A. §,
282/B. § (1)–(4) bekezdés, (6)
bekezdés, (7) bekezdés b) pont

•

kábítószer birtoklás bűntette
egyes esetei (ország területére
behoz, onnan kivisz, vagy azon
átszállít)

176. § (1)–(4) bekezdés, (5) kábítószerrel visszaélés bűntette
bekezdés b) pont, (kínál, átad, forgalomba hoz,
177. § (1)–(4) bekezdés kereskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
(országba behoz, onnan kivisz
vagy az ország területén átvisz,
kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
178. § (1)–(3) bekezdés, (5) kábítószerrel visszaélés egyes
bekezdés b) pont esetei: üzletszerűen vagy jelentős
179. § (2)–(4) bekezdés, (5) mennyiségű kábítószerre
bekezdés b) pont elkövetett kábítószerrel visszaélés
bűntette (országba behoz, onnan
kivisz, vagy az ország területén
átvisz);
182. § (1)–(3) bekezdés kábítószer előállításához
szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette;
anyagi eszközök szolgáltatásával
elkövetett kábítószerrel visszaélés
bűntette
183. § (1) bekezdés a) pont kábítószer előállításához használt
anyaggal visszaélés bűntette
(forgalomba hoz, kereskedik,
országba behoz, onnan kivisz vagy
az ország területén átvisz, átad)
184. § új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette
250. § visszaélés radioaktív anyaggal
vétsége és bűntette
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22 tiltott kábítószerkereskedelem

282. § (3) bekezdés b) pont;
282. § (4) bekezdés
283/A. § (1) bekezdés

283/B. §
264. §

264/A. §
264/B. §
303–303/A. §
303/B. §

499

500

25 gépjárművekkel
kapcsolatos
bűncselekmények

a gépjárműre vagy gépjárművekre
elkövetett
a) lopás vétsége és bűntette
b) sikkasztás vétsége és bűntette
c) csalás vétsége és bűntette
d) orgazdaság vétsége és bűntette
e) jármű önkényes elvétele bűntette

370. §
372. §
373. §
379. §
380. §

a) lopás vétsége és bűntette
b) sikkasztás vétsége és bűntette
c) csalás vétsége és bűntette
d) orgazdaság vétsége és bűntette
e) jármű önkényes elvétele bűntette
f) hitelsértés vétsége

316. §
317. §
318. §
326. §
327. §
330. §

„
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4. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez
„1. melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez

A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények
Kódszám
Tényállás
01
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés
körében) [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013.
június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) 172. §]
02
Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június
30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §)
03
Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §)
04
Járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
188. §)
05
Járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
188. §)
06
Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
189. §)
07
Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §)

Pontszám
11

11
9
11
11
11
11
”
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5. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez
„3. melléklet a 2002. évi LIV. törvényhez

A törvény 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekmények az alábbiak:
1. emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 160. §, illetve a 2013. június
30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)
166. §],
2. kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §) és kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), illetve a 2013. június 30-ig
hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés kábítószerrel egyes esetei (1978. évi IV. törvény 282–282/A. §,
282/B. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdés, 282/C. §),
3. kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §) és kábítószer-prekurzorral visszaélés [Btk. 183.§ (1) bekezdés], illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal
[Btk. 283/A. § (1) bekezdés],
4. emberrablás (Btk. 190. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 175/A. §), és emberrablás
feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §),
5. szexuális erőszak (Btk. 197. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti erőszakos
közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §) és szemérem elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §),
6. radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti
visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §),
7. terrorcselekmény (Btk. 314-316. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 261. §),
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §) és terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),
8. közveszély okozása (Btk. 322. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti
közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §),
9. robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi
IV. törvény szerinti visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),
10. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
szerinti visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §),
11. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
évi IV. törvény szerinti visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §),
12. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
261/A. §) és a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),
13. haditechnikai termékkel és szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés
(Btk. 330. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),
14. embercsempészés (Btk. 353. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 218. §),
15. védett kulturális javakkal visszaélés (Btk. 358. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
szerinti visszaélés kulturális javakkal (1978. évi IV. törvény 216/B. §),
16. rablás (Btk. 365. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 321. §),
17. zsarolás (Btk. 367. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 323. §),
18. lopás (Btk. 370. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 316. §), ha annak tárgya gépjármű,
illetve a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás Btk. 370. § (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés b) pontja, valamint
(6) bekezdés b) pontja, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja,
a (6) bekezdés b) pontja, valamint a (7) bekezdés b) pontja szerint minősülő esetei,
19. az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 379. § (3)–(6) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt
1978. évi IV. törvény 326. § (3)–(5) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt jövedéki
orgazdaságot is,
20. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 385. § (2)–(4) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 329/A. § (2)–(4) bekezdés],
21. iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (2)–(3) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi
IV. törvény 329/D. § (2)–(3) bekezdés],
22. pénzhamisítás (Btk. 389. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 304. §) és a pénzhamisítás
elősegítése (Btk. 390. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 304/A. §),
23. költségvetési csalás [Btk. 396. § (2)–(7) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény
310. § (2)–(7) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalást, visszaélés jövedékkel
bűncselekményt, valamint a csempészet súlyosabban minősülő eseteit is,
24. pénzmosás (Btk. 399–400. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 303–303/A. §),
25. versenytárs utánzása (Btk. 419. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti áru hamis
megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §).”
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Utasítások

A legfõbb ügyész 26/2012. (XII. 7.) LÜ utasítása
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó
fontos és bizalmas ügyészségi munkakört betöltõ személyek meghatározásáról
Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:
1. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) 68. §-a alapján a fontos és
bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltõ személyek nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez az
utasításban megjelöltek szerinti – az Nbt. 3. számú mellékletében megjelölt kérdõívet – kell kitölteni.

2. §

Az ügyészi szervezetben a fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek közül „C” típusú kérdõív kitöltésére
kötelezett:
a) a legfõbb ügyész helyettes,
b) a fõosztályvezetõ ügyész,
c) a Legfõbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztályának, valamint a Kiemelt és Katonai Ügyek
Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettes ügyésze és osztályvezetõ ügyésze,
d) a fellebbviteli fõügyész,
e) a fõügyész és a fõügyészhelyettes,
f) a járási és járási szintû ügyészséget vezetõ ügyész és vezetõhelyettes ügyész,
g) a legfõbb ügyész által kijelölt biztonsági megbízott [Nbt. 71. § (1) bekezdés],
h) a Központi Nyomozó Fõügyészségre és a nyomozó ügyészségekre beosztott vezetõ állású ügyész, ügyész, alügyész,
ügyészségi fogalmazó és ügyészségi megbízott,
i) a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt informatikai ügyészségi alkalmazott,
j) a „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatot felhasználó tisztviselõ, írnok, fizikai alkalmazott.

3. §

Az ügyészi szervezetben a fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek közül „B” típusú kérdõív kitöltésére
kötelezett:
a) a fõosztályvezetõ-helyettes ügyész,
b) a legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész,
c) a fellebbviteli fõügyészhelyettes,
d) a legfõbb ügyész által kijelölt ügyész, illetve más ügyészségi alkalmazott [Nbt. 71. § (3) bekezdés b) pont],
e) a Legfõbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Fõosztályán szolgálatot teljesítõ ügyész,
f) a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény
24. §-ának (1) bekezdése alapján a legfõbb ügyész által kijelölt, a személyazonosság megváltoztatását elõzetesen
jóváhagyó ügyész,
g) a „Titkos!” minõsítési szintû minõsített adatot felhasználó tisztviselõ, írnok, fizikai alkalmazott.

4. §

Az ügyészi szervezetben a fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek közül „A” típusú kérdõív kitöltésére
kötelezett:
a) a fellebbviteli fõügyészségi osztályvezetõ ügyész,
b) a fõügyészségi osztályvezetõ ügyész,
c) a Legfõbb Ügyészség Kabinetjében szolgálatot teljesítõ ügyészségi alkalmazott, kivéve az ügyészség szervezetérõl
és mûködésérõl szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 11. § (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontjában foglalt
feladatokat ellátó ügyészségi alkalmazott,
d) a megbízhatósági vizsgálat feletti törvényességi felügyeletet ellátó fõügyészségi, valamint e tevékenység
irányításában közremûködõ legfõbb ügyészségi ügyész,
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a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, valamint – a járási és járási szintû vezetõhelyettes ügyész kivételével –
a 2. § b)–f) pontjában említett személyek mellé, továbbá a Központi Nyomozó Fõügyészségre és a nyomozó
ügyészségekre beosztott titkárnõi feladatokat (is) ellátó tisztviselõ, írnok,
a Központi Nyomozó Fõügyészségre és a nyomozó ügyészségekre beosztott, jegyzõkönyv vezetésével megbízott
ügyészségi alkalmazott,
az informatikai ügyészségi alkalmazott,
„Bizalmas!” minõsítési szintû minõsített adatot felhasználó tisztviselõ, írnok, fizikai alkalmazott.

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasításban meghatározott járási és járási szintû ügyészségen 2012. december 31-ig helyi ügyészséget kell érteni.
(3) Hatályát veszti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. hatálya alá tartozó fontos és bizalmas
ügyészségi munkakört betöltõ személyek meghatározásáról szóló 8/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész 27/2012. (XII. 21.) LÜ utasítása
az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
157. §-a, valamint az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján – az ügyészségi alkalmazottak
érdekképviseleti szerveinek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembe vételével, a 2. §-ban
foglalt rendelkezést illetõen az érdekképviseleti szervek egyetértésével – a következõ utasítást adom ki:
1. §

Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 6. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ügyészségi alkalmazott kinevezési okiratának tartalmaznia kell:)
„e) a kinevezés idõtartamát,”

2. §

Az Ut. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkáltató a szabadság egynegyedét kivételesen fontos ügyészségi érdek vagy a mûködést közvetlenül és
súlyosan érintõ ok esetén az esedékességet követõ év március 31-ig adhatja ki.”

3. §

Az Ut.
a) 3. §-a (2) bekezdésének g) pontjában a „helyi ügyészségi” szövegrész helyébe a „járási és járási szintû
(a továbbiakban együtt: járási) ügyészségi”,
b) 3. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „helyi ügyészség” szövegrész helyébe a „járási ügyészség”,
c) 5. §-ának (2) bekezdésében a „helyi ügyészséghez” szövegrész helyébe a „járási szintû ügyészséghez”,
d) 5. §-ának (3) bekezdésében a „helyi ügyészséghez” szövegrész helyébe a „járási ügyészséghez”,
e) 7. §-ának (2) bekezdésében a „helyi ügyészségnél” szövegrész helyébe a „járási ügyészségnél”,
f) 9. §-ának (3) bekezdésében a „helyi ügyészségek” szövegrész helyébe a „járási ügyészségek”,
g) 10. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontjában a „helyi ügyészségrõl” szövegrész helyébe a „járási ügyészségrõl”,
h) 18. §-ának (1) bekezdésében a „helyi ügyészségi alkalmazott esetében a helyi vezetõ” szövegrész helyébe a „járási
ügyészségi alkalmazott esetében a járási vezetõ”,
i) 19. §-ának (2) bekezdésében és az Ut. 21. §-ának (4) bekezdésében a „helyi vezetõ” szövegrész helyébe a „járási
vezetõ”
szöveg lép.
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(1) Ez az utasítás 2013. január 1-jén lép hatálya, egyidejûleg hatályát veszti az Ut. 21. §-ának (1) bekezdésében a „rendes”
szövegrész.
(2) Ez az utasítás 2013. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész 28/2012. (XII. 21.) LÜ utasítása
az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján – az ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti
szerveinek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának egyetértésével – a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 15. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A belföldi kiküldetés kiinduló pontjának az ügyészségi alkalmazott választásától függõen lakóhelyét, tartózkodási
helyét vagy szolgálati helyét kell tekinteni.”

2. §

Az Ut. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Szállásra, illetve szállásköltség megtérítésére az ügyészségi alkalmazott több napra elrendelt belföldi kiküldetés
esetén, továbbá abban az esetben jogosult, ha a feladat teljesítésének napján lakóhelyére vagy tartózkodási helyére
visszatérni nem tud.”

3. §

Az Ut. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célból történõ külföldi utazását (a továbbiakban: külföldi kiküldetés)
– a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel – a legfõbb ügyész a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya
javaslatára, a Gazdasági Fõigazgatóság ellenjegyzésével engedélyezi. Ha a javaslattételt nem elõzi meg pályáztatás,
akkor a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya beszerzi a jelölt elvi hozzájárulását a külföldi kiküldetéshez és kikéri a
munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményét.
(2) A legfõbb ügyész helyettesek, továbbá a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályát vezetõ fõosztályvezetõ ügyész
külföldi kiküldetését a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész külföldi kiküldetését legfõbb ügyész helyettes javaslattétel
nélkül engedélyezi.
(3) Az OKRI munkatársainak külföldi kiküldetését a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya javaslatára a büntetõjogi
legfõbb ügyész helyettes engedélyezi.
(4) A külföldi kiküldetést a legfõbb ügyész vagy a büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes engedélye alapján a
Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya rendeli el a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.
(5) A kiküldetés engedélyezésérõl a munkáltató jogkör gyakorlóját és a Gazdasági Fõigazgatóságot a Nemzetközi és
Európai Ügyek Fõosztálya tájékoztatja. A munkáltatói jogkör gyakorlója az engedélyezésrõl való tudomásszerzést
követõen köteles felhívni az érintett ügyészségi alkalmazott figyelmét az utasításban foglaltak megismerésére.
(6) A külföldi kiküldetést teljesítõ ügyészségi alkalmazott (a továbbiakban: kiküldött) feladatait mindenkor a
kiküldetési cél és a takarékossági szempontok együttes figyelembevételével köteles teljesíteni. A hétvégét is magában
foglaló utazás hivatali és költségtakarékossági érdekbõl a kiküldött egyetértésével engedélyezhetõ.
(7) A kiküldött utazásával kapcsolatos teendõk összehangolását a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya végzi.
A kiküldött köteles – elõzetesen egyeztetve – az utazás megszervezésében közremûködni, különösen a
szállásfoglalásról, vonat-, illetõleg repülõjegy és az utazáshoz szükséges információk beszerzésérõl, továbbá
a szükséges biztosítási – különösen: a baleset- és betegségbiztosítási, kiegészítõ gépjármûfelelõsségi és casco –
szerzõdések megkötésérõl gondoskodni. A személyes biztonság érdekében megkötött baleset-, betegség- és
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poggyászbiztosítástól függetlenül – az Európai Gazdasági Térség tagállamai területére történõ utazás esetén –
a kiküldöttnek gondoskodnia kell az általános egészségügyi szolgáltatásra jogosító Európai Egészségbiztosítási Kártya
kiváltásáról is.
(8) A kiküldött a kiküldetés megkezdése elõtt köteles a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályát írásban tájékoztatni a
szükséges biztosítások meglétérõl.
(9) A kiküldött általában legalább tizenöt nappal az utazás megkezdése elõtt köteles tájékoztatni a Nemzetközi és
Európai Ügyek Fõosztályát az útlevelének számáról, továbbá az útlevélben szereplõ nevérõl, születési helyérõl és
idejérõl. Az említett adatokról nem kell tájékoztatást adni a szolgálati útlevéllel történõ utazások esetében. Azokban a
sürgõs esetekben, amikor az utazás elrendelése és az utazás megkezdése közötti idõszak tizenöt napnál kevesebb,
a tájékoztatást tizenöt napon belül, a lehetséges legrövidebb idõ alatt kell teljesíteni.
(10) A diplomata és a szolgálati útlevél, valamint a kiküldetés céljából kiváltott, a beutazáshoz szükséges magánútlevél,
illetõleg vízum díját az ügyészség költségvetésébõl kell biztosítani. Szolgálati útlevél használatát a Nemzetközi és
Európai Ügyek Fõosztálya vezetõjének javaslatára a legfõbb ügyész a rendszeresen, vagy gyakran, illetve a
vízumköteles országba utazó kiküldöttek részére engedélyezheti. A diplomata és a szolgálati útlevelek beszerzésérõl,
nyilvántartásáról és kezelésérõl, továbbá az egyéb hivatalos úti okmányok beszerzésérõl a Nemzetközi és Európai
Ügyek Fõosztálya gondoskodik.”
4. §

Az Ut. a következõ 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A külföldi kiküldetésrõl úti beszámolót kell készíteni, amelyet küldöttség esetén a küldöttség vezetõje által
kijelölt kiküldött készít el.
(2) Az úti beszámolót a visszaérkezést követõ 15 napon belül a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályára közvetlenül,
elektronikus formában kell megküldeni. A megküldéskor a kiküldöttnek nyilatkoznia kell arról, hogy pozitív döntés
esetén hozzájárul-e a beszámolónak az ügyészségi intraneten való közzétételéhez.
(3) Konkrét ügyben teljesített külföldi kiküldetés esetén az úti beszámolónak arra kell szorítkoznia, hogy a szakmai
eredményeket tartalmazó jelentés melyik szervezeti egység mely ügyszámú iratai között került elhelyezésre.
(4) A beérkezett úti beszámoló alapján a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya gondoskodik a külföldi kiküldetés
teljesítésének a PERSONA személyügyi és továbbképzési nyilvántartási rendszerben való rögzítésérõl, illetve a
kiküldetésben eltöltött idõ szükségességének és a kiküldetési feladat elvégzésének a 2. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon történõ igazolásáról.”

5. §

Az Ut. 40. §-a (3) bekezdésének g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ügyészségi alkalmazott által választható cafetéria-juttatások a következõk:)
„g) ajándékutalvány,
h) az adóévben együttesen legfeljebb ötvenezer forint értékben igénybevett
ha) sport utalvány,
hb) kultúra utalvány.”

6. §

(1) Az Ut.
a) 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 46. §-ának (1) bekezdésében és
49. §-ának (2) bekezdésében a „helyi ügyészségekre” szövegrész helyébe „járási ügyészségekre”,
b) 3. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „helyi ügyészségek” szövegrész helyébe „járási ügyészségek”,
c) 14. §-ának (2) bekezdésében a „helyi vezetõ ügyészre” szövegrész helyébe „járási vezetõ ügyészre”,
d) 14/A. §-ának (3) bekezdésében „helyi vezetõ ügyész” szövegrész helyébe „járási vezetõ ügyész”
szöveg lép.
(2) Az Ut. 1. számú mellékletében a „…………… MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG” szövegrész helyébe „………… FÕÜGYÉSZSÉG”
szöveg lép.
(3) Az Ut. 2. számú melléklete helyébe az utasítás melléklete lép.

7. §

(1) Ez az utasítás 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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Melléklet a 28/2012. (XII. 21.) LÜ utasításhoz

„2. számú melléklet a 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasításhoz
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Körlevelek

A büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes 2/2012. (XII. 31.) LÜ h. körlevele
a fogva tartási helyeken, a közösségi szálláson és a befogadó állomáson bekövetkezett
rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségrõl

A büntetés-végrehajtási intézetben, a rendõrségi fogdában, az õrzött szálláson és az elõállító helyiségben (a továbbiakban: fogva
tartási hely), valamint a közösségi szálláson és a befogadó állomáson bekövetkezett rendkívüli eseményekkel kapcsolatos
jelentéstételi kötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátására az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következõ körlevelet adom ki:
1. A büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 5/2012. (I. 27.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.)
26. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a fõügyészség az illetékességi területén lévõ fogva tartási helyen és közösségi
szálláson, továbbá befogadó állomáson bekövetkezett, tudomására jutott jelentõs rendkívüli eseményt a
Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztálynak (a továbbiakban: Önálló Osztály)
köteles jelenteni.
2. E körlevél alkalmazásában jelentõs rendkívüli esemény:
a) a természeti katasztrófa, a jelentõs anyagi kárt vagy személyi sérülést okozó tûzeset, továbbá a tömegszerencsétlenség,
b) a súlyos (munka- vagy egyéb) baleset,
c) a járvány,
d) a fogva tartási hely vagy a közösségi szállás, illetve a befogadó állomás rendjének csoportos megzavarása,
e) a fogva tartást foganatosító szerv vagy a közösségi szállás, illetve befogadó állomás nevében eljáró személy
intézkedésével szembeni csoportos ellenszegülés,
f) a fogvatartott kiszabadítására irányuló támadás és annak elõkészülete,
g) az étkezés csoportos megtagadása,
h) a több személyt érintõ étel-, gyógyszer- vagy egyéb mérgezés,
i) a fogvatartott vagy a közösségi szálláson, illetve befogadó állomáson elhelyezett (a továbbiakban: elhelyezett)
öngyilkossági kísérlete, szándékos egészségkárosítása vagy halála,
j) a kényszerítõ eszköz használata, ha nyolc napon túl gyógyuló sérülést okoz, illetve, ha jogszerûtlennek minõsül,
k) a fegyverhasználat,
l) a fogvatartott téves szabadítása,
m) a fogvatartott vagy elhelyezett cselekménye, illetve a fogvatartott vagy elhelyezett sérelmére elkövetett
cselekmény, ha
ma) olyan bûncselekmény megalapozott gyanúját kelti, amely legalább kettõtõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztéssel fenyegetett, illetve
mb) a büntetési tételtõl függetlenül, ha emberölés bûntette elõkészületének, gondatlanságból elkövetett
emberölés vétségének, öngyilkosságban közremûködés bûntettének, aljas indokból (célból), védekezésre vagy
akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben elkövetett, továbbá maradandó fogyatékosságot (súlyos
egészségromlást) okozó, valamint különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés bûntettének, közösség tagja
elleni erõszak bûntettének, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bûntettének, jogellenes fogva tartás
bûntettének, fogolyszökés bûntettének, illetve fogolyzendülés bûntette és közveszély okozás bûntette
elõkészületének, visszaélés kábítószerrel vétségének vagy bûntettének, illetõleg zsarolás bûntettének
megalapozott gyanúját kelti.
3. A jelentõs rendkívüli eseményt az Önálló Osztálynak írásban, az Ut. 26. §-ának (2) bekezdése szerinti tartalommal, az
értesülést követõ nyolc napon belül kell jelenteni.
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4. Az értesülést követõen haladéktalanul, távbeszélõn is jelenteni kell
a) a természeti katasztrófát, a jelentõs anyagi kárt vagy személyi sérülést okozó tûzesetet, továbbá a
tömegszerencsétlenséget,
b) a járványt, illetve annak megszüntetését (megszûnését),
c) a több személyt érintõ étel-, gyógyszer- vagy egyéb mérgezést,
d) a fogvatartott vagy elhelyezett halálát, öngyilkossági kísérletét,
e) a terrorcselekményt, a fogolyzendülést és azok elõkészületét, valamint felszámolását,
f) a fogolyszökést, a szökött fogvatartott elfogását és befogadását,
g) a fogvatartott kiszabadítására irányuló támadást, annak elõkészületét, illetve az ilyen tevékenység felszámolását,
továbbá
h) a fegyverhasználatot.
5. A rendkívüli esemény miatt bevezetett, jogszabályon alapuló korlátozó intézkedések elrendelését, indokát és azok
feloldását soron kívül ugyancsak jelenteni kell.
6. A körlevélben foglaltakat 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni, egyidejûleg a 4/2003. (ÜK. 10.) LÜ h. körlevelet visszavonom.
Dr. Belovics Ervin s. k.,
legfõbb ügyész helyettes

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály vezetõjének 5/2012. (XII. 31.) fõov. körlevele
formanyomtatvány megszüntetésérõl és új formanyomtatvány bevezetésérõl

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ körlevelet
adom ki:

1. pont
A szabadság nyilvántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések változása miatt, figyelemmel a 2/2007. (ÜK. 2.)
fõov. körlevéllel bevezetett és annak 2. mellékletében felsorolt, nyomdatechnikai úton készülõ formanyomtatványok
jegyzékében szereplõ 141. r.sz. „szabadság-nyilvántartó tasak” megnevezésû formanyomtatványt megszüntetem, és
elrendelem a meglévõ raktári készlet megsemmisítését.

2. pont
A szabadság nyilvántartása céljából 4000 r.sz., a melléklet1 szerinti formátumú és tartalmú „szabadság-nyilvántartó
tasak” formanyomtatványt vezetek be.

3. pont
Ezt a körlevelet 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Dr. Lajtár István s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

1

A mellékletet az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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Az Informatikai Fõosztály vezetõjének 6/2012. (XII. 31.) fõov. körlevele
az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló
2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél módosításáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ
körlevelet adom ki:

1. pont
Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél (a továbbiakban:
körlevél) 2. számú melléklete a következõ rendelkezéssel egészül ki:
Sorszám

r.sz.

43.

4000

Cím*

Szabadság-nyilvántartó tasak (Szem.)

2. pont
A körlevél 2. számú mellékletének 19. pontját visszavonom.

3. pont
Ezt a körlevelet 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni. A körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó napjával
visszavonom.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

Az Informatikai Fõosztály, valamint a Kiemelt és Katonai Ügyek Fõosztálya vezetõjének
7/2012. (XII. 31.) együttes fõov. körlevele
a Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl szóló 9/2007. (ÜK. 12.) együttes fõov.
körlevél módosításáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Legfõbb
Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályának vezetõjével egyetértésben – a következõ körlevelet adjuk ki:

1. pont
A Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl szóló 9/2007. (ÜK. 12.) fõov. körlevél 1–2. számú melléklete
helyébe a körlevél 1–2. melléklete1 lép.

1

A mellékleteket az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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2. pont
Ezt a körlevet 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.

3. pont
Ezt a körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó napjával visszavonjuk.

Dr. Sinku Pál s. k.,

Dr. Nagy Tibor s. k.,

fõosztályvezetõ ügyész

fõosztályvezetõ ügyész

Személyi hírek
Elismerések
A legfõbb ügyész
dr. Sódor István mb. legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ ügyésznek,
dr. Panyi Béla Attila címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, mb. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyésznek,
dr. Molnár Kornélia címzetes fõügyészségi ügyész, mohácsi városi vezetõ ügyésznek,
Szabóné dr. Fodor Dóra Katalin címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, székesfehérvári városi ügyészségi,
Juhászné dr. Ferenczi Erzsébet címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyészségi,
dr. Tárnoki Olga címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Baranya megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészeknek
ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT,

dr. Szekér Ildikó legfõbb ügyészségi ügyésznek
„Legfõbb ügyészségi tanácsos”,
dr. Kóti Andrea budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek
„Címzetes fõügyészségi ügyész”
címet,
Drenkovics László Istvánné Baranya megyei fõügyészségi irodavezetõnek és
Makács Jenõné legfõbb ügyészségi írnoknak
EMLÉKTÁRGYAT
adományozott.
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Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Bodony István mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt – szolgálati helyén, a Büntetõbírósági Ügyek
Fõosztályán – az Elvi Ügyek Osztályához,
Komárominé dr. Horváth Ilona Ildikó legfõbb ügyészségi tanácsos, mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt
– szolgálati helyén, a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályán – a Törvényességi Ügyek Osztályához
osztályvezetõ ügyésszé;
dr. Fridvalszky Péter legfõbb ügyészségi ügyészt – szolgálati helyén, az Informatikai Fõosztályon – az Értékelõ Csoporthoz
csoportvezetõ ügyésszé;
Häcklné dr. Nyirati Erika címzetes fõügyészségi ügyész, mb. szekszárdi városi,
dr. Õszi Emese mb. budapesti IX. kerületi,
dr. Zaránd Viktor mb. budapesti VIII. kerületi
vezetõ ügyészeket – szolgálati helyükön –
vezetõ ügyésszé;
dr. Kormos Erzsébet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt – szolgálati helyén –
közérdekvédelmi szakági osztályvezetõ ügyésszé;
dr. Bana Dávid mezõtúri városi ügyészségi alügyészt – szolgálati helyén –,
Egri Lászlóné dr.-t budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Erhardt Attila szombathelyi városi ügyészségi alügyészt a Szombathelyi és a Sárvári Városi Ügyészséghez,
dr. Szalóki Kitti kazincbarcikai városi ügyészségi alügyészt – szolgálati helyén –
ügyésszé;
dr. Szász Ágnes századost a Központi Nyomozó Fõügyészséghez katonai alügyésszé;
dr. Császár Zsuzsanna és
dr. Németh Eszter zalaegerszegi városi ügyészségi fogalmazókat – szolgálati helyükön –,
dr. Mayer Ottó Richárdot budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Róka Melinda kaposvári városi ügyészségi fogalmazót – szolgálati helyén –,
dr. Ujszászi Borbálát a Kalocsai Városi Ügyészséghez
alügyésszé;
dr. Kun R. Zsoltot,
dr. Tóth Edinát és
dr. Tõzsér Zsuzsannát
budapesti kerületi ügyészséghez
ügyészségi fogalmazóvá;
Márton Diána fõvárosi fõügyészségi tisztviselõt és
Forgács Attiláné debreceni városi ügyészségi írnokot
– szolgálati helyükön –,
dr. Nagy Attila budapesti VIII. kerületi ügyészségi fizikai alkalmazottat budapesti kerületi ügyészséghez
ügyészségi megbízottá.
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Áthelyezések és kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte
Dénesné dr. Csernák Erzsébet budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi vezetõhelyettes ügyész, mb. budapesti XI. és XXII. kerületi
vezetõ ügyészt a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé;
Kodajné dr. Takács Andrea tatabányai városi vezetõ ügyészt a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészséghez és
egyidejûleg kinevezte a Nyomozás Felügyeleti Csoporthoz csoportvezetõ ügyésszé;
Nagyné dr. Dér Beatrix vásárosnaményi városi ügyészségi alügyészt a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez és egyidejûleg
kinevezte ügyésszé;
Tardi Mária Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi tisztviselõt a Miskolci Városi Ügyészséghez és egyidejûleg
kinevezte ügyészségi megbízottá.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Nagy Eszter fõhadnagy, központi nyomozó fõügyészségi katonai ügyészt a Kiemelt és Katonai Ügyek Fõosztályára
legfõbb ügyészségi katonai ügyészi;
dr. Bertényi Imre kecskeméti nyomozó ügyészségi és
dr. Rahói Mária fõvárosi fõügyészségi ügyészeket
a Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztályra,
dr. Gúti Zoltán József ceglédi városi ügyészségi ügyészt a Közérdekvédelmi Fõosztályra
legfõbb ügyészségi ügyészi;
dr. Fülöp Zsolt Szilárd szegedi fellebbviteli fõügyészségi ügyészt a Fejér Megyei Fõügyészséghez,
dr. Lemesánszkyné dr. Ánosy Ildikó budapesti nyomozó ügyészségi,
dr. Pintér Mónika budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi
munkakörbe.
Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter pápai városi ügyészségi alügyészt a Miskolci Városi Ügyészséghez,
dr. Pabisné Benedek Beáta miskolci városi ügyészségi megbízottat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészséghez.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyész áthelyezte
dr. Balogh Nikoletta nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazót a Fehérgyarmati Városi Ügyészséghez,
dr. Bancsiné dr. Magyar Viktória vásárosnaményi városi ügyészségi fogalmazót és
dr. Gerõ-Szulics Kitti nyírbátori városi ügyészségi fogalmazót a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez,
dr. Kerecseny Katalin nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazót a Nyírbátori Városi Ügyészséghez,
dr. Petrikovics Orsolya fehérgyarmati városi ügyészségi fogalmazót a Vásárosnaményi Városi Ügyészséghez.
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Kinevezések módosítása
A legfõbb ügyész
dr. Boros Ákos fõhadnagy, központi nyomozó fõügyészségi katonai ügyész kinevezését akként módosította, hogy
áthelyezte a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Kóti Andrea budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ ügyész kinevezését akként módosította, hogy áthelyezte a
Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészséghez
ügyészi munkakörbe.

Kirendelés
A legfõbb ügyész kirendelte
dr. Mátyás Tünde fõvárosi fõügyészségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti
és Jogvédelmi Önálló Osztályára, legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe.

Megbízások
A legfõbb ügyész megbízta
dr. Horváth Péter mb. gyõri fellebbviteli fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt – szolgálati helyén – a fellebbviteli
fõügyészhelyettes;
Izbékiné dr. Varga Ágnes tatabányai városi ügyészségi csoportvezetõ ügyészt – szolgálati helyén – a vezetõ ügyészi;
dr. Zsilka László budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyészt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetõhelyettes
ügyészi;
dr. Angeli-Kovács Krisztina budakörnyéki ügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – a Közérdekvédelmi Csoport,
dr. Jagusztin Tamás Pest megyei fõügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – a Magánjogi Csoport,
dr. Répási Andrea fõvárosi fõügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – a Vagyon Elleni Ügyek Csoport,
dr. Szokolai Gábor fõvárosi fõügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – a Másodfokú és Rendkívüli Perorvoslati Csoport,
dr. Török-Berta Lászlóné Csongrád megyei fõügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – az Általános Közigazgatási,
Szabálysértési és Törvényességi Ellenõrzési Csoport
csoportvezetõ ügyészi
feladatainak ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik
dr. Sztana Beatrix Edit székesfehérvári városi ügyészségi ügyésznek 2012. évi december hó 15. napjával,
dr. Benyákné Sallai Mária Magdolna tanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõnek 2013. évi június hó 27. napjával,
Bodrogi György legfõbb ügyészségi tisztviselõnek 2012. évi november hó 30. napjával,
dr. Élõ Jánosné dr. Labant Mária Magdolna foglalkozás-egészségügyi szakorvos, legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2013. évi május hó 31. napjával,
Jenvay Béláné legfõbb ügyészségi írnoknak 2013. évi június hó 15. napjával,
Szõnyi Zsuzsanna legfõbb ügyészségi írnoknak 2012. évi november hó 30. napjával,
Honfi György legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak 2012. évi december hó 7. napjával.

518

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

Közlemények

Tájékoztató
a Jogesetmegoldó Verseny országos döntõjében elért eredményekrõl
(Balatonlelle, 2012. október 25–26.)

A Jogesetmegoldó Verseny országos döntõjében

I. helyezést ért el, így
a Legfõbb Ügyészség részérõl 150 000 Ft,
az Ügyészek Országos Egyesülete részérõl 50 000 Ft
pénzjutalomban részesült, valamint emlékérmet kapott:
Dr. KATONA DÓRA ÉVA
veszprémi városi ügyészségi fogalmazó,

II. helyezést ért el, így
a Legfõbb Ügyészség részérõl 100 000 Ft,
az Ügyészek Országos Egyesülete részérõl 30 000 Ft
pénzjutalomban részesült, valamint emlékérmet kapott:
DR. KOVÁCS NIKOLETTA
miskolci városi ügyészségi fogalmazó,

III. helyezést ért el, így
a Legfõbb Ügyészség részérõl 50 000 Ft,
az Ügyészek Országos Egyesülete részérõl 20 000 Ft
pénzjutalomban részesült, valamint emlékérmet kapott:
DR. RÓKA MELINDA
kaposvári városi ügyészségi fogalmazó;

eredményes részvételéért a Legfõbb Ügyészség részérõl emléklapot,
az Ügyészek Országos Egyesületétõl emlékérmet kapott:
Dr. ANTALI DÁNIEL GÁBOR
békéscsabai városi ügyészségi fogalmazó,
Dr. BÁLINT MÁRTON SÁNDOR
szegedi városi ügyészségi fogalmazó,
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Dr. BENDA ÁGNES
gödöllõi városi ügyészségi fogalmazó,
Dr. CZAKÓ ZOLTÁN
budaörsi városi ügyészségi fogalmazó,
Dr. GYÜRE PÉTER
kisvárdai városi ügyészségi fogalmazó,
Dr. MAYER ERIKA NOÉMI
budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi fogalmazó,
Dr. PÁL VANESSZA
budapesti VIII. kerületi ügyészségi fogalmazó,
Dr. SMIDÉLIUSZ PÉTER
szombathelyi városi ügyészségi fogalmazó,
Dr. SZABÓ TÍMEA
szekszárdi városi ügyészségi fogalmazó,
DR. SZAKÁCS NÓRA
budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi ügyészségi fogalmazó, valamint
DR. SZÁSZ GABRIELLA
debreceni városi ügyészségi fogalmazó.

Megbízás a lakástámogatás iránti kérelmeket elbíráló bizottság tagsági feladataival
A legfõbb ügyész megbízta Mélypataki László Istvánné legfõbb ügyészségi tisztviselõt a lakástámogatás iránti
kérelmeket elbíráló bizottság tagsági feladatainak ellátásával.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére
A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény (Üjt.) 13. §-ának (1) bekezdése és a 18. §-ának (4) bekezdése alapján a legfõbb ügyész
pályázatot hirdet
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre a Közérdekvédelmi Osztály Közigazgatási Jogi Csoportjába közigazgatási
jogi szakági fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi,
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– a Miskolci Nyomozó Ügyészségre vezetõ ügyészi,
– a Veszprémi Járási Ügyészség Gazdasági Büntetõjogi Csoportjába csoportvezetõ ügyészi,
– a Füzesabonyi és az Egri Járási Ügyészségre – a Heves megyei fõügyész által meghatározottan változó szolgálati
helyre – büntetõjogi szakági ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt. 11–12. §-ai állapítják meg.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség Közérdekvédelmi Osztály Közigazgatási Jogi Csoportja fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészi álláshelyére történõ kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó legalább
hároméves közérdekvédelmi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen.
A Miskolci Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá a
„C” szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne
tartalmazzon kockázati tényezõt. A kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele az is, hogy a pályázó rendelkezzen
legalább 3 éves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal.
A Veszprémi Járási Ügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés jogszabályban nem szereplõ
feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen legalább hároméves büntetõjogi szakági ügyészi vagy bírói gyakorlattal.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üjt. 14. §-ának (2) bekezdésében írt feltételektõl
függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési követelményeknek és az Üjt. 11. §-a (2) bekezdésében meghatározott kinevezési feltételeknek való
megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a
tényleges mûködés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.)
Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg
nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellõzhetõ.)
A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történõ elérhetõségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax szám, stb.).
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére
hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat
költségeinek megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat
végzésében közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és
személyek kezeljék.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa ellátott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll
legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak
és politikai tevékenységet nem folytat.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal
kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt. 11. §-a (4) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott körülmények vele
szemben nem állnak fenn.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja
értelmében az ügyész – az 5. § (3) bekezdésében írt eset kivételével – vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény
5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a 6. § (2) bekezdésében írt
kivétellel – külön felhívásra, kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni.
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A pályázat érdemben nem bírálható el, ha
– elkésett,
– a hiányos pályázat benyújtója a kitûzött rövid határidõ alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget,
– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a
vagyonnyilatkozatot – említettek szerint – külön felhívásra kell benyújtani.)
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatnak (egy példányban):
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség álláshelye esetében
2013. január 11-én 13 óráig,
– a Miskolci Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében
2013. január 15-én 13 óráig
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5–7.),
– a Veszprémi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Veszprém Megyei Fõügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) és
– a Füzesabonyi és az Egri Járási Ügyészség álláshelye esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.)
2013. január 15-én 13 óráig
kell beérkeznie.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ három hónapon belül írásban értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa
szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.
Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során,
mit tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak? És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára
aligha adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat,
döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar, orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de
meghatározó elemeiben átfogja 1956 történetét.
A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1500 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa
szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1920–1947
címû könyvét.
A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi békeszerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat kezdõ
esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai.
A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására vállalkozott. A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt nem igényelve
önmagukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat.
A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon „kis palotától” a párizsi Quai de Orsayn fekvõ külügyi
palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok.
A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 2500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1920–1947
címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 2500 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

527

2012. évi 12. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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Emlékeztetõ
az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény
(a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló
3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez

Ütv. 1. § (2) bekezdés; Ut. 1–2. §
Az Ütv. 1. § (2) bekezdése – Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 29. cikk (1) bekezdésének
második mondatában, valamint (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakat kibontva – az ügyészség büntetõjogon
kívüli közérdekvédelmi tevékenységének foglalatát adja. E rendelkezés lényegi elemei a következõkben foglalhatók
össze:
a) E tevékenység rendeltetése a jogszabályok érvényre juttatása, amelynek megvalósítása az Alaptörvényben
rögzített jogállamiságból fakadó egyértelmû közérdek. A jogintézmény célja ennél fogva nem a jogszabállyal
ellentétes cselekmény vagy mulasztás által okozott esetleges egyéni jogsérelem orvoslása, hanem egy ettõl
elkülönült objektív mérce alapján – törvényben meghatározott esetekben és módon – a jogállami normák, a jog
uralmának helyreállítása. Ennek megfelelõen az ügyésznek – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén –
akkor is intézkednie kell a törvénysértés felszámolása érdekében, ha egyéni jogsérelem egyáltalán nem történt,
mert például a törvénysértõ helyzet az érintett számára kifejezetten kedvezõ.
Mindebbõl azonban nem az következik, hogy az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége kizárólag a közvetlenül
közérdekbe ütközõ törvénysértések megszüntetésére korlátozódik. A törvénysértések jelentõs része ugyanis
közvetlenül egyéni jogsérelem formájában jelenik meg, ezért a jogszabályok betartatására hivatott ügyészi
közérdekvédelmi tevékenység csak e jogsérelmek orvoslásának kikényszerítésével válhat teljes körûvé.
b) Jogszabálysértés esetén az ügyész törvényben meghatározott esetekben és módon léphet fel a törvényesség
érdekében. Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó törvényi elõírás csak az ügyészi fellépés általános törvényi alapját
teremti meg, a konkrét esetben ezen túlmenõen az ügyészi fellépésnek mindig közvetlenül valamely külön
törvényi rendelkezésre kell visszavezethetõnek lennie. A konkrét törvényi felhatalmazást vagy maga az Ütv., vagy
más törvény adja meg.
c) Az ügyészség fellépési kötelezettsége – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – csak akkor áll fenn, ha a
törvénysértés megszüntetésére hivatott szerv az Alaptörvényben, valamint a jogszabályban (közjogi
szervezetszabályozó eszközben) meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, vagy, ha azonnali ügyészi
intézkedés szükséges.

Ütv. 2. § (1) bekezdés; Ut. 34–54. §
Az Ütv. 2. § (1) bekezdés f) pontja értelmében az ügyészség közérdekvédelmi tevékenységének keretében
közremûködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák. Az Ütv. 1. § (2) bekezdése
ugyanakkor rögzíti azt is, hogy az ügyészség a jogszabályok megsértése esetén – törvényben meghatározott
esetekben és módon – lép fel a törvényesség érdekében. A hivatkozott törvényhely tehát csak az ügyészi fellépés
általános törvényi alapját teremti meg, a konkrét esetben ezen túlmenõen az ügyész bírósági eljárásban való
fellépésének (is) mindig külön törvényi rendelkezésre visszavezethetõnek kell lennie.
Az Ütv. 1. § (2) bekezdésével összhangban az Ütv. 26. §-a szabályozza az ügyészség közérdekvédelmi feladat- és
hatáskörének külön törvény által nem érintett általános elõírásait, a 27-30. §-ban foglaltak pedig az egyes
eljárástípusokhoz kötõdõ speciális rendelkezéseket taglalják. Az ügyész peres és nemperes eljárásban való
részvételéhez kapcsolódó, sajátos elõírásokat a 27. § tartalmazza. Az Ütv. 27. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az
ügyész a mások között folyó perben törvény felhatalmazása alapján felléphet. Az Ütv. 27. § (3) bekezdése értelmében
perbeli fellépése esetén az ügyész a fél jogait gyakorolja, de köteles tiszteletben tartani a felek rendelkezési jogát.
A polgári peres eljárásban való ügyészi részvétel általános szabályait a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 9. §-a tartalmazza. A Pp. 9. § (1) bekezdése szerint az ügyész a felek rendelkezési
jogának tiszteletben tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult jogainak védelmére bármely okból nem képes.
Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet
érvényesíthet. A hivatkozott törvényi rendelkezés az ügyész keresetindításának három együttes elõfeltételét kívánja
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meg. Egyrészt az szükséges, hogy a jogosult jogainak védelmére bármely okból ne legyen képes, másrészt a felek
rendelkezési jogát figyelembe kell venni, végül az ügyész nem indíthat keresetet olyan jog iránt, amelyet jogszabály
csak meghatározott személy vagy szervezet számára enged meg (pl. házassági bontóper indítása). Bármelyik törvényi
elõfeltétel hiánya kizárja az ügyész keresetindítási jogát.
A Pp. 9. § (2) bekezdése szerint, ha az ügyészt a 9. § (1) bekezdésében meghatározott keresetindítási jog illeti meg, de a
perbeli részvételét megalapozó körülmények a per folyamán állnak be, az ügyész a perben felléphet.
A Pp. általános rendelkezéseit azonban a Pp. 324. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási határozat felülvizsgálata
iránti perekben az e pereket szabályozó XX. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, vagyis az általános
rendelkezések csak akkor érvényesülnek, ha az adott jogintézménnyel kapcsolatban a közigazgatási perekre
vonatkozó fejezet nem szabályoz másként.
A Pp. 327/A. § (1) bekezdése – összhangban az Ütv. 29. § (5) bekezdésével – speciális szabályként a közigazgatási perek
vonatkozásában az ügyészi keresetindítást kizárólag akkor teszi lehetõvé, ha a határozat az Ütv. szerinti ügyészi
felhívásban a törvénysértés orvoslására megállapított határidõ elteltét követõen sem felel meg a jogszabályok
rendelkezéseinek. Közigazgatási perben tehát a Pp. 9. §-ának általános elõírásai – a Pp. 9. § (1) és (2) bekezdése – nem
alkalmazhatók. Ezt támasztja alá az is, hogy a Pp. 327/A. § (1) bekezdése szerinti esetkörben az ügyészi felhívás
eredménytelensége okán a közigazgatási pert értelemszerûen csak az ügyész indíthatja meg, ennél fogva nem
fordulhat elõ, hogy ezen az alapon a más által indított perben fellépjen.

Ütv. 2. § (1) bekezdés g) pont
Az ügyészség közérdekvédelmi feladata, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve a bíróságon kívüli jogvitát intézõ
szervek a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák. E tevékenység súlyponti eleme – törvényben rögzített ügyészi
eszközök alkalmazásával – a bekövetkezett jogsértések megszüntetése. E tevékenység keretében, az Ütv. 7. §
(2) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelõen az ügyészség az arra jogosult szervek megkeresésére
jogértelmezési kérdésben szakmai álláspontjáról tájékoztatást ad.
A jogállamiság követelményrendszere szerint, a közhatalmat gyakorló szervek – így az ügyészség is – csak a
jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörükben járhatnak el. Sem az Alaptörvény, sem pedig az Ütv. nem
jogosítja fel az ügyészséget arra, hogy mások részére akár kötelezõ érvényû, akár jogi kötõerõvel nem bíró absztrakt
jogértelmezõ tevékenységet végezzen. [A kötelezõ érvényû jogértelmezés egyébként sem egyeztethetõ össze a
jogállamisággal; lásd az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatát.]
Ennek megfelelõen az ügyészség a konkrét ügyektõl elvonatkoztatott, absztrakt jogértelmezési tevékenységet „kifelé”
egyáltalán nem folytat. Nem kötelezõ érvényû szakmai álláspontját csak erre irányuló megkeresés alapján és csak
konkrét ügyekkel kapcsolatban felmerült jogértelmezési kérdésben fejti ki, és az Ütv. 2. § (1) bekezdésének g) pontjára
figyelemmel csak a hatósági jogkört gyakorló, illetve bíróságon kívüli jogvitát intézõ szervek részére. Kívül esik tehát az
ügyészség kompetenciáján, hogy az Ütv. 2. § (1) bekezdésének g) pontjában megjelölt szerveken kívül más szervek
vagy személyek (pl. ügyvédek) jogi vélemény kifejtésére, vagy jogszabályi értelmezésre, illetve jogi tanácsadásra
irányuló kérését teljesítse.

Ütv. 5. § (1) bekezdés; Ut. 25–29. §
E törvényhely azt az esetkört szabályozza, amikor az ügyész a tudomására jutott jogsértés kivizsgálása során azt észleli,
hogy ugyan az ügyész hatáskörébe tartozó intézkedés megtételének nincs helye, de más eljárás indításának a
jogszabályi feltételei fennállnak, illetve a megtett ügyészi intézkedés mellett helye lehet más eljárás
kezdeményezésének. Az Ut. 25–29. §-ai részletesen szabályozzák ennek eljárási feltételeit, ideértve a közös és az egyes
eljárásokra irányadó speciális elõírásokat.
Ha olyan szerv (szervezet) keresi meg az ügyészséget más szerv eljárásának ügyészi kezdeményezése iránt, amely az
adott eljárást saját jogon maga is kezdeményezheti, a párhuzamosságok elkerülése érdekében az ügyészi eljárás
kezdeményezését mellõzni indokolt. Az ezzel kapcsolatos válaszlevélben ki kell térni arra, hogy az adott eljárás
kezdeményezésére mely jogszabályi rendelkezés jogosítja fel a megkeresõt.
A más szerv részére történõ adatszolgáltatásnál különös figyelmet kell fordítani az Ütv. adatkezelést szabályozó
V. fejezetében foglaltakra, továbbá az adatvédelemre irányadó egyéb jogszabályi rendelkezésekre. Az Ütv. 5. §
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(1) bekezdése alapján kezdeményezett hatósági eljárás érdekében a közérdekvédelmi ügyész a büntetõjogi
tevékenység során keletkezett adatokat (iratokat) az érintett hatóságnak nem juttathatja el. Az Ütv. 34. § (3) bekezdése
értelmében az ügyész a hatóság nem kizárólagosan kérelemre indítható eljárásának kezdeményezéséhez a hatóság
eljárása szempontjából jelentõs tények megállapításához szükséges adatokat továbbítja a hatóság részére.
Az Ut. 25. § (3) bekezdése és a 29. § (2)–(3) bekezdései elõírják a hatósági eljárás kezdeményezésérõl szóló irat
tartalmát. A hivatkozott elõírások alapján a hatósággal közölni kell azokat az adatokat, illetve a megállapított
tényállást, amelyek szükségesek az eljárás megindításához és lefolytatásához. Az Ütv. és az Ut. rendelkezései azonban
nem teszik lehetõvé a büntetõeljárás során keletkezett bármely irat megküldését, illetve bármely büntetõ eljárásban
keletkezett személyes vagy különleges adat továbbítását a közigazgatási hatóság részére.
Az eljárás lefolytathatósága érdekében az ügyész által kiadott kezdeményezõ iratban indokolt utalni a
büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 71/B. § (1) bekezdésére, valamint a 74/A. § (5) bekezdésére, amelyek
a büntetõ iratokba való betekintési jogot szabályozzák, továbbá lehetõvé teszik, hogy a közigazgatási hatóság
megkeresésére az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a büntetõügy irataiba betekintést, illetve azok megküldését
engedélyezze.
Az Ütv. 34. § (3) bekezdése szerint az ügyész a közérdekvédelmi tevékenysége során csak olyan – kívülrõl beszerzett –
személyes vagy különleges adatot vehet át vagy kezelhet, amely szervet, vagy személyt törvény kötelez arra, hogy
adatot szolgáltasson az ügyész részére. Tehát csak a törvényi felhatalmazás alapján beszerzett és a közérdekvédelmi
tevékenység során keletkezett adatot továbbíthatja az ügyész a hatóságok felé. Kiemelendõ, hogy nincs olyan
törvényi szintû rendelkezés, amely a büntetõeljárás során keletkezett bármely személyes vagy különleges adat
szolgáltatására kötelezné a büntetõ ügyekben eljárt hatóságokat, illetve a bíróságot, az ügyész perindítási jogát
meghaladóan végzett közérdekvédelmi tevékenységének ellátása érdekében. Éppen ezért a büntetõ ügyben
keletkezett – és az Ütv. 34. § (1) bekezdése alapján átvett és kezelt – semmilyen személyes vagy különleges adat a
közérdekvédelmi ügyész részérõl nem továbbítható a hatóságok felé. Az Ütv. 34.§ (1) bekezdése alapján átvett adatot
csak a peres vagy nemperes eljárások megindításához, illetve lefolytatásához és kizárólag a bíróság felé lehet
továbbítani. A közérdekvédelmi tevékenység során keletkezett olyan személyes vagy különleges adat, amely
büntetõeljárás lefolytatását indokolja, csak az ügyészség büntetõ szakága részére továbbítható, az Ütv. 34. §
(2) bekezdése alapján.
Az Ütv. 5. § (1) bekezdése alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására határidõt az ügyész nem szabhat, az Ut.
25. § (3) bekezdése szerint csak az érdemi határozat haladéktalan megküldésének kötelezettségére szólíthatja fel a
címzett szervet.
A környezetvédelmi ügyek vonatkozásában az Ütv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások
kezdeményezhetõsége miatt szükséges, hogy a büntetõjogi szakág – a szakágak közötti együttmûködés során –
megküldje a környezetkárosítás (Btk. 280. §), természetkárosítás (Btk. 281. §), a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése (Btk. 281/A. §), a tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §) és az állatkínzás (Btk. 266/B. §)
bûncselekmények miatt indult eljárásokban keletkezett határozatokat, illetve szakértõi véleményeket.
A környezet- és természetvédelmi feladatkör ellátása során tudomására jutott információk, adatok alapján az ügyész
büntetõeljárást köteles kezdeményezni az Ütv. 5. § (1) bekezdésére figyelemmel, ha annak feltételei fennállnak.
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûncselekménye esetén különös tekintettel kell lenni arra, hogy a
jogsértõ cselekmény megvalósította-e a környezet károsodásának veszélyét. A Btk. 281/A. § (4) bekezdés b) pontja
szerint hulladék mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak minõsít, amennyiben alkalmas az
emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegõ, vagy azok összetevõi, illetve élõ szervezet egyedének
veszélyeztetésére. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 4. § 10. pontja
értelmében környezetveszélyeztetés a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen veszélye. A környezetkárosodás
fogalmát a Ktv. 4. § 13. pontja úgy határozza meg, hogy az a környezetben, illetve valamely környezeti elemben
közvetlenül vagy közvetve bekövetkezõ, mérhetõ, jelentõs kedvezõtlen változás, illetve valamely környezeti elem által
nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhetõ, jelentõs romlása. A környezetveszélyeztetés azonban nem
jelenti feltétlenül a környezet szennyezését (Ktv. 4. § 7. pont), illetve a bûncselekmény nem csak veszélyes hulladék
elhelyezésével, kezelésével követhetõ el.
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Ütv. 5. § (2) bekezdés; Ut. 18. §
Az ügyészséghez érkeznek olyan kérelmek is, amelyekkel kapcsolatosan nincs ügyészi hatáskör, ezeket a kérelmeket az
ügyész érdemben nem bírálja el. Az Ütv. 5. § (2) bekezdése és az Ut. 18. §-a értelmében, amennyiben az ügyésznek a
hozzá intézett kérelem vizsgálatára nincs hatásköre – a kérelmezõ értesítése mellett – gondoskodik annak áttételérõl
a hatáskörrel rendelkezõ szervhez.
Egyes esetekben még áttételnek sincs helye, mert a kérelem elbírálására nincs hatáskörrel rendelkezõ szerv.
Az említett kérelmeket – az Ütv. 5. § (3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával – alaptalannak kell tekinteni és a
hatáskör hiányának rövid kifejtésével el kell utasítani.
Ha az ügyész a hatáskörének hiányát állapítja meg – akár áttételre kerül az ügy más szervhez, akár nem – a felettes
ügyészséghez való felülvizsgálati kérelem lehetõségét biztosítani kell. Ennek oka, hogy az ügy anyagi jogi értelemben
nem kerül ugyan elbírálásra, de a hatáskör hiányának megállapítása érdemi befejezés – elutasítás – melyre más
eljárásjogokhoz hasonló módon, az ügyészség eljárásában is jogorvoslati jogot kell biztosítani az Ütv. 5. §
(3) bekezdése alapján. Ilyenkor ugyanis az ügyész a hozzá forduló kérelmezõ beadványában foglaltakkal
kapcsolatosan általánosságban állapítja meg az ügyészség hatáskörének hiányát, ezért az ügyész állásfoglalása
érdemi, mert döntésével kizárja annak lehetõségét, hogy az ügyet az ország bármely ügyésze érdemben bármikor is
megvizsgálja, s a beadványban sérelmezett ügyben fellépjen.
Ha azonban az áttétel – hatásköri vagy illetékességi okokra figyelemmel – az ügyészi szervezeten belül történik, akkor
ez a „döntés” nem érdemi elutasítás, csupán ügyviteli szempontból tekintendõ érdemi befejezésnek, ezért ellene
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye. Az ügyfél csak tájékoztatást kap arról, hogy melyik ügyészség adja meg számára
az érdemi választ. Ilyen esetben tehát az Ütv. 5. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati kérelem benyújtásának
lehetõségérõl az ügyfél értelemszerûen nem kap tájékoztatást.

Ütv. 5. § (3) bekezdés; Ut. 23. §
Az ügyészi állásfoglalás elleni felülvizsgálat lehetõségét az Ütv. 5. § (3) bekezdése és az Ut. 23. § (3)–(9) bekezdései
szabályozzák.
Az ügyész a hozzá érkezett közérdekvédelmi tárgyú kérelmeket nem hatósági eljárás keretében vizsgálja ki, ezért az
ügyészi állásfoglalásban foglaltak az érintettekre nézve semmiféle jogi kötelezõ erõvel nem bírnak. (Más kérdés, hogy
törvényben meghatározott esetekben és módon az ügyész az álláspontjának „kikényszerítése” érdekében bírósághoz
fordulhat.) Az ügyészi állásfoglalás elleni felülvizsgálat éppen ezért nem tekinthetõ a hagyományos értelemben vett
jogorvoslatnak, mely utóbbi csak a kötelezõ érvényû döntésekhez kapcsolódóan értelmezhetõ. Az ügyészi
állásfoglalás elleni felülvizsgálat lehetõségét az Ütv. azért teszi lehetõvé, hogy kellõ garanciát nyújtson az
ügyészséghez érkezett kérelmek szakmailag minél megalapozottabb kivizsgálására.
Az Ütv. 5. § (3) bekezdése a kérelmet elutasító ügyészi állásfoglalás ellen a kézbesítéstõl számított 8 napon belül
„egyfokú” felülvizsgálatot enged, amelyet a felettes ügyészség bírál el. Az Ut. 23. § (5) bekezdésének harmadik
mondata szerint, ha a felülvizsgálat alapján az állásfoglalás módosítása nem indokolt – ideértve az elkésettséget is –
a felülvizsgálati kérelmet az állást foglaló ügyészség a felettes ügyészséghez terjeszti fel elbírálásra.
Amennyiben a felülvizsgálati kérelem elkésett, úgy az Ütv. alapján a jogorvoslat elbírálásának hiánya a szervezeten
nem kérhetõ számon, miután az Ütv. 5. § (4) bekezdése – amely a határidõn túl benyújtott kérelem érdemi
elbírálásának mellõzését teszi lehetõvé – a felülvizsgálati kérelemre is irányadó.
A felelõsség azonban ez esetben is fennáll az elsõ fokon történt elbírálás megfelelõségéért. Mindezekre tekintettel
nem kizárt, hogy az eljáró ügyészség, vagy a felettes ügyészség (ügyész) az elkésett felülvizsgálati kérelem alapján az
állásfoglalást módosítsa, annak ellenére, hogy érdemi elbírálására egyébként nem köteles. A felettes ügyészség
(ügyész), amennyiben az állásfoglalás módosítását nem tartja szükségesnek, a felülvizsgálati kérelmet elkésettség
okán utasítja el, de az elutasítás okait módosíthatja és ki is egészítheti.
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Ütv. 5. § (4) bekezdés; Ut. 23. §
E törvényhely a kérelem érdemi elbírálása mellõzésének esetköreit sorolja fel.
A kérelem érdemi elbírálása mellõzhetõ többek között akkor is, ha a kérelmet változatlan tényállás mellett az
ügyészség korábban már elbírálta.
Az Ut. 23. § (4) bekezdése értelmében nincs helye felülvizsgálati kérelemnek, ha a kérelem érdemi elbírálását az ügyész
az Ütv. 5. § (4) bekezdése alapján mellõzte, valamint a felettes ügyésznek a felülvizsgálati kérelmet elbíráló
állásfoglalása ellen. A kérelmezõt errõl tájékoztatni kell.
Az Ütv. az ügyészség „panaszfórum” szerepét kívánta megszüntetni azzal, hogy az Ütv. 5. § (3) bekezdése az ügyészi
intézkedésre irányuló kérelem elbírálása során kialakított ügyészi állásfoglalás ellen „egyfokú” felülvizsgálati
lehetõséget biztosít, vagyis az ügyészi állásfoglalás felülvizsgálatát követõen – változatlan tényállás mellett – újabb
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye.
Az Ütv. 5. § (4) bekezdése alapján az olyan, változatlan tényállás mellett ismételten elõterjesztett kérelmet, amelyet a
felettes ügyészség már korábban elbírált és alaptalannak talált, azzal a tájékoztatással kell elutasítani, hogy további
felülvizsgálati kérelem az ügyben nem nyújtható be, ezért a kérelmezõ újabb kérelmét az ügyészség válaszadás nélkül
irattárba helyezi [Ut. 23. § (7) bekezdés].
Az Ütv. 5. § (4) bekezdése az Ut.-hoz képest további esetköröket állapít meg, amikor a kérelem érdemi elbírálása
mellõzhetõ. Ezek a következõk:
– a kérelmet nem határidõben terjesztették elõ,
– a kérelem nem a jogosulttól származik,
– a kérelmezõ – a jogszabálynak megfelelõ jogorvoslati tájékoztatás ellenére – a rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetõséggel nem élt,
– a kérelmet a sérelmezett határozat jogerõre emelkedésétõl, illetve a végrehajtás elrendelésétõl számított egy
éven túl nyújtották be.
Értelemszerûen valamennyi esetben alkalmazható az ismételt kérelem elbírálásának a mellõzése, feltéve, hogy a
kérelmezõ már legalább egyszer kapott arról tájékoztatást, hogy további felülvizsgálati kérelem az ügyben nem
nyújtható be.
Amennyiben a korábbi szabályok hatálya alatt kialakított ügyészi állásfoglalás ellen a kérelmezõ az állásfoglalás
kézbesítésétõl számított, az Ütv. 5. § (3) bekezdése szerinti határidõt túllépve fordul felülvizsgálati kérelemmel a
felettes ügyészséghez, azt elkésettség okán elutasítani nem lehet, mivel a korábbi jogi szabályozás a felülvizsgálati
kérelem benyújtását nem kötötte határidõhöz, az Ütv. 5. § (3) bekezdése szerinti határidõ pedig csak 2012. január
1. napjától irányadó.

Ütv. 11. § (2) bekezdés j) pont
Az Ütv. e rendelkezése szerinti jogintézmény értelmében a legfõbb ügyész a Kúria elõtti eljárásban a bíróságok
ítélkezési gyakorlatának egységesítése érdekében jogkérdésben, a közérdeket képviselve, saját kezdeményezésére
vagy bármely fél kérelmére kifejtheti – a Kúria felhívására pedig kifejti – szakmai véleményét abban az esetben is, ha az
ügyész az eljárásban nem vesz részt. A legfõbb ügyész véleményét – amely a Kúriát nem köti – közölni kell az eljárásban
résztvevõ felekkel.
Az intézmény célja elsõdlegesen az, hogy azokban az ügyekben, amelyekben a közérdek védelme szempontjából
jelentõs jogkérdések vetõdnek fel, lehetõség legyen a bíróság ítélkezési gyakorlata egységesítése céljából az
eljárásban részt nem vevõ, éppen ezért elfogulatlan személy szakmai véleményének figyelembe vételére.
A Pp. 274. § (6) bekezdése jogkérdésben kifejtendõ álláspontról rendelkezik, az Ütv. pedig szakmai véleményrõl szól.
Az irat elnevezésére a szakmai vélemény alkalmazása helytállóbb, mivel már elnevezésében is kijelöli az állásfoglalás
kereteit. A vélemény a felülvizsgálati kérelemtõl, illetve ellenkérelemtõl eltérõen, nem a per eldöntésére tesz
indítványt, és a jogegységi eljárásban tett indítványtól is különbözik, mert nem ütközteti, és nem értékeli az egymással
szemben álló álláspontokat. A szakmai vélemény közelebb áll egy jogkérdésben kifejtett „quasi” szakértõi
véleményhez, mint bármely a per, vagy a követendõ gyakorlat eldöntésére irányuló konkrét indítványhoz.
A szakmai vélemény lényeges vonásának tekinthetõ a közérdek képviselete, amely nem terjedhet ki az ügy
valamennyi anyagi jogi és perjogi kérdésére, hanem csak a per eldöntése szempontjából jelentõs fõ kérdésre, illetve
a Kúria eljáró tanácsa által megfogalmazott jogkérdésre, amely lehet anyagi jogi és eljárásjogi egyaránt. Az ügyész a
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perben nem vesz részt, tehát a bíróság döntésének tartalmára indítványt tenni a jogintézmény természetével nem fér
össze, mert az a hatályos jogszabályokból nem vezethetõ le.

Ütv. 26. § (1)–(2) bekezdés, Ut. 14–16. §
Az Ütv. 26. §-a foglalja magában az ügyész büntetõjogon kívüli tevékenységének általános szabályait, amelyeket az
egyes ügytípusokban bizonyos eltérésekkel kell alkalmazni. Az ügyész említett hatásköreit elsõsorban bírósági peres
és nemperes eljárások megindításával (perindítási jog), valamint hatósági eljárások kezdeményezésével és jogorvoslat
elõterjesztésével gyakorolja (a továbbiakban együtt: fellépés).
E tevékenységét az ügyészség az igazságszolgáltatás közremûködõjeként látja el. Ebbõl az következik, hogy az
ügyészség szerepe nem a közvetlen igazságszolgáltatást, mint döntéshozatalt jelenti, hanem – a megfelelõ eszközök
birtokában – a súlyponti cél a bíróság általi döntéshozatal elérése. Mindez fõként a közigazgatással kapcsolatos
ügyészi tevékenység változását jelenti, mert itt is elsõdlegessé vált a bírósági elõtti eljárás.
1. Az Ütv. koncepcionális változást hozott a korábbi törvényi szabályozáshoz képest. Ennek lényeges eleme, hogy a
büntetõjogon kívüli jogterületen a törvényességi felügyelet helyébe konkrét intézkedésre adott felhatalmazás, illetve
törvényességi ellenõrzés lépett. Mindez nem egyszerûen a fogalomhasználat pontosítását jelenti. Míg ugyanis a
korábbi magánjogi és közigazgatási jogi törvényességi felügyeleti eljárás, vagyis az ügyészi vizsgálat – a
jogállamisággal nehezen összeegyeztethetõ módon – bármiféle törvénysértésre utaló adat hiányában hivatalból
megindítható volt az esetleges törvénysértések feltárása érdekében, addig az Ütv. 26. § (2) bekezdése értelmében ma
már erre csak konkrét ügyben, egyedileg, és csak akkor van mód, ha az ügyész tudomására jutott adat vagy más
körülmény megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértõ állapotra (a továbbiakban együtt:
törvénysértés) utal.
Vizsgálat indítását alapozhatja meg különösen, ha valamely jogszabály szerint ellenõrzésre feljogosított szerv az általa
megállapított jogszabálysértés megvalósulásáról tájékoztatja az ügyészséget. A vizsgálat elrendeléséhez nem
szükséges a súlyos törvénysértés teljes bizonyossága, elegendõ annak megalapozott valószínûsége. A tényállás teljes
körû felderítése a vizsgálat feladata.
Az ügyészségi vizsgálat lefolytatásához ugyanakkor nem elegendõ, ha a megkeresõ szerv az ellenõrzött szerv
(szervezet) jogszabálysértésére csak általánosságban hivatkozik, beazonosítható konkrét jogsértés megjelölése
nélkül.
2. Ha a konkrét ügyben az ügyész a tudomására jutott információkból megalapozottan tud következtetni arra, hogy
valamely ügytípusban a hatóság konzekvensen törvénysértõ gyakorlatot folytat és az több ügyben is fellépéshez
vezethet, akkor figyelemmel az Ütv. 4. § (3) bekezdésére is, nem ellentétes sem az Ütv.-nek, sem az Ut.-nak vizsgálatra
irányadó rendelkezéseivel az adott hatóság egy éven belül hozott, hasonló, jogerõs döntései iratanyagának
megtekintése (bekérése) és megvizsgálása. A vizsgálat azonban mindig egyedi ügyekben folytatott iratvizsgálatot
jelent, annak érdekében, hogy az ügyész megállapíthassa, hogy az adott esetben van-e helye fellépésnek.
3. Hangsúlyozni kell, hogy a korábbi törvényi szabályozással ellentétben az Ütv. egyáltalán nem ad módot arra, hogy az
ügyész valamely szervnél (szervezetnél) vizsgálat tartását kezdeményezze, így erre a felügyeleti szerv esetében sincs
lehetõség.

Ütv. 26. § (3) bekezdés; Ut. 32–33. §
Az Ütv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott törvényi elõfeltétel megléte esetén az ügyész fellépését megelõzõen
önkéntes teljesítésre való felhívással élhet. Az ügyésznek a felhívás kibocsátása elõtt azt kell mérlegelnie, hogy az eset
összes körülményei alapján a felhívás reálisan elõsegíti-e a jogszabálysértés mielõbbi felszámolását, vagy éppen
ellenkezõleg elnyújtja ezt a folyamatot.
A törvénysértés kiküszöbölése, a jogsértés felszámolása nem azonosítható az eredeti állapot visszaállításával, utóbbi
ugyanis nem minden esetben lehetséges. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ügyészi fellépésnek – ezt megelõzõen az
ügyészi felhívásnak – nem akadálya az, hogy az eredeti állapot teljes körûen már nem állítható helyre. Ennek
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megfelelõen adott esetben az önkéntes teljesítésre vonatkozó ügyészi felszólításnak a felhívás címzettje akkor is
eleget tesz, ha megszünteti a jogsértést „legalizáló” jogalapot (pl. visszavonja fakitermelési engedélyt adó jogsértõ
határozatát) és az irányadó jogszabályi keretek között intézkedéseket tesz a jogsértés következményeinek minél
teljesebb körû felszámolása érdekében.
1. Az ügyészi felhívásban megadott határidõn belül a felhívás címzettjének arról kell tájékoztatnia az ügyészt, hogy a
törvénysértést orvosolta (testületi döntést igénylõ esetben intézkedett a testület összehívásáról) vagy a felhívásban
foglaltakkal nem ért egyet. Ha a címzett a megadott határidõn belül a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, nem
válaszol vagy az abban foglaltakkal nem ért egyet, az ügyész a 26. § (4) bekezdése alapján 30 napon belül léphet fel a
törvénysértés orvoslása érdekében.
Az Ütv. a felhívás címzettjének kötelezettségeit és ezzel összefüggésben az ügyészi fellépés határidejét az ügyész által
eredetileg megadott határidõhöz igazítja. Erre irányuló kifejezett törvényi rendelkezés hiányában ezért a felhívásban
közölt – maximum 60 napos – határidõ meghosszabbítása nem lehetséges. Amennyiben az ügyész reális esélyt lát
arra, hogy a címzett a felhívásban megállapított határidõt követõen rövid idõn belül mégis eleget tesz a törvénysértés
orvoslására vonatkozó kötelezettségének, mozgástere addig terjed, hogy a fellépésre rendelkezésre álló 30 napos
törvényi határidõ végéig kivár a perindítással.
A fellépésnek azonban 30 napon belül kell megtörténnie és a perindítást kezdeményezõ iratnak a bírósághoz el kell
jutnia. A 30 nap anyagi jogi (jogvesztõ) határidõ, tehát az eljárásjogi határidõk számításának nincs helye.
2. Az Ütv. 26. § (3) bekezdésének második mondatában a felhívás címzettjének az iratok megküldésére vonatkozó
kötelezettsége nem irányadó arra az esetre, ha a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet. Ilyenkor csak egyet nem értése
indokait köteles közölni az ügyészséggel. Az iratok megküldése az Ütv. 26. § (3) bekezdése alapján egyébként sem a
teljes iratanyag megküldését jelenti, hanem csak annak a döntésnek, intézkedésnek a megküldését, amely igazolja a
törvénysértés orvoslásának megtörténtét, vagy az erre irányuló intézkedést.
Kiemelendõ, hogy a felhívás nem ügyészi intézkedés, hanem ügyészi eszköz, függetlenül attól, hogy eredményessége
statisztikailag nyilvántartott. A felhívás az igazságszolgáltatás közremûködõjeként eljáró ügyésznek az Ütv. 26. §
(1) bekezdése alapján olyan lehetõsége, amellyel pergazdaságossági szempontokat szolgál. A felhívás lényegi
tartalma tehát a benyújtani kívánt keresettel megegyezõ. Bõvítménye legfeljebb az egyet nem értés indokainak
cáfolata, valamint a Pp. által megkövetelt tartalmi kellékek és a kereseti kérelem. (A szabálysértési ügy ez utóbbiak alól
annyiban kivétel, hogy ott az ügyész nyilatkozatot tesz, és indítványt az ügy eldöntésére.)
A felhívást tehát az ügyész nem intézkedés okán küldi meg a címzettnek, hanem azért, hogy a bírói út (a perindítás)
elkerülhetõ legyen. A felhívás elkészítésekor az ügyésznek már tudnia kell, hogy milyen kereseti kérelmet (indítványt)
terjeszt elõ a bírósághoz. A felhívás kiadásakor tehát az ügyész az esetleges per megindításához szükséges adatok és a
törvénysértést igazoló dokumentumok másolatainak birtokában van.

Ütv. 26. § (7) bekezdés, Ut. 30. §
Amennyiben az ügyész az általa lefolytatott vizsgálat alapján a konkrét ügyben meggyõzõdik a törvénysértés
megvalósulásáról, az Ütv. 26. § (1) bekezdése alapján vagy fellép a törvénysértés megszüntetése érdekében, vagy a
26. § (7) bekezdése alapján a törvénysértésnek nem minõsülõ hiányosságra, illetve az olyan, csekély jelentõségû
törvénysértésre, amely fellépést nem tesz indokolttá, jelzésben hívja fel az illetékes szerv vezetõjének figyelmét.
Az ügyész kérheti, hogy az illetékes szerv vezetõje a jelzéssel kapcsolatos álláspontjáról harminc napon belül értesítse.
1. A hivatkozott törvényi elõírásokból kitûnõen a jelzés – akárcsak a fellépést megelõzõ, önkéntes teljesítésre felszólító
felhívás – a konkrét ügyben elkövetett törvénysértés megszüntetésére, a törvényes állapot helyreállítására vagy a
mulasztás felszámolására korlátozódik, következésképpen nem szólíthat fel a törvénysértés(ek) jövõbeni elkerülésére.
Az Ut. 30. § és 32. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a jelzés kizárólag az észlelt törvénysértés megszüntetését
indítványozhatja, megjelölve annak módját és határidejét. Az Ut.-nak a jelzés tartalmi elemeit részletezõ elõírásai nem
teszik kötelezõvé, hogy a jelzés indítványt tartalmazzon.
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2. Az Ütv. értelmében a jelzést annak a szervnek a vezetõjéhez kell benyújtani, amely az ügyész által feltárt
törvénysértést elõidézte.
Amennyiben a törvénysértés valamely közigazgatási hatósági döntést érint, akkor annak orvoslása a határozat
visszavonásával vagy módosításával érhetõ el. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 114. § (1)–(2) bekezdése értelmében – az egyéb törvényi feltétek
fennállása esetén – a hatóság jogszabálysértõ döntését csak egy ízben és – törvény eltérõ rendelkezése hiányában –
csak a döntés közlésétõl számított egy éven belül vonhatja vissza, vagy módosíthatja. Ez alól csak az Alkotmánybíróság
határozata vagy ügyészi felhívás alapján indított eljárás jelent kivételt.
Ha tehát az ügyész jelzésben indítványozza valamely törvénysértõ döntés korrekcióját, akkor fõszabályként ennek
teljesítésére a címzettnek csak a Ket. 114. §-ának (2) bekezdése szerinti egy éves határidõn belül van lehetõsége.
A határidõ leteltét követõen a jelzés nem fogalmazhat meg indítványt arra, hogy a címzett a törvénysértést számolja
fel, mert olyan intézkedést kérne a hatóságtól az ügyész, amelyet az csak jogszabálysértés árán valósíthatna meg.
Az Ütv. 26. § (7) bekezdése értelmében jelzésnek olyan törvénysértésnek nem minõsülõ hiányosság vagy csekély
jelentõségû törvénysértés esetében van helye, amely fellépést nem tesz indokolttá. Az Ütv. tehát egyedi ügyben
észlelt jelzésre okot adó körülményrõl rendelkezik. A jelzésre okot adó körülmény súlyának mérlegelését követen –
saját hatáskörben – kell dönteni arról, hogy az ügyész a jelzéssel kapcsolatosan kér-e tájékoztatást.
3. Az Ütv. szakított a régi Ütv.-ben szabályozott ügyészi törvényességi felügyelet hagyományos fogalmával és
eszközeivel. A felhívás nem szinonimája a korábbi felszólalásnak.
A felhívásnak és a jelzésnek eltérõ jogkövetkezményei vannak. Az eredménytelen felhívás esetén bírósághoz fordulhat
az ügyész, míg jelzés benyújtásakor az illetékes szerv vezetõjének a jelzéssel kapcsolatos álláspontját sem szükséges
megkérni. A jelzés és a felhívás emiatt nem foglalható egy iratba.

Ütv. 27. §; Ut. 36–54. §
Az Ütv. 27. §-a rögzíti az ügyész peres és nemperes eljárásban való részvételének alapvetõ szabályait, ennek keretében
a részvétel formáit, az ügyész perbeli jogállását és ebbõl eredõ intézkedési lehetõségeit. Az Ütv. 27. § (5) bekezdése
példálózó felsorolást tartalmaz arra, hogy az ügyészt a közérdek védelme érdekében törvény milyen esetekben
jogosíthatja fel perindításra.
1. Az említett keresetindítási lehetõségek közül különös figyelmet érdemel a semmis szerzõdésekkel kapcsolatos
tevékenység, az uzsorával összefüggõ keresetindítás és az Ütv.-ben kifejezetten nem, de külön törvényben
(ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, a továbbiakban: Inytv.) meghatározott keresetindítás és a
Ptk.-beli érvénytelenség összefüggése.
a) A semmisségi keresetek elõterjesztésekor és a perben mindenkor figyelemmel kell lenni a következõkre:
– A szerzõdés érvénytelensége iránti megállapítási kereset elõterjesztésének akkor van helye, ha annak a Pp.
123. §-ában meghatározott törvényi feltételei fennállnak.
– A félnek a szerzõdés érvénytelenségére alapított marasztalási kereseti kérelemben pontosan meg kell jelölnie,
hogy az érvénytelenség melyik törvényi jogkövetkezményének alkalmazását, milyen tartalommal kéri a
bíróságtól.
– Vagylagosan vagy eshetõlegesen elõterjesztett kereseti kérelem esetében a bíróságnak a hatásköri és
illetékességi szabályokat az adott, vizsgált kérelem vonatkozásában kell alkalmaznia és a tájékoztatási
kötelezettsége is mindig a konkrétan vizsgált kérelem vonatkozásában áll fenn.
– A bíróság csak a rendelkezésre álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelmûen megállapítható,
nyilvánvaló semmisséget észleli hivatalból, ugyanígy azt is, ha a szerzõdés nem jött létre. A semmisség
megállapíthatósága érdekében a bíróság hivatalból bizonyítást nem folytathat le. A semmisség hivatalból
történõ észlelése a másodfokú eljárásban is kötelezettsége a bíróságnak, ha az elsõfokú eljárás adataiból a
semmisségi ok fennállása egyértelmûen megállapítható. A fellebbezõ fél által elõadott új tény, vagy új
bizonyíték figyelembevételével a semmisség akkor állapítható meg, ha fennállnak a Pp. 235. §
(1) bekezdésében foglalt feltételek.
– A bíróság a kereseti tényállásban elõadottakhoz, valamint a kereset tárgyához általában kötve van. A kereseti
kérelemhez kötöttség azonban nem jelenti azt, hogy a bíróság a fél által megjelölt jogcímhez is kötve lenne.
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A bíróság a fél kérelmének helyt adhat akkor is, ha a fél által elõadott tények a kérelmet más jogcímen
megalapozzák. A kérelemhez kötöttség elve nem érvényesül maradéktalanul az érvénytelenség megállapítása
iránti perben, mert az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása körében a fél kérelmének tartalma a
bíróságot nem köti. A bíróság azonban nem alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen valamennyi fél
tiltakozik. A szerzõdés megtámadása esetén a kereseti kérelemhez kötöttség még a jogcímet illetõen is
érvényesül, a bíróság ugyanis hivatalból nem vizsgálhatja olyan megtámadási ok fennállását, amelyre a fél nem
hivatkozott.
– Ha a fél a keresetében semmisségi okra hivatkozik, a bíróságnak elsõként azt kell vizsgálnia. A bíróság csak
ennek eredménytelensége esetén térhet át a fél által felhozott megtámadási okok, vagy egyéb igények
megalapozottságának vizsgálatára. A semmisségre alapított érvénytelenségi keresetben a fél által felhozott
különbözõ semmisségi okok sorrendje a bíróságot nem köti. A bíróság elõször a szerzõdés létrejöttével, vagy
létre nem jöttével kapcsolatban felmerült kérdésekrõl határoz, illetve elsõként vizsgálhatja a hivatalból észlelt
semmisségi ok fennállását. A szerzõdés megtámadása esetén a megtámadási okokat a bíróság a fél
kérelméhez kötötten, az ott meghatározott sorrendben vizsgálja. Ha a fél a keresetében elsõdlegesen az
érvényes szerzõdésbõl eredõ igényeket érvényesíti, és csak másodlagosan hivatkozik a szerzõdés
megtámadására, a bíróság akkor is a kérelmek sorrendjéhez kötötten jár el.
– Az eredeti állapot helyreállítására irányuló kereseti kérelem esetében a bíróság – kifejezett joglemondás
hiányában – az alperes viszontkeresetének, illetve ellenkérelmének elõterjesztése nélkül is köteles dönteni az
alperesnek visszajáró szolgáltatásról.
– A szerzõdés érvénytelenségére alapított marasztalási kereset tárgyában is hozható közbensõ ítélet, ha annak a
Pp. 213. § (3) bekezdésében elõírt feltételei fennállnak.
– Az azonos perbeli oldalon álló szerzõdést kötõ felek egymással szembeni marasztalására eljárásjogi okokból
általában nincs lehetõség. Az ügyész keresete alapján azonban helye lehet az érvénytelenség összes
kapcsolódó jogkövetkezménye levonásának. Jogszerû továbbá az alperesek egymással szemben történõ
marasztalása akkor is, ha az alperesek egymás ellen indított perét a bíróság az érvénytelenség iránt indított
perhez egyesítette.
A Ptké. az ügyészt feljogosítja arra, hogy a semmis szerzõdéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése
érdekében, továbbá uzsorás szerzõdés esetén a szerzõdés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt is keresetet indítson. A közérdekbe ütközõ semmis szerzõdés elleni
fellépésre való felhatalmazás célja kifejezetten a közérdek védelme, például olyan esetben, amikor a semmisségi
ok természete folytán a felek egyikének sem érdeke az érvénytelenség megállapítása. Ebbõl következõen az
ügyész közérdekvédelmi tevékenységébõl nem vezethetõ le az a követelmény, hogy a semmisség
megállapításán túl a felek helyett és érdekükben is kereseti kérelmet terjesszen elõ.
Más a helyzet azonban az uzsorás szerzõdés elleni keresetindításra felhatalmazó törvényi rendelkezés esetében.
Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazására az ügyésznek minden olyan esetben indítványt kell
tennie, amikor a kereset elõkészítése és a per során tisztázott tényállás azt lehetõvé teszi. Uzsorás szerzõdés
esetén az ügyész a szerzõdés érvénytelenségének vagy a szerzõdés egyes rendelkezései érvénytelenségének
(részbeni érvénytelenség) önálló megállapítását csak másodlagosan kérheti a bíróságtól. Az uzsorás szerzõdés
elleni ügyészi fellépésre való felhatalmazás célja – ellentétben a közérdek sérelmével járó szerzõdések
megtámadására való ügyészi jogosultsággal – nem elsõdlegesen a közérdek védelme, hanem a felek helyett és
érdekében indított semmisségi kereset, mely szerzõdések elszaporodottságának visszaszorításához fûzõdik
társadalmi és egyúttal közérdek.
Az uzsorás szerzõdésekkel kapcsolatos ügyészi keresetre is kötelezõ a Pp. általános szabályainak megfelelõ
alkalmazása, a semmis szerzõdések fenti szabályozásán túl. Így – többek között – a Pp. 121. § (1) bekezdése c) és
e) pontja szerint a keresetlevélben meg kell jelölni a felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául
szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak elõadásával, továbbá a keresetlevélben fel kell tüntetni a bíróság
döntésére irányuló határozott kereseti kérelmet. A Pp. 164. § (1) bekezdése pedig elõírja, hogy a per eldöntéséhez
szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak
fogadja el.
A semmis szerzõdések új esetkörét határozta meg az a rendelkezés, mely szerint a jogerõsen elítélt által elkövetett
bûncselekménnyel kapcsolatban, sajtótermékben, médiaszolgáltatásban vagy kiadványban való megjelenés
céljából tett nyilatkozatért vagy szerzõi jogi oltalom alá esõ más tevékenységért vagyoni elõny nem köthetõ ki a
jogerõsen elítélt vagy rá tekintettel más személy javára mindaddig, amíg az elítélt a büntetett elõélethez fûzõdõ
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hátrányok alól nem mentesül. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Az ügyész keresete alapján az állam
javára kell megítélni a semmis megállapodás alapján a szolgáltatott és a szolgáltatást nyújtó félnek visszajáró vagy
a már nyújtott szolgáltatásért kikötött, de még nem teljesített vagyoni elõnyt.
Az Inytv. hatályos rendelkezései szerint keresettel kérheti a bíróságtól a bejegyzés törlését és az eredeti állapot
visszaállítását érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész.
Az érvénytelen bejegyzés törlése iránt a keresetet azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán szerzett
jogot vagy mentesült a kötelezettség alól, addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló
jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának helye van. Azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az
elõzõ bejegyzés érvényességében bízva, jóhiszemûen szerzett jogot, a bejegyzéstõl számított három év alatt
lehet a törlési keresetet megindítani.
A Ptk.-n alapuló érvénytelenségi kereset és az Inytv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti törlési kereset
céljában és jellegében egymástól alapvetõen eltérõ, két különbözõ jogvédelmi eszköz. Az érvénytelenségi per a
szerzõdési jogi sérelem orvoslását célzó kötelmi jogi per. A törlési per ezzel szemben dologi jogi per,
ingatlan-nyilvántartási jogorvoslat, mert valamely dologi jog (vagy a bejegyzéssel „dologiasított” kötelmi jog)
védelmére szolgál. Ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdés érvénytelensége esetén az eredeti
állapot helyreállítása és ezzel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog törlése, illetve
visszajegyzése érvénytelenségi perben történik. Az érvénytelenségi per megindításához a kereshetõségi jog az
érvénytelenségi okokat és jogkövetkezményeket szabályozó Ptk.-n alapul. Az Inytv. 62. § (1) bekezdésének a)
pontja szerinti törlési per alapja a bejegyzés érvénytelensége, amelynek oka az, hogy az annak alapjául szolgáló
jogügylet érvénytelen. A törvény alapján nyilvántartott jognak minõsül a korábban törölt jog is (ez a perek
többségében általában a volt tulajdonos tulajdonjoga). A nyilvántartott jognak nem kell feltétlenül azonosnak
lennie azzal a joggal, amelynek a törlését a felperes kéri (pl. az ingatlan-nyilvántartásból törölt tulajdonjog
jogosultja, mint eladó a bejegyzés érvénytelensége esetén nyilvánvalóan kérheti a késõbb bejegyzett zálogjog
törlését is, hiszen ez a jog is sérti a nyilvántartott jogát).
A Ptk. alapján indított érvénytelenségi perben az érvénytelenségi és a törlési kereset akkor esik szükségképpen
egybe, ha a Ptk. 237. § (1) bekezdése alapján a szerzõdéskötés elõtt fennállott helyzet visszaállítását az ingatlan
tulajdonjogát átruházó, vagy azon más nyilvántartott jogot engedõ fél kéri. Ilyen esetben – tehát ha az
érvénytelenségi pert olyan személy indítja, akinek a nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti – az eredeti állapot
helyreállítása iránti kereset magában foglalja az érvénytelen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére irányuló
kérelmet is.
Az érvénytelen szerzõdés alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog törlését a bíróság csak az
ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezéseinek a korlátai között rendelheti el. A közvetlenül szerzõdõ felek
egymás közötti viszonyában a szerzõdéskötés elõtt fennállt helyzet visszaállítása során az ingatlan-nyilvántartás
szabályai nem korlátozzák az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonását. Ilyen esetben az
érvénytelenségi per és a törlési per között a perindítási határidõ tekintetében nincs különbség. A közvetlenül
szerzõdõ felek egymás közötti viszonyában az érvénytelen szerzõdés alapján bejegyzett tulajdonjog (vagy más
jog) törlésére a törlési per indítására nem jogosult személyek által kizárólag kötelmi jogi alapon indított
érvénytelenségi perben is sor kerülhet.
Az érvénytelen bejegyzésen alapuló további bejegyzés a jogszerzõ jóhiszemûsége esetén az
ingatlan-nyilvántartásból akkor törölhetõ, ha a törlési per indítására jogosult személy a pert a három éves
jogvesztõ határidõn belül a további jogszerzõvel szemben is megindította. E határidõ eltelte után indított perben
a jóhiszemû további jogszerzõ jogának a törlését az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége kizárja. A törlési per
megindítására nyitva álló három éves jogvesztõ határidõt a közvetlen jogszerzõ jogának a bejegyzésérõl szóló
határozat keltétõl kell számítani. Törlési per indítására nem jogosult személy által indított érvénytelenségi perben
a jóhiszemû további jogszerzõ bejegyzett joga az ingatlan-nyilvántartásból nem törölhetõ. Az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzést érintõ érvénytelenségi (és egyben törlési) perben a perindítás elõtti széljegyek jogosultjainak perben
állására nincs szükség.

2. Az Ütv. 2. § (1) bekezdésének f) pontja értelmében az 1. §-ban megjelölt feladatok teljesítése érdekében az
ügyészség közremûködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák, ezért részt vesz a
bíróságok munkaügyi peres és nemperes eljárásaiban is.
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Ennek konkrét formái a következõk:
a) Az Ütv. 27. § (5) bekezdése nem kizárólagos, hanem csak példálózó – „különösen" – felsorolást tartalmaz arra
nézve, hogy mely tárgykörökben jogosíthatja fel külön törvény perindításra az ügyészt. Erre figyelemmel semmi
nem zárja ki a Pp. 9. § (1) bekezdésében foglalt általános szabályok szerinti ügyészi perindítást, illetve a
(2) bekezdés szerinti fellépést, ha a törvényi feltételek fennállnak bármilyen, a természetes személyek és más
személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerülõ jogvitában.
b) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 20. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság elõtt személyiségi jogi pert,
valamint munkaügyi pert indíthat az ügyész, ha az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése vagy annak
közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a
jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.
Kiemelendõ ugyanakkor, hogy a korábbi szabályozással ellentétben az Ütv. alapján az ügyészség a munkáltatóknak a
munkaviszonnyal, tagsági viszonnyal összefüggõ egyedi döntései felett nem gyakorol törvényességi ellenõrzést,
e jogterület kikerült az ügyészi hatáskörbõl. A kérelmezõket a fentieknek megfelelõen tájékoztatni kell az ügyészi
hatáskör hiányáról.
3. Ha az Ut. 16. §-a alapján az ügyész a perben bizonyítékként az igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban történõ
kirendelésérõl szóló törvény vagy az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról szóló törvény alapján eljárt szakértõ
véleményére hivatkozik, köteles azt a keresetlevélben jelezni és a szakvéleményt a keresetleveléhez csatolni.
A szakértõ díját, ugyanúgy, mint a pert megelõzõen felmerült, perköltségként érvényesíthetõ költséget a perben
érvényesíteni kell. Ha költséget bármely okból a Legfõbb Ügyészség [Ütv. 9. § (1) bekezdés] elõlegezte volna, azt a
költségvetési szerv javára kell érvényesíteni.
4. Az Ütv. nem zárja ki, hogy az ügyész a per elhárítása érdekében, az ellenérdekû féllel egyeztetést folytasson. Az Ütv.
által szabadon hagyott mozgásteret kitöltve az Ut. 36. §-a ezért elõírja, hogy ha az eljárás célját nem veszélyezteti, és
nem jár az eljárás-kezdeményezési határidõ elmulasztásával, nincs akadálya annak, hogy az ügyész a perelõkészítés
keretében az ellenérdekû féllel (felekkel) az eljárás megindítása elõtt egyeztessen, és tájékoztassa eljárás-indítási
szándékáról, valamint annak okairól. A tájékoztatásban egyértelmûen utalni kell arra is, hogy az abban foglaltak az
ügyész szakmai álláspontját tükrözik és a címzettnek nincs olyan jogszabályi kötelezettsége, hogy az abban foglaltakat
elfogadja. Meg kell továbbá jelölni, hogy az ügyész milyen eljárásban, milyen jogi alapon jár el.
5. Az ügyész bírósági eljárásban való részvételének fontos elemét képezi a jogorvoslatok benyújtása. E tekintetben a
részletszabályokat az Ut. 51-53. §-ai taglalják. A gyakorlati tapasztalatok alapján e tárgykörben a következõk kiemelése
indokolt:
a) Az ítélet hivatalból történõ kiegészítésére – így ennek ügyészi indítványozására – határidõ nélkül kerülhet sor, ha
az eljáró bíróság nem rendelkezett olyan kérdésrõl, amelyrõl a rendelkezés jogszabály értelmében hivatalból
kötelezõ, így különösen:
– a perköltség viselésérõl [kivéve Pp. 78. § (2) bekezdése szerinti eseteket],
– az állam által elõlegezett illeték és egyéb költség megtérítésérõl,
– az ítéletnek a Pp. 231. § a)-f) pontjában szabályozottak szerinti elõzetesen végrehajthatóvá nyilvánításáról,
illetve
– ha a Pp. 233/A. §-ában meghatározott végzés elleni fellebbezés elbírálása tárgyában hozott döntés következtében
– figyelemmel a Pp. 225. § (6) bekezdésére – a határozat kiegészítése szükségessé vált.
b) Ha a bíróság az ügyész keresetét elutasította, a perköltségek megfizetésére az államot kell kötelezni. Fellebbezés
benyújtása szükséges, ha a bíróság a Pp. 78. § (3) bekezdésének rendelkezését figyelmen kívül hagyja, és a
perköltségek megfizetésére a Legfõbb Ügyészséget kötelezi.
c) Az illetékkedvezmény alkalmazásának lehetõsége felõl a bíróság nem a fél kérelmére, hanem hivatalból
rendelkezik. Az ügyész fontolja meg fellebbezés benyújtását abban az esetben is, ha a bíróság az
illetékkedvezményt figyelmen kívül hagyja és az ellenérdekû felet törvénysértõen kötelezi az eljárási illeték teljes
összegének megfizetésére.
d) Az ügyész fontolja meg fellebbezést abban az esetben is, ha a bíróság a Pp. 78. § (5) bekezdését figyelmen kívül
hagyva olyan költségek viselésére kötelezi a felet, amelyek a bíróság érdekkörében felmerült – egyébként
elhárítható – ok következtében keletkeztek és ezért azokat az államnak kell viselnie. A Pp. 78. § (5) bekezdésének

12

MELLÉKLET

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

alkalmazása során a bíróság érdekkörében felmerültnek kell tekinteni azokat a költségeket, amelyek a bíróság,
mint intézmény mûködésének zavarával, rendellenességével, illetve adminisztrációs hibákkal kapcsolatosak
(ilyenek különösen a téves idézés, az idõpontelírás, a kézbesítési zavarok, a tárgyalás hivatalbóli elhalasztásának
esetei, a bíróság betegség miatti vagy más akadályoztatása).

Ütv. 28. §; Ut. 56 §
A korábbi terminológia szerinti társadalmi szervezet elnevezés megszûnt. A hatályos szabályozás szerint civil
szervezetnek minõsül a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével –,
valamint az alapítvány. A civil szervezet mûködése felett – a civil társaság kivételével – az ügyészség törvényességi
ellenõrzést gyakorol. E felhatalmazás alapján az ügyész ellenõrzi, hogy a civil szervezet belsõ szabályzatai, illetve azok
módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítõ okiratnak, illetve egyéb – a szabályzati hierarchiában
magasabb szintû – belsõ szabályzatoknak. Az ügyész a civil szervezet által alkotott általános jellegû szabályozást,
határozatot, vagy a konkrét intézkedést csak utólag, a törvényesség szempontjából vizsgálhatja. Az ügyész a
törvénysértés súlyához igazodóan jelzéssel, vagy felhívással kezdeményezheti egy adott rendelkezés megalkotását,
módosítását vagy egyes rendelkezések (határozatok, intézkedések) hatályon kívül helyezését. Az ügyész tehát a civil
szervezet autonómiájába kötelezõ érvényû döntéssel nem avatkozhat be, súlyos törvénysértés esetén a bírósághoz
fordulhat. Ilyen esetben a per elhárítására irányuló felhívás lehetõségét az ügyésznek az Ütv. 28. § (4)–(5) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállásának vizsgálatával kell az adott ügyben eldöntenie.
a) A pártra, mint speciális egyesületre az ügyész törvényességi ellenõrzése nem terjed ki a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil
törvény) 2. § 6. pontja értelmében. Az 1989. évi XXXIII. tv. (Ptv.) 2. § (5)–(6) bekezdései szerint azonban az ügyész a
párt ellen keresetet indíthat a szervezet törvénysértõ határozatának megsemmisítése, a legfõbb szerv
összehívása, valamint a törvényes mûködés helyreállíthatatlansága esetén a szervezet megszüntetése
érdekében. Az ügyészt a perindítás joga annak ellenére megilleti, hogy a mûködés törvényességét ellenõrzés
során vizsgálhatná. Az ügyész mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés tehát, hogy a vizsgálat lefolytatása nélkül
hivatalosan tudomására jutott adatok alapján fennáll-e a perindítás feltétele.
b) Ha civil szervezet létesítõ okirata jogszabálysértõ rendelkezésének betartása tényként alapozza meg a szervezet
törvénysértõ mûködését (tevékenységét), úgy a törvénysértõ mûködés kiküszöbölése (kiküszöbölhetetlensége
esetén a szervezet megszüntetése) érdekében léphet fel az ügyész. Amennyiben törvénysértõ alapszabályi
rendelkezés alapján hozott határozatról szerez az ügyész tudomást, akkor a Civil törvény 11. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, a határozat ellen kell jogszabálysértésre hivatkozással fellépni. Az ügyészi törvényességi
ellenõrzés célja a civil szervezet törvénysértõ mûködése esetén a törvényes mûködés helyreállítása, rendeltetése
pedig a szervezetek mûködése törvényességének biztosítása. Az ügyész közérdekvédelmi feladatellátása
biztosítja, az Alaptörvénybe, törvénybe ütközõ, a közrendet és a közbiztonságot veszélyeztetõ civilszervezeti
tevékenységgel szembeni fellépés lehetõségét. Erre tekintettel az ügyész hatásköre a civil szervezet mûködése
során hozott döntésekre és a tevékenységre terjed ki. A civil szervezet létesítõ okirata rendelkezésének
törvényességét a nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásban kell vizsgálni és azzal kapcsolatban az
ügyészi fellebbezési joggal kell élni. Az ügyész tudomására jutott csekélyebb súlyú törvénysértések esetén jelzés
benyújtására van lehetõség.
Az alapítvány létesítõ okiratával (alapító okirat) kapcsolatban megjegyzendõ, hogy 2012. január 1. elõtt sem
terjedt ki az ügyész – akkor még – felügyeleti jogköre az alapító döntésére. A jogerõs nyilvántartásba vétel vagy a
változás átvezetése után a létesítõ okiratot, annak módosítását korábban sem lehetett ügyészi intézkedéssel vagy
perrel támadni. A jelenleg hatályos törvényi rendelkezések sem hoztak ezen a téren változást. Az ügyész
törvényességi ellenõrzési jogköre az alapítvány mûködésére, a kuratórium határozataira terjed ki. Továbbra sincs
akadálya azonban annak, hogy az ügyész az alapítvány törvényességi ellenõrzésekor észlelt és az alapítvány
törvényes mûködésének biztosítása érdekében szükséges alapító okirati módosítás érdekében, jogi indokait
ismertetve levélben forduljon az alapítóhoz. A levélben megfogalmazott jogi érvelés azonban nem ügyészi
felhívás és annak peresítése sem lehetséges.
c) Ha az egyesület mûködésével kapcsolatban olyan adat, vagy körülmény jut az ügyész hivatalos tudomására,
amely megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra, vagy törvénysértõ állapotra utal, az ügyész hivatalból
vizsgálatot folytat. Ha a vizsgálat során feltárt törvénysértés az egyesület által orvosolható, akkor az ügyész a
törvénysértés megszüntetésére felhívja a szervezetet. Eredménytelen felhívás estén az ügyész a mûködés
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törvényességének helyreállítása érdekében a Civil törvény 11. § (3) bekezdésében meghatározott perindítási
lehetõségekkel él. Amennyiben a vizsgálat során feltárt törvénysértés orvoslására nincs lehetõség, vagy a
törvényes mûködés helyreállítására irányuló bírói döntésnek az egyesület az arra adott határidõben nem tesz
eleget, az ügyész a megszüntetés érdekében nyújt be keresetet a bírósághoz.
Alapítvány esetén a megszüntetésre okot adó törvényi feltételeket a Ptk. 74/E. § (3)–(4) és a 74/F. § (2) bekezdések
tartalmazzák.
A civil szervezet megszûnése érdekében benyújtott keresetet megelõzõen a vagyon vizsgálata nem zárható ki. Ha
a kereset elõkészítése során arra merül fel adat, hogy a szervezetnek maradó vagyona van, az erre vonatkozó
adatokat a kereset tényállási részében fel kell tüntetni.
A Civil törvény 6. §-a alapján egyesület esetén – az alapszabály vagy törvény eltérõ rendelkezése hiányában –
alapítvány esetén a Ptk. 74/E. § (5) és (7) bekezdése értelmében – az alapító okirat eltérõ rendelkezése hiányában –
a hitelezõi igények kielégítése után megmaradt vagyon a Nemzeti Együttmûködési Alapot illeti meg. A felhívott
rendelkezések alapján az Alapot ugyan ipso iure illeti meg a maradó vagyon, az azonban már nem egyértelmûen
szabályozott, hogy milyen eljárásban és mely szerv állapítja meg az Alap jogosultságát kizáró feltételek hiányát.
A Civil törvény 10/A. § (1) és (2) bekezdéseibõl arra lehet következtetni, hogy, ha a bíróság az ügyész keresete
alapján szûnteti meg a civil szervezetet, akkor az ítélet indokolásának tartalmaznia kell a perben a vagyonnal
kapcsolatban felmerült adatokat, nyilatkozatokat. Ebbõl következõen nincs annak jogszabályi akadálya, hogy az
ügyész a vagyonra vonatkozóan általa megállapított adatokat a keresetben, illetve a perben közölje, sõt annak
sincs jogszabályi akadálya, hogy (az esetleges hitelezõk kielégítését követõen) a maradó vagyonra nézve
indítványt tegyen a vagyon sorsa tekintetében. (Pl.: indítványozza annak bíróság általi megállapítását, hogy kizáró
feltételek hiányában a maradó vagyon az Alapot illeti meg, illetve létesítõ okirati rendelkezésre tekintettel a
maradó vagyon kit illet meg.) A jelenlegi szabályozásból következõen ugyanis a peres eljárásban van arra
leginkább lehetõség, hogy a követelések kielégítése után maradó vagyon sorsáról egyértelmûen – és
végrehajthatóan – döntsön a bíróság, amely végrehajtásra a kényszer-végelszámolást követen kerülhet sor.
Az Ütv.-nek a 27. § (4) bekezdését a 2011. évi CLXXXI. tv. (Cet.) egyes nemperes eljárásokra vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
A civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelõ végzés ellen az ügyésznek fellebbezési joga van a Cet. 33. §-a, az
Ütv. 27. § (4) bekezdése és az 1958. évi 5. tvr. 17. § (2) bekezdése alapján. A fellebbezési jog kiterjed a
változásbejegyzési és a nyilvántartásból való törlés iránti eljárás során hozott érdemi végzésekre is a
nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés kivételével.
Ha az egyesület legfõbb szerve az alapszabályban meghatározottak szerint maga dönt az egyesület feloszlásáról
és a végelszámolás lefolytatásához szükséges kérdésekrõl (mint pl.: végelszámolás kezdõ idõpontja,
végelszámoló személye stb.), akkor ezt követõen a Cet.-ben elõírt iratok csatolásával kérheti a nyilvántartást
vezetõ bíróságtól a végelszámolás elrendelését. A végelszámolás elrendelésérõl szóló végzés a változásbejegyzési
eljárásban hozott érdemi végzésnek minõsül, ezért ellene ügyészi fellebbezésnek van helye. A végelszámolásra a
Civil törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Ctv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A végelszámolást követõen
a végelszámoló kérelmet nyújt be az egyesületet nyilvántartó bírósághoz a szervezet törlése iránt. A törlést
elrendelõ végzés ellen az ügyésznek fellebbezési joga van.

A Cet. elõírásai alapján nem fellebbezhetõ, de a Cet. 33. §-a szerint az ügyésznek kézbesíteni rendelt végzések:
– a Cet. 43. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint a szervezet feloszlatásáról, megszüntetésérõl vagy
megszûnése megállapításáról rendelkezõ ítélet alapján a bíróság a szervezetet – kivéve, ha a szervezetre
irányadó jogszabály másképp nem rendelkezik – a kényszer-végelszámolási vagy felszámolási eljárás
lefolytatását követõen hivatalból törli a nyilvántartásból, mely végzés ellen sem fellebbezésnek, sem
felülvizsgálatnak nincs helye,
– a Cet. 58. § (1)–(6) bekezdése alapján az alapítványok egyesítésére irányuló eljárásban hozott – egyesítés
esetén a korábbi alapítványok, csatlakozás esetén a csatlakozó alapítvány megszûnésérõl szóló rendelkezést is
tartalmazó – jogerõs végzés alapján a megszûnt alapítványt (alapítványokat) a bíróság hivatalból törli a
nyilvántartásból, mely végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak helye nincs,
– a Cet. 60. § (2)–(3) bekezdése szerint a Ptk. 74/E. § (3) bekezdésében, illetve a 74/F. § (2) és (4) bekezdéseiben
meghatározott okból indított perben az alapítvány megszüntetésérõl rendelkezõ jogerõs ítélet alapján a
nyilvántartást vezetõ bíróság az alapítványt – a törvényben meghatározott eljárást követõen – hivatalból törli a
nyilvántartásból. A végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak helye nincs,
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– a Cet. 61. § (1)–(3) bekezdésének szabálya értelmében, ha a bíróság nemperes eljárásban a Cet. 59. §-a szerint (a
Ptk. 74/E. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt anyagi jogi feltételek bekövetkezése esetén az alapító vagy az
ügyész kérelmére), továbbá peres eljárásban a Cet. 60. §-a szerint megállapítja, hogy az alapítvány
nyilvántartásból való törlésének polgári jogi feltételei bekövetkeztek, vagy az alapítványt megszünteti, a
nyilvántartást vezetõ bíróság a végelszámolást, kényszer-végelszámolást követõen az alapítványt törli a
nyilvántartásból, mely végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak helye nincs.

Ütv. 29. § (1) bekezdés
Az Ütv. 29. § (1)–(2) bekezdése alapján – figyelemmel a 26. § (2) bekezdésére is – a hatósági jogkört gyakorló szervek
esetében az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége keretében akkor lép fel, ha a hatóság döntése vagy mulasztása
súlyos jogszabálysértést valósít meg. A hatósági eljárások jogszerûségéhez a jogállamiságból levezethetõ közérdek
fûzõdik, ezért ha a döntés érdemére kiható jogszabálysértés súlyossága megállapítható, az ügyészt intézkedési
kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a jogszabálysértés közvetlenül csak egyéni jogsérelmet idézett elõ.
Az Ütv. 29. § (1) bekezdése szerint az ügyész ellenõrzi a közigazgatási hatóságok, valamint a bíróságon kívüli más
jogalkalmazó szervek által hozott egyedi, bíróság által felül nem bírált jogerõs vagy végrehajtható döntések, valamint
hatósági intézkedések törvényességét. A hivatkozott törvényi szabályozás – a hatósági intézkedéseken kívül – a
jogerõs és végrehajtható egyedi döntésekrõl rendelkezik, tehát az ügyészi törvényességi ellenõrzés tárgyi hatálya csak
ezeket a döntéseket öleli fel. A „jogerõ” és a „végrehajthatóság” olyan fogalmi elemek, amelyek kizárólag a hatósági
döntések viszonylatában értelmezhetõk, amelyeket a hatóságok a jogszabályban rögzített hatáskörükben,
meghatározott ügyfelekre kiterjedõen, kötelezõ érvénnyel hoznak meg, és amelyek közhatalmi eszközökkel
kikényszeríthetõk. Ebbõl következõen a felhívott törvényhely alapján az ügyészi törvényességi ellenõrzés hatálya alá
csak a hatósági jogkörben hozott egyedi jogalkalmazói döntések, így a Ket. 12. § (3) bekezdésében meghatározott
közigazgatási hatóságok döntései tartoznak. Ezt a jogértelmezést támasztja alá az Ütv. 29. §-a elõtti alcím is, amely az
egyes hatósági eljárásokhoz és intézményekhez kapcsolódó ügyészi feladatokról szól.
A gyakorlatban kérdésként merül fel, hogy az ügyészi törvényességi ellenõrzési hatáskör kiterjed-e a szakmai kamarák
fegyelmi-etikai eljárásaira, illetve a birtokvédelmi eljárásra.
1. A Ket. 12. § (2) bekezdés b) pontja – ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás
gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti – a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba
vételt (törlést) hatósági ügynek minõsíti, a fegyelmi-etikai eljárásokat pedig kizárja a hatósági ügyek körébõl.
A fegyelmi-etikai eljárásban hozott döntések bírósági felülvizsgálata – a szakmai kamarákra vonatkozó törvények
kifejezett rendelkezése, vagy utaló szabálya alapján – a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint történik.
Önmagában a bírósági jogorvoslat rendje alapján azonban nem vonható le olyan következtetés, hogy a kamara által
folytatott etikai-fegyelmi eljárások hatósági eljárások volnának. Az Ütv. 26. § (1) bekezdése szerinti külön törvény a
szakmai kamarák tekintetében az ügyészségnek törvényességi ellenõrzési jogkört nem biztosít. Az Ütv. 29. §
(1) bekezdése szerinti törvényességi ellenõrzési jogkör pedig azért nem merülhet fel az etikai-fegyelmi eljárások
esetében, mert ezekben az eljárásokban a szakmai kamarák nem közigazgatási hatóságként járnak el. Az ügyészség
tehát az Ütv. 29. § (1) bekezdése alapján – külön felhatalmazást adó törvényi rendelkezés hiányában – a szakmai
kamarák etikai, illetve fegyelmi eljárásai felett törvényességi ellenõrzést nem gyakorol.
2/a. A Ptk. 191. § (1) és (4) bekezdése értelmében, akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a
jegyzõtõl egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyzõ
határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
Az a fél, aki a jegyzõ határozatát sérelmesnek tartja, a Ptk. 192. § (1) bekezdése alapján a határozat kézbesítésétõl
számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetet a Ptké. 28. § (2) bekezdése
értelmében az ellenérdekû fél ellen kell indítani.
Az Alkotmánybíróság 120/B/2001. számú határozatában kimondja: „A jegyzõ a Ket. alkalmazásában közigazgatási
hatóság ugyan, de a birtokháborítás ügyében hozott határozata nem minõsül közigazgatási hatósági ügyben hozott
határozatnak. Közigazgatási hatósági ügy esetén közigazgatási jogviszony jönne létre, amelynek egyik résztvevõje a
közigazgatási hatóság, a másik az ügyfél. A birtokháborítást azonban a Ptk. rendezi, az polgári jogi jogviszony. …
A jegyzõ határozata a polgári jogviszony körébe tartozó kérdést, a birtoklás kérdését érinti, rendezi.”
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Az ügyész törvényességi ellenõrzési jogköre a közigazgatási hatóságok [Ket. 12. § (3) bekezdés] közigazgatási hatósági
ügyben [Ket. 12. § (2) bekezdés] hozott döntéseire terjed ki. Az Alkotmánybíróság döntésébõl, illetve a közigazgatási
hatósági ügy fogalmából következõen az Ütv. 29. § (1) bekezdésében szabályozott ügyészi hatáskör a jegyzõ
birtokvédelmi eljárásban hozott döntéseire nem terjed ki.
Az ügyész a törvénysértés kiküszöbölésére irányuló, az Ütv. 26. § (1) bekezdése értelmében külön törvényekben
szabályozott büntetõjogon kívüli közérdekû feladat- és hatásköreit többek között perindítással, illetve jogorvoslat
elõterjesztésével gyakorolja (fellépés). A vonatkozó jogszabályok azonban az ügyész részére a jegyzõ birtokvédelmi
eljárásban hozott döntéseivel szemben jogorvoslati jogot nem biztosítanak. A Ptk. 192. § (1) bekezdése a jegyzõ
határozata elleni jogorvoslati joggal kizárólag a határozatot sérelmesnek tartó felet ruházza fel, így a birtokvédelmi
határozat jogellenessége ügyészi perindítással nem orvosolható. Mivel az Ütv. 26. § (3) bekezdése alapján az önkéntes
teljesítésre felhívás kibocsátásának elõfeltétele a fellépési jog, ezért felhívás kibocsátására sincs lehetõség.
A fentiekkel áll összhangban a jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdése, amely a jegyzõ határozata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati és
döntés-felülvizsgálati eljárást kizárja. Az ügyészi fellépésre vonatkozó rendelkezést a Ket. 120. §-a a hivatalbóli
döntés-felülvizsgálati eljárások körébe sorolja, tehát a jegyzõ határozata elleni fellépést az R. is kizárja.
2/b. Az R. 1. § (2) bekezdése értelmében a birtokvédelmi eljárás során hozott végzés elleni fellebbezést a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve bírálja el. Ez a rendelkezés nem írja felül azt a megállapítást, hogy a
jegyzõ birtokvédelmi eljárása nem közigazgatási hatósági eljárás, tehát az eljárásban hozott végzés tekintetében az
Ütv. 29. § (5) bekezdése nem alkalmazható. A birtokvédelmi eljárásban hozott végzések ellen – a határozathoz
hasonlóan – jogszabály az ügyésznek jogorvoslati jogot nem biztosít.
2/c. Az Ütv. 1. § (2) bekezdése és 5. § (2) bekezdése alapján az ügyészség jogszabálysértõ mulasztás esetén is fellép
– törvényben meghatározott módon – a törvények betartása érdekében.
Az R. 1. § (1) bekezdése értelmében a jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban a Ptk.-ban és a Ptké.-ben
nem szabályozott eljárási kérdésekben – a végzés elleni fellebbezés elbírálásának speciális rendelkezései kivételével –
a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a Ket. 20. § (9) bekezdése értelmében a mulasztás
megszüntetésére felszólító, az Ütv. szerinti ügyészi felhívásban megállapított határidõ eredménytelen elteltét
követõen az ügyész a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt. Mivel a
Ptk. és a Ptké. a jegyzõ, mint hatóság mulasztásával kapcsolatos szabályt nem tartalmaz – figyelemmel az R. 2. §
(1) bekezdésére is – a rendelkezés a jegyzõ birtokvédelmi eljárásában alkalmazható. Az ügyész – az Ütv. 1. §
(2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén – a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi
XVII. törvény (Nptv.) 2. § (1) bekezdésének megfelelõen nemperes eljárást kezdeményezhet.
A nemperes eljárást megelõzõ felhívás kibocsátását megelõzõen mérlegelni kell, hogy az ügy mielõbbi érdemi
lezárása érdekében indokolt-e az ügyészi fellépés. A Ket. 20. § (6) bekezdése alapján ugyanis az ügyfél jogosult a
bírósághoz fordulni a jegyzõ eljárásra kötelezése iránt. Az Nptv. 2. § (1) bekezdése alapján a bíróság a kötelezésrõl 30
napon belül dönt. Mivel az ügyész eljárás-kezdeményezését felhívásnak kell megelõznie, az ügyész eljárása
eredményezheti azt, hogy a birtokvédelmi eljárás lezárására késõbb kerül sor, mintha a kérelmezõ maga fordul a
bírósághoz. Amennyiben a körülmények erre utalnak, ügyészi fellépés helyett indokolt a kérelmezõt arról tájékoztatni,
hogy a nemperes eljárást maga kezdeményezheti. Ha az ügyész gondos mérlegeléssel mégis a felhívás-kibocsátásról
dönt, a felhívás elbírálására vonatkozó határidõt úgy kell megállapítani, hogy az eljárás további indokolatlan
elhúzódását ne eredményezze.

Ütv. 29. § (2) bekezdés
Az Ütv. 29. § (1)–(2) bekezdése szerint az ügyész – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a bíróság által felül nem
bírált, jogerõs vagy végrehajtható törvénysértõ közigazgatási hatósági döntés esetén, az ott meghatározott
idõkeretben élhet felhívással a törvénysértés megszüntetése érdekében.
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1. A Ket. 71. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése határozat vagy végzés lehet. Az ügyészi felhívás jogintézménye
tehát a hatósági eljárás keretében hozott törvénysértõ végzésekre is kiterjed.
Az Ütv. 29. § (2) bekezdése értelmében az ügyészi felhíváshoz elengedhetetlen, hogy egyrészt a törvénysértés a
hatósági döntés érdemére, vagyis annak rendelkezõ részére hasson ki. (Ebbõl következõen nincs lehetõség felhívásra
például a döntés indokoló részének törvénysértésére alapítottan, ilyen esetben csak jelzés kiadására van mód.) Fontos
hangsúlyozni továbbá, hogy a törvénysértésnek nem feltétlenül az adott ügy érdemi elbírására, hanem az adott
döntés (határozat vagy végzés) érdemére kell kihatnia. Ha ugyanis csak az ügy érdemi elbírálását érintõ törvénysértés
ellen lehetne ügyészi felhívással élni, akkor a felhívás és annak eredménytelensége esetén a fellépés
jogintézményének alkalmazási köre – a Ket. 71. § (1) bekezdésre tekintettel – leszûkülne az érdemi döntést jelentõ
törvénysértõ közigazgatási határozatokra, holott az ügyészség törvényességi ellenõrzési jogköre az Ütv. 29. §-a
alapján – az egyéb törvényi feltételek megléte esetén – a hatósági határozatok és végzések vonatkozásában egyaránt
érvényesül.
Az Ütv. 26. § (2) bekezdése szerint az ügyész – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – intézkedésének
megalapozása érdekében hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat vagy más körülmény
megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértõ állapotra (a továbbiakban együtt:
törvénysértés) utal. E tekintetben a hatósági eljárások vonatkozásában nincs speciális szabályozás. Ebbõl következõen
az ügyészi felhíváshoz nem elegendõ, hogy a törvénysértés a döntés érdemét érintse, az is elõfeltétel, hogy a
törvénysértés súlyos legyen. Súlyosnak minõsül a törvénysértés akkor, ha az érintett eljárás alá vont jogait, illetve
kötelezettségeit a jogszabálya ütközõ hatósági döntés – függetlenül attól, hogy ún. érdemi vagy nem érdemi
döntésrõl van szó – lényegesen másként alakítja, mint ahogyan azt a jogszerû döntés eredményezné. Mindenképpen
súlyos az a törvénysértés, amely az ügy érdemi eldöntését alapvetõen befolyásolja, hiszen a közigazgatási hatósági
eljárás célja a jogszabályoknak megfelelõ érdemi döntés meghozatala.
Összegezve: az ügyészi felhíváshoz az szükséges, hogy a törvénysértés lényegesen kihasson a hatósági határozat vagy
végzés rendelkezõ részére, mivel a joghatás közvetlenül a hatósági döntés rendelkezõ részéhez társul.
2/a. A végzések egy része az adott hatósági ügy lezárását jelenti, ezek a végzések tehát tartalmukat tekintve
„ügydöntõnek” minõsülnek és erre is figyelemmel a Ket. ellenük önálló fellebbezési jogot biztosít. E körbe sorolandó a
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés [Ket. 98. § (3) bekezdés b) pont] és az eljárást megszüntetõ végzés
[Ket. 98. § (3) bekezdés c) pont]. Ennek megfelelõen, ha az elkövetett törvénysértés e végzések tartalmát (rendelkezõ
részét) meghatározóan alakította, akkor a felhívás alkalmazható.
A Ket. 98. § (3) bekezdésének b) pontja alá tartozónak kell tekinteni – vagyis az önállóan fellebbezhetõ végzések közé
kell sorolni – a fellebbezést elkésettség címén érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést is.
A Ket. 102. § (3) bekezdése alapján a fellebbezési kérelem ily módon történõ elutasításáról az elsõ fokú hatóság dönt,
végzésével megszüntetve a kérelemre indult jogorvoslati eljárást. Tekintve, hogy a fellebbezés elkésettsége
kérdésében korábban hatósági döntés nem született, e végzés elsõ fokú végzésnek tekintendõ. A Ket. 98. § (3)
bekezdésének b) pontja pedig minden az eljárás megindítására irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító
elsõ fokú végzés ellen önálló fellebbezési lehetõséget biztosít, e jogot nem szûkíti le az elsõ fokú eljárás megindítása
iránti kérelmet elutasító végzésekre. A végzés ügydöntõ, hiszen a fellebbezési eljárást a fellebbezési kérelem
elkésettségére hivatkozással az elsõ fokú hatóság a maga részérõl érdemi vizsgálat nélkül zárja le. Ha e végzés ellen
nem lenne helye önálló fellebbezésnek, akkor az ügyfél egyik legfontosabb joga, a jogorvoslathoz való jog sérülne
közvetlenül, mert nem kifogásolhatná sem közigazgatási úton, sem pedig – a Ket. 109. § (1) bekezdésére tekintettel –
bíróság elõtt a jogorvoslat iránti kérelmét elutasító elsõ fokú hatósági döntés törvényességét, holott az Alaptörvény
XXVIII. cikkének (7) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági,
hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
Ha tehát a fellebbezés elutasításának törvényes alapja hiányzik, akkor adottak az ügyészi felhívás Ütv.-beli elõfeltételei,
vagyis a végzés rendelkezõ részét érintõ, a döntés tartalmát alapvetõen befolyásoló, súlyos törvénysértés. A felhívás
eredménytelensége esetén pedig az Ütv. 29. § (5) bekezdése alapján az ügyész a bíróság elõtt támadhatja meg a
törvénysértõ végzést.
2/b. Az elõzõkben tárgyalt végzésekkel azonos jogi elbírálás alá esnek – a felhívás, illetve fellépés alkalmazhatósága
szempontjából – azok a végzések, amelyek ugyan a Ket. alapján önállóan fellebbezhetõek (például eljárási bírságot
kiszabó végzés), de egyáltalán nincsenek kihatással az ügy érdemi eldöntésére. Adott esetben ez fogalmilag eleve
kizárt, mert meghozatalukra (például a végrehajtási eljárás során hozott végzések) az ügy érdemi eldöntését követõen
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kerül sor. E végzések esetében is csak a végzés rendelkezõ részét érintõ súlyos törvénysértés szolgáltathat alapot az
ügyészi felhívásra, illetve annak eredménytelensége esetén a fellépésre.
Amennyiben az ügyész törvénysértõ végzés ellen nyújt be felhívást és az eredménytelen marad, akkor az Ütv. 29. §
(5) bekezdése és az Nptv. 3. §-a alapján nemperes eljárásban kérheti annak bírói felülvizsgálatát.
2/c. A végzések harmadik csoportját azok a végzések képezik, amelyek esetében a Ket. önálló jogorvoslatra nem ad
lehetõséget.
A Ket. 98. § (2) bekezdése alapján az ún. „közbensõ” végzések csak a határozat, ennek hiányában az eljárást
megszüntetõ végzés elleni jogorvoslattal támadhatók, ezek önállóan történõ bírósági felülvizsgálata érdekében – a
Ket. 109. § (1) bekezdésének tiltó szabálya miatt – az ügyész nem léphet fel. Ha pedig nincs jogszabályi lehetõség az
ügyészi fellépésre, vagyis az ügy nem „peresíthetõ”, akkor a fellépést megelõzõ felhívás is kizárt, mert utóbbi az
ügyészi fellépést megelõzõ „perelhárító” eszköz, és mint ilyen nem alkalmazható szélesebb körben, mint a fellépés.
A hivatkozott végzések ellen azok törvénysértõ tartalma miatt az Ütv. 26. § (7) bekezdése alapján jelzéssel lehet élni.
A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elutasító végzés ellen a Ket. önálló jogorvoslatot nem enged.
Az elõzõekben kifejtettekre figyelemmel ezért e végzést törvénysértés címén – a Ket. 109. § (1) bekezdésére
tekintettel – az ügyész bíróság elõtt nem támadhatja meg, és a fellépés kizártsága miatt ellene felhívással sem élhet.
Az Ütv. 26. § (7) bekezdése szerint a hivatkozott végzéssel kapcsolatban az ügyész csak jelzést nyújthat be.
3. Az Ütv. 26. §-ában foglalt általános szabályokra tekintettel az ügyészség törvényességi ellenõrzési jogköre nem csak
a hatósági döntésekre terjed ki, hanem a hatóság mulasztásaira is. A Ket. 20. § (9) bekezdésének értelmében a hatóság
eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a mulasztás megszüntetésére felszólító felhívásban megadott határidõ
eredménytelen elteltét követõen az ügyész bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt.
Ha az ügyész más eljárásból, bejelentésbõl, kérelembõl vagy bármely más forrásból arról szerez tudomást, hogy a
hatóság nem folytatja le a hivatalból vagy kérelemre megindítandó eljárását, akkor a felhívásban az eljárás
megindítására vagy lefolytatására határidõt kell szabni. A határidõ eredménytelen elteltének esetén a fellépés az Nptv.
2. §-ában meghatározott eljárás kezdeményezéseként valósul meg. E szerint a törvényszék – az iratoknak a bírósághoz
való érkezését követõ 30 napon belül – nemperes eljárásban végzésével kötelezi a közigazgatási hatóságot az eljárás
lefolytatására.
Az egységes bírói gyakorlat szerint valamely hatósági döntés csak akkor emelkedhet jogerõre, ha azt minden arra
jogosulttal szabályszerûen közölték (pl.: EBH2009.2109; BH2012.23). Ha említett kötelezettségének a hatóság nem
tesz maradéktalanul eleget, e mulasztásával eljárási kötelezettségét megszegi, mert elmarad az olyan hatósági döntés
meghozatala, amely joghatás kiváltására alkalmas. Ilyenkor tehát helye van az ügyészi felhívás kibocsátásának.
A Ket. fogalomhasználata alapján az eljárási kötelezettség nem kizárólag az érdemi döntés, vagyis a határozat
meghozatalára terjed ki, hanem minden, az eljárás során felmerülõ más kérdésben való döntés kötelezettségét is
magában foglalja. Ennél fogva a hatóság akkor is mulaszt, ha az elõírt határidõben nem hoz végzést.
4. Felhívásnak csak akkor van helye, ha az abban kifogásolt hatósági döntés a felhívás eredménytelensége esetén
bíróság elõtt „peresíthetõ”, vagyis e döntés bírósági felülvizsgálatát az irányadó jogi szabályozás lehetõvé teszi.
Rögzítendõ továbbá, hogy hatósági ügyben az ügyészi fellépést mindig meg kell elõznie a felhívásnak, ennek
megtétele tehát nem az ügyész mérlegelésének függvénye. Alkalmazandó ugyanakkor az Ütv. 26. § (2) bekezdésének
azon általános rendelkezése, hogy a felhívásnak csak akkor van helye, ha az arra okot adó jogszabálysértést a címzett
maga is orvosolni tudja. Ez a feltétel azonban önmagában tartalmi korlátot nem jelent a felhívás hatósági ügyben való
alkalmazási körét illetõen, mert – fõszabályként – maga az Ütv. 29. § (2) bekezdése teremti meg – az ott leírt feltételek
fennállása esetén – a jogalapját annak, hogy a felhívás címzettje „saját hatáskörben” orvosolja a jogszabálysértést.
A külön törvényben nem szabályozott esetkörökben ugyanis az ügyész beavatkozási lehetõségeinek határait – így
annak jogkövetkezményét is – maga az Ütv. jelöli ki általános érvénnyel. Ezzel összhangban maga a Ket. is az Ütv.
közérdekvédelmi fejezetének alkalmazását írja elõ, ha az ügyész hatósági ügyben a törvénysértés orvoslása érdekében
felhívással él, illetve fellép [Ket. 114. § (5) bekezdés, és 120. §]. A közigazgatási hatóság saját hatáskörben való döntés
felülvizsgálati lehetõsége az ügyészi felhívással kapcsolatban nem a Ket. 114. § (1)–(3) bekezdésében foglalt általános
feltételrendszerhez, hanem az Ütv. 29. § (2) bekezdése szerinti feltételekhez igazodik.
Az uniformizált, rugalmatlan szabályozást elkerülendõ az Ütv. 29. § (2) bekezdésének megfogalmazása alapján
ugyanakkor külön törvény az ügyészi felhívással összefüggésben eltérhet az Ütv. 29. § (2) bekezdésében foglaltaktól.
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Ennek a törvényi rendelkezésnek azonban egyrészt kifejezettnek kell lennie, mert az Alaptörvénybõl fakadó
jogbiztonság követelményére tekintettel egyértelmû törvényi rendelkezésben kell megjeleníteni, ha bizonyos
hatósági döntések esetében az ügyész intézkedési lehetõségei a törvényesség helyreállítása érdekében az Ütv.-ben
foglaltaknál korlátozottabbak. Másrészt az említett törvényi szabályozásnak azt kell egyértelmûen rögzítenie, hogy
bizonyos hatósági döntésekkel szemben ügyészi felhívásnak egyáltalán nincs helye, vagy arra nem az Ütv. 29. §
(2) bekezdésében meghatározott feltételek az irányadók.
A gyakorlatban problémaként jelentkezett a jogszabálysértõ ingatlanügyi hatósági döntések ellen benyújtott ügyészi
felhívásokkal kapcsolatban, hogy a hatóság több esetben arra hivatkozással utasította el az ügyészi felhívást, amely a
hatósági döntés visszavonására irányult, hogy az Inytv. a döntés saját hatáskörben való visszavonását ügyészi felhívás
alapján nem teszi lehetõvé (nem írja elõ).
Ezzel szemben az Inytv., az Ütv. és a Ket. együttes, rendszertani értelmezése alapján megállapítható, hogy az ügyészi
felhívás nyomán – a következõkben részletezett indokokra tekintettel – az ingatlanügyi hatóság jogosult döntésének
saját hatáskörben való korrekciójára.
Az Inytv. 25. § (1) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok
bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. A Ket.
82. § (1) bekezdésének második mondata szerint a hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos eljárásokban a Ket.-et csak
akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Az ingatlan-nyilvántartás az Inytv. értelmében
közhiteles hatósági nyilvántartás, ezért a hatálya alá tartozó ügyekben a Ket. – mint mögöttes szabály – alkalmazására
azokban az esetekben kerül sor, amelyekben az Inytv. kifejezett rendelkezést nem tartalmaz.
A hatósági döntés saját hatáskörben történõ visszavonásának és módosításának általános szabályait a Ket. 114. §
(1)–(3) bekezdései foglalják magukban. A Ket. e rendelkezéseitõl eltérõen az Inytv. 54. § (5) bekezdése a döntés
visszavonását (módosítását) bírósági felülvizsgálat esetén, továbbá fellebbezés folytán teszi lehetõvé. Az
ingatlan-nyilvántartási eljárás során az ingatlanügyi hatóság törvénysértõ döntéseinek kiküszöbölésére igénybe
vehetõ ügyészi eszközrendszerrõl és annak alkalmazási feltételeirõl – így az ügyészi felhívásról – az Inytv. nem
tartalmaz rendelkezést. Ennek hiányában a Ket. 82. § (1) bekezdése alapján e szabályozási tárgykörben a Ket.
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. 114. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a döntés ügyészi felhívás nyomán
történõ módosítására vagy visszavonására a Ket. 120. §-ában foglaltak az irányadók. Utóbbi pedig kimondja, hogy ha
az ügyész a Ket. hatálya alá tartozó ügyben lép fel a törvénysértés orvoslása érdekében, annak elbírálására az Ütv.-nek
az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
Az Inytv. „hallgatása” okán, valamint a Ket. ismertetett utaló szabályaira tekintettel annak eldöntése, hogy az ügyészi
felhívás alapján helye van-e az ingatlanügyi hatósági döntés saját hatáskörben történõ visszavonásának
(módosításának), nem az Inytv. hanem az Ütv. értelmezését igényli. Az Ütv. 29. §-a írja elõ ugyanis – külön törvény
eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyészség által a törvényesség helyreállítása érdekében megkeresett hatóság
intézkedési lehetõségeit, illetve kötelezettségeit, és ennek keretében az ügyészi felhívással kapcsolatos elõírásokat is.
Az Ütv. 29. § (1) bekezdése alapján az ügyész törvényességi ellenõrzési jogköre valamennyi közigazgatási hatóság – így
az ingatlanügyi hatóság – egyedi, bíróság által felül nem bírált jogerõs vagy végrehajtható döntésére kiterjed.
A (2) bekezdés az ügyész számára kötelezõvé teszi, hogy a törvénysértés orvoslása érdekében felhívással éljen, és a
hatósági döntés visszavonását (módosítását) indítványozza. Egyúttal – eltérõ kifejezett törvényi rendelkezés
hiányában – e törvényi elõírás szolgáltatja a jogalapot ahhoz, hogy egyetértése esetén a hatóság az ügyészi
felhívásban foglaltaknak eleget tegyen.
Ahhoz, hogy a törvényes határidõben benyújtott ügyészi felhívás nyomán az ingatlanügyi hatóság el legyen zárva
attól a lehetõségtõl, hogy döntését visszavonja (módosítsa) – az Ütv. 29. § (2) bekezdésére tekintettel – az Inytv.-nek
ezt a tilalmat kifejezetten meg kellene fogalmaznia. Az Inytv. azonban errõl a kérdésrõl nem rendelkezik.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az Inytv. 54. § (6) bekezdése értelmében a jogok bejegyzése, tények feljegyzése,
illetve ezek törlése iránti eljárás során hozott ingatlanügyi hatósági döntés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye,
ezért – az Ütv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel – az ügyésznek a döntést hozó ingatlanügyi hatósághoz kell címeznie
a felhívását.
5. A Ket. a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások között szabályozza a hatóság saját hatáskörben történõ döntés
módosításának vagy visszavonásának szabályait, amelyek általános feltételeit a Ket. 114. § (1)–(3) bekezdései rögzítik.
A Ket. 114. § (5) bekezdése és a 120. §-a az ügyészi felhíváshoz kapcsolódó hatósági döntésmódosítást vagy
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visszavonást azonban kiemelik a Ket. említett, általános feltételrendszerének hatálya alól, és erre az esetre az Ütv.
közérdekvédelmi fejezetében foglalt szabályokat rendelik alkalmazni.
Az Ütv. 29. § (2) bekezdése szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, az ügyész a közigazgatási hatósági döntés
érdemére kiható törvénysértés esetén az ott meghatározott idõkereten belül nyújt be felhívást a törvénysértés
megszüntetése érdekében. Az Ütv. elõírása az ügyészi felhívás alkalmazhatóságával összefüggésben nem tartalmaz
korlátozást a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogok védelme érdekében. Eltérõ törvényi rendelkezés pedig nincs,
mert a Ket. vonatkozó rendelkezései az Ütv.-t hívják fel. Ennél fogva az Ütv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott
idõhatárokon belül a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogok sérelmére tekintet nélkül élhet az ügyész felhívással a
közigazgatási határozat saját hatáskörben való módosítására vagy visszavonására a törvénysértés felszámolása
érdekében.
6. Az Ütv. 29. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt idõhatárokon belül nincs törvényi akadálya annak, hogy a fél által
bíróság elõtt felülvizsgálni kért, de még el nem bírált közigazgatási hatósági ügyben, az ügyész felhívással éljen a
törvénysértõ hatósági döntéssel kapcsolatosan.
Ezt támasztja alá a Pp. 337. §-a is amikor külön eljárási szabályokat állapít meg a közigazgatási perben akkor, ha a
bíróság az ügyész felhívásáról, illetve felügyeleti intézkedésrõl szerez tudomást. A tudomásszerzés megkönnyítése
érdekében az ügyész is tájékoztathatja (értesítheti) a bíróságot, de ezt szolgálja a kérelmezõ kötelezõ tájékoztatása
a felhívásról az Ut. 23. § (1) bekezdése alapján. Indítvány tehetõ továbbá az alperesi hatóságnak arra is, hogy a
felülvizsgálni kért határozat elleni ügyészi felhívásról beadványban értesítse a bíróságot.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ilyen esetben az ügyészi felhívás még akkor is csak lehetõség, ha az ügyész
álláspontja szerint az Ütv. 29. § (2) bekezdése szerinti érdemi törvénysértés megvalósult. Az Ütv. 29. § (2) bekezdése
szerint az abban körülírt feltételeknek megfelelõ törvénysértés esetén az ügyész – az ott meghatározott idõkeretben –
köteles felhívással élni a törvénysértés megszüntetése érdekében. Ez a rendelkezés azonban nem értelmezhetõ csak
önmagában, az Ütv. többi elõírásától elszakítva. Az Ütv. 1. § (2) bekezdése az általános rendelkezések között kimondja,
hogy – ha törvény másként nem rendelkezik – az ügyészség a törvényesség érdekében fellépésre akkor köteles, ha a
törvénysértés megszüntetésére hivatott szerv az Alaptörvényben, valamint törvényben és más jogszabályban vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kötelezettsége ellenére a szükséges intézkedést nem teszi
meg, vagy ha a törvénysértésbõl eredõ jogsérelem elhárítása érdekében azonnali ügyészi intézkedés szükséges.
A közigazgatási döntés törvényességének kontrollja és ennek eredményeképpen a törvényesség kérdésében való
mindenkire kötelezõ érvényû döntés meghozatala a folyamatban lévõ bírósági eljárásra tekintettel biztosított.
Az esetleges törvénysértés felszámolása nem igényel feltétlenül ügyészi közremûködést, ezért ilyen esetben – az Ütv.
1. § (2) bekezdésére tekintettel – az ügyész fellépése fõszabályként nem kötelezõ. Mivel a felhívás az ügyészi fellépést
megelõzõ perelhárító tevékenység, ezért annak kötelezõ alkalmazása nem terjeszkedhet túl a fellépés kötelezõ
esetkörein.
Abban az esetben azonban, ha az ügyész tudomására jutott adatok szerint az Ütv. 29. § (2) bekezdésében
meghatározott törvénysértés valósult meg, de a fél által benyújtott kereseti kérelem azt nem érinti, az ügyészi felhívás
kiadása kötelezõ. Ilyenkor ugyanis az ügyész közremûködése nélkül a törvénysértés kiküszöbölése elmaradna,
tekintve, hogy a bíróság kötve van a kereseti kérelemben foglaltakhoz.
A Ket. 114. § (2) bekezdése szerint, ha a döntés bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a hatóság az érdemi
ellenkérelem elõterjesztéséig vonhatja vissza döntését. A Ket. idevágó szabályaitól azonban el kell térni akkor, ha a
döntés ellen az ügyész felhívással él. A törvénysértés orvoslása érdekében a felhívás elbírálására a Ket. 120. §-ának
utaló szabályán keresztül az Ütv. szabályait kell alkalmazni.
Nem köti tehát a hatóságot a Ket. 114. § (2) bekezdésében foglalt visszavonás határidejét meghatározó korlát akkor, ha
idõközben – a per folyamán – az ügyész felhívással él. Az ügyészi felhívás pergazdaságossági célokat szolgál, tehát
módot ad arra, hogy a hatóság a per alatt saját hatáskörben orvosolja a törvénysértõ döntését.
Az ügyészi felhívás nem az ügyféli kérelemben (keresetben) elõadott kifogásokhoz kötött, hanem objektív
szempontokat érvényesítõ közérdekvédelmi célokat szolgál. Alkalmas arra, hogy az ügyfél keresetében foglaltaktól
eltérõ jogi álláspontot és szempontokat érvényesítsen. Ha az ügyész a folyamatban lévõ per idõtartama alatt nyújt be
felhívást, akkor a törvénysértés megszüntetésére kitûzött – az Ütv. 26. § (3) bekezdésében megállapított 60 napon
belüli határidõt – célszerû legfeljebb 30 napban meghatározni, mivel a per ilyen esetben való felfüggesztését a Pp.
337. § (1) bekezdése legfeljebb 30 napra írja elõ a bíróság számára.
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Ha a felhívásban az ügyész által megadott határidõ alatt a törvénysértés orvoslása részben vagy egészben nem
történik meg, az ügyész felléphet és az Ütv. 29. § (5) bekezdésére alapítottan, és a Pp. 327/A. § (1) bekezdésére
hivatkozva keresettel kérheti a bíróságtól a közigazgatási határozat felülvizsgálatát. [Nem kizárt, hogy a Pp. 149. §
(2) bekezdésére hivatkozással a felülvizsgálni kért ugyanazon közigazgatási határozattal kapcsolatos perek
egyesítését is kérje.] A per folyamata alatt a hatóság teljes iratanyaga a bíróságon van, melynek áttanulmányozását az
Ütv. 4. § (3) bekezdése teszi lehetõvé az ügyész számára.
Ha a pert indító ügyfél párhuzamosan az ügyészséghez is kérelmet terjeszt elõ és a kérelmében foglaltakat az ügyész
alaptalannak találja, a kérelmet indokolt állásfoglalásával elutasítja azzal, hogy álláspontja szerint a hatóság eljárása és
határozata ellen fellépésre okot adó törvénysértést nem talált, ezért az ügyben felhívással nem él. Az elutasításban ki
kell térni azonban arra is, hogy az ügyfél kereseti kérelmérõl a bíróság hoz majd kötelezõ érvényû döntést, az ügyészi
álláspont ügyének bírósági elbírálását nem befolyásolja. Az ügyészi elutasítás ellen az Ütv. 5. § (3) bekezdése szerinti
felülvizsgálati kérelemnek van helye.
7. A Ket. 2012. február 1-jétõl hatályos új 73/A. §-ára tekintettel problémaként merül fel, hogy ha a törvénysértõ elsõ
fokú hatósági döntést a másodfokú hatóság helybenhagyja, az ügyészi felhívásban mely döntés megváltoztatására
kell indítványt tenni és – eredménytelen ügyészi felhívás esetén – az Ütv. 29. § (5) bekezdése szerinti, a bíróság elõtt
megtámadható „alapügyben hozott jogerõs döntésnek” az elsõ- vagy a másodfokú döntés minõsül-e, vagyis melyik
közigazgatási hatóság lesz a per alperese.
A Ket. 2012. február 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezéseibõl eredõen (128. §) abban az esetben, ha a másodfokú
hatóság a fellebbezési eljárás lefolytatását követõen az elsõ fokú döntést változtatás nélkül helybenhagyta, az elsõ
fokú döntés nem, kizárólag a másodfokú döntés emelkedett jogerõre, utóbbi közlésének napján. (A szabályozás
egységes volt a tekintetben, hogy amennyiben a másodfokú hatóság érdemben elbírálta a fellebbezésben foglaltakat
és ennek eredményeként akár helybenhagyta, akár megsemmisítette, akár pedig megváltoztatta az elsõ fokú döntést,
minden esetben a másodfokú döntés emelkedett jogerõre.)
Ezt az egységes rendszert – aggályos módon – megbontva, alapvetõ változást hozott a Ket. 2012. február 1-jén
hatályba lépett azon módosítása, amely szerint, ha a másodfokú hatóság döntése érintetlenül hagyja az elsõ fokú
döntést, akkor az elsõ fokú döntés jogerõssé válik, mégpedig a másodfokú döntés közlésének napján [Ket. 73/A. §
(1) bekezdés d) pont; és (4) bekezdés]. Sem a Ket. említett szakasza, sem pedig más rendelkezései nem tartalmaznak
rendelkezést az elsõ fokú döntést helybenhagyó másodfokú döntés jogerõre emelkedésére vonatkozóan.
A másodfokú hatóság döntése a fellebbezési eljárás eredményeképpen a Ket. 104. § (3) bekezdése szerint hozott
elkülönült döntés, annak ellenére, hogy annak érdemi tartalma az ügy elbírálását illetõen megegyezik az elsõ fokú
döntéssel. A másodfokú döntés az, amely elõidézi az elsõ fokú döntés jogerõssé válását, vagyis azt, hogy közigazgatási
úton a döntés a továbbiakban már nem támadható. Ilyen joghatás azonban csak akkor keletkezhet, ha maga a
másodfokú döntés sem vitatható már közigazgatási hatósági eljárás keretében, tehát a másodfokú döntés maga is
jogerõsnek minõsül, annak ellenére, hogy e tekintetben a Ket. – a korábbiaktól eltérõen – kifejezett rendelkezést már
nem tartalmaz.
Az elõbbieket támasztja alá, hogy az elsõ fokú döntés jogerõre emelkedésének idõpontja a másodfokú döntés
közlésének idõpontja [Ket. 73/A. § (4) bekezdés]. Ebbõl eredõen az elsõ fokú döntés jogerõre emelkedése valójában
„származékos”, a másodfokú döntés jogerejébõl következik.
A másodfokú döntésnek jogorvoslati tájékoztatást is kell a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) alpontjára figyelemmel
tartalmaznia, mely szerint közvetlenül a másodfokú döntés ellen milyen jogorvoslattal lehet élni. Ez a jogorvoslat
pedig a Ket. 109. § (1) bekezdése értemében a bírósági felülvizsgálat. A másodfokú döntés nyitja meg tehát a bíróság
elõtti jogorvoslat lehetõségét. Bíróság elõtt pedig kizárólag jogerõs (közigazgatási úton már nem vitatható) hatósági
döntés támadható meg. Ez következik egyrészt a Ket. 109. § (1) bekezdésének b) pontjából, amely szerint – ha a
fellebbezést a Ket. nem zárja ki – bírósági felülvizsgálatnak csak akkor van helye, ha a fellebbezésre jogosultak
valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagyis a fellebbezés nyomán megszületik a másodfokú érdemi döntés.
[Ha a Ket. 100. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezés kizárt, akkor a bírósági felülvizsgálat az elsõ fokon jogerõssé
vált döntés ellen kérhetõ a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.]
Az Ütv. 29. § (1) bekezdése értelmében az ügyész csak a jogerõs közigazgatási hatósági döntések ellenõrzésére
jogosult, ezért csak ezek kiigazítását indítványozhatja a fellépését megelõzõ felhívásában.

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

MELLÉKLET

21

A jogsértés a közigazgatás szintjén a másodfokú hatóságnak az elsõ fokú hatóság törvénysértõ döntését jóváhagyó
döntésével válik „véglegessé”, de mindkét döntés jogerõsnek tekintendõ. Emiatt a törvénysértés kiküszöbölésére
irányuló ügyészi felhívásnak mindkét döntés kiigazítását indítványoznia kell. Amennyiben ugyanis csak az elsõ fokú,
vagy csak a másodfokú döntés megváltoztatását (visszavonását) indítványozná az ügyész és ennek a címzett eleget
tenne, továbbra is hatályban maradna egy ellentétes tartalmú jogerõs döntés. A felhívás indítványának azt kell
megfogalmaznia, hogy a másodfokú hatóság törvénysértõ döntését visszavonva hozzon új döntést, megsemmisítve
(esetleg új eljárás elrendelése mellett) vagy megváltoztatva az elsõ fokú döntést.
Az ilyen ügyekben szükségképpen lezajlott már egy fellebbezési eljárás: az Ütv. 29. § (4) bekezdése alapján az
ügyésznek a fellebbezés elbírálására jogosult felügyeleti szervhez kell felhívását benyújtania. A másodfokú szerv az
ügyészi felhívás nyomán nem felügyeleti eljárást folytat le, hanem az ügyészi felhívás feltételrendszere szerint
[Ütv. 29. § (2) bekezdés] jár el, ily módon a felügyeleti jogkörben hozott döntésváltoztatási korlátok a másodfokú
szervet ez esetben nem kötik. Mindezt egyértelmûvé teszi a Ket. 97. § (2) bekezdésének c) pontja is, amely önálló
hivatalbóli döntés felülvizsgálati eljárásként nevesíti az ügyészi felhívás nyomán lefolytatott eljárást.
Tekintve, hogy a kifejtettek alapján a másodfokú döntés is jogerõsnek minõsül, ráadásul ez a döntés váltja ki az elsõ
fokú döntés jogerejét, a bíróság elõtt – az Ütv. 29. § (5) bekezdése szerinti jogerõs döntésként – a másodfokú hatóság
döntését kell megtámadni, kifejtve, hogy az elsõfokú döntés súlyosan törvénysértõ volta miatt a helyben hagyó
döntésre miért nem kerülhetett volna sor. Tehát a Pp. 327. § (2)–(3) bekezdéseire tekintettel a közigazgatási per
alperese a másodfokú döntést hozó hatóság lesz.
A Pp. 327. § (2) bekezdése alapján a keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni
kért határozatot hozta. A (3) bekezdés szerint, ha a fél a pert nem a felülvizsgálni kért határozatot hozó másodfokú,
hanem az elsõ fokú közigazgatási szerv ellen indította, a per során a másodfokú közigazgatási szervet perbe vonhatja.
Ezen túlmenõen a Pp. 330. § (2) bekezdése kimondja, hogy az elsõ fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy
irataival együtt 5 napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a
keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 15 napon belül továbbítja a bírósághoz. (Ha a
keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz az irányadó határidõk ennél rövidebbek.)
A Pp. rendelkezései szerint – amennyiben az adott közigazgatási döntés ellen a fellebbezést a Ket. nem zárja ki – a
másodfokú döntést hozó közigazgatási hatóság a felülvizsgálni kért határozatot hozó hatóság. Az elõzõeket támasztja
alá a 10/2010. (XI. 8.) KK vélemény (a továbbiakban: Vélemény) is, amely szerint, ha a fél a pert nem a felülvizsgálni kért
határozatot hozó másodfokú, hanem az elsõ fokú közigazgatási szerv ellen indította – a tárgyalás kitûzése elõtt a
bíróságnak a Pp. 64. § (2) bekezdése alapján – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés terhe mellett – fel kell hívnia
a felperest a másodfokú közigazgatási hatóság perbe vonásának szükségességére. Ha a felperes a felhívásnak nem tesz
eleget, a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetve
a Pp. 157. § a) pontja alapján a pert meg kell szüntetni. Ha a felperes a felhívásnak eleget tesz, az elsõ fokú közigazgatási
szervet a perbõl el kell bocsátani. A Vélemény szerint ennek indoka az, hogy ha a fél a pert nem a felülvizsgálni kért
határozatot hozó másodfokú, hanem az elsõ fokú közigazgatási szerv ellen indította, sérelmet szenved a Pp. 327. §
(2) bekezdése, mely szerint a keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért
határozatot hozta.
Elvileg nem zárható ki, hogy a Ket. 73/A. § (4) bekezdésében foglalt új szabályozásra tekintettel a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság a jövõben szükségesnek ítéli, hogy a perben a másodfokú hatóság mellett az elsõ fokú hatóság is
alperesként szerepeljen és a perbe hívására felhívja az ügyészt. Miután az új szabályozás miatt ez megalapozottan nem
kifogásolható, az ügyész ez esetben intézkedjen az elsõ fokú hatóság perbe vonása iránt, de a másodfokú hatóság,
mint felhívással érintett hatóság perben állása mellett.

Ütv. 29. § (4) bekezdés
1. Az Ütv. 29. § (4) bekezdése szerint az ügyész a felhívását az ügyben eljáró szerv felügyeleti szervéhez nyújtja be. Ha a
döntést hozó szervnek nincs felügyeleti szerve, vagy felügyeleti szerve a Kormány, vagy ha az ügyben felügyeleti
intézkedés jogszabály alapján kizárt, a felhívást az ügyész a döntést hozó szervhez nyújtja be.
A Ket. 115. § (4) bekezdés c) pontja kizárja a felügyeleti intézkedés lehetõségét a jóhiszemûen szerzett jogok
védelmére tekintettel. A Ket. 120. §-a szerint az ügyész fellépésére az Ütv.-ben foglaltak irányadók. Az Ütv. 29. §
(4) bekezdése második mondatának utolsó fordulata szerint, ha az ügyben felügyeleti intézkedés jogszabály alapján
kizárt, a felhívást az ügyész a döntést hozó szervhez nyújtja be.
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A felügyeleti intézkedés lehetõségét nem az Ütv. zárja ki, de lehetõvé teszi, hogy jogszabály tiltó rendelkezést írjon elõ.
A Ket. 115. § (4) bekezdés c) pontja pedig kimondja, hogy felügyeleti eljárás keretében a hatóság döntése nem
változtatható meg, és nem semmisíthetõ meg, ha semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszemûen szerzett és
gyakorolt jogát sértené. A Ket. 115. § (4) bekezdés c) pontja tehát az a jogszabályi rendelkezés, amelyre az Ütv. utal, és
amely egyben a felügyeleti intézkedés lehetõségét ilyen esetben kizárja. Ezért az ügyészi felhívást a döntést hozó
szervhez – és nem a felügyeleti szervhez kell benyújtani – akkor, ha nincs semmiségi ok, és a döntés megváltoztatása,
vagyis a döntés módosítására vagy visszavonására tett ügyészi indítvány teljesítése jóhiszemûen szerzett és gyakorolt
jogot sértene.
A Ket. 115. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel a felügyeleti szervhez címzett felhívásban kell indítványt tenni
(megsemmisítésre vagy megváltoztatásra), azonban akkor – jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogok értelemszerû
hiányában, – ha kötelezettséget (joghátrányt) megállapító érdemre kiható törvénysértõ döntés született, a jogerõre
emelkedéstõl, vagy ha az hosszabb a teljesítési határidõ utolsó napjától számított öt éven belül. Ebben az esetben az
Ütv. 29. § (2) bekezdése értelmében – a Ket. felhívott szabálya szerint – az ügyészt nem köti az egy éves idõkorlát.
2. A szerv (szervezet) jövõbeni eljárására vonatkozóan indítvány a felhívásban nem tehetõ. A felhívás, a konkrét
ügyben elkövetett törvénysértés megszüntetésére (kiküszöbölésére), a törvényes állapot helyreállítására vagy a
mulasztás felszámolására (a teljesítés érdekében való felszólításra) korlátozódik. Felhívásnak akkor van helye, ha az
ügyész az abban foglalt indítványt bíróság elõtt érvényesíteni tudja.

Ütv. 30. §; Ut. 59–64. §
A szabálysértési ügyekkel kapcsolatos ügyészi tevékenységre irányadó részletes rendelkezéseket az Ut. 59–64. §-a
tartalmazza.
1. Az Ütv. 30. § (1) bekezdése az eljárás alá vont személy (elkövetõ) terhére benyújtható felhívás határidejét abban az
esetben szabályozza, ha a szabálysértési hatóság határozatában bûncselekményt bírált el szabálysértésként.
A Szabs.tv. azonban az eljárás alá vont személy, (illetve a szabálysértésért való felelõsség megállapítása esetén, a
felelõsség megállapítását követõen: elkövetõ) terhére benyújtható felhívás határidejére vonatkozóan egyáltalán nem
fogalmaz meg közvetlen rendelkezést. Ezért – ha az Ütv. 30. § (1) bekezdésében foglalt feltétel nem áll fenn – a felhívás
benyújtása elõtt az ügyésznek meg kell ítélnie, elévült-e a szabálysértési cselekmény, illetve van-e reális lehetõsége
annak, hogy a felhívás nyomán még az elévülési idõn belül szülessen marasztaló döntés.
Az olyan ügyekben ugyanis, amelyekben a felhívás nyomán a szabálysértési eljárást folytatni kellene, az eljárás alá vont
személy terhére benyújtható felhívás határidejére a szabálysértési törvénynek az elévülésre vonatkozó
rendelkezéseibõl kell következtetni, míg a 30. § (1) bekezdése arra az esetre állapít meg kifejezett rendelkezést, ha a
felhívás nyomán a cselekményt büntetõeljárásban kell elbírálni.
2. Amennyiben a felhívás nyomán olyan szabálysértési határozatot kell hozni, amelyben a szabálysértési hatóság a
szabálysértési felelõsség megállapításáról rendelkezik, arra csak az elévülési idõn belül van törvényes lehetõség. Ezért
ha az elkövetõ javára a felhívás benyújtására az elévülési idõ elteltét követõen kerül sor, a felhívásban a szabálysértési
eljárás elévülés miatti megszüntetésére kell indítványt tenni, még akkor is, ha egyébként – az elévülési idõn belül – az
eredetinél enyhébb jogkövetkezményt kellene megállapítani vagy további bizonyítást kellene lefolytatni a felelõsség
megalapozott megállapításához.
3. A szabálysértési ügyekben elõterjesztett panaszok ügyészi hatáskörébe tartozó elbírálására – az Ütv. 30. §
(4) bekezdésének utaló szabálya alapján – a Szabs.tv. 98. §-a irányadó. A megalapozatlan vagy elkésett panaszt a
Szabs.tv. 98. § (4) bekezdés a) pontja alapján el kell utasítani.
A panasz elbírálásáról hozott ügyészi állásfoglalás ellen a Szabs.tv. további jogorvoslatot nem biztosít. A szabálysértési
panaszra vonatkozó szabályok specialitása folytán ugyanakkor az ügyész állásfoglalása ellen felülvizsgálati kérelmet
sem lehet benyújtani.
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Amennyiben a szabálysértési ügyben benyújtott panaszt elkésettség okából kell elutasítani, de az ügyész
törvénysértést észlel, a panasz elutasítása mellett felhívással élhet vagy jelzésben hívja fel arra a szabálysértési hatóság
vezetõjének figyelmét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden elkésett panaszkérelmet ügyészi intézkedés iránti
kérelemként kell kezelni és érdemben el kell bírálni.
A szabálysértési hatóság által a Szabs.tv. 106. § (1) bekezdése alapján hozott, a kifogást elkésettség vagy nem a
jogosult által történõ benyújtás miatt elutasító határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak, így panasznak sem.
Ezért minden, a Szabs.tv. 106. § (1) bekezdése alapján hozott határozat elleni kérelmet ügyészi intézkedésre irányuló
kérelemként kell kezelni és az Ütv. rendelkezései alapján kell elbírálni.
A szabálysértési eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység további részleteit az errõl készült külön útmutató foglalja
össze.

