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II. Tör vé nyek

2009. évi LXXXI.
törvény

az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
módosításáról*

1. § Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény
175. §-a a kö vet ke zõ (24) be kez dés sel egé szül ki:

„(24) Ha az ön kor mány zat ren de le te így ren del ke zik, az
ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ be je len tés, be -
val lás, il let ve adat szol gál ta tás az ön kor mány zat ál tal köz -
zé tett mó don, elekt ro ni kus úton is tel je sít he tõ. Az ön kor -
mány za ti ren de let elõ ír hat ja, hogy az adó szám mal ren del -
ke zõ adó zó a be je len tést, a be val lást, il let ve az adat szol -
gál ta tást elekt ro ni kus úton tel je sí ti.”

2. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a tör vény a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi LXXXII.
tör vény

a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításáról**

1.  § A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) 252.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„252.  § (1) A 250.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az ajánlat -
kérõ hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat, ha

a) az aján lat ké rõ ál tal le foly ta tott el já rás a 92.  §
a) pont ja alap ján ered mény te len volt, fel té ve, hogy az
aján lat té te li fel hí vás fel té te lei idõ köz ben lé nye ge sen nem
vál toz tak meg;

b) az aján lat ké rõ ál tal le foly ta tott el já rás a 92.  § b) vagy 
c) pont ja alap ján ered mény te len volt, fel té ve, hogy az
aján lat té te li fel hí vás fel té te lei idõ köz ben lé nye ge sen nem
vál toz tak meg és az aján lat ké rõ az ál ta la le foly ta tott ered -
mény te len el já rás 88.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja

alap ján nem érin tett összes aján lat te võ jé nek aján lat té te li
fel hí vást küld;

c) az fel tét le nül szük sé ges, mi vel az aján lat ké rõ ál tal
elõ re nem lát ha tó ok ból elõ állt rend kí vü li sür gõs ség  miatt
az egy sze rû el já rás ra elõ írt ha tár idõk nem len né nek be tart -
ha tó ak; a rend kí vü li sür gõs sé get in do ko ló kö rül mé nyek
azon ban nem ered het nek az aján lat ké rõ mu lasz tá sá ból;

d) a be szer zés nyil vá no san köz zé tett, bár ki ál tal igény -
be ve he tõ és ki vé te le sen ked ve zõ fel té te lei csak rö vid
 ideig áll nak fenn, és az el len szol gál ta tás a pi a ci árak hoz
ké pest lé nye ge sen ala cso nyabb, to váb bá e ked ve zõ fel té te -
lek igény be vé te le az e fe je zet sze rin ti el já rás al kal ma zá sa
ese tén meg hi ú sul na;

e) a 125.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, vagy (3)–(5) be -
kez dé se sze rin ti eset áll fenn;

f) a köz be szer zés in gat lan tu laj don jo gá nak vagy hasz -
ná la tá ra, ille tõ leg hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó jog nak a meg -
szer zé sé re irá nyul;

g) a köz be szer zés kül kép vi se let szá má ra tör té nik.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hir det mény nél kü li tár gya -

lá sos el já rás ra a 126–128.  §, va la mint a 131–135.  § sza bá -
lya it kell al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy

a) az (1) be kez dés a) pont ja és a 125.  § (4) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti eset ben az aján lat ké rõ nek le he tõ ség
sze rint leg alább há rom aján lat te võt kell aján lat té tel re fel -
hív nia;

b) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben az zal az
aján lat te võ vel kell tár gyal ni és – a 99.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak tól el té rõ en – a tár gya lás be fe je zé se kor írás ban
szer zõ dést köt ni, aki a szer zõ dést a rend kí vü li hely zet ál tal
meg kí vánt idõ alatt ké pes tel je sí te ni;

c) az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti eset ben le he tõ ség
sze rint leg alább há rom aján lat te võ ré szé re kell aján lat té te li 
fel hí vást kül de ni, ki vé ve, ha csak egy meg ha tá ro zott in gat -
lan al kal mas a köz be szer zés cél já nak meg valósítására;

d) ha az aján lat ké rõ több aján lat te võt kért fel aján lat té -
tel re, az aján la tok elõ ze tes ér té ke lé sét köve tõen elekt ro ni -
kus ár lej tést kez de mé nyez het;

e) a 132.  § és a 134.  § (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel -
mény nek fa xon vagy elekt ro ni kus úton kell ele get ten ni;

f) a ki zá ró okok fenn nem ál lá sá ról az aján lat te võ nek,
a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak, va la mint az
aján lat te võ ré szé re a szer zõ dés tel je sí té sé hez erõ for rást
nyúj tó szer ve zet nek nyi lat koz nia kell [249.  § (3) be kez -
dés].”

2.  § (1) A Kbt. 261.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lö nös egy sze rû köz be szer zé si el já rás ra
a 250–254.  §-t a (2) és (3) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel
kell al kal maz ni.”

(2) A Kbt. 261.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„Az aján lat ké rõ ak kor is al kal maz hat hir det mény nél kü -
li tár gya lá sos el já rást, ha
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a) a 125.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a ki -
egé szí tõ épí té si be ru há zás ra, ille tõ leg szol gál ta tás ra irá -
nyu ló – a ko ráb bi nyer tes aján lat te võ vel kö tött – szer zõ -
dés, ille tõ leg szer zõ dé sek be csült össz ér té ke meg ha lad hat -
ja az ere de ti épí té si be ru há zás, ille tõ leg szol gál ta tás ér té -
ké nek fe lét;

b) a 125.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben az el -
já rást az elsõ szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott há rom
éven túl is meg le het in dí ta ni;

c) a 125.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a ko -
ráb bi nyer tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ dés, ille tõ leg
szer zõ dé sek együt tes idõ tar ta ma meg ha lad hat ja a há rom
évet.”

3.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi CVIII. tör -
vény (a továb biak ban: 2008. évi CVIII. tör vény) a kö vet -
ke zõ új 76/A.  §-sal egé szül ki:

„76/A.  § A Kbt. 325.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ké re lem a 324.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada to -
kat nem tar tal maz za, vagy a 324.  § (3) be kez dé se sze rin ti
díj be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást, ille tõ leg a meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ meg ha tal ma zá sát nem csa tol ták, vagy – ha
a ké re lem e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés -
hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik – a ké rel met
nem elekt ro ni kus úton vagy elekt ro ni kus úton, de nem ol -
vas ha tó for má ban nyúj tot ták be, a Köz be szer zé si Dön tõ bi -
zott ság fel hív ja a ké rel me zõt a hi á nyok öt na pon be lü li
pót lá sá ra, és egy ben fi gyel mez te ti, hogy ha a ké rel met új -
ból hi á nyo san nyújt ja be, a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
azt el fog ja uta sí ta ni.”

(2) A 2008. évi CVIII. tör vény a kö vet ke zõ új
82/A.  §-sal egé szül ki:

„82/A.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 330/A.  §-sal egé szül ki:

„330/A.  § Ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság az e tör -
vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak
mel lõ zé sé hez kap cso ló dó el já rás ban az igaz ság ügyi szak -
ér tõi te vé keny ség rõl  szóló tör vény sze rin ti igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult szak ér tõt vesz
igény be, csak olyan igaz ság ügyi szak ér tõt ren del het ki, aki 
(amely) vál lal ta az elekt ro ni kus kéz be sí tést.”

(3) A 2008. évi CVIII. tör vény a kö vet ke zõ új
88/A.  §-sal egé szül ki:

„88/A.  § A Kbt. 345.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jog or vos la ti ké rel met a vég zés kéz be sí té sé tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül kell – ha an nak tár gya e tör -
vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak
mel lõ zé sé hez kap cso ló dik ki zá ró lag elekt ro ni kus úton –
be nyúj ta ni a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hoz. A Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság a ké rel met az ügy ira ta i val együtt
be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul – ha an nak tár gya
e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an -

nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik ki zá ró lag elekt ro ni kus
úton – to váb bít ja a bí ró ság nak.

(3) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság nak az el já rás so rán 
ho zott vég zé se el le ni kü lön jog or vos la ti ké rel met a Fõ vá -
ro si Bí ró ság nem pe res el já rás ban, so ron kí vül bí rál ja el.
Az el já rás ban – ha an nak tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi ira tok
kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör -
tén het. A bí ró ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság vég zé -
sét meg vál toz tat hat ja. A bí ró ság vég zé se el len fel leb be -
zés nek és fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.”

(4) A 2008. évi CVIII. tör vény 111.  §-ának (2) be kez dé -
se a kö vet ke zõ új p)–r) pont tal egé szül ki:

[E tör vény 108.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé sé -
vel egy ide jû leg]

„p) a Kbt. 325.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ké re lem a 324.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada to -
kat nem tar tal maz za, vagy a 324.  § (3) be kez dé se sze rin ti
díj be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást, ille tõ leg a meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ meg ha tal ma zá sát nem csa tol ták, vagy a ké -
rel met nem elekt ro ni kus úton vagy elekt ro ni kus úton, de
nem ol vas ha tó for má ban nyúj tot ták be, a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság fel hív ja a ké rel me zõt a hi á nyok öt na pon
be lü li pót lá sá ra, és egy ben fi gyel mez te ti, hogy ha a ké rel -
met új ból hi á nyo san nyújt ja be, a Köz be szer zé si Dön tõ bi -
zott ság azt el fog ja uta sí ta ni.”

q) a Kbt. 330/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„330/A.  § Ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság az el já -
rás ban az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló tör -
vény sze rin ti igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re 
jo go sult szak ér tõt vesz igény be, csak olyan igaz ság ügyi
szak ér tõt ren del het ki, aki (amely) vál lal ta az elekt ro ni kus
kéz be sí tést.”

r) a Kbt. 345.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jog or vos la ti ké rel met a vég zés kéz be sí té sé tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül kell ki zá ró lag elekt ro ni kus
úton be nyúj ta ni a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hoz. A
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ké rel met az ügy ira ta i val
együtt be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul elekt ro ni kus
úton to váb bít ja a bí ró ság nak.

(3) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság nak az el já rás so rán 
ho zott vég zé se el le ni kü lön jog or vos la ti ké rel met a Fõ vá -
ro si Bí ró ság nem pe res el já rás ban, so ron kí vül bí rál ja el.
Az el já rás ban a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi ira tok 
kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör -
tén het. A bí ró ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság vég zé -
sét meg vál toz tat hat ja. A bí ró ság vég zé se el len fel leb be -
zés nek és fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.”
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4.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon 
lép ha tály ba. Az 1. és 2.  §, va la mint 4.  § (1)–(3) be kez dé se
ál tal mó do sí tott ren del ke zé se ket a tör vény ha tály ba lé pé se
után meg kez dett köz be szer zé sek re kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kbt. 99.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, és a 2008. évi
CVIII. tör vény 68.  §-ának a Kbt. 252.  §-át és 261.  §-ának
(1) be kez dé sét meg ál la pí tó ré sze.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kbt.
a) 4.  §-ának 3/E. pont já ban a „(3) be kez dé sé nek c),

d)–f) pont ja” szö veg rész he lyé be a „(3) be kez dé sé nek a),
d)–f) pont ja” szö veg rész;

b) 70.  §-a (4) be kez dé sé ben a „szer ve zet nem ve het
részt egy nél több aján lat te võ (kö zös aján lat te võ)” szö veg -
rész he lyé be a „szer ve zet nem je len het meg több aján lat te -
võ (kö zös aján lat te võ) aján la tá ban egy ide jû leg a” szö veg -
rész, va la mint az „al vál lal ko zó ja ként és erõ for rást nyúj tó
szer ve ze te ként” szö veg rész he lyé be az „al vál lal ko zó ként
és erõ for rást nyúj tó szer ve zet ként” szö veg rész;

c) 71.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „ré szé re
a szer zõ dés tel je sí té sé hez erõ for rást” szö veg rész he lyé be
a „ré szé re erõ for rást” szö veg rész;

d) 72.  §-ában „a mun ka vál la lók vé del mé re és a mun ka -
fel té te lek re, va la mint az aka dály men te sí tés re vo nat ko zó,”
szö veg rész he lyé be „az adó zás ra, a kör nye zet vé de lem re,
va la mint a mun ka vál la lók vé del mé re és a mun ka fel té te -
lek re vo nat ko zó,” szö veg rész;

e) 120.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban, 133.  §-a
(1) be kez dé sé nek m) pont já ban, 136/D.  §-a (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban, 210.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban,
212.  §-a f) pont já ban, 221.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já -
ban, 224.  §-a e) pont já ban, 235.  §-a (1) be kez dé sé nek
j) pont já ban, „a hi ány pót lás le he tõ sé gét vagy an nak ki zá -
rá sát” szö veg rész he lyé be „a hi ány pót lás le he tõ sé gét” szö -
veg rész;

f) 327.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a)–f) és
h) pont ja” szö veg rész he lyé be az „a)–f), va la mint h) és
i) pont ja szö veg rész lép.

(4) 2010. ja nu ár 1-jén a Kbt. 252.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban „99.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be
a „99.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2008. évi
CVIII. tör vény

a) 108.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „75., 90.  § és 91.  §-a
és 76.  §-ának (1) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „75.,
76/A., 82/A., 88/A., 90. és 91.  §-a és 76.  §-ának (1) be kez -
dé se” szö veg rész;

b) 112.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben a „2009. ok tó ber
1-jén” szö veg rész he lyé be a „2010. ja nu ár 1-jén” szö veg -
rész lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi LXXXIII.
tör vény

a büntetõeljárások idõszerûségének javítása céljából
a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény

módosításáról*

1.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az ügyész
és a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tai, va la mint az ügyész és
a nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sei el len, ille tõ leg, ha e tör -
vény azt le he tõ vé te szi, a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa  miatt jog or vos lat nak 
van he lye.”

2.  § A Be. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) A bíró az ügy ben a ki zá rá si ok be je len té sé tõl

kezd ve nem jár hat el, ha a ki zá rá si okot maga vagy rá vo -
nat ko zó an a ta nács el nö ke je len ti be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat ki vé ve a bíró a be je -
len tés el in té zé sé ig az ügy ben el jár hat, de az ügy dön tõ ha -
tá ro zat meg ho za ta lá ban nem ve het részt.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kor lá to zás nem vo nat ko zik
arra az eset re, ha a ki zá rá si okot a 21.  § (1) be kez dés
e) pont já ra ala pí tot ták.

(4) A bíró a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zás
nél kül jár hat el, ha a be je len tõ a ki zá rás meg ta ga dá sa után,
a 21.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ugyan azon pont já ra ala pí -
tott, újabb be je len tést tesz a bíró ki zá rá sa iránt.

(5) Ugyan azon bíró el len, a 21.  § (1) és (3) be kez dé sé -
nek ugyan azon pont já ra ala pí tott, is mé tel ten be je len tett,
alap ta lan ki zá rás irán ti be je len tést in do ko lás nél kül el le -
het uta sí ta ni.

(6) A bí ró ság el nö ke in téz ke dik más bíró ki je lö lé se
iránt, ha a bíró a ki zá rá si okot maga vagy rá vo nat ko zó an
a ta nács el nö ke je len tet te be, vagy a bíró a ki zá rá sá hoz
hoz zá já rult. Eb ben az eset ben a ki zá rás ról nem kell kü lön
ha tá ro za tot hoz ni.

(7) Ha a ki zá rás irán ti be je len tés a (6) be kez dés ben sza -
bá lyo zott mó don nem in téz he tõ el, és

a) a bí ró ság egyes bí rá ja el len je len tet ték be, azt a bí ró -
ság má sik bí ró ból és két ül nök bõl álló ta ná csa,

b) a bí ró ság ta ná csa el len irá nyul, azt a bí ró ság má sik
ta ná csa
bí rál ja el.”

3.  § A Be. a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:
„24/A.  § (1) A 22.  §-ban sza bá lyo zott eset ben, vagy ha

a bí ró ság nak nincs olyan ta ná csa, amely re a ki zá rá si ok
nem vo nat ko zik, a ki zá rás ról a má sod fo kú bí ró ság, ha pe -
dig a ki zá rás irán ti be je len tés a má sod fo kú bí ró ság ra vagy
arra is vo nat ko zik, a har mad fo kú bí ró ság ha tá roz. Ha a ki -
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zá rá si ok az íté lõ táb lá ra mint har mad fo kú bí ró ság ra vagy
arra is vo nat ko zik, a ki zá rás ról a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá -
roz. Ha a ki zá rás irán ti be je len tés nek helyt ad nak, az el já ró 
bí ró ság ki je lö lé sé re a 20.  § irány adó.

(2) A ki zá rás ról a bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz. Ha a ki -
zá rás irán ti be je len tést nem a bíró tet te, vagy a ki zá rá sá hoz
nem já rult hoz zá, be kell sze rez ni a bíró nyi lat ko za tát.

(3) A ki zá rást ki mon dó ha tá ro zat el len jog or vos lat nak
nincs he lye, a ki zá rás meg ta ga dá sát az ügy dön tõ ha tá ro zat
el le ni jog or vos lat ban le het sé rel mez ni.

(4) A kü lön tör vény sze rin ti köz ve tí tõi el já rás so rán elõ -
ter jesz tett, a köz ve tí tõ ki zá rá sát meg ta ga dó ha tá ro zat el le -
ni fel leb be zés rõl a bí ró ság a 24.  § és a 24/A.  § ér te lem sze rû 
al kal ma zá sá val ha tá roz.”

4.  § A Be. 28.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Ha a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket [35.  § (2) bek.], az
ügyész fel ügyel arra, hogy azt e tör vény ren del ke zé se it
meg tart va vé gez zék (nyo mo zás fe let ti fel ügye let), az el já -
rás ban részt vevõ sze mé lyek a jo ga i kat ér vé nye sít hes sék.
En nek ér de ké ben az ügyész

a) nyo mo zást vagy fel je len tés ki egé szí tést ren del het el,
an nak le foly ta tá sá val a nyo mo zó ha tó sá got bíz hat ja meg,
a nyo mo zó ha tó sá got – an nak ille té kességi te rü le tén – nyo -
mo zá si cse lek mé nyek vég zé sé re vagy to váb bi nyo mo zás -
ra, a nyo mo zás nak az ál ta la meg je lölt ha tár idõn be lü li be -
fe je zé sé re uta sít hat ja,

b) a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél je len le het, a nyo mo -
zás ira ta i ba be te kint het, azo kat ma gá hoz kér he ti,

c) a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja
vagy ha tá lyon kí vül he lyez he ti, a nyo mo zó ha tó ság ha tá -
ro za ta, in téz ke dé se el len, il let ve in téz ke dé sé nek el mu lasz -
tá sa  miatt a hoz zá meg kül dött pa na szo kat el bí rál ja,

d) a fel je len tést el uta sít hat ja, a nyo mo zást meg szün tet -
he ti, a nyo mo zó ha tó sá got a nyo mo zás meg szün te té sé re
uta sít hat ja,

e) az el já rást ma gá hoz von hat ja.”

5.  § A Be. 36.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A nyo mo zó ha tó sá gok a leg fõbb ügyész en ge dé lyé -
vel a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén az
Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak nyo mo zó ha tó sá gai, to váb bá
az Eu ró pai Rend õr sé gi Hi va tal (EUROPOL) rész vé te lé vel 
egy ügy re vagy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra kö zös
nyo mo zó cso por tot ala kít hat nak, ille tõ leg ab ban részt ve -
het nek.”

6.  § A Be. 47.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
mó do sul:

„(3) Ha a ter helt fog va van, a meg ha tal ma zott védõ sze -
mé lyé rõl és el ér he tõ sé gé rõl az a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg

nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el já rás fo lyik, ha la dék ta -
la nul ér te sí ti a fog va tar tást vég re haj tó in té ze tet.”

7.  § A Be. 48.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) Ha a ter helt fog va van, a ki ren delt védõ sze mé lyé -
rõl és el ér he tõ sé gé rõl a ki ren de lõ ha la dék ta la nul ér te sí ti
a fog va tar tást vég re haj tó in té ze tet.”

8.  § A Be. 63/A.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a bûn -
cse lek mény el kö ve té sét köz vet le nül le he tõ vé tevõ, a bün -
te tõ el já rás so rán meg ál la pí tott okok ról és kö rül mé nyek rõl
a to váb bi bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett, ha ez
szük sé ges, ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rá sa be fe -
je zé se kor tá jé koz tat ja a bû nö zés meg elõ zé sé re ille té kes ál -
la mi vagy ön kor mány za ti szer vet.

(2) Ha a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság
az el já rá sa so rán olyan tényt ál la pít meg, vagy kö rül ményt
ész lel, amely  miatt hi va tal ból to váb bi bí ró sá gi, adó igaz ga -
tá si vagy más köz igaz ga tá si el já rás, ille tõ leg más el já rás
kez de mé nye zé sé nek vagy le foly ta tá sá nak van he lye, e cél -
ból az el já rás kez de mé nye zé sé re, il let ve le foly ta tá sá ra jo -
go sult szer vet tá jé koz tat ja.”

9.  § A Be. 67.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az idé zés és az ér te sí tés írás ban, ille tõ leg más al -
kal mas mó don vagy esz köz zel – kü lö nö sen táv be szé lõ, te -
le fax, szá mí tó gép út ján – vagy a bí ró ság, az ügyész, ille tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság elõt ti sze mé lyes meg je le nés al kal -
má val szó ban tör té nik. Az idé zés nek, ille tõ leg ér te sí tés nek 
tar tal maz nia kell

a) a meg idé zett nek hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben kell 
meg je len nie,

b) az ér te sí tett hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben je len het
meg,

c) az idé zés, ille tõ leg az ér te sí tés alap já ul szol gá ló el já -
rá si cse lek mény vár ha tó idõ tar ta mát (órák ban),

d) a tá vol ma ra dás kö vet kez mé nye i re  való fi gyel mez te -
tést,

e) a vád irat be nyúj tá sa után a vád lott ne vét és az el já rás
alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény meg je lö lé sét.

(3) Saj tó hir det mény ben te he tõ köz zé az ér te sí tés, ha ezt
az ér de kel tek rend kí vül nagy szá ma in do kolt tá te szi.”

10.  § A Be. a kö vet ke zõ 67/A.  §-sal egé szül ki:
„67/A.  § (1) A bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó ha tó -

ság és a védõ egy más sal az írás be li kap cso la tot a kü lön
jog sza bá lyok sze rint meg ha tá ro zott köz pon ti rend szer út -
ján tart ja.

(2) A bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó ha tó ság és
a jogi kép vi se lõ vagy a kép vi se lõ ként el já ró ügy véd egy -
más sal az írás be li kap cso la tot a kü lön jog sza bá lyok sze rint 
meg ha tá ro zott köz pon ti rend szer út ján tart ja.”
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11.  § A Be. 69.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Ha a tanú, il let ve a szak ér tõ idé zé se kül föld rõl tör -

té nik, és az idé zett nem tesz ele get az idé zés nek, vele
szem ben az (1)–(5) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mé nyek
nem al kal maz ha tók.”

12.  § A Be. 70.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság hi -
va ta los ira tá nak az érin tett sze mély ré szé re át adá sa (kéz -
be sí tés) tör tén het]

„f) kü lön jog sza bá lyok sze rint.”

13.  § A Be. a kö vet ke zõ 71/B.  §-sal egé szül ki:
„71/B.  § (1) Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi

vég re haj tó, párt fo gó fel ügye lõ, jogi se gí tõ, nyo mo zó ha tó -
ság vagy köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé sé re – tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben és idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, il let ve
a nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ ügy ira ta it vagy an nak hi te les
má so la tát meg kül di, il let ve azok ba be te kin tést en ge dé -
lyez.

(2) Tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés sel,
ille tõ leg az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sá val lét re ho zott
szerv meg ke re sé sé re – a szerv nem zet kö zi szer zõ dés ben
vagy az Eu ró pai Kö zös sé gek kö te le zõ jogi ak tu sá ban meg -
ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben
és idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó
ha tó ság a bün te tõ ügy rõl – in do kolt eset ben az érin tet tek
sze mé lyes ada ta i nak köz lé sé vel – fel vi lá go sí tást ad, a bün -
te tõ ügy ira ta i ba be te kin tést en ge dé lyez het, a bün te tõ ügy
ira ta i ról hi te les má so la tot ad át.”

14.  § A Be. 115.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Tár gyi bi zo nyí tá si esz köz min den olyan tárgy (do -
log), amely a bi zo nyí tan dó tény bi zo nyí tá sá ra al kal mas,
így kü lö nö sen az, amely a bûn cse lek mény el kö ve té sé nek
vagy a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel össze füg gés ben az
el kö ve tõ nyo ma it hor doz za, vagy a bûn cse lek mény el kö -
ve té se út ján jött lét re, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té -
sé hez esz kö zül hasz nál tak, vagy amely re a bûn cse lek -
ményt el kö vet ték.”

15.  § A Be. 116.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A (2) be kez dés nem al kal maz ha tó a 151.  § (2) be -
kez dé sé ben fel so rolt dol gok ra.”

16.  § A Be. 117.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ter helt ki hall ga tá sa elõtt meg kell ál la pí ta ni a sze -
mély azo nos sá gát, en nek ér de ké ben meg kell kér dez ni
a ter helt ne vét, szü le té si ne vét, ko ráb bi ne vét, szü le té si
ide jét és he lyét, any ja ne vét, la kó he lyé nek és tar tóz ko dá si
he lyé nek lak cí mét, a sze mély azo no sí tó ok má nya szá mát

és az ál lam pol gár sá gát. Ezek re a kér dé sek re a ter helt ak kor 
is kö te les vá la szol ni, ha egyéb ként a val lo más té telt meg ta -
gad ja.”

17.  § A Be. 126.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az õri zet be vé tel sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja – kü lö nö sen tet ten -
érés – ese tén ren del he tõ el, fel té ve, hogy a ter helt elõ ze tes
le tar tóz ta tá sa  valószínûsíthetõ. Az õri zet be vé tel el ren del -
he tõ ab ban az eset ben is, ha a 281.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak (tár gya lá si õri zet).”

18.  § (1) A Be. 132.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik,

a) ha an nak tar ta ma az egy évet el éri, és a ter helt tel
szem ben há rom év nél nem sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt van fo lya mat ban el já rás,

b) ha an nak tar ta ma a két évet el éri, és a ter helt tel szem -
ben öt év nél nem sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten -
dõ bûn cse lek mény  miatt van fo lya mat ban el já rás,

c) ha an nak tar ta ma a négy évet el éri, és a ter helt tel
szem ben ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt van fo -
lya mat ban el já rás,

d) ha an nak tar ta ma – az a)–c) pont alá nem tar to zó ese -
tek ben – a há rom évet el éri,

ki vé ve az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt
vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az 
ügy ben har mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül
he lye zés foly tán meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.”

(2) A Be. 132.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A nyo mo zó ha tó ság elõ ze tes le tar tóz ta tás in dít vá -

nyo zá sa irán ti elõ ter jesz tésének rész le te sen tar tal maz nia
kell azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a 129.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek va la me lyi ké nek fenn ál -
lá sát meg ala poz zák.”

19.  § A Be. 136.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re vár -
ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tást leg fel jebb két hó nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Ha ez alatt vád eme lés re nem ke rült sor,
a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tást to váb bi, leg fel jebb két
hó nap pal meg hosszab bít hat ja. Az elõ ze tes le tar tóz ta tás
eb ben az eset ben is az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás elõ -
ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart, de ha an nak tar ta -
ma a 132.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az ott írt
meg kü lön böz te tés sze rin ti tar ta mot el éri, azt meg kell
szün tet ni.”
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20.  § A Be. 137.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé rõl a bí ró ság 
ha tá roz. A lak hely el ha gyá si ti lal mat el ren de lõ ha tá ro za tá -
ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro zott idõ -
kö zön ként a rend õrségen je lent kez zék, és a lak hely el ha -
gyá si ti la lom cél ját biz to sí tó más kor lá to zá so kat is el ren -
del het. A bí ró ság úgy ren del kez het, hogy a lak hely el ha -
gyá si ti la lom elõ írásainak meg tar tá sát a rend õrség – a ter -
helt hoz zá já ru lá sá val – a ter helt moz gá sát nyo mon kö ve tõ
tech ni kai esz köz zel is el len õriz ze. A lak hely el ha gyá si ti la -
lom elõ írásai meg tar tá sá nak el len õr zé sé rõl kü lön jog sza -
bály ren del ke zik.”

21.  § (1) A Be. 151.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A le fog la lás a bi zo nyí tás ér de ké ben vagy az el kob -
zás, ille tõ leg a va gyon el kob zás biz to sí tá sá ra a do log nak
a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ál ta li õr -
zés be vé te le vagy meg õr zé sé nek más mó don tör té nõ biz to -
sí tá sa.”

(2) A Be. 151.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren de li an nak a do log nak – ide ért ve a nyo mo zó ha tó ság
ál tal sa ját se géd anya ga i nak és esz kö ze i nek a fel hasz ná lá -
sá val lét re ho zott dol go kat, azo kat a dol go kat, ame lye ket
va la mely tárgy ról vagy tárgy ból úgy kü lö ní te nek el, hogy
ér té ke nincs és ön ma gá ban hasz na ve he tet len, és azo kat
a dol go kat is, ame lyek gaz dát lan nak te kin ten dõk –, ille tõ -
leg szá mí tás tech ni kai rend szer nek vagy ilyen rend szer út -
ján rög zí tett ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó nak a le fog -
la lá sát, amely

a) bi zo nyí tá si esz köz,
b) a tör vény ér tel mé ben el ko boz ha tó vagy amely re va -

gyon el kob zás ren del he tõ el.”

22.  § A Be. 155.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Ha a do log le fog la lá sá ra nem az el kob zás, ille tõ leg
a va gyon el kob zás biz to sí tá sa ér de ké ben ke rült sor, és a le -
fog lalt dol got szak ér tõ már meg vizs gál ta, újabb szak ér tõ
ki ren de lé sét az arra jo go sul tak nem kér ték, és to váb bi
szak ér tõi vizs gá la tot a bí ró ság, az ügyész vagy a nyo mo zó
ha tó ság sem tart in do kolt nak, ak kor a le fog la lást meg kell
szün tet ni.”

23.  § A Be. 165.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„165.  § (1) Az ügyész ren del ke zik a nyo mo zás ról. Az
ügyész a nyo mo zó ha tó sá got uta sít ja. Az ügyész be te kint -
het a nyo mo zó ha tó sá gok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott nyil ván tar tá sa i ba, és ezek ada ta it fel hasz nál hat ja.
Egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek tel je sí té se vé gett az
ügyész ak kor is a nyo mo zó ha tó ság hoz for dul hat, ha
egyéb ként a nyo mo zást maga vég zi.

(2) A nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek az ügy nyo mo zá -
sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it ha tár idõ re tel je sí ti, az ügyészt
– an nak ren del ke zé se sze rint – a nyo mo zás el ren de lé sé rõl
és az ügy ál lá sá ról írás ban tá jé koz tat ja. Ha a nyo mo zó ha -
tó ság ész le li, hogy olyan el já rá si cse lek mény el vég zé se,
ille tõ leg ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges, amely rõl
a dön tés a bí ró ság, ille tõ leg az ügyész ha tás kö ré be tar to -
zik, er rõl az ügyészt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(3) Az ügyész a ha tá ro za tai elõ ké szí té sé re a nyo mo zó
ha tó sá got uta sít hat ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it ak kor is al kal -
maz ni kell, ha a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást a 35.  §
(2) be kez dé se alap ján ön ál ló an vég zi.

(5) Az ügyész az uta sí tást, a nyo mo zó ha tó ság a tá jé koz -
ta tást – a (6) be kez dés ese tét ki vé ve – írás ban adja.

(6) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az ügyész az uta sí tást,
a nyo mo zó ha tó ság a tá jé koz ta tást szó ban is ad hat ja, azon -
ban az ügyész az uta sí tást, a nyo mo zó ha tó ság a tá jé koz ta -
tást utó lag, ha la dék ta la nul írás ban meg is mét li.

(7) A nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je az ügyé szi uta sí tás el -
len fe let tes szer ve út ján elõ ter jesz tést te het a fe let tes
ügyész hez. A fe let tes szerv az elõ ter jesz tést az arra vo nat -
ko zó tény be li és szak mai ál lás pont já nak ki fej té sé vel to -
váb bít ja a fe let tes ügyész hez. Az elõ ter jesz tésnek nincs
ha lasz tó ha tá lya.

(8) A fe let tes ügyész az elõ ter jesz tés alap ján az ira to kat
meg vizs gál ja és a vizs gá la ta ered mé nyé rõl, jogi ál lás pont -
já ról az elõ ter jesz tõt az elõ ter jesz tés hoz zá ér ke zé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.”

24.  § A Be. a kö vet ke zõ 165/A.  §-sal egé szül ki:
„165/A.  § (1) Az ügyész a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an

vég zett nyo mo zá sa fe lett fo ko zott fel ügye le tet gya ko rol,
ha

a) az ügy tény be li, jogi meg íté lé se vagy a bûn cse lek -
mény bi zo nyí tá sa bo nyo lult,

b) a nyo mo zás so rán lé nye ges tör vénysértést, mu lasz -
tást vagy a nyo mo zás ered mé nyes sé gét ve szé lyez te tõ kö -
rül ményt ész lelt,

c) a gya nú sí tott sze mé lyi sza bad sá gát el vo nó kény szer -
in téz ke dés ha tá lya alatt áll,

d) a meg ha tá ro zott sze mély el len fo lyó nyo mo zás meg -
in dí tá sá tól [Be. 176.  § (2) bek.] szá mí tott egy év el telt, ille -
tõ leg a meg hosszab bí tott ha tár idõ ben el fog tel ni,

e) a nyo mo zás olyan bûn cse lek mény  miatt fo lyik, ame -
lyet a tör vény tíz évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel fe -
nye get,

f) a bí ró ság az ügy ben ta nút kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott,

g) az ügy ben fe dett nyo mo zó igény be vé te lét en ge dé -
lyez te,

h) az ügy köz ér dek lõ dés re tart hat szá mot.
(2) Az ügyész a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vég zett nyo -

mo zá sa fe lett fo ko zott fel ügye le tet gya ko rol hat ak kor is,
ha a gya nú sí tott sze mé lyi sza bad sá gát kor lá to zó kény szer -
in téz ke dés el ren de lé se óta hat hó nap el telt.
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(3) Az ügyész a nyo mo zó szerv ve ze tõ jé vel írás ban köz -
li, ha az ügy ben fo ko zott ügyé szi fel ügye le tet gya ko rol.

(4) A nyo mo zó ha tó ság a fo ko zott ügyé szi fel ügye let
be je len té sé nek té nyé rõl – an nak in do ká nak meg je lö lé se
nél kül – fel jegy zést ké szít. A fel jegy zést a nyo mo zá si irat -
ba kell fûz ni.

(5) Fo ko zott fel ügye let gya kor lá sa ese tén az ügyész az
ügy ira ta it ha von ta meg vizs gál ja és az e tör vény sze rin ti
szük sé ges in téz ke dést – fi gye lem mel a 28.  § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra – meg te szi.”

25.  § A Be. 169.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha név cse re, szám- vagy szá mí tá si hiba és más ha -
son ló el írás tör tént, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság 
a ha tá ro zat ki ja ví tá sát mind in dít vány ra, mind hi va tal ból
el ren del he ti. A ki ja ví tást a ha tá ro zat ra fel kell je gyez ni.”

26.  § A Be. 175.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pol gá ri per ben az ál la mot az igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter kép vi se li. A pol gá ri per ben el já ró bí ró ság
a ke re set el bí rá lá sa elõtt be szer zi a fel je len tés el uta sí tá sá -
ról ha tá ro za tot ho zott ügyész nyi lat ko za tát a fel pe res sé rel -
mé re el kö ve tett cse lek mény rõl, ille tõ leg a cse lek ménnyel
oko zott kár ról. Az ügyész nyi lat ko za ta nem ter jed het ki
olyan tény re, amely nek alap ján az el kö ve tõ sze mé lyé re, il -
let ve a fel je len tés el uta sí tá sá nak in do ka i ra le het kö vet kez -
tet ni.”

27.  § A Be. 178/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha meg ha tá ro zott sze mély meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó bûn cse lek mény el kö ve té sé vel, e sze mély rõl be kell
sze rez ni a bûn ügyi nyil ván tar tás és a köz pon ti sza bály sér -
té si nyil ván tar tás ada ta it, és – ha an nak kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak – a szer ve zett bû nö zés
el le ni fel lé pés ko or di ná ci ó já ért fe le lõs köz igaz ga tá si szerv 
adat nyil ván tar tá sá ban ke zelt ada to kat.”

28.  § A Be. 186.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A sér tett, ille tõ leg a tanú val lo má sát vagy egyéb -
ként sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó, a nyo mo zás so rán ke let -
ke zett, ille tõ leg an nak so rán be szer zett, be nyúj tott vagy
csa tolt irat ról ké szült má so la ton nem tün tet he tõk fel a sér -
tett, ille tõ leg a tanú sze mé lyi ada tai. Nem ad ha tó má so lat
az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tá nak ter -
ve ze té rõl. Nem ad ha tó má so lat az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság kö zött a 165.  §, va la mint a 165/A.  § alap ján ke let -
ke zett ira tok ról, ki vé ve azt, amely az ügyész nek és a nyo -
mo zó ha tó ság nak az üggyel kap cso la tos jogi ál lás pont ját
tar tal maz za – ide ért ve kü lö nö sen a nyo mo zá si cse lek mény 
el vég zé sé re vo nat ko zó ügyé szi uta sí tást tar tal ma zó ira tot,
fel té ve, ha a meg je lölt nyo mo zá si cse lek mény vég re haj -
tás ra ke rült –, ha az nyo mo zá si ér de ket nem sért.”

29.  § A Be. 188.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[Az ügyész ha tá ro zat tal fel füg gesz ti a nyo mo zást, ha]

„c) az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ban nem volt meg ál -
la pít ha tó,”

30.  § (1) A Be. 189.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyo mo zó ha tó ság ha tá ro zat tal fel füg geszt he ti
a nyo mo zást a 188.  § (1) be kez dé sé nek a), c), e) és h) pont -
já ban meg ha tá ro zott ese tek ben. A nyo mo zást fel füg gesz tõ 
ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek ha la dék ta la -
nul meg kül di.”

(2) A Be. 189.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A 188.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az ügyet nyil ván -
tar tás ba ve szi, és ha az el kö ve tõ sze mé lyé re uta ló újabb
adat bir to ká ba jut, a nyo mo zást foly tat ja.”

31.  § A Be. 190.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a), b), e), g) és h) pont já ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá, ha a bün tet he tõ sé get
a gyer mek kor zár ja ki [Btk. 22.  § a) pont], a nyo mo zás
meg szün te té sé re a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult. A nyo mo -
zást meg szün te tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az
ügyész nek ha la dék ta la nul meg kül di.”

32.  § (1) A Be. 267.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a vád el ej té se ese tén pót ma gán vád nak van he -
lye, a bí ró ság ti zen öt na pon be lül kéz be sí ti a sér tett nek az
ügyész vád el ej tést tar tal ma zó nyi lat ko za tát, to váb bá tá jé -
koz tat ja a 229.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról. Ha a sér -
tett hat van na pon be lül nem lép fel pót ma gán vád ló ként, az
el já rást a bí ró ság meg szün te ti. Erre a sér tet tet fi gyel mez -
tet ni kell. Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel lép ni,
a vád in dít ványt a bí ró ság hoz nyújt ja be. A pót ma gán vád ló
jogi kép vi se le te a vád in dít vány be nyúj tá sá tól kezd ve kö te -
le zõ.”

(2) A Be. 267.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (4) és (5) be kez dés szá mo zá sa (6)
és (7) be kez dés re mó do sul:

„(4) Ha a sér tett a sze mé lyes költ ség men tes ség és a párt -
fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé se iránt ké rel met
 terjesztett elõ, a (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a ké re lem
tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá ro zat köz lé sé tõl kell számí -
tani.

(5) Ha a sér tett a (4) be kez dés sze rin ti ké rel met ter jesz -
tett elõ, er rõl a ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott nyolc
na pon be lül tá jé koz tat ja az ügy ben ad dig el járt bí ró sá got.
A tá jé koz ta tás el mu lasz tá sa ese tén a (4) be kez dés sze rin ti
ha tár idõ-szá mí tás nem al kal maz ha tó. Erre a sér tet tet fi -
gyel mez tet ni kell.”
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33.  § A Be. 268.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és
(4) be kez dés re mó do sul:

„(2) A bí ró ság a meg ke re sés re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint ok ira tok, ada tok ren del ke zés re bo csá tá sát, va la -
mint fel vi lá go sí tás adá sát kér he ti ál la mi és he lyi ön kor -
mány za ti szerv tõl, ha tó ság tól, köz tes tü let tõl, gaz dál ko dó
szer ve zet tõl, ala pít vány tól, köz ala pít vány tól és tár sa dal mi
szer ve zet tõl. En nek ke re té ben a bi zo nyí tás ered mé nyes sé -
ge ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sát igé nyel he ti kü lö nö sen
az adó ha tó ság tól, az egész ség ügyi és a hoz zá kap cso ló dó
ada tot ke ze lõ szerv tõl, a bank ti tok nak, ér ték pa pír ti tok nak,
pénz tár ti tok nak, egyéb üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot ke -
ze lõ szerv tõl, a hír köz lé si szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tõl, 
a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból, va la mint az in gat -
lan-nyil ván tar tás ból is. A bí ró ság be szer zi a vád lott ra vo -
nat ko zó bûn ügyi nyil ván tar tás és a köz pon ti sza bály sér té si 
nyil ván tar tás ada ta it is.”

34.  § A Be. 272.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Elõ ké szí tõ ülés nek ak kor is he lye van, ha az ügy
kü lö nös bo nyo lult sá gá ra fi gye lem mel a bi zo nyí tás ke re té -
nek, ter je del mé nek, a bi zo nyí tás fel vé te le sor rend jé nek
meg ha tá ro zá sa ér de ké ben az ügyész, a vád lott és a védõ
meg hall ga tá sa lát szik szük sé ges nek.”

35.  § A Be. 281.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés ese té ben, ha a (9) be kez dés al kal -
ma zá sá nak nincs he lye, a meg je lent sze mé lyek ki hall ga tá -
sát, ille tõ leg meg hall ga tá sát köve tõen a tár gya lást el kell
na pol ni, és a meg nem je lent vád lott nak a kö vet ke zõ tár -
gya lá si ha tár nap ra tör té nõ elõ ve ze té sét kell el ren del ni. Ha
a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je lent vád lott elõ ve ze té -
sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni
vagy – a (7) be kez dés ese tét ki vé ve – ha a vád lott la kó he -
lye, il let ve tar tóz ko dá si he lye is mert, a vád lott tár gya lá si
õri ze tét kell el ren del ni. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, szá -
má ra vé dõt kell ki ren del ni. A tár gya lá si õri zet el ren de lé sé -
rõl  szóló ha tá ro za tot a kény szer in téz ke dés fo ga nat ba vé te -
le kor a rend õrség kéz be sí ti a vád lott ré szé re. A ha tá ro zat
fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó. A tár gya lá si
õri zet tar ta ma a het ven két órát nem ha lad hat ja meg. A tár -
gya lá si õri zet fo ga nat ba vé te lét köve tõen a vád lot tat het -
ven két órán be lül a tár gya lá si õri ze tet el ren de lõ bí ró ság elé 
kell ál lí ta ni. A bí ró ság a vád lot tat meg hall gat ja és a meg -
hall ga tás ered mé nyé tõl füg gõ en a vád lott elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sát ren del he ti el. Ha a bí ró ság a vád lott elõ ze tes le -
tar tóz ta tá sát nem ren del te el, a vád lot tat sza ba don kell bo -
csá ta ni.”

36.  § A Be. 287.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a hi va tá sos bíró vagy az ül nök sze mé lyé ben
 változás tör tént, a tár gya lás hat hó na pon be lül a tár gya lás
anya gá nak is mer te té sé vel is meg is mé tel he tõ. A tár gya lás
anya gá nak is mer te té se után fi gyel mez tet ni kell az ügyészt, 
a vád lot tat és a vé dõt arra, hogy az is mer te tés re ész re vé telt
te het, és az is mer te tés ki egé szí té sét kér he ti. A fi gyel mez -
te tést és az ész re vé telt jegy zõ könyv be kell fog lal ni.”

37.  § A Be. 325.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nem a ki hir de tés kor be je len tett fel leb be zést az
elsõ fokú bí ró ság nál kell írás ban vagy te le fax, il let ve szá -
mí tó gép út ján be nyúj ta ni, ille tõ leg jegy zõ könyv be mon -
dani.”

38.  § A Be. 335.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re mó do sul:

„(2) Ha a bí ró ság az íté le té ben meg ál la pít ja a bûn cse -
lek ménnyel oko zott kár, va gyo ni hát rány, adóbevétel-
 csökkenés, vám be vé tel-csök ke nés össze gét, il let ve a bûn -
cse lek mény el kö ve té si ér té két, ezen összeg mér té ké ig az
elõ ter jesz tett pol gá ri jogi igényt ér dem ben el kell bí rál ni.”

39.  § A Be. 349.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Ha a má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le -
té nek a fel leb be zés sel nem érin tett vád lott ra vo nat ko zó ré -
szét ha tá lyon kí vül he lye zi, vagy a fel leb be zés sel nem
érin tett vád lot tat fel men ti, és az elsõ fokú bí ró ság ál tal
e vád lott te kin te té ben ki sza bott bün te tést össz bün te tés be
fog lal ták, a má sod fo kú bí ró ság az össz bün te té si íté le tet is
ha tá lyon kí vül he lye zi.”

40.  § A Be. 373.  § (1) be kez dés II. a) és b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A má sod fo kú bí ró ság
II. ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét, és 

az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha]
„a) a bí ró ság nem volt tör vényesen meg ala kít va, vagy

a tár gya lá son a ta nács tag jai nem vol tak mind vé gig je len
[240.  § (1) be kez dés],

b) az íté let meg ho za ta lá ban a tör vény sze rint ki zárt bíró 
vett részt.”

41.  § A Be. 386.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ b) pont tal
egé szül ki, és a je len le gi b) pont je lö lé se c) pont ra mó -
dosul:

[A má sod fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be zés nek van
he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz, ha a má sod fo kú bí ró ság
a bün te tõ jog sza bá lya i nak meg sér té sé vel]

„b) olyan cse lek mény  miatt ál la pí tot ta meg a vád lott
bû nös sé gét, amely rõl az elsõ fokú bí ró ság nem rendel -
kezett,”
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42.  § A Be. 387.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté -
le té nek a fel leb be zés sel nem érin tett vád lott ra vo nat ko zó
ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi, vagy a fel leb be zés sel nem
érin tett vád lot tat fel men ti, és a má sod fo kú bí ró ság ál tal
e vád lott te kin te té ben ki sza bott bün te tést össz bün te tés be
fog lal ták, a har mad fo kú bí ró ság az össz bün te té si íté le tet is
ha tá lyon kí vül he lye zi.”

43.  § A Be. 517.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül bí ró ság elé ál lít hat ja, ha

a) a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tést ren del,

b) az ügy meg íté lé se egy sze rû,
c) a bi zo nyí té kok ren del ke zés re áll nak,
d) a ter hel tet tet ten ér ték, vagy a bûn cse lek mény el kö -

ve té sét be is mer te.
(2) Ha a bí ró ság elé ál lí tás (1) be kez dés a)–c) pont já ban

meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak, tet ten érés ese tén az
ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül bí ró ság elé ál lít ja.”

44.  § A Be. 519.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság elé ál lí tás elõtt el ren delt sze mé lyi sza -
bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz ke dés a bí -
ró ság elé ál lí tás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig tart.
Ha az 517.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek is
fenn áll nak, az õri zet be vé tel bí ró ság elé ál lí tás cél já ból is
el ren del he tõ. Az õri zet leg fel jebb het ven két órá ig tart hat.
Ha a bí ró ság az ira to kat az ügyész hez vissza kül di, az
ügyész in dít vá nyá ra az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ha tá roz
a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in -
téz ke dé sek rõl.”

45.  § A Be. 522.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A vád elõ ter jesz tése után a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl
a bí ró ság elé ál lí tá sig több mint har minc nap telt el, a bûn -
cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú -
lyo sabb bün te tést ren del, vagy a bi zo nyí tá si esz kö zök nem 
áll nak ren del ke zés re.”

46.  § A Be. 529.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa ti zen öt na pon
be lül nem ve ze tett ered mény re, a bí ró ság er rõl az ügyészt
tá jé koz tat ja. Ha az ügyész in do kolt nak tart ja, hogy a tár -
gya lást a vád lott tá vol lé té ben tart sák meg, ille tõ leg foly -
tas sák, a bí ró ság tá jé koz ta tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül erre in dít ványt tesz.”

47.  § A Be. XXVI. Fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ Fe je zet 
lép:

„XXVI. Fejezet

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL

533.  § A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás 
ese tén e tör vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

534.  § (1) A tár gya lás ról le mon dás so rán az ügyész és
a ter helt kö zöt ti írás be li meg ál la po dás jön lét re, amely tar -
tal maz za a ter helt ál tal be is mert bûn cse lek mény le írá sát,
a Btk. sze rin ti mi nõ sí té sét, az ügyész és a ter helt nyi lat ko -
za tát arra vo nat ko zó an, hogy mi lyen nemû és mér té kû,
ille tõ leg tar ta mú bün te tést, ille tõ leg in téz ke dést vesz tu do -
má sul.

(2) A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás -
ban – ha a meg ál la po dás sze rin ti bün te tés sza bad ság vesz -
tés – a Btk. 85/A.  §-ának, ille tõ leg a Btk. 87/C.  §-ának ala -
pul vé te lé vel meg ha tá ro zott mér té kû sza bad ság vesz tés ben
le het meg ál la pod ni.

(3) A meg ál la po dás ban a bün te tés, ille tõ leg in téz ke dés
mér té ké nek, tar ta má nak alsó és fel sõ ha tá rát kell rög zí te ni.

(4) Ha a ter helt a tár gya lás hoz  való jo gá ról le mond, va -
la mint bû nös sé gé re is ki ter je dõ be is me rõ val lo mást tesz,
és a meg ál la po dás tar tal má val a bí ró ság egyet ért, a bí ró ság 
az ügyész in dít vá nyá ra a nyolc év nél nem sú lyo sabb sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt in dí -
tott el já rás ban nyil vá nos ülé sen ho zott íté let tel meg ál la pít -
hat ja a vád irat tal egye zõ tény ál lás, va la mint a vád irat tal
egye zõ mi nõ sí tés  miatt a vád lott bû nös sé gét, és bün te tést
szab hat ki, ille tõ leg in téz ke dést al kal maz hat.

(5) A bí ró ság az íté let ben az ügyész ál tal a vád irat ban
in dít vá nyo zott nemû bün te tést, ille tõ leg in téz ke dést szab -
hat ki, ille tõ leg al kal maz hat, amely nek tar ta mát, il let ve
mér té két a vád irat ban in dít vá nyo zott ke re tek kö zött ha tá -
roz hat ja meg.

(6) A ma gán vád ló, ille tõ leg a pót ma gán vád ló a tár gya -
lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás le foly ta tá sát nem
in dít vá nyoz hat ja.

535.  § (1) A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el -
já rás ra – az 536.  § (1) be kez dé se sze rin ti ese tet ki vé ve –
nem ke rül het sor, ha a ter helt

a) a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
b) bûn cse lek mé nye ha lált oko zott.
(2) A bí ró ság a pol gá ri jogi igényt nem uta sít hat ja el.

A tárgyalásról lemondás együttmûködõ terhelt esetén

536.  § (1) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn -
szer ve zet ben (Btk. 137.  § 8. pont) kö vet te el, és a nyo mo -
zás so rán az ügy, ille tõ leg más bün te tõ ügy bi zo nyí tá sá hoz
hoz zá já rul va az ügyésszel, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság gal 
je len tõs mér ték ben együtt mû kö dött, de a nyo mo zás meg -
szün te té sé re bár mely ok ból nem ke rült sor, a tár gya lás ról
le mon dás nak nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo sab ban
bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt is he lye van.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ese tén
a tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás ban a Btk. 
98.  §-a, va la mint a Btk. Ál ta lá nos Ré szé ben a bûn szer ve -
zet ben el kö ve tett bûn cse lek mény re elõ írt szi go rúbb ren -
del ke zé sek nem al kal maz ha tó ak. A bün te tést a Btk.
85/A.  §-ának, ille tõ leg a Btk. 87/C.  §-ának az ala pul vé te lé -
vel kell ki szab ni. Ha a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc
évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo sabb bün te tést ren del,
a bün te tést e bün te té si té tel ke ret kö zött kell ki szab ni.

Ügyész eljárása

537.  § Az ügyész az ügy kö rül mé nye i nek, így kü lö nö -
sen a ter helt sze mé lye és az el kö ve tett bûn cse lek mény
figye lembe véte lével a vád irat ban in dít vá nyoz hat ja az ügy
nyil vá nos ülé sen  való el bí rá lá sát, ha az ügyész és a ter helt
írás ban meg ál la po dott a vád ról, amely tar tal maz za a ter -
helt ál tal be is mert bûn cse lek mény le írá sát, a Btk. sze rin ti
mi nõ sí té sét, az ügyész és a ter helt nyi lat ko za tát arra vo nat -
ko zó an, hogy mi lyen nemû, mér té kû, tar ta mú bün te tést,
ille tõ leg in téz ke dést vesz tu do má sul.

538.  § (1) Ha az ügyész a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti
el já rá si cse lek ményt maga vé gez te, en nek meg tör tén te
után, ha pe dig azt a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az ira tok
hoz zá ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül az ügy ira ta it
meg vizs gál ja, és en nek ered mé nyé hez ké pest dönt ar ról,
hogy a nyo mo zás so rán a bû nös sé gé re is ki ter je dõ be is me -
rõ val lo mást tevõ ter helt nek a tár gya lás ról le mon dás ra irá -
nyu ló kez de mé nye zé sét el fo gad ja-e. Ha az ügyész a kez -
de mé nye zés sel egyet ért, er rõl ha tá ro za tot hoz. A ha tá ro zat 
el len nincs he lye pa nasz nak.

(2) Ha az ügyész a kez de mé nye zés sel nem ért egyet, er -
rõl a ter hel tet ér te sí ti.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ a 216.  §
(3) be kez dés sze rint meg hosszab bít ha tó.

(4) Ha az ügyész a ter helt kez de mé nye zé sét el fo gad ja,
az el já rás ban védõ rész vé te le kö te le zõ. Az ügyész a ter helt
ré szé re – ha nincs vé dõ je – vé dõt ren del ki, és gon dos ko -
dik ar ról, hogy a védõ a nyo mo zás ira ta it meg is mer hes se.

(5) Az ügyész a ter helt kez de mé nye zé sé nek el fo ga dá sá -
ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ har minc na pon
be lül vá dat emel.

(6) Az ügyész a ter hel tet meg hall gat ja és köz li
a) a ter helt ál tal be is mert bûn cse lek mény le írá sát,
b) a Btk. sze rin ti mi nõ sí té sét,
c) to váb bá azt, hogy mi lyen nemû, mér té kû, tar ta mú

bün te tést, ille tõ leg in téz ke dést vesz tu do má sul.
(7) Az ügyész a ter hel tet tá jé koz tat ja a tár gya lás ról le -

mon dás alap ján foly ta tott el já rás kö vet kez mé nye i rõl, ille -
tõ leg ar ról, hogy a meg ál la po dást a bí ró ság nem kö te les el -
fo gad ni. A tá jé koz ta tást és a ter helt nyi lat ko za tát jegy zõ -
könyv be kell fog lal ni.

(8) Ha a ter helt az ügyész (6) be kez dés sze rin ti köz lé sét
el fo gad ja, az ügyész és a ter helt írás ban meg ál la po dik. A
meg ál la po dás tar tal maz za a ter helt ál tal be is mert bûn cse -
lek mény le írá sát, a Btk. sze rin ti mi nõ sí té sét, az ügyész és
a ter helt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy mi lyen

nemû, mér té kû, tar ta mú bün te tést, ille tõ leg in téz ke dést
vesz tu do má sul.

(9) Az e fe je zet sza bá lyai sze rint lét re jött, írás ba fog lalt
meg ál la po dás a tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott
el já rás cél ján túl me nõ en jog ha tás ki vál tá sá ra nem al kal -
mas.

(10) Az ügyész a meg ál la po dás ban fog lal tak kal azo nos
tény ál lás és mi nõ sí tés  miatt vá dat emel, és in dít ványt tesz
az ügy nyil vá nos ülé sen tör té nõ el bí rá lá sá ra, a meg ál la po -
dás ban rög zí tett nemû, mér té kû, tar ta mú bün te tés, ille tõ leg 
in téz ke dés al kal ma zá sá ra, an nak alsó és fel sõ ha tá rá nak
meg je lö lé sé vel.

(11) Az ügyész a vád irat tal és a nyo mo zás ira ta i val
együtt a meg ál la po dást és az an nak alap já ul szol gá ló jegy -
zõ köny vet is be nyújt ja a bí ró ság nak.

539.  § (1) Ha az ügyész és a ter helt kö zött a meg ál la po -
dás nem jön lét re, az ügyész a ter helt kez de mé nye zé sé rõl
a bí ró sá got nem tá jé koz tat hat ja, az ez zel össze füg gés ben
ke let ke zett ira to kat nem nyújt hat ja be a bí ró ság hoz.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben, to váb bá
ha a bí ró ság a meg ál la po dás tar tal má val nem ért egyet,
vagy az e fe je zet sze rint az ügyet tár gya lás ra utal ja, a meg -
ál la po dás ban fog lalt nyi lat ko za tok sem az ügyészt, sem
a ter hel tet nem kö tik.

(3) Az ügyész az ügy nyil vá nos ülé sen  való el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó in dít vá nyát nem von hat ja vissza. Ha az ügyész az
ülés ered mé nyé hez ké pest úgy lát ja, hogy a vád lott sú lyo sabb 
bûn cse lek mény ben bû nös, vagy más bûn cse lek mény ben is
bû nös, in dít vá nyoz za az ügy tár gya lás ra uta lá sát.

540.  § (1) A nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást nem
tett ter helt a nyo mo zás be fe je zé se után, de leg ké sõbb
a vád irat kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az
ügyész nél kez de mé nyez he ti, hogy az ügyész in dít vá nyoz -
za az ügy nyil vá nos ülé sen  való el bí rá lá sát.

(2) Ha az ügyész a kez de mé nye zés sel egyet ért, a meg -
hall ga tás so rán a ter hel tet rész le te sen meg hall gat ja a vád
tár gyá vá tett cse lek mény rõl, és köz li, hogy mi lyen nemû,
mér té kû, tar ta mú bün te tést, ille tõ leg in téz ke dést vesz tu -
do má sul. Az ügyész az 538.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat is köz li a ter helt tel.

(3) Ha az ügyész és a ter helt kö zött az 538.  § (8) be kez -
dé sé ben meg je lölt meg ál la po dás lét re jön, az ügyész in dít -
ványt tesz az ügy nyil vá nos ülé sen tör té nõ el bí rá lá sá ra,
a meg ál la po dás ban rög zí tett nemû, mér té kû, tar ta mú bün -
te tés, ille tõ leg in téz ke dés al kal ma zá sá ra. Az ügyész az in -
dít vá nyok kal ki egé szí tett vád irat tal együtt a meg ál la po -
dást és az an nak alap já ul szol gá ló jegy zõ köny vet is be -
nyújt ja a bí ró ság nak.

(4) Ha az ügyész és a ter helt kö zött a meg ál la po dás nem
jön lét re, az ügyész a ter helt kez de mé nye zé sé rõl a bí ró sá -
got nem tá jé koz tat hat ja, az ez zel össze füg gés ben ke let ke -
zett ira to kat nem nyújt hat ja be a bí ró ság hoz.

A bíróság eljárása

541.  § (1) Ha a bí ró ság a vád irat ban meg je lölt tény ál lás -
sal, mi nõ sí tés sel és az ügyész ál tal in dít vá nyo zott bün te -
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tés, ille tõ leg in téz ke dés ne mé vel, mér té ké vel, ille tõ leg tar -
ta má val egyet ért, ak kor az ügyet az ügy ira ta i nak a bí ró -
ság hoz ér ke zé sét kö ve tõ hat van na pon be lül nyil vá nos
ülés re tûzi ki.

(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén a bí ró ság egyes bí ró -
ként jár el. A nyil vá nos ülé sen az ügyész és a védõ rész vé -
te le kö te le zõ.

(3) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re a tár gya lás elõ ké szí -
té sé nek sza bá lyai irány adók.

542.  § (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész is mer te ti a vá -
dat, és az ügy nek a nyil vá nos ülé sen ala pu ló el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó in dít vá nyát, to váb bá a bün te tés, ille tõ leg in téz -
ke dés ne mé re, mér té ké re, tar ta má ra vo nat ko zó in dít vá -
nyát.

(2) A vád és az in dít vá nyok is mer te té sét köve tõen a bí -
ró ság tá jé koz tat ja a vád lot tat a tár gya lás ról le mon dás és
a bí ró ság elõtt tett be is me ré se kö vet kez mé nye i rõl, kü lö nö -
sen az 542/A.  § (5) be kez dé sé ben és az 542/C.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek rõl.

(3) Ezt köve tõen a bí ró ság a vád lot tat fel hív ja, hogy nyi -
lat koz zék le mond-e a tár gya lás ról, ille tõ leg a bû nös sé gét
el is me ri-e.

(4) A nyi lat ko zat meg té te le elõtt a bí ró ság le he tõ vé te -
szi, hogy a vád lott a vé dõ vel ta nács koz zék.

(5) Ha a vád lott a bû nös sé gét el is me ri, a tár gya lás ról le -
mond és a bí ró ság e tény, az el já rás ira tai, va la mint – szük -
ség ese tén – az ügyész hez, a vád lott hoz és a vé dõ höz in té -
zett kér dé sek re adott vá la szok alap ján nem lát ja aka dá lyát
az ügy nyil vá nos ülé sen  való el in té zé sé nek, a vád lot tat ki -
hall gat ja a vád tár gyá vá tett cse lek mény rõl. Egyéb eset ben 
a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja. E vég zés el len nincs
he lye fel leb be zés nek.

542/A.  § (1) Ha a vád lott a val lo más té telt meg ta gad ja,
a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja, e vég zés el len nincs
he lye fel leb be zés nek. Erre a vád lot tat a ki hall ga tás meg -
kez dé se elõtt fi gyel mez tet ni kell.

(2) Ha a vád lott ki hall ga tá sát köve tõen a bí ró ság úgy
íté li meg, hogy a vád lott be szá mí tá si ké pes sé ge, be is me ré -
sé nek ön kén tes sé ge vagy hi telt ér dem lõ sé ge iránt éssze rû
ké tely mu tat ko zik, to váb bá ha – az 540.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ese tet ki vé ve – a vád lott val lo má sa a nyo mo zás so -
rán, va la mint az ügyész elõtt tett val lo má sá tól lé nye ge sen
el tér, az ügyet tár gya lás ra utal ja. E vég zés el len nincs he -
lye fel leb be zés nek.

(3) Ha a bí ró ság a tár gya lás ra uta lás ra nem lát ala pot,
a vád lot tat a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek re is kihall -
gatja.

(4) A vád lott ki hall ga tá sá nak be fe je zé se után az ügyész, 
ezt köve tõen a védõ fel szó lal hat.

(5) A bí ró ság a vád lott bû nös sé gét a be is me rõ val lo má -
sá ra és a nyo mo zás ira ta i ra ala pít ja.

(6) Ha a vád tól el té rõ mi nõ sí tés lát szik meg ál la pít ha tó -
nak, a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja. E vég zés el len
nincs he lye fel leb be zés nek.

(7) A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let in do ko lá sá ban
a 258.  § (3) be kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kon kí vül

a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek és az al kal ma zott jog sza -
bá lyok meg je lö lé se mel lett ele gen dõ a tár gya lás ról le mon -
dás té nyé re utal ni.

542/B.  § Ha az ügyész a nyil vá nos ülést az 538.  §
(10) be kez dé se alap ján in dít vá nyoz ta, és a bí ró ság a nyil -
vá nos ülé sen az ügyet tár gya lás ra utal ta – fel té ve, hogy
a tár gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya –, a bí ró ság a tár -
gya lást nyom ban meg tart ja. A tár gya lás ra a XIII. Fe je zet
ren del ke zé sei az irány adók.

A másodfokú bírósági eljárás

542/C.  § (1) A bû nös ség meg ál la pí tá sa, az 542/A.  §
(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott, a vád dal egye zõ tény ál -
lás, mi nõ sí tés, va la mint a vád irat ke re tei kö zött meg ha tá -
ro zott bün te tés, ille tõ leg in téz ke dés neme, mér té ke, tar ta -
ma  miatt nincs he lye fel leb be zés nek.

(2) A fel leb be zés ben az (1) be kez dés kor lá tai kö zött le -
het új tényt ál lí ta ni és új bi zo nyí ték ra hi vat koz ni.

(3) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel meg tá ma dott
íté let tény ál lá sá nak meg ala po zott sá gá ra, a bû nös ség meg -
ál la pí tá sá ra és a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se it fe lül bí rál ja, de a bû nös ség meg ál la pí tá sa,
az 542/A.  § (5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott, a vád dal
egye zõ tény ál lás, va la mint a vád ira ti mi nõ sí tés sel egye zõ
mi nõ sí tés ese tén az elsõ fokú íté le tet ak kor vál toz tat hat ja
meg, ha a ter helt fel men té sé nek vagy az el já rás meg szün -
te té sé nek van he lye.

(4) A má sod fo kú el já rás ban bi zo nyí tás az 542/A.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ve he tõ fel.

(5) Ha az el sõ fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülést a tör vényi
fel té te lek hi á nyá ban tar tot ta meg, a má sod fo kú bí ró ság az
el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ -
fo kú bí ró sá got új el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja. Az új el já -
rás so rán e fe je zet ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók.”

48.  § A Be. 544.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a sza bad lá bon lévõ vád lot tal szem ben
tár gya lás mel lõ zé sé vel vég zés ben vég re haj tá sá ban fel füg -
gesz tett sza bad ság vesz tést, köz ér de kû mun kát, pénz bün -
te tést, ille tõ leg ön ál ló bün te tés ként fog lal ko zás tól el til tást, 
jár mû ve ze tés tõl el til tást, ki uta sí tást – ka to ná val szem ben
le fo ko zást, szol gá la ti vi szony meg szün te té sét is –, to váb bá 
in téz ke dés ként pró bá ra bo csá tást, meg ro vást al kal maz
a há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te -
ten dõ bûn cse lek mény ese tén, ha

a) a tör vény a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel -
füg gesz té sét, köz ér de kû mun ka, pénz bün te tés ki sza bá sát,
a pró bá ra bo csá tást, ille tõ leg a mel lék bün te tés ön ál ló bün -
te tés ként al kal ma zá sát le he tõ vé te szi,

b) a tény ál lás egy sze rû,
c) a vád lott a bûn cse lek mény el kö ve té sét be is mer te,
d) a bün te tés cél ja tár gya lás nél kül is el ér he tõ.”

49.  § A Be. 587.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(5) A biz to sí ték a ter helt nek ará nyo san vissza jár, ha
a ki sza bott pénz bün te tés, al kal ma zott va gyon el kob zás
vagy a meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség össze gét a biz to sí ték
össze ge meg ha lad ja.”

50.  § A Be. 604.  § (2) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy]

„h) a házi õri zet vég re haj tá si sza bá lya it, va la mint a lak -
hely el ha gyá si ti la lom mal össze füg gés ben a ter helt moz gá -
sát nyo mon kö ve tõ esz köz al kal ma zá sá nak sza bá lya it
a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

51.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény 35.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel füg gesz tés
tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg -
gesz tik fel, mert az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ban nem
volt meg ál la pít ha tó, is me ret len he lyen tar tóz ko dik vagy
el me be teg lett.”

52.  § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 99.  §
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ügy vi te li, igaz ga tá si, ille tõ leg szol gá la ti jel le gû
ada tok ról (házi ira tok ról) – az ügyész ség tel jes te vé keny -
sé gi kö rét il le tõ en – tá jé koz ta tás nem ad ha tó, ki vé ve, ha
azt a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény le he tõ vé te szi, vagy
a nyil vá nos ság ra ho za talt köz ér dek bõl a leg fõbb ügyész
en ge dé lye zi.”

Átmeneti rendelkezések

53.  § (1) Azok ban az ügyek ben, ame lyek ben e tör vény
ha tály ba lé pé se kor már meg tör tént a vád eme lés, de az el sõ -
fo kú bí ró ság még nem ho zott ügy dön tõ ha tá ro za tot, a Be.
XXVI. Fe je ze té nek ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.

(2) Ha a meg ál la po dás fel té te lei fenn áll nak, e tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a vád lott kez -
de mé nyez he ti, hogy az ügyész in dít vá nyoz za az ügy nyil -
vá nos ülé sen  való el bí rá lá sát. Ha az ügyész a kez de mé nye -
zés sel egyet ért, in dít ványt tesz a bí ró ság nál a bün te tõ el já -
rás fel füg gesz té sé re.

(3) Ha az ügyész a kez de mé nye zés sel nem ért egyet, er -
rõl ér te sí ti a vád lot tat.

(4) A bí ró ság az ügyész (2) be kez dés sze rin ti in dít vá -
nyá ra az el já rást, az in dít vány elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
ti zen öt na pon be lül, leg fel jebb egy hó nap ra felfüggeszt -

heti. Az el já rás fel füg gesz té se vagy az in dít vány elutasí -
tása el len nincs he lye fel leb be zés nek.

(5) Ha a bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, az ügyész el já -
rá sá ra az 538.  § (6)–(8), ille tõ leg az 540.  § (2) és (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak az irány adók.

(6) Ha az el já rás fel füg gesz té sé nek tar ta ma alatt az
ügyész és a vád lott kö zött az 538.  § (10) be kez dés sze rin ti
meg ál la po dás lét re jön, az ügyész a meg ál la po dást, az an -
nak alap já ul szol gá ló jegy zõ köny vet és – az 538.  § (10) be -
kez dé sé re fi gye lem mel – az in dít vá nyok kal ki egé szí tett
vád ira tot be nyújt ja a bí ró ság nak.

(7) Ha az el já rás fel füg gesz té sé nek tar ta ma ered mény te -
le nül telt el, az el já rást foly tat ni kell.

54.  § (1) Ha a bí ró ság az ügy ben még nem kezd te meg
a tár gya lást, és az 534.  § (4) be kez dé sé ben írt fel té te lek
fenn áll nak, a bí ró ság a tár gya lás ról le mon dás alap já ul
szol gá ló ira tok hoz zá ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon
be lül az ügyet nyil vá nos ülés re tûzi ki.

(2) Ha a bí ró ság az ügy ben már meg kezd te a tár gya lást,
és az 534.  § (4) be kez dé sé ben írt fel té te lek fenn áll nak,
a bí ró ság a tár gya lás ról le mon dás alap já ul szol gá ló ira tok
hoz zá ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül ki tû zi
a tár gya lás foly ta tá sá nak nap ját. A tár gya lá son a bí ró ság
az 541–542/B.  § ren del ke zé sei sze rint jár el, és er rõl az
érin tet te ket tá jé koz tat ja.

55.  § Ha a tár gya lás ról le mon dás fel té te lei nem áll nak
fenn, a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra tûzi ki, il let ve a már
meg kez dett tár gya lást foly tat ja.

56.  § Ha e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban az
ügy ben a ko ráb bi jog sza bály alap ján az ügyész arra tett in -
dít ványt, hogy a bí ró ság tár gya lás ról le mon dás alap ján jár -
jon el, az el já rást a tár gya lás ról le mon dás e tör vény ha tály -
ba lé pé se elõt ti sza bá lyai alap ján kell le foly tat ni.

57.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban a jog erõ -
sen be fe je zett ügyek ben a Be. 571.  §-ának ér te lem sze rû al -
kal ma zá sá val az elsõ fo kon el járt bí ró ság nak meg kell szün -
tet ni a Be. 151.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt tár gyi
 bizonyítási esz kö zök nek az ira tok mel lék le ten kén ti ke ze lé -
sét, és azok ról e tör vény ren del ke zé sei sze rint kell ha tá roz ni.

58.  § E tör vény 28.  §-ának utol só mon da tát az e tör vény
ha tály ba lé pé sét köve tõen ke let ke zett ira tok vo nat ko zá sá -
ban kell al kal maz ni.

59.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na -
pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 27.  §-a és a 33.  §-ában az „és a köz pon ti
sza bály sér té si nyil ván tar tás” szö veg rész 2010. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.
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(3) E tör vény 18.  §-a 2010. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 10.  §-a, 12.  §-a és a 37.  §-ában az „ , il let ve 
szá mí tó gép” szö veg rész 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) A Be. 16.  § (1) be kez dés d) pont já ban az „az élet ve -
szélyt (ha lált) oko zó tes ti sér tés [Btk. 170.  § (5) bek. és
(6) bek. har ma dik for du la ta]” szö veg rész he lyé be az „az
élet ve szélyt (ha lált) oko zó tes ti sér tés [Btk. 170.  § (6) bek.
és (7) bek. har ma dik for du la ta]” szö veg, a Be. 16.  § (1) be -
kez dés h) pont já ban az „és köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek
meg za va rá sa [Btk. 260.  § (4) bek.]” szö veg rész he lyé be
a „ , a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs va -
gyo ni hát rányt oko zó köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg -
za va rá sa [Btk. 260.  § (3) és (4) bek.]” szö veg, a Be. 29.  §
f) pont já ban az „a ha tó ság el já rá sá nak aka dá lyo zá sa” szö -
veg rész he lyé be az „a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sa” szö -
veg, a Be. 135.  § (3) be kez dé sé ben az „amely a le tar tóz ta -
tást” szö veg rész he lyé be az „ame lyet a le tar tóz ta tást” szö -
veg, a Be. 207.  § (3) be kez dé sé ben a „[268.  § (2) bek.” szö -
veg rész he lyé be a „[268.  § (3) bek.” szö veg, a Be. 276.  §
(1) be kez dés i) pont já ban a „268.  § (1)–(3) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be a „268.  § (1)–(4) be kez dé sé ben” szö -
veg, a Be. 305.  § (3) be kez dé sé ben a „268.  § (2) és (3) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „268.  § (3) és (4) be kez dé -
se” szö veg, a Be. 354.  § (4) be kez dés c) pont já ban a „tar -
tal mú” szö veg rész he lyé be a „tar ta mú” szö veg, a Be.
455.  §-ában a „le tar tóz ta tást meg kell szün tet ni” szö veg -
rész he lyé be a „le tar tóz ta tás meg szû nik” szö veg lép.

(6) Ha tá lyát vesz ti a Be. 74/B.  § (6) be kez dé se, a Be.
174.  § (5) be kez dé se, a Be. 190.  § (1) be kez dés i) pont ja,
a Be. 477.  § (3) be kez dé sé ben az „és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben” szö veg rész, a Be. 546.  §-a, a Be. 604.  §
(2) be kez dés a) pont já ban az „és a leg fõbb ügyésszel” szö -
veg rész, a Be. 604.  § (2) be kez dés b), h) és l) pont já ban az
„és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben” szö veg rész, a Be.
604.  § (2) be kez dés c), g), j), m) és n) pont já ban az „és
a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,” szö veg rész, a Be.
604.  § (2) be kez dés o) pont já ban a „az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés ben” szö veg rész, a Be.
604.  § (2) be kez dés q) és r) pont já ban az „a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben” szö veg rész, a Be. 604.  § (3) be -
kez dé sé ben az „ , a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben” szö -
veg rész, a Be. 604.  § (4) be kez dés a) és b) pont já ban
az „ , és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben” szö veg rész,
a Be. 604.  § (6) be kez dé sé ben a „ , va la mint a leg fõbb
ügyésszel” szö veg rész.

60.  § (1) E tör vény 1–9.  §-a, 11.  §-a, 13–17.  §-a,
19–26.  §-a, 28–32.  §-a, 34–36.  §-a, 38–52.  §-a, 59.  §
(5)–(6) be kez dé se az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény 27.  §-a és 33.  §-a 2010. ja nu ár 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

(3) E tör vény 18.  §-a 2010. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény 10.  §-a, 12.  §-a és 37.  §-a 2012. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

(5) Az (1)–(4) be kez dés 2012. ja nu ár 3-án ha tá lyát
 veszti. Ez a be kez dés 2012. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
146/2009. (VII. 14.) Korm.

rendelete

az egyes szabálysértésekrõl  szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi
LXIX. tör vény 166.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a következõket
rendeli el:

1.  §

Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let a 10/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 10/C.  §-sal egé szül ki:

„Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében 
való részvétel

10/C.  § (1) Aki a bí ró ság ál tal tár sa dal mi szer ve zet fel -
osz la tá sá ról ho zott dön té sé ben jog el le nes nek nyil vá ní tott
te vé keny sé get vé gez, száz ezer fo rin tig ter je dõ pénzbírság -
gal sújtható.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a rend õrség ha tás kö ré be tartozik.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát
veszti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

24794 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/97. szám



V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
21/2009. (VII. 14.) EüM

rendelete

az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
forgalomba hozataláról  szóló

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
módosításáról

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  § (5) be kez dés
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom -
ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem kell a ké re lem hez csa tol ni az 5.  § (2) be kez dés 
kb) és kc) al pont ja i ban je lölt do ku men tu mo kat, amennyi -
ben a ké rel me zõ bi zo nyí ta ni tud ja, hogy a gyógy szer va la -
mely olyan re fe ren cia-gyógy szer ge ne ri ku ma,

a) ame lyet va la mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga vagy
a Bi zott ság leg alább nyolc éve en ge dé lye zett, vagy

b) mely nek for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zé se irán ti
ké rel met va la mely tag ál lam ban vagy a Bi zott ság nál 2005.
ok tó ber 30. nap ját meg elõ zõ en nyúj tot ták be és azt va la -
mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga vagy a Bi zott ság leg alább 
hat éve en ge dé lyez te.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül ki:
„16/A.  § (1) A 7.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján for ga -

lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett ge ne ri kum a Ma gyar Köz -

tár sa ság te rü le tén tény le ge sen ak kor hoz ha tó for ga lom ba,
ha a 7.  § (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett re fe ren cia
gyógy szer va la mely tag ál lam ban tör té nõ for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyé nek ki bo csá tá sát köve tõen tíz év, il let ve
a (2) be kez dés ben fog lalt eset ben ti zen egy év el telt.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tíz éves idõ tar tam leg fel -
jebb egy év vel meg hosszab bo dik ab ban az eset ben, ha
a re fe ren cia-gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek
jo go sult ja a 6.  § sze rint – a for ga lom ba ho za tal ra en ge dé -
lye zést kö ve tõ nyolc éven be lül – en ge délyt sze rez egy
vagy több új te rá pi ás ja val lat ra, ame lyek je len tõs kli ni kai
elõnnyel ren del kez nek a meg lé võ gyógy ke ze lé sek kel
össze ha son lít va.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak
azon gyógy sze rek re, ame lyek for ga lom ba ho za ta la irán ti
ké rel met va la mely tag ál lam ban vagy a Bi zott ság nál 2005.
ok tó ber 30. nap ját meg elõ zõ en nyúj tot ták be.”

3.  §

Az R. 45.  § (8) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2009/35/EK
irány el ve (2009. áp ri lis 23.) a gyógy sze rek hez hoz zá ad ha -
tó szí ne zõ anya gok ról;”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let
a) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek kö zös -

sé gi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról
 szóló, 2004. már ci us 31-i 2004/27/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 1. cikk 8. pont já nak,

b) a gyógy sze rek hez hoz zá ad ha tó szí ne zõ anya gok ról
 szóló, 2009. áp ri lis 23-i 2009/35/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv nek
 való meg fe le lést szol gál ja.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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