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II. Törvények

2017. évi XXXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között 
az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF JAPAN 
REGARDING A WORKING HOLIDAY SCHEME

The Government of Hungary and the Government of Japan (hereinafter referred to collectively as the “Parties” and 
individually as the “Party”),
In a spirit of promoting closer co-operative relationship between the two countries, and
Desirous of providing wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and 
general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two 
countries,

Have agreed as follows:

Article 1
The Government of Japan shall issue, free of charge, to a national of Hungary residing in Hungary a working holiday 
visa if such national meets all of the following requirements and that the Government of Japan deems appropriate:
(a) intending to enter Japan primarily for the purpose of spending holidays;
(b) being between eighteen (18) and thirty (30) years of age, both inclusive, at the time of application for the said 

visa;
(c) not being accompanied by dependants except for those in possession of the said visa or other visas issued by 

the Government of Japan;
(d) possessing a  passport valid for at least the intended period of his or her stay, and a  return travel ticket or 

sufficient funds with which to purchase such ticket;
(e) possessing reasonable funds for the maintenance of his or her stay in Japan during the initial period of the 

stay;
(f ) intending to leave Japan at the end of his or her stay and not altering his or her status of residence as 

a participant of the Working Holiday Scheme during the stay;
(g) not having previously been issued a working holiday visa by the Government of Japan;
(h) being in good health and having no criminal record; and
(i) intending to comply with the laws and regulations in force in Japan during his or her stay.

Article 2
The Government of Hungary shall, on application by a national of Japan who:
(a) has already entered the territory of Hungary visa-free (in which case the applicant is advised to make 

a  preliminary inquiry to any Hungarian diplomatic representation in the world or the Immigration and 
Asylum Office in Hungary on the availability of the temporary residence permit) or;

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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(b) has a  visa entitling its holder to collect the temporary residence permit applied for at the Embassy of 
Hungary in Japan;

issue a temporary residence permit, free of charge, valid for multiple entries and valid in Hungary for a period of one 
(1) year from the date of issuance, to any person who satisfies all of the following requirements:
(i)  intending to enter Hungary primarily for the purpose of spending holidays;
(ii)  being between eighteen (18) and thirty (30) years of age, both inclusive, at the time of application for the said 

temporary residence permit;
(iii)  not being accompanied by dependants except for those in possession of a  temporary residence permit or 

other visas issued by the Government of Hungary;
(iv)  possessing a valid passport valid for at least the intended period of stay and a return travel ticket or sufficient 

funds with which to purchase such ticket;
(v)  possessing reasonable funds for the maintenance of his or her stay in Hungary during the initial period of the 

stay;
(vi)  intending to leave Hungary at the end of his or her stay and not altering his or her status  

of residence as a participant of the Working Holiday Scheme during the stay;
(vii)  not having previously been issued a temporary residence permit by the Government of Hungary;
(viii)  being in good health and having no criminal record; and
(ix)  intending to comply with the laws and regulations in force in Hungary during his or her stay.

Article 3
 1. The Government of Japan shall permit a  national of Hungary to apply for the visa mentioned in Article 1 at the 

Embassy of Japan in Hungary. When necessary, the applicant will be interviewed by the representative of the 
Embassy of Japan in Hungary to determine his or her eligibility.

 2. The Government of Hungary shall permit a  national of Japan to apply for a  visa entitling its holder to collect 
a temporary residence permit or a temporary resident permit mentioned in Article 2. When necessary, the applicant 
will be interviewed by the representative of the Embassy of Hungary in Japan or an official of the Regional 
Directorate of the Immigration and Asylum Office in Hungary to determine his or her eligibility.

Article 4
 1. The Government of Japan shall permit the national of Hungary who possesses valid working holiday visa of Japan to 

stay in Japan for a period of up to one (1) year from the date of entry.
 2. Any national of Japan who has entered the territory of Hungary visa-free and who has been issued a  temporary 

residence permit mentioned in paragraph (a) of Article 2, shall be permitted by the Government of Hungary to stay 
in Hungary for a period up to one (1) year from the date of issuance of the said permit. Any national of Japan who 
has been issued a visa entitling its holder to collect the temporary residence permit mentioned in paragraph (b) of 
Article 2, will receive, free of charge, a temporary residence permit at the Regional Directorate of the Immigration 
and Asylum Office in Hungary within thirty (30) days after his or her arrival in Hungary. Such national of Japan shall 
be permitted by the Government of Hungary to stay in Hungary for a period of up to one (1) year from the date of 
issuance of the said permit.

 3. Each Party shall allow the national of the other country as referred to in paragraph 1 or 2 above to engage in 
employment without work permit as an incidental activity of his or her holidays for the purpose of supplementing 
his or her travel funds in accordance with the laws and regulations in force in each country.

 4. The nationals of either country who have entered the other country as participants of the Working Holiday Scheme 
are subject to the laws and regulations in force in the host Party, particularly with regard to employment standards 
including wages, working conditions, employment insurance benefits and occupational health and safety.

Article 5
Each Party shall determine annually the number of the visas mentioned in Article 1 or temporary residence permits 
mentioned in Article 2 to be issued for nationals of the other country and shall notify the other Party of such 
number through diplomatic channels.

Article 6
Nationals of either country who have entered the other country as participants of the Working Holiday Scheme shall 
comply with the laws and regulations in force in that other country during their stay.
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Article 7
The provisions of this Agreement shall be implemented in accordance with the laws and regulations in force in the 
respective countries.

Article 8
 1. The Parties shall notify each other, in writing, of the completion of their respective internal procedures necessary 

for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter  
of the dates of receipt of the notifications.

 2. Any dispute regarding the interpretation of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic 
channels.

 3. Amendments to this Agreement may be negotiated between the Parties at any time. These amendments shall be 
concluded in a written form. The provisions of this Agreement may, at any time, be subject to consultations between 
the Parties through diplomatic channels.

 4. Either Party may suspend the implementation of the foregoing provisions, in whole or in part, temporarily  
for reasons of public policy. Any such suspension shall be notified immediately to the other Party through 
diplomatic channels.

 5. Either Party may terminate this Agreement by giving three (3) months written notice to the other Party.
 6. Notwithstanding the termination of this Agreement or suspension of the implementation of any provisions of this 

Agreement, unless otherwise decided by the Parties through diplomatic channels, each Party shall afford favourable 
consideration to the request for entry or stay of any national of the other country who, at the date of such 
termination or suspension, has been issued a valid visa mentioned in Article 1 or the temporary residence permit 
mentioned in Article 2.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this 
Agreement.

DONE at Tokyo on the 14th February 2017, in duplicate in the English language.

 FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT
 OF JAPAN OF HUNGARY

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS JAPÁN KORMÁNYA KÖZÖTT AZ IDEIGLENESEN 
MUNKÁT VÁLLALÓ TURISTÁK PROGRAMJÁRÓL

Magyarország Kormánya és Japán Kormánya (a továbbiakban együttesen Felek, és külön a Fél),
annak szellemében, hogy a két ország közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzék, és
attól az óhajtól vezérelve, hogy szélesebb lehetőségeket biztosítsanak állampolgáraik, különösen ifjúságuk számára 
a  másik ország kultúrájának és életmódjának értékelése érdekében, a  két ország közötti kölcsönös megértés 
elősegítése céljából

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
Japán Kormánya ingyenesen kiállítja a Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok számára a turizmus alatti 
ideiglenes munkavállalásra jogosító vízumot, ha az  állampolgár megfelel az  alábbi követelményeknek, és Japán 
Kormánya érdemesnek ítéli erre:
(a) elsősorban turizmus céljából szándékozik Japán területére lépni;
(b) a vízum kiállítása iránti kérelem benyújtásakor életkora tizennyolc (18) és harminc (30) év közé esik;
(c) nem kísérik általa eltartott személyek, kivéve azokat, akik nevezett vagy más, Japán Kormánya által kiállított 

vízummal rendelkeznek;
(d) rendelkezik olyan útlevéllel, amely legalább a  tartózkodás tervezett idejéig érvényes, valamint a  hazaútra 

szóló jeggyel vagy a jegy vásárlására elegendő forrással;
(e) rendelkezik elegendő forrással, amelyből biztosítani tudja megélhetését a  Japánban történő tartózkodása 

kezdeti időszakában;
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(f ) el szándékozik hagyni Japánt a  tartózkodási idő lejártakor, és nem változtatja meg tartózkodási állapotát 
másra, mint a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító program résztvevője;

(g) korábban Japán Kormánya nem állított ki részére a  turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító 
vízumot;

(h) jó az egészségi állapota és büntetlen előéletű; valamint
(i) tartózkodása során szándékában áll betartani a Japánban hatályban lévő törvényeket és más jogszabályokat.

2. Cikk
Magyarország Kormánya, egy olyan japán állampolgár részére, aki:
(a) már korábban belépett Magyarország területére vízummentesen (ebben az esetben a kérelmezőnek ajánlott 

előzetesen érdeklődnie bármely magyar külképviseletnél a  világon vagy a  Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatalnál az ideiglenes tartózkodási engedély elérhetőségéről) vagy;

(b) rendelkezik olyan vízummal, amely feljogosítja tulajdonosát ideiglenes tartózkodási engedély kiváltására 
Magyarország Japánban lévő Nagykövetségén;

 költségmentesen kiállítja az  ideiglenes tartózkodási engedélyt, amely Magyarország területére történő 
többszöri belépésre jogosít és a kiadás időpontjától számított egy (1) évig érvényes bármely olyan személy részére, 
aki megfelel az alábbi feltételeknek:
(i)  elsősorban turizmus céljából szándékozik Magyarország területére lépni;
(ii)  a vízum kiállítása iránti kérelem benyújtásakor életkora tizennyolc (18) és harminc (30) év közé esik;
(iii)  nem kísérik általa eltartott személyek, kivéve azokat, akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy más, 

Magyarország Kormánya által kiállított vízummal rendelkeznek;
(iv)  rendelkezik olyan útlevéllel, amely legalább a  tartózkodás tervezett idejéig érvényes, valamint a  hazaútra 

szóló jeggyel vagy a jegy vásárlására elegendő forrással;
(v)  rendelkezik elegendő forrással, amelyből biztosítani tudja megélhetését a  Magyarországon történő 

tartózkodása kezdeti időszakában;
(vi)  el szándékozik hagyni Magyarországot a  tartózkodási idő lejártakor, és nem változtatja meg tartózkodási 

állapotát másra, mint a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító program résztvevője;
(vii)  korábban Magyarország Kormánya nem állított ki részére ideiglenes tartózkodási engedélyt;
(viii)  jó az egészségi állapota és büntetlen előéletű; valamint
(ix)  tartózkodása során szándékában áll betartani a  Magyarországon hatályban lévő törvényeket és más 

jogszabályokat.

3. Cikk
 1. Japán Kormánya biztosítja, hogy magyar állampolgárok az 1. Cikkben megnevezett vízumot Japán magyarországi 

nagykövetségén igényelhessék. Ha szükséges, a  kérelmezőt Japán magyarországi nagykövetségének munkatársa 
meghallgatja annak érdekében, hogy jogosultságáról döntsön.

 2. Magyarország Kormánya biztosítja, hogy japán állampolgárok olyan vízumért folyamodhassanak, melynek 
birtokában ideiglenes tartózkodási engedély vagy a  2. Cikkben megnevezett ideiglenes tartózkodási engedély 
vehető át. Ha szükséges, a kérelmezőt Magyarország Japánban található nagykövetségének, vagy a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal területi igazgatóságának munkatársa meghallgatja annak érdekében, hogy jogosultságáról 
döntsön.

4. Cikk
 1. Japán Kormánya engedélyezi, hogy azon magyar állampolgárok, akik rendelkeznek érvényes, turizmus alatti 

ideiglenes munkavállalásra jogosító japán vízummal, Japán területén tartózkodhassanak, legfeljebb a  belépéstől 
számított egy (1) évig.

 2. Magyarország Kormánya biztosítja, hogy minden japán állampolgár, aki Magyarország területére vízummentesen 
lépett, és akinek a  részére a 2. Cikk (a) bekezdésében megnevezett ideiglenes tartózkodási engedélyt állítottak ki, 
Magyarország területén tartózkodhasson legfeljebb nevezett engedély kiállításától számított egy (1) évig. Minden 
japán állampolgár, akinek részére olyan vízumot állítottak ki, melynek birtokában a  2. Cikk (b)  bekezdésének 
megfelelően ideiglenes tartózkodási engedély vehető át, a  Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi 
igazgatóságán, a Magyarország területére történő belépéstől számított harminc (30) napon belül, költségmentesen 
ideiglenes tartózkodási engedélyt kap. Ezen japán állampolgárok számára Magyarország Kormánya engedélyezi, 
hogy Magyarország területén tartózkodjanak nevezett engedély kiállításának időpontjától számított egy (1) évig.
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 3. A Felek lehetővé teszik a  másik ország, jelen cikk 1. vagy 2. bekezdésében megnevezett állampolgárainak, 
hogy, hogy munkavállalási engedély nélkül munkaviszonyt létesíthessenek tartózkodásuk ideje alatt, 
melléktevékenységként szabadságukhoz kapcsolódva, utazásukat finanszírozó forrásaik kiegészítése céljából, 
az egyes országok hatályos törvényeinek és más jogszabályainak megfelelően.

 4. A Felek azon állampolgárai, akik a másik állam területére léptek a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító 
vízum program résztvevőiként, vonatkoznak rájuk a  fogadó Félnél hatályban lévő törvények és más jogszabályok, 
így különösen a  foglalkoztatási előírások, beleértve a  bérekkel, a  munkakörülményekkel, a  munkát érintő 
biztosítással, munkahelyi egészségvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat.

5. Cikk
A Felek évente meghatározzák a  másik ország állampolgárainak kiadható, az  1. Cikkben megnevezett vízumok, 
illetve a  2. Cikkben megnevezett, ideiglenes tartózkodási engedélyek számát és erről diplomáciai úton értesítik 
a másik Felet.

6. Cikk
A Felek azon állampolgárai, akik a  turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum program résztvevői, 
a  fogadó országban történő tartózkodásuk ideje alatt kötelesek betartani a  fogadó országban hatályban lévő 
törvényeket és más jogszabályokat.

7. Cikk
Jelen Megállapodás előírásait az adott országban hatályban lévő törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban 
kell végrehajtani.

8. Cikk
 1. A Felek írásban értesítik egymást jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről. 

A Megállapodás a későbbi értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.
 2. Jelen Megállapodás értelmezéséből származó vitákat a Felek diplomáciai úton rendezik.
 3. A Felek bármikor folytathatnak egyeztetéseket jelen Megállapodás módosításáról. Ezeket a  módosításokat írásba 

kell foglalni. Jelen Megállapodás előírásait a Felek bármikor diplomáciai úton konzultáció tárgyává tehetik.
 4. A Felek, közrendjükre hivatkozással, átmenetileg, részlegesen vagy teljesen felfüggeszthetik a  fenti rendelkezések 

végrehajtását, melyről a másik Fél diplomáciai úton haladéktalanul értesítendő.
 5. Jelen Megállapodást három (3) hónapos felmondási idővel bármelyik Fél jogosult felmondani a másik Félnek küldött 

írásbeli értesítéssel.
 6. Ha a Felek diplomáciai úton eltérően nem állapodtak meg, jelen Megállapodás bármely Fél általi felmondása vagy 

rendelkezései végrehajtásának felfüggesztése esetén a Felek továbbra is kedvező elbírálásban részesítik a másik Fél 
azon állampolgárainak belépésre vagy tartózkodásra irányuló kérelmét, akik részére a felmondás vagy felfüggesztés 
időpontja előtt került kiállításra az  1. Cikkben megnevezett vízum, vagy a  2. Cikkben megnevezett ideiglenes 
tartózkodási engedély.

ENNEK HITELÉÜL, az  alulírott, Kormányaik által, megfelelő felhatalmazással ellátott személyek, aláírták jelen 
Megállapodást.

KELT Tokióban, 2017. február 14-én, két eredeti példányban, angol nyelven.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA JAPÁN KORMÁNYA
 RÉSZÉRŐL RÉSZÉRŐL”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
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 (4) E  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter 
gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi XXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal 
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán 
született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2016. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 
szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
2. melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezmény 2. mellékletét e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény 2. mellékletének hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Annex 2
Interpretation of the Treaty between the Government of Hungary and the Government of the People’s 
Republic of China about the development, construction and financing of the Hungarian section 
of the Budapest–Belgrade railway line

According to the  agreements reached upon between the  Government of Hungary and the  Government of 
the People’s Republic of China (hereinafter jointly referred to as the Parties, separately referred to as the Hungarian 
Party or the Chinese Party or Party) about the interpretation of some terms of the Treaty between the Government 
of Hungary and the  Government of the  People’s Republic of China about the  development, construction and 
financing of the  Hungarian section of the  Budapest-Belgrade railway line (hereinafter referred to as Treaty) at 
the bilateral intergovernmental negotiations held in Belgrade on 9th September 2016,
The parties have agreed that Annex 2 relating to the  interpretation of some terms of the Treaty and its Annex  1: 
The  Procurement Policy, is a  legally binding part of the  Treaty considering that Hungary is a  member of 
the  European Union and taking also into account the  laws and international obligations of the  Parties, including 
Hungary’s obligations deriving from the laws of the European Union.

 1. Based on the common understanding agreed upon between the Parties, Article 4, paragraph 1 of the Treaty shall be 
interpreted as follows:
“1. The General Contractor shall ensure through the requirements stipulated in the Calls for Proposals as regulated 
in the  Procurement Policy that the  machinery, equipment, and materials required for the  Project comply with 
the technical standards of the European Union, or be equivalent therewith.”

 2. Based on the common understanding agreed upon between the Parties, Article 6, paragraph 2 of the Treaty shall be 
interpreted as follows:
“2. The Parties use their best efforts to ensure that MÁV Zrt. as the Employer and the General Contractor conclude 
an agreement on the  cooperation aimed at the  joint completion of the  Project (hereinafter: the  Construction 
Contract). The General Contractor may only perform the activities stipulated in its articles of association (hereinafter: 
the Statutes) on the basis of this Treaty, beyond which it may not perform any other activities and shall not carry 
out other market or economic activities. By providing for the  activities stipulated in its Statutes, the  General 
Contractor participates in the performance of the public tasks of the Employer relating to the Project as a fulfilment 

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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assistant, and, within this framework, conducts in the  name and on behalf of MÁV Zrt. as Contracting Authority 
the  procurements necessary for the  implementation of the  Project in accordance with the  Procurement Policy as 
well as performs the management tasks regarding the Project process. The General Contractor embodies the legal 
form of the  joint implementation of the  Project with regard to Article 9, paragraph (1), point a) of Directive 
2014/24/EU. The Construction Contract will only repeat the  General Contractor’s tasks determined in its Statutes. 
For the  fulfilment of its tasks stipulated in its Statutes and repeated in the  Construction Contract, the  General 
Contractor shall not be entitled to any remuneration or to any economic benefit. After the  completion of 
the Project – that is the receipt of the legally binding occupancy permit for the Project by MÁV Zrt. – the General 
Contractor’s shareholders shall arrange for the  termination of the  General Contractor without legal successor 
through a voluntary winding up procedure. The Parties acknowledge that the Statutes of the Chinese–Hungarian 
Railway Nonprofit Ltd. established as the  Project’s General Contractor, as well as the  Construction Contract 
concluded between MÁV Zrt. and the  General Contractor were concluded in accordance with the  provisions and 
the interpretation of the Treaty and this Annex 2.”

 3. Based on the common understanding agreed upon between the Parties, Article 6, paragraph 3 of the Treaty shall be 
interpreted as follows:
“3. The company form of the  General Contractor shall be a  private company limited by shares. The General 
Contractor and its shareholders will not directly participate in the  construction of the  Project. The General 
Contractor shall perform all procurements under the Procurement Policy defined in Article 7, paragraph 5 hereof, 
except for the  ancillary services provided by MÁV Zrt. as a  shareholder of the  General Contractor. The General 
Contractor shall stipulate in the  Calls for Proposals as defined in the  Procurement Policy that the  Bidders shall 
undertake to provide in all cases the  performance guarantees and retention guarantees directly to MÁV Zrt. as 
the Employer.”

 4. Based on their common interpretation, the  Parties jointly interpret the  definition of “Contracting Authority” in 
Paragraph II.5 of the Procurement Policy attached as Annex to the Treaty as follows:
“Contracting Authority”: As defined in the  Procurement Policy, it shall refer to the  General Contractor conducting 
the procurement procedures in the name and on behalf of MÁV Zrt as the Employer and the Contracting Party.
“Contracting Party”: in relation to all contracts to be concluded under the Procurement Policy and the procurement 
need, as well as to the rights to be obtained and the obligations to be undertaken under the contracts it shall refer 
to MÁV Zrt.”

 5. Based on their common interpretation, the  Parties jointly interpret the  definition of “Decision Maker” in 
Paragraph II.5 of the Procurement Policy attached as Annex to the Treaty as follows:
“Decision Maker”: the  General Meeting of the  General Contractor defined in Clause 6.1 of the  Treaty. In case of 
procurements relating to the  operation of the  General Contractor and not exceeding an EUR 200,000 threshold, 
the  General Contractor’s general meeting may delegate the  decision making powers to the  General Contractor’s 
board of directors or other officer indicated in the General Contractor’s statutes.”

 6. Based on their common interpretation, the Parties jointly interpret the definition of “Contract Notice” in Paragraph 
II.5 of the Procurement Policy attached as Annex to Treaty as follows:
“Contract Notice”: the  Call for Proposals published in the  TED (Tenders Electronic Daily) and on the  website of 
MÁV Zrt.”

 7. Paragraph II.5 of the Procurement Policy attached as Annex to the Treaty shall be supplemented with the following 
definition:
“Tpvt.”: Act LVII of 1996 on the prohibition of unfair market practices and restriction of competition.”

 8. The fifth paragraph – relating to the  evaluation criterion – of Clause IV.2.2 of the  Procurement Policy attached as 
Annex to the Treaty shall be interpreted as follows:
“Apart from the procurements for public works contract, the Contracting Authority shall be required to indicate in 
the Call for Proposals as evaluation criterion:
– the economically most advantageous tender (listing and weighing also other evaluation criteria apart from 

the bidding price), or
– the lowest price, if the stipulation of the economically most advantageous tender as an evaluation criterion is 

not reasonable due to the subject or the value of the procurement.
As for the procurements for public works contract the Contracting Authority shall be required to indicate in the Call 
for Proposals the economically most advantageous tender (listing and weighing also other evaluation criteria apart 
from the bidding price) as evaluation criterion.”
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 9. The Procurement Policy attached as Annex to the Treaty shall be supplemented with a new Chapter XIII as follows:
“XIII. LEGAL REMEDIES
The procurements conducted under the  Procurement Policy by the  Contracting Authority – particularly 
the  competitive negotiation and the  tendering – shall be conducted in way so as not to infringe the  fairness of 
the bidding procedure. In case of a breach of the prohibition on the violation of fair tendering, the participants of 
the procurement procedure or other interested parties may turn to the court according to Article 86 of the Tpvt.”

 10. This Annex 2 shall enter into force on the 7th (seventh) day from the date of the receipt of the later notification in 
which a Party notifies the other Party through the diplomatic channel of the completion of their constitutional and 
legal procedures for the entry into force of this Annex 2.

Done at Budapest, this 26th day of January, 2017, in duplicate in the Hungarian, Chinese and English languages, each 
text being equally authentic. In case of disputes the English text shall prevail.

 for the Government of Hungary for the Government of 
  the People’s Republic of China

2. melléklet
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal 
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán 
született Egyezmény értelmezéséről

Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya (a  továbbiakban együttes nevükön a  Felek, 
illetve külön-külön a  Magyar Fél és a  Kínai Fél, vagy a  Fél) között a  2016. szeptember 9-én Belgrádban tartott 
bilaterális kormányközi tárgyaláson a  Magyarország Kormánya, valamint a  Kínai Népköztársaság Kormánya között  
a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és 
finanszírozása kapcsán született egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) egyes rendelkezéseinek értelmezéséről 
létrejött megállapodás alapján,
A felek megállapodtak, hogy az  Egyezmény és az  Egyezmény 1.  melléklete, a  Beszerzési Szabályzat bizonyos 
rendelkezéseinek értelmezéséről szóló 2.  melléklet az  Egyezmény jogilag kötelező erővel bíró részét képezi, 
figyelembe véve, hogy Magyarország az Európai Unió tagállama és tekintettel a Felek jogszabályaira és nemzetközi 
kötelezettségeire, ideértve Magyarországnak az Európai Unió jogából fakadó kötelezettségeit;

 1. A Felek közös értelmezése alapján az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdését az alábbiak szerint kell értelmezni:
„1. A  Fővállalkozó a  Beszerzési Szabályzat szerinti Felhívásban előírt feltételek útján biztosítja, hogy a  Projekthez 
alkalmazott gépek, berendezések és anyagok az  Európai Unió műszaki előírásainak megfeleljenek vagy azzal 
egyenértékűek legyenek.”

 2. A Felek közös értelmezése alapján az Egyezmény 6. Cikk 2. bekezdését az alábbiak szerint kell értelmezni:
„2. Felek mindent megtesznek, hogy a  MÁV Zrt. mint Megrendelő és a  Fővállalkozó között megállapodás jöjjön 
létre a  Projekt közös megvalósítását célzó együttműködésre vonatkozóan (a  továbbiakban: Fővállalkozói 
Szerződés). A Fővállalkozó kizárólag a létesítő okiratában (a továbbiakban: Alapszabály) a jelen Egyezmény alapján 
meghatározott tevékenységeket látja el, amelyeken túl semmilyen más tevékenységet nem láthat el, más piaci, 
gazdasági tevékenységet nem végezhet. A  Fővállalkozó az  Alapszabályban meghatározott tevékenységének 
ellátásával a  Megrendelő Projektre vonatkozó közfeladatainak ellátásában teljesítési segédként közreműködik, 
e körben – a MÁV Zrt. nevében és helyett eljárva – a Projekt megvalósításához szükséges beszerzéseket a Beszerzési 
Szabályzat szerint Ajánlatkérőként lebonyolítja, a  Projekt folyamat tekintetében menedzsment feladatokat lát 
el. A  Fővállalkozó a  Projekt közös megvalósításának jogi formáját testesíti meg a  2014/24/EU irányelv 9.  cikk 
(1)  bekezdés a)  pontjára figyelemmel. A  Fővállalkozó Alapszabályában meghatározott feladatait a  Fővállalkozói 
Szerződés csak megismétli. A  Fővállalkozó az  Alapszabályában meghatározott és a  Fővállalkozói Szerződésben 
megismételt feladatainak ellátásáért díjazásra, illetve bármilyen egyéb vagyoni előnyre nem jogosult. A Fővállalkozó 
részvényesei a  Projekt megvalósítását – a  Projekt jogerős használatbavételi engedélyének a  MÁV Zrt. általi 
kézhezvételét – követően kötelesek a Fővállalkozó végelszámolás útján jogutód nélkül történő megszüntetése iránt 
intézkedni. A  Felek megállapítják, hogy a  Projekt Fővállalkozójaként megalapított Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya, valamint a  MÁV Zrt. és a  Fővállalkozó között megkötött 
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Fővállalkozói Szerződés az  Egyezmény és a  jelen 2.  melléklet rendelkezéseinek és értelmezésének megfelelően 
kerültek megkötésre.”

 3. A Felek közös értelmezése alapján az Egyezmény 6. Cikk 3. bekezdését az alábbiak szerint kell értelmezni:
„3. A  Fővállalkozó cégformája zártkörűen működő részvénytársaság. A  Fővállalkozó és részvényesei nem 
vesznek részt közvetlenül a  Projekt kivitelezésében. A  Fővállalkozó valamennyi beszerzést a  jelen Egyezmény 
7.  Cikk 5. bekezdése szerinti Beszerzési Szabályzat alapján köteles lebonyolítani, a  MÁV Zrt. által részvényesi 
mellékszolgáltatásként nyújtott szolgáltatásokat kivéve. A  Fővállalkozó köteles a  Beszerzési Szabályzat szerinti 
Felhívásban feltételként előírni, hogy az  Ajánlattevőknek vállalniuk kell, hogy a  teljesítési biztosítékaikat, illetve 
biztosítéki céllal visszatartott pénzeszközeiket minden esetben közvetlenül a  MÁV Zrt-nek mint Megrendelőnek 
nyújtják.”

 4. A  Felek közös értelmezésére tekintettel az  Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat II.5.  pontjában 
az „Ajánlatkérő” fogalom tartalmát a Felek egybehangzóan az alábbiak szerint értelmezik:
„Ajánlatkérő”: a  Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint a  MÁV Zrt. mint Megrendelő és Szerződő Fél 
nevében és javára képviselőként eljáró Fővállalkozó.”
„Szerződő Fél”: a  Beszerzési Szabályzat alapján kötendő szerződések és a  beszerzési igény, valamint a  megkötött 
szerződések alapján megszerzett jogok és kötelezettségek tekintetében a MÁV Zrt.”

 5. A  Felek közös értelmezésére tekintettel az  Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat II.5.  pontjában 
a „Döntéshozó” fogalom tartalmát a Felek egybehangzóan az alábbiak szerint értelmezik:
„Döntéshozó”: az  Egyezmény 6.  cikk 1. bekezdése szerinti Fővállalkozó közgyűlése. A  Fővállalkozó működéséhez 
kapcsolódó, 200.000 EUR értékhatár alatti beszerzések esetében a  Döntéshozói feladatok ellátását a  Fővállalkozó 
közgyűlése a  Fővállalkozó igazgatóságára, vagy valamely, a  Fővállalkozó alapszabályában megjelölt 
tisztségviselőjére delegálhatja.”

 6. A  Felek közös értelmezésére tekintettel az  Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat II.5.  pontjában 
a „Hirdetmény” fogalom tartalmát a Felek egybehangzóan az alábbiak szerint értelmezik:
„Hirdetmény”: a TED-ben (Tenders Electronic Daily) és a MÁV Zrt. honlapján közzétett Felhívás.”

 7. Az Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat II.5. pontja az alábbi meghatározással egészül ki:
„Tpvt.”: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.”

 8. Az  Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat IV.2.2.  pontjának ötödik, az  értékelési szempontokra 
vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint értelmezendő:
„Az Ajánlatkérő – ide nem értve az  építési beruházásokra irányuló beszerzéseket – a  Felhívásban értékelési 
szempontként jelöli meg:
– elsősorban a  gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot (felsorolva és súlyozva az  ajánlati áron túli egyéb 

szempontokat is) vagy
– amennyiben a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat mint értékelési szempont megjelölése a beszerzési eljárás 

tárgya vagy a beszerzési eljárás értéke miatt nem indokolt, úgy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
Az Ajánlatkérő az  építési beruházásokra irányuló beszerzésekre vonatkozó Felhívásban értékelési szempontként 
a  gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot jelöli meg (az ajánlati áron túli egyéb szempontokat is felsorolva és 
súlyozva).”

 9. Az Egyezmény mellékletét képező Beszerzési Szabályzat az alábbi XIII. fejezettel egészül ki:
„XIII. JOGORVOSLAT
Az Ajánlatkérő a  Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott eljárásokat – így különösen a  versenytárgyalást 
és a  pályáztatást – úgy köteles lefolytatni, hogy a  versenyeztetés tisztaságát semmilyen módon ne sértse. 
A versenyeztetés tisztaságának megsértésére vonatkozó tilalom megsértése miatt a Beszerzési eljárás résztvevői és 
bármely érdekelt a Tpvt. 86. §-ával összhangban jogosult bírósághoz fordulni.”

 10. Jelen 2.  melléklet azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 7. (hetedik) napon lép hatályba, 
amelyben a  Felek értesítették egymást arról, hogy a  jelen 2.  melléklet hatályba lépéséhez szükséges belső jogi 
előírásaiknak eleget tettek.

Készült Budapesten, 2017. január hó 26. napján magyar, kínai és angol nyelven, két-két példányban, mindhárom 
szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya a Kínai Népköztársaság Kormánya 
 nevében nevében”
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4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 2. melléklet 10. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény 2. melléklete, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter 

– annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi XXXVI. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról 
szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, 
az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„TREATY ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN HUNGARY AND THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF VIET NAM

Hungary and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter jointly referred to as the “Parties”);
Taking into consideration the laws and regulations of the two States;
Considering to facilitate the successful reintegration of sentenced persons into society;
Considering that these objectives can be best fulfilled by giving foreign sentenced persons the opportunity to serve 
their sentences within their own society;
Recalling the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on  
18 January 1985 in Hanoi;
Noting that both Hungary and Viet Nam currently apply the terms of that Treaty;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Treaty:

 1.  “national” means a person who only has nationality of Hungary or nationality of Viet Nam;
 2.  “Transferring Party” means the State from which the sentenced person may be, or has been transferred;
 3.  “Receiving Party” means the State to which the sentenced person may be, or has been transferred;
 4.  “sentenced person” means a person who is detained in a prison or any other institution in the Transferring Party by 

virtue of a judgment made by a court of the Transferring Party on account of a criminal offence; and
 5.  “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court of the Transferring 

Party for a limited period of time or life imprisonment on account of a criminal offence.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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ARTICLE 2
GENERAL PRINCIPLES

 1.  The Parties shall cooperate in the widest possible manner in respect of the transfer of sentenced persons  
in accordance with the provisions of this Treaty.

 2.  A sentenced person may be transferred from the territory of the Transferring Party to the territory of the Receiving 
Party in accordance with the provisions of this Treaty in order to continue serving the sentence imposed on him  
or her by the Transferring Party.

 3.  A  sentenced person may express his or her interest to the Transferring Party or to the Receiving Party in being 
transferred under this Treaty.

 4.  The transfer of sentenced persons may be requested by either the Transferring Party or the Receiving Party.

ARTICLE 3
CENTRAL AUTHORITIES

 1.  For the purpose of implementing this Treaty, each Party shall designate a central authority.
a) The central authority of Hungary shall be the Ministry of Public Administration and Justice;
b) The central authority of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security.

 2.  Unless otherwise required by this Treaty, all communication concerning the transfer of sentenced persons under 
this Treaty shall be transmitted through the central authorities. The Parties shall notify each other about the changes 
regarding the central authorities through diplomatic channels.

ARTICLE 4
CONDITIONS FOR TRANSFER
Sentenced persons may be transferred under this Treaty only on the following conditions:

 1.  if the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according 
to the law of the Receiving Party or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

 2.  the sentenced person is a national of the Receiving Party, or had the last place of residence in the territory of the 
Receiving Party;

 3.  the Transferring and Receiving Parties agree on the transfer;
 4.  the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of the person’s age or physical or mental 

condition, one of the Parties considers it necessary, by his or her legal representative;
 5.  at the time the request for transfer is received, the sentenced person has still at least one year of the sentence  

to serve; in exceptional cases, the Parties may agree to a transfer even if the sentenced person has less than one year 
of the sentence to serve; and

 6.  the judgment is final and no other legal proceedings relating to the offence or any other offence committed by  
the sentenced person are pending in the Transferring Party.

ARTICLE 5
GROUNDS FOR REFUSAL OF TRANSFER
Under this Treaty, the Transferring Party shall refuse to transfer a  person who is serving a  sentence in any of the 
following circumstances:

 1.  There are grounds to believe that the sentenced person would be subjected to torture, retaliation or suppression  
in the Receiving Party.

 2.  The transfer would prejudice sovereignty, national security, public order or other essential interests of  
the Transferring Party.

 3.  The person has been convicted or acquitted by a court of the Receiving Party for the same offence, or the criminal 
proceedings have been terminated, or the execution of the sentence has been cancelled.

 4.  The sentence cannot be executed in the Receiving Party due to statute of limitation for carrying out the sentence  
or other reasons described in the law of the Receiving Party.

ARTICLE 6
PROCEDURES FOR TRANSFER

 1.  Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the Transferring Party of the substance 
of this Treaty.
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 2.  If a sentenced person expresses his or her interest in being transferred and the Transferring Party agrees to approve 
the request for transfer, the Transferring Party shall promptly inform the Receiving Party in writing, and provide the 
following information:
a) the name, the date and the place of birth of the sentenced person;
b) the residence and, if available, the permanent address of the sentenced person in the Receiving Party;
c) a statement of the facts upon which the conviction and sentence were based;
d) the nature, duration and date of commencement of the sentence, the termination date of the sentence,  

if applicable, and the length of time already served by the sentenced person and any remission to which he 
or she is entitled on account of work done, good behaviour, pre-trial confinement or other reasons;

e) a copy of the judgment and information about the law on which it is based; and
f) if available, any other additional information, including medical or social reports on the sentenced person, 

which may be of significance for the sentenced person’s transfer and for the continued enforcement of his  
or her sentence.

 3.  If a sentenced person expresses his or her interest in being transferred to the Receiving Party, the Receiving Party 
shall so inform the Transferring Party. If the Transferring Party is willing, in principle, to approve the request for 
transfer, the Transferring Party shall promptly inform the Receiving Party in writing, and provide the information 
referred to in paragraph 2 of this Article.

 4.  If the Receiving Party, having considered the information which the Transferring Party has provided, is willing  
to proceed with the transfer, it shall promptly inform the Transferring Party in writing, and provide the following 
information:
a) a statement indicating that the sentenced person is a national of the Receiving Party for the purposes of this 

Treaty;
b) a  copy of the relevant laws of the Receiving Party which provides that the acts or omissions on account  

of which the sentence has been imposed in the Transferring Party constitute a  criminal offence according  
to the law of the Receiving Party, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

c) a  statement of the effect, in relation to the sentenced person, of any law or regulation relating to that 
person’s detention in the Receiving Party after that person’s transfer, including a  statement, if applicable,  
of the effect of paragraph 3 of Article 10 upon that person’s transfer; and

d) a  statement of any outstanding charges, convictions or criminal investigations in respect of the sentenced 
person.

 5.  If the Transferring Party is willing to proceed with the transfer, it shall promptly provide the Receiving Party with the 
following:
a) a declaration containing the sentenced person’s consent to the transfer; and
b) the written confirmation of the Transferring Party’s agreement to the transfer.

 6.  Where the Parties have agreed to the transfer, they shall make arrangements for the transfer of the sentenced 
person. Surrender of the sentenced person shall occur on a date and at a place agreed upon by both Parties.

 7.  If either Party decides not to agree to the transfer, it shall promptly inform the other Party of its decision in writing.
 8.  The Transferring Party shall inform the sentenced person in writing of any action taken by the Transferring Party  

or the Receiving Party under the preceding paragraphs of this Article.

ARTICLE 7
VERIFICATION OF CONSENT

 1.  The Transferring Party shall ensure that a sentenced person who gives consent to his or her transfer under this Treaty 
does so voluntarily and with knowledge of the consequences thereof. The procedure for giving such consent shall 
be governed by the law of the Transferring Party.

 2.  The Transferring Party shall permit a representative, designated by the Receiving Party, to contact directly with the 
sentenced person to verify his or her consent with the transfer in accordance with paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8
EFFECT OF THE TRANSFER IN THE TRANSFERRING PARTY
Taking over the sentenced person by the authorities of the Receiving Party shall have the effect of suspending the 
enforcement of the sentence by the authorities of the Transferring Party.
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ARTICLE 9
REVIEW OF JUDGMENT
The Transferring Party shall retain exclusive jurisdiction for the review of the judgment.

ARTICLE 10
CONTINUED ENFORCEMENT

 1.  In case of continued enforcement, the Receiving Party shall enforce the sentence as if the sentence had been 
imposed in the Receiving Party.

 2.  The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures of the 
Receiving Party, including those governing the conditions of imprisonment, the confinement or other deprivation 
of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation  
of liberty by parole, conditional release, remission or otherwise.

 3.  If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Receiving Party, that Party may adapt 
the sanction in accordance with the punishment or measure prescribed by its own law for a similar offence. When 
adapting the sentence, the appropriate authorities of the Receiving Party shall be bound by the findings of facts, 
insofar as they appear from any opinion, conviction, judgment, or sentence imposed in the Transferring Party. The 
adapted sentence shall be neither more severe than that imposed by the Transferring Party in terms of nature  
or duration, nor exceed the maximum penalty prescribed by the law of the Receiving Party. When adapting the 
sentence, the competent authority of the Receiving Party may, however, not convert a life imprisonment to another 
penalty.

 4.  The Receiving Party shall modify or terminate the enforcement of the sentence, as soon as it is informed of any 
decision made by the Transferring Party to pardon the sentenced person, or of any other decision or measure of the 
Transferring Party that results in cancellation or reduction of the sentence.

 5.  If the Transferring Party requires, the Receiving Party shall provide the following information to the Transferring 
Party in relation to the continued enforcement of the sentence:
a) the date when the execution of the sentence has been completed;
b) if the sentenced person has escaped from custody before the sentence has been completed;
c) if the sentenced person is unable to complete the sentence for any reason; or
d) if the Transferring Party so requests, a report on the enforcement of the sentence.

ARTICLE 11
CONVERSION OF THE SENTENCE

 1.  In the case of conversion of sentence, the procedures provided for by the law of the Receiving Party apply.  
When converting the sentence, the competent authority:
a) shall be bound by the findings of the facts insofar as they appear explicitly or implicitly from the judgment 

imposed in the Transferring Party;
b) shall deduct the full period of deprivation of liberty served by the sentenced person; and
c) shall not aggravate the penal position of the sentenced person, and shall not be bound by any minimum 

which the law of the Receiving Party may provide for the offence or offences committed.
 2.  If the conversion procedure takes place after the transfer of the sentenced person, the Receiving Party shall

a) ensure to conduct the conversion procedure quickly and complete it before full period of deprivation  
of liberty has been served;

b) keep that person in custody or otherwise ensure his or her presence in the Receiving Party pending  
the outcomes of the procedure.

ARTICLE 12
TRANSIT

 1.  A  Party shall, in accordance with its national laws, grant a  request for transit of a  sentenced person through its 
territory if such a  request is made by the other Party and that Party has agreed with a  third State on the transfer  
of that person to or from its territory.

 2.  A Party may refuse to grant transit:
a) if the sentenced person is one of its nationals, or
b) if the offence for which the sentence was imposed is not an offence under its national law.
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 3.  No request for transit shall be required if transport is by air over the territory of a  Party and no landing there is 
scheduled. However that Party shall be notified of any such transit.

ARTICLE 13
LANGUAGE AND COSTS

 1.  Requests for transfer as well as the documents and declarations shall be submitted in the language of the 
Transferring Party, furnished with translation in English.

 2.  All costs incurred in relation to the transfer of the sentenced person or the continued enforcement of the sentence 
after transfer shall be borne by the Receiving Party, except costs incurred exclusively within the territory of the 
Transferring Party.

ARTICLE 14
OTHER AGREEMENTS
This Treaty shall not affect the rights or obligations of the Parties under treaties or other international agreements  
to which any of them is a Party.

ARTICLE 15
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the interpretation, application, or implementation of this Treaty shall be resolved 
through negotiations between the central authorities. If the central authorities are unable to reach an agreement,  
the dispute shall be resolved by the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 16
FINAL PROVISIONS

 1.  This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through 
diplomatic channels in which the Parties notify each other on the completion of the necessary internal legal 
procedures for the entry into force of the Treaty.

 2.  This Treaty shall be applicable to the transfer of sentenced persons who have been sentenced either before or after 
the entry into force of this Treaty.

 3.  Upon the entry into force of this Treaty, Articles 79–95 of the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family 
Law and Criminal Matters signed on 18 January 1985 in Hanoi, shall cease to have any effect.

 4.  This Treaty will remain in force for an indefinite period.
 5.  Either Party may terminate this Treaty at any time by notice in writing to the other Party through diplomatic 

channels. Termination shall take effect six months after the date on which the notice is received.
 6.  Notwithstanding any termination, this Treaty shall continue to apply to the enforcement of the sentences  

of sentenced persons who have been transferred under this Treaty before the date on which such termination takes 
effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized in accordance with their respective national laws, 
have signed this Treaty.

DONE at Budapest in duplicate, on the 16th day of September in the year of 2013, in the Hungarian, Vietnamese and 
English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text 
shall prevail.

 FOR HUNGARY FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM”

„A MAGYARORSZÁG ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, AZ ELÍTÉLTEK 
ÁTSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság (a továbbiakban együttesen: „a Felek”);
Figyelembe véve a két állam törvényeit és rendelkezéseit;
Tekintettel az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének megkönnyítésére;
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Tekintettel arra, hogy ezek a  célok azáltal teljesíthetők legjobban, ha a  külföldi elítéltek lehetőséget kapnak 
büntetésük saját társadalmukban történő letöltésére.
Emlékeztetve a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 1985. január 18-án aláírt 
szerződésre;

Megjegyezve, hogy jelenleg mind Magyarország, mind pedig Vietnam e szerződés rendelkezéseit alkalmazza.

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK
MEGHATÁROZÁSOK
A jelen Egyezmény alkalmazásában:

 1.  „állampolgár” az a személy, aki csak magyar vagy csak vietnami állampolgársággal rendelkezik;
 2.  „átszállító Fél” az az állam, amelyből az elítélt átszállítható, vagy átszállításra került;
 3.  „fogadó Fél” az az állam, amelybe az elítélt átszállítható, vagy átszállításra került;
 4.  „elítélt” az  a  személy, akit az  átszállító Fél bírósága által bűncselekmény elkövetése miatt hozott ítélet alapján 

az átszállító Fél valamely büntetés-végrehajtási vagy más intézményében fogva tartanak; és
 5.  „ítélet” az  átszállító Fél bírósága által bűncselekmény elkövetése miatt elrendelt, meghatározott ideig vagy 

életfogytig tartó szabadságtól megfosztással járó büntetés vagy intézkedés.

2. CIKK
ÁLTALÁNOS ELVEK

 1.  A  Felek a  jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, a  lehető legszorosabban együttműködnek az  elítéltek 
átszállítása terén.

 2.  Az elítélt a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, a rá kiszabott büntetés letöltésének folytatása céljából 
az átszállító Fél területéről a fogadó Fél területére szállítható át.

 3.  Az elítélt kifejezheti azon kívánságát az átszállító Fél vagy a fogadó Fél felé, hogy az Egyezmény alapján átszállításra 
kerüljön.

 4.  Az elítélt átszállítását az átszállító Fél és a fogadó Fél egyaránt kérheti.

3. CIKK
KÖZPONTI HATÓSÁGOK

 1.  A jelen Egyezmény végrehajtására mindkét Fél központi hatóságot jelöl ki.
a) Magyarország központi hatósága a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium;
b) Vietnam központi hatósága a Közbiztonsági Minisztérium.

 2.  Ha a  jelen Egyezmény másképpen nem rendeli, akkor az  elítéltek jelen Egyezmény alapján történő átszállításával 
kapcsolatos mindenfajta kommunikáció a  központi hatóságokon keresztül történik. A  központi hatóságokkal 
kapcsolatos változásokról a Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

4. CIKK
AZ ÁTSZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI
A jelen Egyezmény alapján az elítélt csak az alábbi feltételek teljesülése esetén szállítható át:

 1.  ha azok a  cselekmények vagy mulasztások, amelyek miatt az  ítélet kiszabásra került, a  fogadó Fél joga szerint 
bűncselekmények, vagy azok lennének, ha a területén követték volna el őket;

 2.  az elítélt a fogadó Fél állampolgára, vagy legutóbbi lakóhelye a fogadó Fél területén volt;
 3.  az átszállító és a fogadó Fél az átszállítással egyetért;
 4.  az elítélt, illetve – ha az elítélt kora, fizikai vagy elmeállapota miatt a két állam valamelyike szükségesnek tartja – jogi 

képviselője az átszállításhoz hozzájárult;
 5.  az  átszállítás iránti kérelem kézhezvételekor az  elítéltnek még legalább egy év letöltendő büntetése van hátra; 

kivételes esetben a Felek akkor is megállapodhatnak az átszállításban, ha az elítélt által letöltendő büntetésből egy 
évnél rövidebb idő van hátra; és

 6.  az  ítélet jogerős, és az átszállító Fél államában semmilyen más, a bűncselekménnyel vagy az elítélt által elkövetett 
más bűncselekménnyel kapcsolatos jogi eljárás nincs folyamatban.
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5. CIKK
ÁTSZÁLLÍTÁS-MEGTAGADÁSI OKOK
A jelen Egyezmény alapján az  átszállító Fél az  alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén megtagadja 
az ítéletét töltő személy átszállítását:

 1.  Okkal feltételezhető, hogy a fogadó Fél államában az elítéltet kínzás, megtorlás vagy elnyomás alá vetnék.
 2.  Az átszállítás sértené az átszállító Fél szuverenitását, nemzetbiztonságát, közrendjét vagy más lényeges érdekét.
 3.  Az  elítéltet a  fogadó Fél bírósága ugyanazon bűncselekmény miatt már elítélte vagy felmentette, vagy 

a büntetőeljárás, illetve az ítélet végrehajtása megszüntetésre került.
 4.  Az ítélet a végrehajtás elévülése vagy a fogadó Fél jogában meghatározott egyéb ok miatt a fogadó Fél államában 

nem hajtható végre.

6. CIKK
AZ ÁTSZÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS

 1.  Az  átszállító Fél köteles tájékoztatni az  Egyezmény lényegéről minden olyan elítéltet, akire az  Egyezmény 
vonatkozhat.

 2.  Ha az  elítélt kifejezi azon kívánságát, hogy az  Egyezmény alapján átszállításra kerüljön, és az  átszállító Fél ehhez 
hozzájárul, akkor az  átszállító Fél a  legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a  fogadó Felet, és közli az  alábbi 
adatokat:
a) az elítélt neve, születési ideje és helye;
b) az elítélt tartózkodási helye és – amennyiben rendelkezésre áll – állandó lakcíme a fogadó Fél területén;
c) az elítélés és a kiszabott ítélet alapjául szolgáló tényállás;
d) az  ítélet jellege, tartama, megkezdésének és – amennyiben annak helye van – befejezésének időpontja, 

az  elítélt által már letöltött büntetés tartama, továbbá minden olyan büntetéscsökkentés, amire elvégzett 
munka, jó magaviselet, előzetes fogvatartás vagy egyéb ok alapján az elítélt jogosult;

e) az ítélet másolata, és tájékoztatás arról a jogszabályról, amelyen az ítélet alapul; és
f ) ha rendelkezésre áll, akkor bármilyen további információ, beleértve az  elítélt személlyel kapcsolatos 

olyan egészségügyi vagy szociális jelentést is, amelynek jelentősége lehet az  elítélt átszállítása, és az  ítélet 
végrehajtásának folytatása tekintetében.

 3.  Ha az  elítélt kifejezi azon kívánságát, hogy a  fogadó Félhez kerüljön átszállításra, akkor a  fogadó Fél értesíti 
erről az  átszállító Felet. Ha az  átszállító Fél elvben hajlandó jóváhagyni az  átszállítási kérelmet, akkor írásban 
haladéktalanul értesíti erről a fogadó Felet, és közli a jelen cikk 2. bekezdésében meghatározott adatokat.

 4.  Ha az  átszállító Fél által közölt információk alapján a  fogadó Fél hajlandó az  átszállításra, akkor erről írásban 
haladéktalanul értesíti az átszállító Felet, és közli az alábbi információkat:
a) nyilatkozatot arról, hogy a jelen Egyezmény céljaira az elítélt a fogadó Fél állampolgára;
b) a  fogadó Állam azon releváns jogszabályait, amelyek kimondják, hogy az  átszállító Fél államában kiszabott 

ítélet alapjául szolgáló cselekmények vagy mulasztások bűncselekménynek minősülnek a  fogadó Fél joga 
szerint, vagy bűncselekménynek minősülnének, ha a fogadó Fél területén követték volna el őket;

c) nyilatkozatot arról, hogy az  átszállítást követő, a  fogadó Félnél történő fogvatartásra vonatkozó törvények 
és rendeletek milyen hatással járnak az  elítéltre, beleértve – amennyiben annak helye van – a  10.  cikk  
3. bekezdésének az elítélt átszállítására gyakorolt hatását is; és

d) nyilatkozatot az elítélt tekintetében függőben lévő bármely vádról, elítélésről vagy bűnügyi nyomozásról.
 5.  Ha az  átszállító Fél hajlandó az  átszállításra, akkor haladéktalanul megküldi a  fogadó Félnek az  alábbi 

dokumentumokat:
a) egy, az elítélt által tett, az átszállításhoz hozzájáruló nyilatkozatot; és
b) az átszállító Fél átszállításra vonatkozó egyetértésének írásbeli megerősítését.

 6.  Ha a Felek az átszállításban megállapodtak, akkor intézkednek az elítélt átszállítása iránt. Az elítélt átadására abban 
az időpontban és azon a helyen kerül sor, amelyben a Felek megállapodnak.

 7.  Ha valamelyik Fél úgy dönt, hogy nem egyezik bele az átszállításba, akkor döntéséről haladéktalanul, írásban értesíti 
a másik Felet.

 8.  Az  átszállító Fél írásban értesíti az  elítéltet az  átszállító Fél, illetve a  fogadó Fél által a  jelen cikk előző bekezdése 
alapján tett minden intézkedésről.
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7. CIKK
A HOZZÁJÁRULÁS ELLENŐRZÉSE

 1.  Az  átszállító Fél biztosítja, hogy az  Egyezmény alapján történő átszállításhoz hozzájáruló elítélt önként és 
a  következmények teljes tudatában teszi ezt. A  hozzájárulás megadására vonatkozó eljárásra az  átszállító Fél joga 
irányadó.

 2.  Az  átszállító Fél engedélyezi, hogy egy, a  fogadó Fél által kijelölt képviselő közvetlenül kapcsolatba lépjen 
az  elítélttel abból a  célból, hogy ellenőrizze az  elítélt által az  átszállításához adott hozzájárulás jelen cikk  
1. bekezdésének való megfelelését.

8. CIKK
AZ ÁTSZÁLLÍTÁS HATÁSA AZ ÁTADÓ ÁLLAMRA
Az elítélt fogadó Fél hatóságai általi átvétele azzal a  hatással jár, hogy a  büntetés átszállító Fél hatóságai általi 
végrehajtása felfüggesztésre kerül.

9. CIKK
AZ ÍTÉLET FELÜLVIZSGÁLATA
Az átszállító Fél kizárólagos joghatóságot tart fenn az ítélet felülvizsgálatára.

10. CIKK
A VÉGREHAJTÁS FOLYTATÁSA

 1.  A végrehajtás folytatása esetén a  fogadó Fél úgy hajtja végre az  ítéletet, mintha az a  fogadó Fél államában került 
volna kiszabásra.

 2.  Az  ítélet átszállítást követő végrehajtásának folytatására a  fogadó Fél joga és eljárásai irányadók, beleértve 
a  szabadságvesztés feltételeire, az  elzárásra vagy a  szabadságtól megfosztás egyéb formáira, valamint 
a  szabadságvesztés, az  elzárás vagy egyéb szabadságtól megfosztás tartamának próbára bocsátás, feltételes 
szabadlábra helyezés, büntetéselengedés vagy egyéb ok miatti csökkentésére vonatkozó jogszabályokat és 
eljárásokat is.

 3.  Ha az  ítélet természete vagy tartama összeegyeztethetetlen a  fogadó Fél jogával, akkor a  fogadó Fél átalakíthatja 
a  szankciót a  hasonló bűncselekményre belső joga által előírt büntetésre vagy intézkedésre. Az  ítélet átalakítása 
során a  fogadó Fél megfelelő hatóságai kötve vannak az  átszállító Fél államában hozott véleményből, elítélésből, 
ítéletből vagy szankcióból kitűnő ténymegállapításhoz. Az  átalakított ítélet a  büntetés nemét és tartamát illetően 
nem lehet súlyosabb az átszállító Fél által kiszabott ítéletnél, és nem haladhatja meg a fogadó Fél joga szerint előírt 
maximumot. Életfogytig tartó szabadságvesztést azonban a fogadó Fél illetékes hatósága az ítélet átalakítása során 
nem változtathat át más büntetésre.

 4.  A  fogadó Fél haladéktalanul módosítja vagy befejezi az  ítélet végrehajtását, mihelyt az  átszállító Fél által hozott, 
az  elítéltet kegyelemben részesítő határozatról, illetve az  ítélet megszüntetését vagy csökkentését eredményező 
döntésről vagy intézkedésről értesítést kap.

 5.  Az  átszállító Fél kérelmére a  fogadó Fél az  ítélet végrehajtásának folytatásával kapcsolatosan értesíti az  átszállító 
Felet:
a) azon időpontról, amikor az ítélet végrehajtása befejeződött;
b) ha az elítélt az őrizetből a büntetés letöltése előtt megszökött;
c) ha az elítélt bármilyen okból nem képes letölteni az ítéletet; vagy
d) ha az átszállító Fél külön jelentést kér az ítélet végrehajtásáról.

11. CIKK
AZ ÍTÉLET ÁTALAKÍTÁSA

 1.  Az ítélet átalakításakor a fogadó Fél joga szerinti eljárás alkalmazandó. Az ítélet átalakításakor az illetékes hatóság:
a) kötve van az átszállító Fél államában hozott ítéletből közvetlenül vagy közvetve kitűnő ténymegállapításhoz;
b) az elítélt által már letöltött szabadságvesztés büntetés tartamát teljes egészében beszámítja; és
c) nem súlyosbíthatja az  elítélt büntetőjogi helyzetét, és nincs kötve azon büntetési minimumhoz, amit 

a fogadó Fél joga az elkövetett bűncselekményre előír.
 2.  Ha az átalakítási eljárásra az elítélt átszállítása után kerül sor, akkor a fogadó Fél

a) biztosítja az  átalakítási eljárás gyors lefolytatását, és a  szabadságvesztés teljes tartamának letöltése előtt 
befejezi az eljárást;

b) az eljárás befejezéséig őrizetben tartja az elítéltet, vagy más módon biztosítja az elítélt jelenlétét a fogadó Fél 
államában.
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12. CIKK
ÁTMENŐ SZÁLLÍTÁS

 1.  A  Fél – nemzeti jogával összhangban – engedélyezi valamely elítélt átszállítását a  területén, ha a  másik Fél erre 
irányuló kérelmet terjeszt elő, és ez a Fél egy harmadik állammal már megállapodott az elítélt ezen Fél területére 
vagy területéről történő átszállításáról.

 2.  A Fél az átmenő szállítás engedélyezését megtagadhatja:
a) ha az elítélt saját állampolgára; vagy
b) ha az a bűncselekmény, amely miatt az ítélet kiszabásra került, nemzeti joga szerint nem bűncselekmény.

 3.  Nem szükséges az  átmenő szállítás engedélyezését kérni, ha a  szállítás a  Fél területe felett légi úton történik, és 
leszállást nem terveznek. A Felet azonban értesíteni kell az ilyen átmenő szállításról.

13. CIKK
NYELVHASZNÁLAT ÉS KÖLTSÉGEK

 1.  Az  átszállítás iránti kérelmet, valamint a  dokumentumokat és a  nyilatkozatokat az  átszállító Fél nyelvén kell 
benyújtani, s azokat angol nyelvű fordítással kell ellátni.

 2.  Az elítélt átszállításával, illetve az ítélet végrehajtásának az átszállítást követő folytatásával kapcsolatosan felmerült 
összes költséget a fogadó Fél viseli, kivéve azon költségeket, amelyek kizárólag az átszállító Fél területén keletkeztek.

14. CIKK
EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
A jelen Egyezmény nem érinti a  Felek azon egyezményekből vagy más nemzetközi megállapodásokból fakadó 
jogait vagy kötelezettségeit, amelyekben bármelyikük részes Fél.

15. CIKK
VITARENDEZÉS
A jelen Egyezmény értelmezéséből, alkalmazásából vagy végrehajtásából eredő esetleges vitákat a  központi 
hatóságok közötti tárgyalások útján kell rendezni. Ha a  központi hatóságok nem tudnak egyetértésre jutni, akkor 
a vitát a Felek diplomácia úton rendezik.

16. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1.  A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.

 2.  A jelen Egyezményt azon elítéltek átszállítására kell alkalmazni, akikre akár a jelen Egyezmény hatályba lépése előtt, 
akár azt követően ítéletet szabtak ki.

 3.  A  jelen Egyezmény hatálybalépésével a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban,  
1985. január 18-án aláírt szerződés 79–95. cikkei hatályukat vesztik.

 4.  A jelen Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban.
 5.  A  jelen Egyezményt a  másik Félnek diplomáciai úton megküldött írásbeli felmondással bármelyik Fél bármikor 

felmondhatja. A felmondás a kézhezvétel időpontjától számított hat (6) hónap elteltével lép hatályba.
 6.  A  jelen Egyezmény – a  felmondás ellenére – alkalmazandó marad az  olyan elítéltekkel szemben kiszabott 

büntetések végrehajtására, akik ezen Egyezmény alapján a felmondás hatálybalépése előtt kerültek átszállításra.

FENTIEK HITELÉÜL, a saját nemzeti joguk szerint kellően meghatalmazott alulírottak aláírják a jelen Egyezményt.

KÉSZÜLT két eredeti példányban Budapesten, 2013. szeptember 16. napján magyar, vietnami és angol nyelven, 
amelyek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG a VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
 RÉSZÉRŐL RÉSZÉRŐL”
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4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 16. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (5) Az 1986. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság 

között a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt 
szerződésnek az Egyezmény 16. cikk 3. bekezdésében található módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe 
foglalt magyar nyelvű szövegének közzétételéről az igazságügyért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi XXXVII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 
szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság 
Kormánya között a  kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN HUNGARY  
AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Hungary and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter jointly referred to as “the Parties”);
Desiring to maintain and strengthen the ties between the two States;
Desiring to establish more effective cooperation between the two States in the investigation, prosecution, judicial 
proceedings in criminal matters and the execution of sentences, especially in the fight against organized crime and 
terrorism;
Desiring to improve the judicial cooperation in criminal matters between the two States in accordance with their 
national laws and regulations;
Recalling the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on 18 January 
1985 in Hanoi;
Noting that both Hungary and Viet Nam currently apply the terms of that Convention;

Have agreed as follows:

Article 1
Scope of assistance

 1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and their respective national laws, provide each other the widest 
mutual assistance in criminal matters.

 2. Such assistance may consist of:
a) serving documents;
b) summoning witnesses, victims and experts;

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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c) taking evidence and obtaining statements, also possibly by video conference;
d) the transfer of proceedings in criminal matters;
e) the temporary transfer of sentenced persons to assist in investigations or give evidence in the Requesting 

Party;
f ) taking measures to trace, search, restrain, freeze, seize or confiscate proceeds and/or instrumentalities of 

crime;
g) exchanging information and documents;
h) any other form of assistance consistent with the objects of this Treaty which is not inconsistent with the 

national law of the Requested Party.
 3. This Treaty does not apply to:

a) the extradition, or the arrest or detention of any person with a view to extradite that person;
b) the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party, except to 

the extent permitted by the national law of the Requested Party and this Treaty;
c) the transfer of sentenced persons in order to serve sentences.

Article 2
Central Authorities

 1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the application of this Treaty.
 2. The following agencies are designated as the Central Authorities as this Treaty comes into effect:

a) for Hungary, the Minister responsible for Justice and the Prosecutor General;
b) for the Socialist Republic of Viet Nam, the Supreme People’s Procuracy.

 3. Either Party shall inform the other on any change of its Central Authority provided in paragraph 2 of this Article 
through diplomatic channels.

 4. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities shall directly communicate with each other. Where necessary, 
the Parties may communicate through diplomatic channels.

Article 3
Content and form of requests

 1. The letter of request for assistance shall include:
a) the name and address of the competent authority by which the request is made;
b) the name and address of the competent authority to which the request is sent;
c) information on the identity and residence of the person, the official name and address of the entity or 

organization or its head office to whom or which the request relates;
d) a description of the assistance sought, the purpose of the request, the nature and relevant facts of the case, 

indication of the applicable provisions of the national law of the Requesting Party, including the provisions 
of the statute of limitations and the extract from the criminal law, stipulating responsibility for an offence 
for which the legal assistance is requested, the status of the case and the time limit within which the request 
should be executed;

e) in case banking information is requested, the rogatory letters shall expressly state that the banking 
information provided upon the request shall be used solely for the purposes of the criminal proceedings with 
regard to the requested legal assistance;

f ) in case of a request to trace, search, restrain, freeze, seize or confiscate proceeds and/or instrumentalities of 
crime, a description of the property and premises requested to be searched, the identity of the person, who 
holds these items, the grounds to believe that the proceeds and/or instrumentalities of crime are to be found 
in the Requested Party, and the decision of the competent authority by which the measure was ordered.

 2. The letter of request for assistance may include:
a) information on the identity and residence of the witness, victim or expert;
b) in case of a  request for obtaining evidence, a  description of information, evidence, documents or items to 

be rendered and, if necessary, a  description and identity of the person who is required to render such 
information, evidence, documents or items;

c) the nature of tasks, a list of questions and requirements for the summoned witness, victim or expert;
d) measures applicable to the request that would likely result in locating or seizing proceeds and/or 

instrumentalities of crime;
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e) requirements or procedures that the Requesting Party wishes to be followed to facilitate the execution of the 
request, including forms or manners in which information, evidence, documents or items are to be provided;

f ) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;
g) the purpose, intended date and schedule of the visit if competent officer(s) of the Requesting Party wishes to 

travel to the territory of the Requested Party for the purpose of attending the execution of the request;
h) the criminal judgment or order of a court and other information, evidence, documents or items necessary for 

the execution of the request.
 3. If the Requested Party considers that the information contained in the letter of request is not sufficient to enable the 

request to be dealt with under this Treaty, it shall request additional information in writing and set a specific time 
limit within which such additional information should be received.

 4. The request shall be made in writing. In urgent cases and permitted by the Requested Party, the Parties may 
communicate by fax or e-mail, with subsequent transmission of the originals.

 5. The letter of request and its supporting documents shall be made in the language of the Requesting Party and 
accompanied by a translation into the language of the Requested Party or English.

Article 4
Refusal or postponement of assistance

 1. Assistance under this Treaty shall be refused in any of the following cases:
a) the request is inconsistent with an international agreement of which the Requested Party is the member or is 

inconsistent with the national law of the Requested Party;
b) the request would prejudice sovereignty, national security or other essential interests of the Requested Party;
c) the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which that person has been 

finally convicted, acquitted or pardoned in the Requested Party;
d) the request relates to an offence that could be no longer prosecuted by reason of lapse of time under the 

national law of the Requested Party;
e) the request relates to an act or omission that does not constitute an offence under the national law of the 

Requested Party;
f ) the criminal proceedings are related to:

i. an offence which the Requested Party considers to be of political nature; or
ii. a purely military offence which does not constitute an offence under ordinary criminal law.

 2. Assistance may be postponed by the Requested Party if the execution of the request would interfere with an 
ongoing investigation, prosecution, court proceedings or enforcement of a  judgment in the territory of the 
Requested Party.

 3. Before refusing a request or postponing its execution under this Article, the Requested Party shall:
a) promptly inform the Requesting Party of the reason(s) for any refusal or postponement; and
b) consult with the Requesting Party whether assistance may be provided subject to certain conditions as the 

Requested Party deems necessary.
 4. If the Requesting Party accepts assistance subject to the conditions provided in paragraph 3 b) of this Article, it shall 

comply with them.

Article 5
Execution of requests

 1. The Requested Party shall execute the request in accordance with its national law and, insofar as it is not 
inconsistent with its national law, in the manner requested by the Requesting Party.

 2. Upon request, the Requested Party shall inform the Requesting Party of the date and place of the execution of the 
request for assistance.

 3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances which are likely to cause a delay 
in executing the request.

 4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the results of assistance.
 5. Documents submitted as the execution of the request shall be made in the official language of the Requested Party.

Article 6
Service of documents

 1. The Requested Party shall, insofar as its national law permits, serve the documents sent by the Requesting Party.
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 2. A  request for serving a  document requiring the attendance of a  witness, victim or expert shall be sent to the 
Requested Party not less than ninety (90) days before the date on which the attendance is required in the 
Requesting Party. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.

 3. The Requested Party shall send to the Requesting Party the proof of service of the document. If service cannot be 
executed, the Requesting Party shall be informed of the reasons.

Article 7
Provision of information and documents

 1. The Requested Party shall provide information and copies of documents or records requested through mutual legal 
assistance in criminal matters.

 2. The Requested Party may provide information and the copy of any document or record in the same manner and 
condition as provided to its national competent authorities.

 3. The Requested Party may provide copies of original documents or records, except in cases when the Requesting 
Party requires authenticated copies of these or the originals.

Article 8
Return of materials to the Requested Party
The Requesting Party shall, upon request of the Requested Party, return the materials provided under this Treaty 
when they are no longer necessary for the purposes of the criminal proceedings specified in the request.

Article 9
Search and seizure
The Requested Party shall, insofar as its national law permits, carry out search warrants against persons or premises 
to search and seize materials, documents or items of evidence that is necessary for a criminal case in the Requesting 
Party. In this case, the rights of bona fide third parties are respected and protected.

Article 10
Taking evidence and obtaining statements

 1. The Requested Party shall, upon request and in compliance with its national law, obtain testimonies or statements 
of persons or require them to provide evidence in order to transmit those to the Requesting Party.

 2. A person who is called upon to give evidence under this Article may decline to give evidence where either:
a) the national law of the Requested Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar 

circumstances in domestic criminal procedures in the Requested Party; or
b) the national law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar 

circumstances in domestic criminal procedures in the Requesting Party.
 3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the 

national law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, upon request, provide a formal certification on the 
existence of such a right or obligation to the Requested Party.

 4. For the purpose of this Article, the giving or taking of evidence shall include the provision of documents, records or 
other materials.

Article 11
Temporary transfer of sentenced persons to assist in investigations or give evidence in the Requesting 
Party

 1. A  sentenced person in the Requested Party may be, upon the request of the Requesting Party, temporarily 
transferred to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

 2. The Requested Party shall only transfer the sentenced person to the Requesting Party if:
a) that person consents to the transfer to assist in investigations or give evidence; and
b) the Requesting Party agrees to comply with specific conditions required by the Requested Party concerning 

the custody and safety of the transferred person.
 3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be 

held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as the person provided in Article 12.
 4. The transferred person under this Article shall be kept in custody in the territory of the Requesting Party and shall 

be returned to the Requested Party in the manner the Parties have arranged at the conclusion of the matter in 



7088 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 

relation to which the transfer was sought or at such earlier time as the person’s presence is no longer required. The 
period during which such person was transferred and under custody in the Requesting Party shall be deducted from 
the period of his/her imprisonment.

Article 12
Requesting other persons to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party

 1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party may invite a person who is not subject to Article 11 
of this Treaty to travel to the Requesting Party to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

 2. The Requested Party shall, if satisfied with arrangements for the person’s safety under an assurance in writing made 
by the Requesting Party, invite that person to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party. That 
person shall be informed of accommodation, travelling and any expenses or allowances payable in the Requesting 
Party. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the person’s response and, if the person consents, 
take the necessary steps to execute the request.

Article 13
Rule of speciality

 1. The person present in the Requesting Party under the request subject to either Article 11 or Article 12 of this Treaty:
a) shall not be detained, prosecuted, punished or deprived of his/her personal liberty in the Requesting Party, 

and shall not be subjected to any civil suit if such civil suit cannot be commenced without the person’s 
presence in the Requesting Party, in respect of any act or omission of the person that is alleged to have 
occurred before the person’s departure from the Requested Party;

b) shall not, without that person’s consent, give evidence in any criminal procedure or assist in any investigation 
other than the criminal proceedings in respect of which the request is made.

 2. Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party 
within a period of fifteen (15) consecutive days after that person has been officially notified that his/her presence is 
no longer required or, having left, has voluntarily returned.

 3. The person who does not consent to assist in investigations or give evidence under Article 11 or Article 12 of this 
Treaty shall not be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure in the Requesting Party or in the 
Requested Party.

 4. The person who consents to assist in investigations or give evidence under Article 11 or Article 12 of this Treaty shall 
not be prosecuted for that person’s statement, except that he/she makes false statements.

Article 14
Proceeds and instrumentalities of crime

 1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether proceeds and/or instrumentalities of the 
alleged crime are located in its territory and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries.

 2. Where suspected proceeds and/or instrumentalities of crime are found in its territory, the Requested Party shall 
take measures as are permitted by its national law to secure or confiscate such proceeds and/or instrumentalities 
of crime. The Requested Party may, to the extent permitted by its national law, return the proceeds and/or 
instrumentalities of crime to the Requesting Party. The return of such proceeds and/or instrumentalities of crime 
shall only be executed when there is a  final decision made by a  court or another competent authority of the 
Requesting Party.

 3. In the application of this Article, any rights of the Requested Party and of bona fide third parties are respected and 
protected.

 4. For the purpose of this Treaty, “proceeds of crime” shall mean any assets derived from or obtained, directly or 
indirectly, through the commission of an offence; and “instrumentalities of crime” shall mean any object that has 
been used, being used or intended to be used in the commission of an offence.

Article 15
Service of documents and taking of evidence by diplomatic or consular officials
Either Party may serve documents on and take evidence from its nationals in the territory of the other Party through 
its diplomatic missions or consular officials therein, provided that the national law of the other Party will not be 
violated and no coercive measures of any kind are taken.
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Article 16
Transfer of criminal proceedings

 1. Either Party may lay information before the other Party relating to facts that could constitute criminal offences 
falling within the latter’s jurisdiction so that it can initiate criminal proceedings in its territory.

 2. The receiving Party shall notify the transmitting Party of any action taken, and where applicable, the outcome of 
the criminal proceedings conducted on the basis of such information by transmitting the original final decision or 
a certified copy thereof.

Article 17
Protection of confidentiality and limitation on use

 1. The Requested Party may request to keep confidential the information or evidence provided or sources of such 
information or evidence. The disclosure or use must be consistent with the national law of the Requested Party and 
subject to its prior written consent.

 2. The Requesting Party may request to keep confidential the content of the request for assistance and its supporting 
documents. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so 
inform the Requesting Party before the request is executed. The Requesting Party shall then determine whether the 
request should be nevertheless wholly or partly executed.

 3. The Requesting Party shall ensure the protection of information or evidence obtained against loss, unlawful access, 
use, modification and disclosure.

 4. Without prior consent of the Requested Party, the Requesting Party shall not use or disclose information or evidence 
obtained under this Treaty for any purpose other than the purpose specified in the request.

Article 18
Personal data protection

 1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is 
necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

 2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty, may be 
used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:
a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;
b) for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under 

subparagraph a) of this paragraph;
c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

 3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which 
transferred the personal data.

 4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same 
level of data protection cannot be provided by the other Party.

 5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such 
data.

 6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party 
which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no 
longer required for the purpose for which they were transferred.

 7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional 
conditions in a particular case when the request for legal assistance could not be executed in the absence of such 
conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which 
the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

Article 19
Certification and authentication

 1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, a  request for assistance, the documents in support thereof, 
and documents or materials furnished in response to a  request, shall not require any form of certification or 
authentication.

 2. Where, in a particular case, the Requested Party or the Requesting Party requests that documents or materials be 
authenticated, the documents or materials shall be duly authenticated in the manner provided in paragraph 3 of 
this Article.
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 3. Documents or materials are authenticated for the purposes of this Treaty if they are signed by an official of 
a competent authority and are sealed with an official seal of that authority in accordance with the national law of 
the sending Party.

Article 20
Representation and expenses

 1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall represent the interests of the Requesting Party 
during the execution of the request.

 2. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall 
bear:
a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party and any 

fees, allowances, expenses payable to that person whilst staying in the territory of the Requesting Party 
pursuant to a request under Article 11 and Article 12 of this Treaty;

b) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers;
c) the expenses associated with experts;
d) the expenses associated with interpreting, translating and transcription of documents and obtaining images 

of evidence via video conference or other electronic means from the Requested Party to the Requesting 
Party;

e) the expenses of an extraordinary nature arising during the execution of the request as the Requested Party 
requires.

Article 21
Compatibility with international treaties

 1. This Treaty shall not affect the rights and obligations assumed by each Party in accordance with any other 
international treaty the Parties are part of and, for Hungary, those assumed as a  Member State of the European 
Union.

 2. This Treaty shall not prevent one Party from providing assistance to the other pursuant to other international 
treaties or agreements to which they are a party.

Article 22
Consultation
The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective application 
of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the application 
of this Treaty.

Article 23
Settlement of disputes
Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by negotiations or 
diplomatic consultations between the Parties.

Article 24
Final provisions

 1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through 
diplomatic channels in which the Parties notify each other on the completion of the necessary internal legal 
procedures for the entry into force of the Treaty.

 2. This Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred 
prior to that date.

 3. This Treaty may be amended and supplemented subject to mutual consent of the Parties. Where the Treaty is 
amended and supplemented, the amendments and supplements shall become an integral part of this Treaty.

 4. Upon the entry into force of this Treaty, Articles 76–78 and Articles 96–97 of the Convention on Mutual Legal 
Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on 18 January 1985 in Hanoi shall cease to have any 
effect; Articles 1–18 of that Convention shall not apply to any activities of mutual legal assistance in criminal matters 
between the Parties.

 5. This Treaty will remain in force for an indefinite period.
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 6. Either Party may terminate this Treaty at any time by notice in writing to the other Party through diplomatic 
channels. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is received.

 7. Notwithstanding any termination, this Treaty shall continue to apply to the requests, which have been submitted 
under this Treaty before the date on which such termination takes effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective States, have signed this 
Treaty.

DONE at Hanoi,
On the 16th day of March, 2016 in two (2) originals, each in Hungarian, Vietnamese and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 FOR HUNGARY FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM”

„MAGYARORSZÁG ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A KÖLCSÖNÖS 
BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság (a továbbiakban együttesen „a Felek”);
Attól az óhajtól vezérelve, hogy fenntartsák és megerősítsék a két állam közötti kapcsolatokat;
Attól az  óhajtól vezérelve, hogy hatékonyabb együttműködést alakítsanak ki a  két állam között a  bűnüldözés, 
nyomozások, büntetőeljárások és az  ítéletek végrehajtása, különösen a  szervezett bűnözés és a  terrorizmus elleni 
küzdelem terén;
Azzal a céllal, hogy javítsák az igazságügyi együttműködést a büntetőügyekben a két állam között a nemzeti jognak 
és szabályoknak megfelelően;
Emlékeztetve a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 1985. január 18-án aláírt 
szerződésre;
Megjegyezve, hogy jelenleg mind Magyarország, mind pedig Vietnam ezen szerződés rendelkezéseit alkalmazza.

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A jogsegélynyújtás terjedelme

 1. A Felek, a jelen Egyezménnyel és a nemzeti jogukkal összhangban a legszélesebb körű kölcsönös segítséget nyújtják 
egymásnak a büntetőügyekben.

 2. A jogsegélynyújtás az alábbiakra terjedhet ki:
a) iratok kézbesítése,
b) tanúk, áldozatok és szakértők idézése,
c) bizonyítékok és nyilatkozatok beszerzése, lehetőség szerint videokonferencia keretében is,
d) büntetőeljárás felajánlása,
e) elítélt személyek ideiglenes átszállítása, hogy azok segítsék a nyomozást, vagy bizonyítékot szolgáltassanak 

a megkereső Fél országában,
f ) intézkedések meghozatala bűncselekményből származó jövedelem és/vagy az  elkövetéshez használt 

eszközök felkutatása, megtalálása, visszatartása, befagyasztása, lefoglalása és elkobzása céljából,
g) információk és dokumentumok megküldése
h) a segítségnyújtás bármilyen egyéb formája, amely összhangban van a  jelen Egyezmény célkitűzéseivel és 

nem ellentétes a megkeresett Fél nemzeti jogával.
 3. Jelen Egyezmény nem alkalmazható

a) bármely személy kiadatására illetve kiadás céljából történő letartóztatására, fogva tartására,
b) a  megkeresett Fél területén a  megkereső Fél által kiszabott büntető ítéleteknek a  végrehajtására, kivéve 

amennyiben azt a megkeresett Fél nemzeti joga és a jelen Egyezmény lehetővé teszi,
c) elítélt személyeknek a büntetésük letöltése céljából történő átadására.
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2. cikk
A központi hatóságok

 1. Mindkét Fél kijelöl egy központi hatóságot a jelen Egyezmény alkalmazására.
 2. A Felek az alábbi szerveket jelölik ki központi hatóságokként az Egyezmény hatályba lépésétől:

a) Magyarországon: az igazságügyért felelős miniszter és a legfőbb ügyész;
b) a Vietnami Szocialista Köztársaságban a Vietnami Népi Legfőbb Ügyészség.

 3. Mindkét Fél köteles diplomáciai csatornákon keresztül értesíteni a  másik Felet a  jelen cikk 2. bekezdése szerint 
kijelölt központi hatóságát érintő bármely változásról.

 4. A  jelen Egyezmény alkalmazása során a  központi hatóságok közvetlenül kommunikálnak egymással. Szükség 
esetén, a Felek diplomáciai csatornákon keresztül is kommunikálhatnak.

3. cikk
A kérelmek tartalma és formája

 1. A jogsegélykérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az illetékes hatóság neve és címe, amely a megkeresést kibocsátotta,
b) az illetékes hatóság neve és címe, ahová a kérelmet küldik,
c) a kérelemmel érintett személy személyazonosságára és lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve az érintett szerv 

vagy szervezet, vagy ezek központi irodájának hivatalos neve és címe,
d) a  kért segítség leírása, a  kérelem célja, az  ügy jellege és a  tényállás, a  megkereső Fél nemzeti joga szerint 

alkalmazandó előírások megjelölése, ideértve az  elévülést és a  büntető jogszabályok releváns részleteit, 
amelyek megállapítják a  felelősséget a  kérelemmel érintett bűncselekmény esetén, az  ügy státuszát, és 
a határidőt, amelyen belül a kérésnek eleget kell tenni,

e) ha a kérelem banki információk nyújtására vonatkozik, a megkeresésben nyilatkozni kell arról, hogy a kérésre 
átadott banki információkat a kért jogsegéllyel összefüggésben, kizárólag a büntetőeljárás céljaira használják 
fel,

f ) bűncselekményből származó jövedelem és/vagy az elkövetéshez használt eszközök felkutatása, megtalálása, 
visszatartása, befagyasztása, lefoglalása és elkobzása iránti kérelem esetén az  átkutatandó ingatlan 
vagy helyszín leírása, az  említett dolgokat birtokló személy leírása, annak a  gyanúnak az  alapja, hogy 
a  bűncselekményből származó jövedelem és/vagy az  elkövetéshez használt eszközök a  megkeresett Fél 
területén találhatók, valamint az intézkedést elrendelő illetékes hatóság határozata.

 2. A jogsegély iránti megkeresésben szerepelhetnek az alábbiak:
a) a tanú, áldozat vagy szakértő személyazonosságával és lakóhelyével kapcsolatos adatok,
b) a  bizonyíték beszerzésére irányuló kérelem esetén a  kért információ, bizonyíték, dokumentum vagy tárgy, 

és amennyiben szükséges, annak a  személynek a  leírása és személyazonossága, akinek az  információkat, 
bizonyítékokat, dokumentumokat vagy tárgyakat szolgáltatnia kell,

c) az elvégzendő cselekmények jellege, és az idézett tanú, áldozat, illetve szakértő számára felteendő kérdések 
listája, illetve a velük kapcsolatos elvárások,

d) a  kérelem alapján megvalósítandó intézkedések, amelyek révén a  bűncselekményből származó jövedelem 
és/vagy az elkövetéshez használt eszközök fellelhetők, illetve lefoglalhatók,

e) a  megkereső Fél által kért feltételek, illetve eljárások, amelyek előmozdítják a  kérelem teljesítését, ideértve 
az információk, bizonyítékok, dokumentumok vagy tárgyak beszerzésének formáit és módjait,

f ) az elvárt titoktartási kötelezettség szintje, és annak indokolása,
g) amennyiben a megkereső Fél képviselője a megkeresett Fél területére kíván utazni a kérelem teljesítésének 

figyelemmel kísérése céljából, az  illetékes tisztviselő(k) látogatásának a  célja, tervezett időpontja és 
programja,

h) a bírósági ítélet vagy végzés, vagy egyéb információ, bizonyíték, dokumentum vagy tárgy, amely a kérelem 
teljesítéséhez szükséges.

 3. Amennyiben a  megkeresett Fél úgy véli, hogy a  jogsegélykérelemben foglalt adatok nem elegendőek a  kérelem 
teljesítéséhez a  jelen Egyezmény értelmében, úgy írásban további tájékoztatást kérhet, és a  további tájékoztatás 
megérkezésére határidőt tűzhet.

 4. A  kérelmet írásban kell előterjeszteni. Sürgős esetben, és amennyiben ezt a  megkeresett Fél engedélyezi, a  Felek 
faxon vagy e-mailben is kommunikálhatnak, az eredeti iratok utólagos megküldésével.

 5. A  jogsegély iránti megkeresést és a  csatolt iratokat a  megkereső Fél nyelvén kell elkészíteni, és mellékelni kell 
a megkeresett Fél nyelvén vagy angol nyelven készült fordítást.
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4. cikk
A segítségnyújtás megtagadása vagy elhalasztása

 1. A jelen Egyezmény értelmében a jogsegélykérelem teljesítését a Felek megtagadják az alábbi esetekben:
a) a  kérelem ellentétes valamely nemzetközi egyezménnyel, amelynek a  megkeresett Fél részese, vagy 

a megkeresett Fél nemzeti jogába ütközik,
b) a kérelem veszélyezteti a megkeresett Fél nemzeti szuverenitását, biztonságát vagy más alapvető érdekeit,
c) a  kérelem valamely személy ellen olyan bűncselekmény miatt indult eljáráshoz kapcsolódik, amely 

bűncselekmény vonatkozásában már jogerősen elítélték, felmentették, illetve kegyelmet kapott 
a megkeresett Fél államában,

d) a  kérelem olyan bűncselekményhez kapcsolódik, amely miatt elévülés miatt már nem folytatható eljárás 
a megkeresett Fél nemzeti joga értelmében,

e) a  kérelem olyan cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódik, amely nem minősül bűncselekménynek 
a megkeresett Fél nemzeti joga értelmében,

f ) a büntetőeljárás az alábbiakhoz kapcsolódik:
i. olyan bűncselekmény miatt indult, amelyet a megkeresett Fél politikai természetűnek tekint;
ii. olyan tisztán katonai bűncselekményre vonatkozik, amely nem képez köztörvényes 

bűncselekményt.
 2. A segítségnyújtást a megkeresett Fél elhalaszthatja, amennyiben a kérelem teljesítése akadályozna egy folyamatban 

lévő nyomozást, vádemelést, bírósági eljárást vagy ítélet végrehajtását a megkeresett Fél területén.
 3. A kérelem megtagadása illetve teljesítésének elhalasztása előtt a megkeresett Fél

a) haladéktalanul értesíti a megkereső Felet a megtagadás vagy elhalasztás okairól, és
b) egyeztet a  megkereső Féllel, hogy a  kérelem teljesíthető-e bizonyos, a  megkeresett Fél által szükségesnek 

ítélt feltételek mellett.
 4. Amennyiben megkereső Fél elfogadja a jogsegélynyújtás jelen cikk 3. bekezdés b) pontja szerinti feltételeit, azokat 

teljesítenie kell.

5. cikk
A kérelmek teljesítése

 1. A  megkeresett Fél a  kérelmet a  nemzeti jogának megfelelően, illetve amennyiben az  nem összeegyeztethetetlen 
nemzeti jogával, a megkereső Fél által meghatározott módon teljesíti.

 2. A  megkeresett Fél a  megkereső Fél kérelmére tájékoztatást ad a  jogsegélykérelem teljesítésének időpontjáról és 
helyéről.

 3. A  megkeresett Fél haladéktalanul tájékoztatja a  megkereső Felet azokról a  körülményekről, amelyek a  kérelem 
teljesítésében késedelmet okozhatnak.

 4. A megkeresett Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkereső Felet a teljesítés eredményéről.
 5. A kérelem teljesítéseként átadott iratok a megkeresett Fél hivatalos nyelvén készülnek.

6. cikk
Az iratok kézbesítése

 1. A megkeresett Fél, amennyiben ezt a nemzeti jogszabályai lehetővé teszik, kézbesíti a megkereső Fél által küldött 
iratokat.

 2. A  tanú, áldozat vagy szakértő megjelenését előíró irat kézbesítésére irányuló kérelmet legkésőbb 90 nappal 
a megkereső Fél országában való megjelenés meghatározott időpontja előtt meg kell küldeni a megkeresett Félnek. 
Sürgős esetekben a megkeresett Fél eltekinthet ettől a követelménytől.

 3. A megkeresett Fél megküldi a megkereső Félnek az  irat kézbesítéséről szóló igazolást. Ha a kézbesítést nem lehet 
teljesíteni, a megkereső Felet az okokról tájékoztatni kell.

7. cikk
Információk és iratok rendelkezésre bocsátása

 1. A  megkeresett Fél a  kölcsönös bűnügyi jogsegély keretében kért információkat és az  iratok vagy adathordozók 
másolatait rendelkezésre bocsátja.

 2. A  megkeresett Fél ugyanolyan módon és feltételek mellett adhat át információkat, illetve bármely irat vagy 
adathordozó másolatát, mint ahogy azt a saját illetékes nemzeti hatóságai részére tenné.
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 3. A  megkeresett Fél az  eredeti iratok vagy adathordozók másolatait bocsáthatja rendelkezésre, kivéve azokat 
az eseteket, amikor a megkereső Fél hiteles másolat vagy az eredeti megküldését kéri.

8. cikk
Az iratok és tárgyak visszajuttatása a megkereső Félhez
A megkereső Fél a  megkeresett Fél kérelmére visszaküldi a  jelen Egyezmény alapján neki átadott iratokat és 
tárgyakat, ha azokra már nincs szükség a kérelemben megjelölt büntetőeljárásban.

9. cikk
Házkutatás és lefoglalás
A megkeresett Fél, a  nemzeti joga által megengedett keretek között, teljesíti a  helyiségek vagy személyek 
átkutatására vonatkozó határozatot abból a  célból, hogy felkutasson és lefoglaljon olyan tárgyakat, iratokat vagy 
bizonyítékokat, amelyek a  megkereső Félnél folyamatban lévő büntetőeljárásban szükségesek. Ebben az  esetben 
a jóhiszemű harmadik felek jogait tiszteletben tartják, és védelmezik.

10. cikk
Bizonyítékok és nyilatkozatok beszerzése

 1. A megkeresett Fél kérelem alapján és a nemzeti jogszabályaival összhangban bizonyos személyek tanúvallomását 
vagy nyilatkozatát beszerzi, illetve bizonyítékok szolgáltatására kötelezi őket, amelyeket átad a megkereső Félnek.

 2. Az a személy, akit e cikk értelmében bizonyíték szolgáltatására szólítanak fel, megtagadhatja azt, amennyiben:
a) a  megkeresett Fél nemzeti joga hasonló esetekben, a  megkeresett Fél által folytatott büntetőeljárásban 

lehetővé teszi vagy előírja, hogy az érintett személy megtagadja a bizonyíték szolgáltatását, vagy
b) a megkereső Fél nemzeti joga hasonló esetekben, a megkereső Fél által folytatott büntetőeljárásban lehetővé 

teszi vagy előírja, hogy az érintett személy megtagadja a bizonyíték szolgáltatását.
 3. Ha a  megkeresett Fél államában bármely személy azt állítja, hogy valamely jog vagy kötelezettség alapján 

a  bizonyíték szolgáltatása a  megkereső Fél nemzeti jogszabályai alapján megtagadható, akkor a  megkereső Fél 
kérésre hivatalos igazolást ad a megkeresett Félnek arról, hogy létezik-e ez ilyen jog vagy kötelezettség.

 4. E  cikk alkalmazásában a  bizonyíték szolgáltatása vagy felvétele körébe beletartozik az  iratok, nyilvántartások és 
egyéb anyagok rendelkezésre bocsátása is.

11. cikk
Elítélt személyek ideiglenes átszállítása, annak érdekében, hogy a megkereső Félnél segítsék 
a nyomozást, illetve bizonyítékot szolgáltassanak

 1. Valamely, a megkeresett Fél országában elítélt személy a megkereső Fél kérésére ideiglenesen átszállítható annak 
érdekében, hogy a megkereső Félnél segítse a nyomozást, illetve bizonyítékot szolgáltasson.

 2. A megkeresett Fél csak abban az esetben szállítja át az elítélt személyt a megkereső Félnek, ha
a) a  személy beleegyezik az  átszállításába, annak érdekében, hogy segítse a  nyomozást vagy bizonyítékot 

szolgáltasson, és
b) a  megkereső Fél kész a  megkeresett Fél által megszabott bizonyos feltételeknek megfelelni az  átszállított 

személy őrizetével és biztonságával kapcsolatban.
 3. Amennyiben a megkeresett Fél közli a megkereső Féllel, hogy az átszállított személyt már nem kell őrizetben tartani, 

az illetőt szabadon engedik, és úgy kezelik, mint a 12. cikkben meghatározott személyt.
 4. Az  e  cikk értelmében átszállított személyt oly módon kell a  megkereső Fél területén őrizetben tartani és 

a  megkeresett Fél területére visszaszállítani, ahogy arról a  Felek megegyeztek, akkor, amikor lezárul az  ügy, 
amelynek kapcsán az  átszállítást kérték, vagy korábbi időpontban, ha az  érintett személy jelenlétére már nincs 
szükség. Azt az  időszakot, amelynek során az  átszállított személy a  megkereső Fél területén őrizetben volt, 
szabadságvesztése idejébe be kell számítani.

12. cikk
Egyéb személyek felkérése a nyomozás segítésére, illetve bizonyíték szolgáltatására a megkereső Fél 
területén

 1. A megkereső Fél kérésére a megkeresett Fél felhívhat bárkit, akire nem vonatkozik a jelen Egyezmény 11. cikke, hogy 
a megkereső Fél területére utazzon, annak érdekében, hogy segítse a nyomozást, illetve bizonyítékot szolgáltasson.
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 2. A  megkeresett Fél, amennyiben a  megkereső Fél írásban megfelelő biztosítékot ad a  személy biztonságára 
vonatkozóan, felhívja a  személyt, hogy segítse a  nyomozást vagy szolgáltasson bizonyítékot a  megkereső Fél 
területén. Ezt a  személyt tájékoztatni kell a  szállásról, az  utazásról, és bármely, a  megkereső Fél által fizetendő 
költségtérítésről, illetve juttatásról. A  megkeresett Fél tájékoztatja a  megkereső Felet a  személy válaszáról, és, 
amennyiben a személy hozzájárul, megteszi a szükséges intézkedéseket a kérelem teljesítésére.

13. cikk
A specialitás szabálya

 1. A megkereső Fél területén a jelen Egyezmény 11. vagy 12. cikke értelmében tartózkodó személy
a) nem tartóztatható le, ellene nem indítható büntetőeljárás, nem szabható ki rá büntetés, nem fosztható meg 

személyi szabadságától a megkereső Fél területén, nem indítható ellene polgári per – ha az a megkereső Fél 
területén való jelenléte nélkül nem indítható meg –, olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amelyek azelőtt 
történtek, hogy a személy elhagyta a megkeresett Fél területét,

b) a  beleegyezése nélkül semmilyen, a  kérelem tárgyát képezőtől eltérő büntetőeljárásban nem köteles 
bizonyítékot szolgáltatni, illetve a nyomozást segíteni.

 2. Ennek a cikknek az 1. bekezdése nem alkalmazható, amennyiben a személy, bár szabadon távozhatna, 15 (tizenöt) 
egymást követő napon belül nem hagyja el a  megkereső Fél területét, miután hivatalosan értesítették, hogy 
a jelenlétére már nincs szükség, vagy amennyiben a távozása után önként visszatért.

 3. Az  a  személy, aki nem járul hozzá, hogy segítse a  nyomozást, vagy bizonyítékot szolgáltasson a  jelen 
Egyezmény 11.  vagy 12.  cikke értelmében, semmilyen büntetésnek nem lehet kitéve, illetve ellene semmilyen 
kényszerintézkedés nem alkalmazható a megkereső Félnél vagy a megkeresett Félnél.

 4. Az  ellen a  személy ellen, aki beleegyezik, hogy segítse a  nyomozást, vagy bizonyítékot szolgáltasson a  jelen 
Egyezmény 11. vagy 12.  cikke értelmében, nem indítható büntetőeljárás a  nyilatkozata miatt, kivéve, ha hamis 
nyilatkozatot tesz.

14. cikk
A bűncselekményből származó jövedelem és/vagy az elkövetéshez használt eszközök

 1. A  megkeresett Fél kérésre igyekszik megállapítani, hogy az  állítólagos bűncselekményből származó jövedelem   
és/vagy az elkövetéshez használt eszközök a területén vannak-e, és az eredményről értesíti a megkereső Felet.

 2. Amennyiben a  vélhetően bűncselekményből származó jövedelmet és/vagy az  elkövetéshez használt eszközöket 
a területén megtalálja, a megkeresett Fél megteszi a nemzeti jogszabályai által megengedett intézkedéseket, hogy 
a bűncselekményből származó jövedelmet és/vagy az elkövetéshez használt eszközöket biztosítsa vagy elkobozza. 
A  megkeresett Fél a  nemzeti jogszabályai által megengedett mértékben visszajuttathatja bűncselekményből 
származó jövedelmet és/vagy az  elkövetéshez használt eszközöket a  megkereső Félnek. A  bűncselekményből 
származó jövedelem és/vagy az  elkövetéshez használt eszközök visszajuttatása csak akkor hajtható végre, ha 
a megkereső Fél bírósága vagy más illetékes hatósága erről jogerős határozatot hozott.

 3. E  cikk alkalmazásakor a  megkereső Fél és a  jóhiszemű harmadik felek valamennyi jogát tiszteletben tartják és 
védelmezik.

 4. A  jelen Egyezmény alkalmazásában a „bűncselekményből származó jövedelemnek” kell tekinteni minden olyan 
vagyont, amely közvetve vagy közvetlenül bűncselekmény elkövetéséből származik; az  „elkövetéshez használt 
eszköznek” kell tekinteni bármely olyan tárgyat, amelyet bűncselekmény elkövetéséhez használtak, használnak vagy 
használni szándékoznak.

15. cikk
Iratok kézbesítése és bizonyítás felvétele diplomáciai vagy konzuli tisztviselők által
Mindkét Fél kézbesíthet iratokat az állampolgárai számára, illetve bizonyítást vehet fel az állampolgáraitól a másik 
Fél területén a diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül, amennyiben ez a másik Fél nemzeti jogát nem sérti, 
és kényszerintézkedést nem alkalmaznak.

16. cikk
A büntetőeljárás felajánlása

 1. Mindkét Fél információkat adhat át a  másik Félnek, olyan cselekményekről, amelyek az  utóbbi Fél joghatósága 
alá tartozó bűncselekménynek minősülhetnek, annak érdekében, hogy az  utóbbi büntetőeljárást indíthasson 
a területén.
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 2. A  tájékoztatást nyújtó Felet a  másik Fél értesíti minden általa megtett intézkedésről és – adott esetben – 
az  információk alapján lefolytatott büntetőeljárás eredményéről az  eredeti jogerős határozat vagy annak hiteles 
másolata eljuttatásával.

17. cikk
A bizalmas információk védelme és felhasználásuk korlátozása

 1. A megkeresett Fél kérheti az átadott adatoknak vagy bizonyítékoknak, illetve azok forrásainak a bizalmas kezelését. 
A nyilvánosságra hozatalnak, illetve felhasználásnak meg kell felelnie a megkeresett Fél nemzeti jogszabályainak, és 
azokhoz szükséges a megkeresett Fél előzetes írásbeli beleegyezése is.

 2. A  megkereső Fél kérheti a  jogsegélykérelem és a  kiegészítő dokumentumok tartalmának bizalmas kezelését. 
Amennyiben a  kérelem nem teljesíthető a  titoktartási kötelezettség megszegése nélkül, a  megkeresett Fél 
tájékoztatja erről a  megkereső Felet, mielőtt eleget tesz a  jogsegélykérelemnek. A  megkereső Fél ezután eldönti, 
hogy kéri-e a kérelem teljes vagy részbeni teljesítését.

 3. A  megkereső Fél gondoskodik a  megkapott adatok, illetve bizonyítékok elvesztés, illetéktelen hozzáférés, 
felhasználás, módosítás vagy nyilvánosságra hozatal elleni védelméről.

 4. A megkeresett Fél előzetes beleegyezése nélkül a megkereső Fél semmilyen, a kérelemben meghatározottól eltérő 
célra nem használhatja fel, illetve nem hozhatja nyilvánosságra a  jelen Egyezmény alapján kapott információkat 
vagy bizonyítékokat.

18. cikk
A személyes adatok védelme

 1. A  jelen cikk 2. bekezdésének sérelme nélkül, személyes adat kizárólag akkor gyűjthető és továbbítható, ha 
ez a jogsegélykérelemben megjelölt célok tekintetében szükséges és arányos.

 2. A  jelen Egyezmény szerint teljesített megkeresés eredményeként továbbított személyes adatot az  a  Fél, amely 
részére a személyes adat átadásra került, kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:
a) azon büntetőeljárás lefolytatása érdekében, amelyben a  jogsegélykérelmet a  jelen Egyezmény alapján 

előterjesztették,
b) egyéb bírósági és közigazgatási eljárásban, amely közvetlenül összefügg az a) pontban említett eljárással,
c) a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárítása érdekében.

 3. A személyes adat az adatot továbbító Fél előzetes hozzájárulásával egyéb célra is felhasználható.
 4. Bármelyik Fél jogosult megtagadni személyes adat továbbítását abban az  esetben, ha az  ilyen adat nemzeti joga 

szerint minősített adatnak minősül és a másik Fél nem képes azonos szintű adatvédelmet biztosítani.
 5. A személyes adatokat továbbító Fél kérheti a másik Féltől, hogy adjon tájékoztatást az adatok felhasználásáról.
 6. A  jelen Egyezmény alapján továbbított személyes adatot az  adatot fogadó Fél nemzeti joga szerint kell kezelni, 

illetve törölni. A  fenti korlátozásoktól függetlenül törölni kell az adatot, amint annak kezelése már nem szükséges 
az átadás alapjául szolgáló célból.

 7. E  cikk nem érinti az  adatot átadó Fél jogosultságát arra, hogy egyes esetekben további feltételeket szabjon, 
ha az  adott jogsegélykérelmet ilyen feltételek hiányában nem lehetne teljesíteni. Amennyiben e  bekezdés 
alapján további feltételek megjelölésére sor kerül, az  adatot átvevő Fél köteles a  fogadott adatot e  feltételeknek 
megfelelően kezelni.

19. cikk
Hitelesítés

 1. A  jelen cikk 2. bekezdésének sérelme nélkül a  jogsegélykérelmet, a  kiegészítő dokumentumokat és a  kérelemre 
válaszként átadott iratokat vagy anyagokat semmilyen (felül)hitelesítéssel nem kell ellátni.

 2. Ha valamely konkrét esetben a  megkeresett Fél vagy a  megkereső Fél kéri az  iratok vagy anyagok hitelesítését, 
az iratokat vagy anyagokat szabályszerűen hitelesíteni kell a jelen cikk 3. bekezdésének megfelelően.

 3. A  jelen Egyezmény alkalmazásában az  iratok vagy anyagok akkor hitelesek, ha valamely illetékes hatóság 
tisztviselője azokat aláírta és a hatóság hivatalos pecsétjével ellátta, a küldő Fél nemzeti jogszabályai szerint.

20. cikk
Képviselet és költségek

 1. Amennyiben a  jelen Egyezmény nem rendelkezik másként, a  kérelem teljesítése során a  megkeresett Fél 
a megkereső Fél érdekeit képviseli.
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 2. A  jogsegélykérelem teljesítésének költségeit a  megkeresett Fél viseli, kivéve az  alábbi költségeket, amelyeket 
a megkereső Fél visel:
a) bármely személynek a megkeresett Fél területére vagy onnan történő elszállítása költségei, és a személynek 

kifizetendő bármely díj, juttatás, költségtérítés, mialatt a  megkereső Fél területén tartózkodik, a  jelen 
Egyezmény 11. és 12. cikke szerinti kérelemnek megfelelően,

b) az őrizetet vagy kíséretet ellátó tisztviselő utazásával kapcsolatos költségek,
c) a szakértőkkel kapcsolatos költségek,
d) a  tolmácsolással, iratok lefordításával és átírásával, és a  bizonyítékok képeinek a  megkeresett Féltől 

a  megkereső Fél által videokonferencia vagy más elektronikus eszközök útján történő megszerzésének 
a költségei,

e) különleges természetű költségek, amelyek a  kérelemnek a  megkereső Fél igényei szerinti megvalósítása 
során merülnek fel.

21. cikk
A nemzetközi egyezményekkel való összeegyeztethetőség

 1. Jelen Egyezmény nem érinti a  Felekre bármiféle nemzetközi egyezmény értelmében vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket, amelynek részesei, illetve Magyarország vonatkozásában azokat, amelyek az  Európai Unió 
tagállamaként ráhárulnak.

 2. Ez az Egyezmény nem gátolja egyik Felet sem abban, hogy másoknak segítséget nyújtson egyéb olyan nemzetközi 
szerződések vagy megállapodások alapján, amelynek részese.

22. cikk
Konzultáció
A Felek közösen kitűzött időpontokban konzultációt folytatnak egymással a  jelen Egyezmény leghatékonyabb 
megvalósításának előmozdítására. A  Felek megegyezhetnek olyan gyakorlati intézkedésekben is, amelyek segítik 
a jelen Egyezmény alkalmazását.

23. cikk
Vitás kérdések rendezése
A Felek bármely a jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitát a Felek közötti tárgyalások vagy 
diplomáciai konzultációk útján rendezik.

24. cikk
Záró rendelkezések

 1. A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.

 2. A jelen Egyezmény a hatályba lépése után előterjesztett jogsegélykérelmekre alkalmazandó, abban az esetben is, ha 
a kérelemben szereplő cselekmény vagy mulasztás azt megelőzően történt.

 3. A  jelen Egyezmény a  Felek kölcsönös megegyezése alapján módosítható, illetve kiegészíthető. Amennyiben sor 
kerül az Egyezmény kiegészítésére vagy módosítására, a kiegészítések és módosítások az Egyezmény szerves részét 
képezik.

 4. A  jelen Egyezmény hatálybalépésével a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 
1985. január 18-án aláírt szerződés 76–78. és 96–97. cikkei hatályukat vesztik.; ugyanezen szerződés 1–18. cikke nem 
lesz alkalmazandó a Felek között bűnügyi jogsegély keretében megvalósuló együttműködésre.

 5. A jelen Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban.
 6. A  jelen Egyezményt diplomáciai úton megküldött írásbeli felmondással bármelyik Fél bármikor felmondhatja. 

A felmondás az értesítés kézhezvételelének napjától számított hat (6) hónap elteltével lép hatályba.
 7. A  jelen Egyezmény – a  felmondás ellenére – az  eljárás befejezéséig alkalmazandó marad azokra 

a jogsegélykérelmekre nézve, amelyeket a hatálya alatt terjesztettek elő.
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FENTIEK HITELÉÜL a saját nemzeti joguk szerint kellően meghatalmazott alulírottak aláírják a jelen Egyezményt.

Készült Hanoi-ban,
2016. március 16. napján, két (2) eredeti példányban, magyar, vietnami és angol nyelven, amelyek mindegyike 
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KÉPVISELETÉBEN A VIETNAMI SZOCIALISTA 
  KÖZTÁRSASÁG KÉPVISELETÉBEN”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 24. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (5) Az 1986. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság 

között a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt 
szerződésnek az Egyezmény 24. cikk 4. bekezdésében található módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe 
foglalt magyar nyelvű szövegének közzétételéről az igazságügyért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi XXXVIII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött 
kiadatási egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„TREATY ON EXTRADITION BETWEEN HUNGARY AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Hungary and the Socialist Republic of Viet Nam and (hereinafter jointly referred to as “the Parties”);
Desiring to maintain and strengthen the ties between the two States;
Desiring to establish more effective cooperation between the two States in the prosecution of crimes and the 
execution of sentences, especially in the fight against organized crime and terrorism;
Desiring to improve the extradition cooperation between the two States, in accordance with their national laws and 
regulations;
Recalling the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on 18 January 
1985 in Hanoi;
Noting that both Hungary and Viet Nam currently apply the terms of that Treaty;

Have agreed as follows:

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE
The Parties agree to extradite to each other, in accordance with the provisions of the this Treaty, the national laws of 
the Requested Party and at the request of the other Party, individuals found on their respective territories and who 
are wanted by the other Party for prosecution or for the enforcement of a sentence or security measure imposed by 
its courts, for an extraditable offence.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES

 1.  Extradition shall only be granted for those offences punishable under the laws of both Parties, and which meet one 
of the following conditions:
a) If the extradition request is made for the purposes of conducting a  criminal prosecution, the offence is 

punishable under the laws of the Requesting Party by deprivation of liberty for a period of at least one year; 
or

b) If the extradition request is aimed at enforcing a  sentence or a  security measure involving deprivation of 
liberty, at the time of making the request, a period of at least six months of the penalty remains to be served 
on the part of the person whose extradition is sought.

 2.  For the purposes of this Article, an offence shall be an extraditable offence whether or not the laws in the Parties 
place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;

 3.  If the extradition has been granted for an extraditable offence, it may also be granted for any other offence specified 
in the request even if the latter offence is punishable by less than one year’s deprivation of liberty, provided that all 
other requirements of extradition are met.

ARTICLE 3
MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL
Extradition shall be denied if:

 1.  The offence for which extradition is sought is considered by the Requested Party to be a political offence. For the 
purposes of this Treaty, the following offences shall not be considered to be political offences:
a) a murder or any other willful crime against the body of a Head of State of one of the Parties or of a member of 

the Head of State’s family;
b) an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to 

extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for prosecution;
c) murder, manslaughter, or any other offence involving substantial bodily harm;
d) an offence involving kidnapping or any form of unlawful detention, including the taking of a hostage;
e) placing or using an explosive, incendiary or destructive device capable of endangering life, of causing 

substantial bodily harm, or of causing substantial property damage; and
f) a conspiracy or any type of association to commit extraditable offences or attempt to commit or participation 

in the commission of such offences.
 2.  The requested person is a national of the Requested Party.
 3.  The Requested Party has reasonable grounds to believe that the extradition request was presented with the aim of 

prosecuting or punishing the person sought on account of that person’s race, sex, religion, nationality or political 
opinions, or that the situation of the person involved in the judicial procedure could be jeopardised for one of these 
reasons.

 4.  The criminal action or sentence has lapsed due to statute of limitation under the law of either of the Parties.
 5.  The courts of the Requested Party have already passed final judgment or concluded a  judicial procedure against 

the person sought with regard to the offence for which extradition is requested, or the person sought has been 
tried in a  third State for the offence for which extradition is requested, and has been absolved or completed the 
corresponding sentence.

 6.  The person sought has been acquitted or the case has been dismissed by court order with binding and final effect 
in the Requested Party for the offence for which extradition is sought. Extradition shall not be precluded by the fact 
that the competent authorities in the Requested Party have decided not to prosecute the person sought for the acts 
for which extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against 
the person sought for those acts.
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ARTICLE 4
DISCRETIONARY GROUNDS FOR REFUSAL
Extradition may be denied if:

 1.  The Requested Party has jurisdiction over the offence for which extradition is sought, in accordance with its national 
laws, and is carrying out criminal proceedings against the requested person for this offence.

 2.  The offence for which extradition is sought was committed outside the territory of both Parties, and the Requested 
Party does not have jurisdiction over the offence committed outside of its territory under similar circumstances.

 3.  The Requested Party, although taking into account the gravity of the offence and the interests of both Parties, 
considers that the extradition would be incompatible with humanitarian considerations, in view of the person’s age, 
health, or any other personal circumstances.

 4.  If the requested person is under eighteen years of age and the extradition may be detrimental to that person’s social 
adaptation or rehabilitation.

ARTICLE 5
CAPITAL PUNISHMENT
When the offence for which extradition is sought is punishable by death penalty under the laws in the Requesting 
Party, the Requested Party may refuse extradition unless the Requesting Party provides assurances that the capital 
punishment will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.

ARTICLE 6
OBLIGATION TO INITIATE CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE REQUESTED PARTY
If the extradition is denied under the provisions of paragraph 2 of Article 3, Article 4 or Article 5, the Requested 
Party should, at the initiative of the Requesting Party, submit the case to its competent authorities for the purpose 
of initiating a criminal proceeding in accordance with its national legislation.
To this end, the Requesting Party shall provide the Requested Party with the documents and evidence related to the 
case through the central authorities.

ARTICLE 7
CENTRAL AUTHORITIES

 1.  To implement this Treaty:
a) the central authority of Hungary shall be the Ministry of Public Administration and Justice;
b) the central authority of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security.

 2.  The Parties shall provide the changes regarding their central authorities through diplomatic channels.

ARTICLE 8
EXTRADITION REQUEST AND REQUIRED DOCUMENTS

 1.  Requests for extradition shall be presented in writing through the central authorities, and should include or be 
accompanied by:
a) the name of the requesting authority;
b) the name, sex and nationality of the person sought, and any other information that may help to determine 

the identity of the person and his or her possible whereabouts, as well as, if available, a physical description, 
photographs, and fingerprints of the person;

c) a description of the case, with a summary of the criminal acts and their results;
d) the text of the relevant legal provisions regarding the establishment of criminal jurisdiction, determination of 

the offence, and the sentence which could be imposed for that offence; and
e) the text of the relevant legal provisions describing the statute of limitation for the criminal act or for carrying 

out the sentence.
 2.  In addition to the requirements of paragraph 1 of this Article:

a) the extradition request aimed at the criminal prosecution of the person sought should also be accompanied 
by a copy of the arrest warrant issued by the competent authority of the Requesting Party; or

b) the extradition request aimed at carrying out a  sentence or a  security measure imposed on the person 
sought should also be accompanied by a copy of the court decision and a description of the period of the 
sentence already served.
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 3.  The extradition request and the supporting documents should be certified, and should be accompanied by 
a translation into the language of the Requested Party or into English language.

 4.  A document is certified for the purpose of this Treaty, if it has been signed by a judge or other competent officials of 
the Requesting Party and sealed by the official seal of the competent authority of the Requesting Party.

ARTICLE 9
ADDITIONAL INFORMATION

 1.  If the Requested Party considers that the information furnished in support of a  request for extradition is not 
sufficient to fulfill the requirements of this Treaty, it may request that additional information be furnished within 
such reasonable length of time as it specifies.

 2.  If the person whose extradition is sought is under arrest and the Requested Party has not received the requested 
additional information within the time limit specified, the person may be released from custody. Such release shall 
not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of the person.

 3.  When the person sought is released from custody in accordance with paragraph 2 of this Article, the Requested 
Party shall notify the Requesting Party as soon as possible.

ARTICLE 10
PROVISIONAL ARREST

 1.  In case of urgency, the Requesting Party may request the provisional arrest of the person sought, pending receipt of 
the extradition request. A request for provisional arrest shall be sent in writing through the central authorities.

 2.  The request for provisional arrest shall contain the same details indicated in paragraph 1 of Article 8, a declaration 
regarding the existence of the documents indicated in paragraph 2 of the same Article, and a declaration that the 
request for provisional arrest will be followed by an extradition request.

 3.  The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the processing of its request.
 4.  The provisional arrest shall be terminated if, within a  period of 40 days beginning from the arrest of the person 

sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal extradition request. This period 
may be extended for 15 days, at the duly justified request of the Requesting Party.

 5.  The release of a person pursuant to paragraph 4 of this Article shall be without prejudice to the extradition of the 
person sought if the Requested Party subsequently receives the formal extradition request.

ARTICLE 11
DECISION REGARDING THE EXTRADITION REQUEST

 1.  In case the extradition request meets the requirements described in this Treaty, the Requested Party shall take the 
neccessary steps immediately after receiving the extradition request in order to arrest the requested person.

 2.  The Requested Party should make a decision regarding the extradition request in accordance with the procedures 
stipulated in its national legislation, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

 3.  If the Requested Party refuses the request totally or partially, it shall inform the Requesting Party of the reasons for 
refusal. The Requested Party shall provide copies of pertinent judicial decisions upon request.

 4.  Refusal of an extradition on reasonable grounds shall prevent the Requesting Party from presenting a  new 
extradition request against the same person for the same actions.

ARTICLE 12
SURRENDER OF PERSONS

 1.  If the request for extradition is granted, the competent authorities of the Parties shall agree on the time and place 
and other relevant information for the surrender of the person sought.
The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time during which the person has been 
under arrest prior to being surrendered.

 2.  If the Requesting Party fails to receive the person within a period of 15 days after the agreed date for surrender, the 
Requested Party shall immediately release the person and may reject a new extradition request from the Requesting 
Party referring to the same person and the same acts, unless paragraph 3 of this Article stipulates otherwise.

 3.  If one of the Parties does not surrender or does not receive the person within the agreed period due to 
circumstances beyond their control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree upon the 
terms for executing the extradition, applying the stipulations in paragraph 2 of this Article.
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ARTICLE 13
POSTPONEMENT OF SURRENDER
AND TEMPORARY SURRENDER

 1.  The Requested Party may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who 
is serving a  sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought 
has been concluded or until such person has served any sentence imposed. The Requested Party shall inform the 
Requesting Party of this postponement.

 2.  If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the 
territory of the Requested Party it may temporarily surrender the person sought to the Requesting Party for the 
purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and shall be 
returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against that person in accordance with 
conditions to be determined by mutual agreement of the Parties.

ARTICLE 14
CONCURRENT REQUESTS

 1.  If the extradition of the same person has been requested by one of the Parties and one or more third States, the 
Requested Party shall decide, at its discretion, to which one of them it will surrender the person sought, and shall 
notify the Requesting Party of its decision. In the event of a conflict between a request for extradition from Viet Nam 
and a European arrest warrant presented by a Member State of the European Union, Hungary shall determine to 
which State the person will be extradited.

 2.  In considering the request referred to in paragraph 1 of this Article, the Requested Party shall consider the following 
relevant factors:
a) the current nationality and the last place of residence of the person sought;
b) the legitimacy and suitability of the requests;
c) the time and place of commission of each offence;
d) respective interests of the Requesting States;
e) the gravity of the offences;
f ) the nationality of the victims;
g) possibility of subsequent extradition between the Requesting States;
h) the date of the requests for extradition; and
i) other relevant factors.

ARTICLE 15
PRINCIPLE OF SPECIALTY
The person extradited under this Treaty shall not be tried or subjected to the enforcement of a  sentence in the 
Requesting Party for offences committed by that person prior to his or her extradition that are different from the 
one for which the extradition was granted, unless:
1.  the Requested Party has given its prior consent. To this effect, the Requested Party shall demand that the 

documents and information cited in Article 8 be sent, along with a  declaration by the extradited person 
regarding the offences in question; or

2.  the person has not left the territory of the Requesting Party within a period of 45 days after having been set 
free. However, this period shall not include the time during which the person has not been able to leave the 
territory of the Requesting Party due to circumstances beyond his or her control; or

3.  the person has returned voluntarily to the territory of the Requesting Party after having left it; or
4.  the requested person consents to be extradited and at the same time renounces the use of the principle of 

specialty; or
5.  when the person, after his or her surrender, has expressly renounced entitlement to the specialty rule with 

regard to specific offences preceding his or her surrender. Renunciation shall be given before the competent 
judicial authorities of the Requesting Party and shall be recorded in accordance with that Party’s national law. 
The renunciation shall be drawn up in such a way as to make clear that the person has given it voluntarily and 
in full awareness of the consequences. To that end, the person shall have the right to legal counsel.
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ARTICLE 16
RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE
Except as provided for in paragraph 1 of Article 14 and in Article 15, the Requesting Party shall not, without the 
consent of the Requested Party, extradite to a third State a person extradited to the Requesting Party and sought 
by that third State in respect of offences committed prior to his or her extradition. The Requested Party may request 
the production of the documents mentioned in Article 8.

ARTICLE 17
SIMPLIFIED EXTRADITION
If the person sought consents to be extradited to the Requesting Party, the Requested Party may extradite the 
person as expeditiously as possible without further proceedings.

ARTICLE 18
SEIZURE AND SURRENDER OF PROPERTY

 1.  If the Requesting Party so requests, the Requested Party should, to the extent permitted by its national legislation, 
seize objects obtained or used in the offence, and any other property that may be found on its territory which could 
have evidential value, and if the extradition is granted, on the request of the Requesting Party, these should be 
surrendered to the Requesting Party.

 2.  When the extradition is granted, the objects mentioned in paragraph 1 of this Article may be surrendered, even if 
the extradition may not be carried out due to the death, disappearance, or escape of the person sought.

 3.  The Requested Party may, for the purpose of carrying out another pending criminal procedure, postpone the 
surrender of the objects cited in paragraph 1 of this Article until the conclusion of this criminal procedure, or 
temporarily surrender those objects on the condition that they shall be returned by the Requesting Party.

 4.  The rights of the Requested Party and third parties in such property shall be duly respected. Should such rights 
exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered objects, at 
no cost to the Requested Party, and as soon as possible after the completion of the proceedings.

ARTICLE 19
TRANSIT

 1.  Either Party may authorize transportation through its territory of a person extradited to the other Party by a third 
State. A request for transit shall be made directly between the central authorities. The facilities of the International 
Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the 
person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be kept in custody 
during the period of transit. Such authorization shall not be necessary where air transport is used, and no landing in 
the territory of the said Party is scheduled.

 2.  The Requested Party shall authorize the transit requested by the Requesting Party, to the extent that it does not 
contravene its national legislation.

ARTICLE 20
NOTIFICATION OF THE OUTCOME
The Requesting Party shall promptly provide the Requested Party with information regarding the proceedings or 
the enforcement of the sentence against the extradited person, or information regarding the re-extradition of that 
person to a third State.

ARTICLE 21
COSTS

 1.  The expenses derived from the extradition proceedings in the Requested Party shall be borne by the Requested 
Party, unless otherwise agreed by both Parties.

 2.  Transport and transit expenses related to the surrender or the reception of the extradited person shall be borne by 
the Requesting Party.

ARTICLE 22
RELATIONSHIP WITH OTHER TREATIES
This Treaty shall not affect the rights and obligations assumed by each Party in accordance with any other Treaty.
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ARTICLE 23
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute which may arise in the interpretation or implementation of the present Treaty shall be resolved through 
diplomatic consultation.

ARTICLE 24
FINAL PROVISIONS

 1.  This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through 
diplomatic channels in which the Parties notify each other of the completion of the necessary internal legal 
procedures for the entry into force of the Treaty.

 2.  Upon the entry into force of this Treaty, Articles 58–75 of the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family 
Law and Criminal Matters signed on 18 January 1985 in Hanoi, shall cease to have any effect.

 3.  This Treaty will remain in force for an indefinite period.
 4.  Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time through diplomatic channels. Termination 

shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized in accordance with their respective national laws, 
have signed this Treaty.

DONE in duplicate in Budapest on the 16th day of September in the year of 2013, in Hungarian, Vietnamese and 
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall 
prevail.

 FOR HUNGARY FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM”

„A MAGYARORSZÁG ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT KIADATÁSI 
EGYEZMÉNY

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság (a továbbiakban együttesen: „a Felek”)
Attól az óhajtól vezérelve, hogy fenntartsák és megerősítsék a két állam közötti kapcsolatokat;
Attól az  óhajtól vezérelve, hogy hatékonyabb együttműködést alakítsanak ki a  két állam között a  bűnüldözés és 
az ítéletek végrehajtása, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén;
Attól az  óhajtól vezérelve, hogy – nemzeti törvényeikkel és rendeleteikkel összhangban – továbbfejlesszék a  két 
állam közötti kiadatási együttműködést;
Emlékeztetve a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 1985. január 18-án aláírt 
szerződésre;
Megjegyezve, hogy jelenleg mind Magyarország, mind pedig Vietnam ezen szerződés rendelkezéseit alkalmazza.

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
KIADATÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Felek megállapodnak abban, hogy ezen Egyezmény rendelkezéseivel, valamint a megkeresett Fél nemzeti jogával 
összhangban, a másik Fél kérelmére kiadják egymásnak a  területükön megtalált azon személyeket, akiket a másik 
Fél büntetőeljárás lefolytatása, vagy bíróságai által kiszabott ítélet vagy biztonsági intézkedés végrehajtása céljából 
kiadatási bűncselekmény miatt keres.

2. cikk
KIADATÁSI BŰNCSELEKMÉNYEK

 1.  Kiadatásnak csak azon bűncselekmények esetében van helye, amelyek mindkét Fél joga alapján büntetendők, és 
amelyek megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:
a) Ha a kiadatási kérelem büntetőeljárás lefolytatása céljából kerül előterjesztésre, akkor a bűncselekménynek 

a megkereső Fél joga szerint egy évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendőnek kell lennie; vagy
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b) Ha a kiadatási kérelem célja szabadságtól megfosztással járó ítélet vagy biztonsági intézkedés végrehajtása, 
akkor a  kérelem előterjesztésének időpontjában a  kiadni kért személy által még letöltendő büntetésnek 
legalább hat hónapos időtartamúnak kell lennie.

 2.  A jelen cikk alkalmazásában valamely bűncselekmény attól függetlenül kiadatási bűncselekmény, hogy a Felek joga 
azonos bűncselekmény-kategóriába sorolja-e, illetve azonos terminológiával írja-e le az adott bűncselekményt.

 3.  Ha valamely kiadatási bűncselekmény tekintetében a kiadatás engedélyezésre került, akkor a kiadatás a kérelemben 
megjelölt bármely más bűncselekmény tekintetében is engedélyezhető, még abban az  esetben is, ha az  ilyen 
bűncselekmény egy évnél rövidebb szabadságvesztéssel büntetendő, feltéve, hogy a  kiadatás minden egyéb 
feltétele teljesül.

3. cikk
KÖTELEZŐ MEGTAGADÁSI OKOK
A kiadatást meg kell tagadni ha:

 1.  Azt a bűncselekményt, amely miatt a kiadatást kérik, a megkeresett Fél politikai bűncselekménynek tekinti. A jelen 
Egyezmény alkalmazásában az alábbi bűncselekmények nem tekinthetők politikai bűncselekménynek:
a) bármelyik Fél államfője vagy annak családtagja ellen elkövetett szándékos emberölés vagy bármely más, 

testre irányuló szándékos bűncselekmény;
b) olyan bűncselekmény, amely esetén többoldalú nemzetközi megállapodás alapján mindkét Fél köteles arra, 

hogy a kiadni kért személyt kiadja, vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából az ügyet illetékes hatóságai elé 
terjessze;

c) szándékos emberölés, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy bármely más, súlyos testi sértéssel járó 
bűncselekmény;

d) emberrablással vagy bármilyen formájú jogellenes fogvatartással járó bűncselekmény, a  túszejtést is 
beleértve;

e) az  emberi élet veszélyeztetésére, súlyos testi sértés vagy jelentős anyagi kár okozására alkalmas robbanó, 
gyújtó vagy romboló szerkezet elhelyezése vagy használata; és

f ) kiadatási bűncselekmények elkövetésére vagy annak kísérletére létrejött bűnszövetség vagy bármilyen 
típusú társulás, vagy ilyen bűncselekmény elkövetésében való részvétel.

 2.  A kiadni kért személy a megkeresett Fél állampolgára.
 3.  A megkeresett Fél alapos okkal feltételezi, hogy a kiadatási kérelem azzal a céllal került előterjesztésre, hogy a kiadni 

kért személy ellen a személy faja, neme, vallása, állampolgársága vagy politikai meggyőződése miatt folytassanak 
le büntetőeljárást vagy szabjanak ki büntetést, vagy hogy a bírósági eljárással érintett személy helyzete ezen okok 
bármelyike miatt veszélyeztetetté válhat.

 4.  Valamelyik Fél joga szerint a bűncselekmény vagy a büntetés már elévült.
 5.  A  megkeresett Fél bíróságai a  kiadni kért személlyel szemben már jogerős ítéletet hoztak vagy bírósági eljárást 

folytattak le a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény miatt, vagy a kiadni kért személy ellen a kiadatási 
kérelem tárgyát képező bűncselekmény miatt harmadik államban már lefolytatták az  eljárást és a  személyt 
felmentették, vagy a kiszabott büntetés már letöltésre került.

 6.  A  kiadni kért személyt felmentették, vagy az  azon bűncselekménnyel kapcsolatos ügyet, amely tekintetében 
a  kiadatást kérték, a  megkeresett Félnél jogerős bírósági végzéssel elutasították. A  kiadatás nem zárható ki 
a  megkeresett Fél illetékes hatóságai által hozott azon döntés alapján, hogy a  kiadni kért személy ellen nem 
indítanak büntetőeljárást azon cselekmény miatt, amelyre figyelemmel a kiadatást a megkereső Fél kéri, vagy hogy 
megszüntetik a kiadni kért személy ellen ezen cselekmény miatt indított büntetőeljárást.

4. cikk
MÉRLEGELHETŐ MEGTAGADÁSI OKOK
A kiadatást meg lehet tagadni, ha:

 1.  Nemzeti joga alapján a megkeresett Fél joghatósággal rendelkezik azon bűncselekmény tekintetében, amely miatt 
a kiadatást kérik, és a kiadni kért személy ellen ugyanezen bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban.

 2.  A bűncselekményt, amely miatt a kiadatást kérik, a Felek államterületén kívül követték el, és hasonló körülmények 
között a  megkeresett Fél nem rendelkezik joghatósággal a  területén kívül elkövetett bűncselekmény 
vonatkozásában.
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 3.  A  megkeresett Fél a  bűncselekmény tárgyi súlyának és mindkét Fél érdekének figyelembe vétele mellett is úgy 
véli, hogy a kiadatás a kiadni kért személy korára, egészségi állapotára vagy bármely más személyes körülményére 
figyelemmel humanitárius megfontolásokkal összeegyeztethetetlen lenne.

 4.  Ha a kiadni kért személy még nem töltötte be tizennyolcadik életévét, és a kiadatás káros lehet a személy társadalmi 
beilleszkedésére vagy rehabilitációjára.

5. cikk
HALÁLBÜNTETÉS
Ha az a bűncselekmény, amely miatt a kiadatást kérték, a megkereső Fél joga szerint halálbüntetéssel büntethető, 
akkor a  megkeresett Fél mindaddig megtagadhatja a  kiadatást, amíg a  megkereső Fél nem nyújt biztosítékot azt 
illetően, hogy a halálbüntetést nem fogják kiszabni, vagy ha kiszabták, akkor nem fogják végrehajtani.

6. cikk
A MEGKERESETT FÉL RÉSZÉRŐL FENNÁLLÓ, BÜNTETŐELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ 
KÖTELEZETTSÉG
Ha a  kiadatás a  3.  cikk 2. bekezdés, a  4.  cikk, vagy az  5.  cikk rendelkezései alapján megtagadásra kerül, akkor – 
a  megkereső Fél kezdeményezésére – a  megkeresett Fél illetékes hatóságai elé terjeszti az  ügyet abból a  célból, 
hogy nemzeti jogával összhangban büntetőeljárást kezdeményezzen.
Ebből a  célból a  megkereső Fél a  központi hatóságokon keresztül megküldi az  üggyel kapcsolatos 
dokumentumokat és bizonyítékokat a megkeresett Félnek.

7. cikk
KÖZPONTI HATÓSÁGOK

 1.  A jelen Egyezmény végrehajtására:
a) Magyarország központi hatósága a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium;
b) Vietnam központi hatósága a Közbiztonsági Minisztérium.

 2.  A központi hatóságaikkal kapcsolatos változásokat a Felek diplomáciai úton közlik egymással.

8. cikk
A KIADATÁSI KÉRELEM ÉS A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 1.  A  kiadatási kérelmet a  központi hatóságokon keresztül írásban kell benyújtani, s a  kérelemnek az  alábbiakat kell 
tartalmaznia, illetve ahhoz az alábbiakat kell csatolni:
a) a megkereső hatóság nevét;
b) a  kiadni kért személy nevét, nemét, állampolgárságát és bármely más olyan információt, amely segíthet 

meghatározni a személy személyazonosságát és lehetséges tartózkodási helyét, valamint – ha lehetséges – 
a személy leírását, fényképeket és a személy ujjlenyomatait;

c) az ügy leírását – a bűncselekmények és azok eredményeinek összefoglalásával;
d) a  büntető joghatóság megállapítására, a  bűncselekmény meghatározására, valamint a  bűncselekményre 

kiszabható büntetésre vonatkozó releváns jogszabályi rendelkezések szövegét; és
e) a  bűncselekmény, valamint az  ítélet végrehajtásának elévülési idejére vonatkozó releváns jogszabályi 

rendelkezések szövegét.
 2.  A jelen cikk 1. bekezdésében felsorolt követelményeken kívül:

a) a kiadni kért személy elleni büntetőeljárás lefolytatása céljából benyújtott kiadatási kérelemhez a megkereső 
Fél illetékes hatósága által kibocsátott elfogatóparancs egy példányát is mellékelni kell; vagy

b) a kiadni kért személyre kiszabott ítélet vagy biztonsági intézkedés végrehajtása céljából benyújtott kiadatási 
kérelemhez a  bírósági határozat egy példányát, valamint a  már letöltött büntetési idő leírását is mellékelni 
kell.

 3.  A kiadatási kérelmet és a kísérő dokumentumokat hitelesíteni kell, és mellékelni kell azok fordítását a megkeresett 
Fél nyelvén vagy angol nyelven.

 4.  A  jelen Egyezmény alkalmazásában valamely dokumentum akkor minősül hitelesítettnek, ha azt a  megkereső Fél 
valamely bírója vagy illetékes hivatalnoka aláírta, és a megkereső Fél illetékes hatósága hivatalos pecsétjével ellátta.
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9. cikk
KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

 1.  Ha a  megkeresett Fél úgy véli, hogy a  kiadatási kérelem alátámasztására megküldött adatok nem elegendőek 
ahhoz, hogy megfeleljenek a jelen Egyezményben foglalt követelményeknek, akkor a megkeresett Fél kérheti, hogy 
az általa megszabott ésszerű határidőn belül kiegészítő adatok kerüljenek megküldésre.

 2.  Ha a kiadni kért személy letartóztatásban van, és a megkeresett Fél a megszabott határidőn belül nem kapja kézhez 
a kért kiegészítő adatokat, akkor a személy szabadlábra helyezhető. Az ilyen szabadlábra helyezés nem zárja ki, hogy 
a megkereső Fél újabb kiadatási kérelmet terjesszen elő a személy kiadatása iránt.

 3.  Ha a kiadni kért személyt a  jelen cikk 2. bekezdése alapján szabadlábra helyezik, akkor a megkeresett Fél a  lehető 
leghamarabb értesíti erről a megkereső Felet.

10. cikk
IDEIGLENES LETARTÓZTATÁS

 1.  Sürgős esetben a megkereső Fél kérheti a kiadni kért személy ideiglenes, a kiadatási kérelem kézhezvételéig tartó 
letartóztatásba helyezését. Az ideiglenes letartóztatás iránti kérelmet a központi hatóságokon keresztül írásban kell 
megküldeni.

 2.  Az  ideiglenes letartóztatás iránti kérelemnek a  8.  cikk 1. bekezdésében felsorolt adatokat és dokumentumokat, 
az  azon cikk 2. bekezdésében jelzett dokumentumok meglétéről szóló nyilatkozatot, továbbá egy olyan tartalmú 
nyilatkozatot kell tartalmaznia, amely szerint az ideiglenes letartóztatási kérelmet kiadatási kérelem fogja követni.

 3.  A megkeresett Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkereső Felet a kérelem feldolgozásáról.
 4.  Az  ideiglenes letartóztatást meg kell szüntetni, ha a szabályszerű kiadatási kérelmet a megkeresett Fél nem kapja 

kézhez a kiadni kért személy letartóztatásának kezdetétől számított 40 napon belül. A megkereső Fél megfelelően 
indokolt kérelmére ez az időszak 15 nappal meghosszabbítható.

 5.  A kiadni kért személynek a jelen cikk 4. bekezdése alapján történő szabadlábra helyezése nem érinti ezen személy 
kiadatását abban az esetben, ha a megkeresett Fél később kézhez kapja a szabályszerű kiadatási kérelmet.

11. cikk
A KIADATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS

 1.  Ha a  kiadatási kérelem megfelel a  jelen Egyezményben foglalt követelményeknek, akkor a  megkeresett Fél 
a  kiadatási kérelem kézhezvételét követően azonnal megteszi a  szükséges lépéseket a  kiadni kért személy 
letartóztatásba helyezése iránt.

 2.  A  megkeresett Fél a  nemzeti jogában lefektetett eljárásokkal összhangban meghozza a  kiadatási kérelemmel 
kapcsolatos döntést, és a megkereső Felet haladéktalanul értesíti döntéséről.

 3.  Ha a  megkeresett Fél a  kérelmet teljes egészében vagy részben elutasítja, akkor a  megkereső Felet tájékoztatja 
az elutasítás okairól. Kérelemre a megkeresett Fél megküldi a vonatkozó bírósági határozatok másolatát.

 4.  A kiadatás ésszerű alapon történő megtagadása kizárja, hogy a megkereső Fél ugyanazon személy ellen, ugyanazon 
cselekmény miatt újabb kiadatási kérelmet terjesszen elő.

12. cikk
SZEMÉLYEK ÁTADÁSA

 1.  Ha a  kiadatási kérelem teljesítésre kerül, akkor a  Felek illetékes hatóságai megállapodnak a  kiadni kért személy 
átadásának időpontjáról, helyszínéről, valamint az egyéb releváns információkról.
A megkeresett Fél tájékoztatja a megkereső Felet a kiadni kért személy által az átadást megelőzően letartóztatásban 
töltött idő tartamáról.

 2.  Ha a megkereső Fél az átadás közösen megállapított időpontját követő 15 napon belül nem veszi át a kiadni kért 
személyt, akkor a  megkeresett Fél azonnal szabadlábra helyezi a  személyt, és a  megkereső Fél újabb, ugyanazon 
személyre, ugyanazon cselekményre vonatkozó kiadatási kérelmét elutasíthatja, kivéve, ha a jelen cikk 3. bekezdése 
eltérően rendelkezik.

 3.  Ha a Felek valamelyike az ellenőrzési körén kívül eső körülmény miatt nem adja át, vagy nem veszi át a kiadni kért 
személyt a  közösen megállapított időszakon belül, akkor a  másik Felet haladéktalanul értesíti erről. A  kiadatás 
végrehajtásának feltételeiről a Felek a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt kikötések alkalmazásával állapodnak meg.
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13. cikk
AZ ÁTADÁS ELHALASZTÁSA ÉS AZ IDEIGLENES ÁTADÁS

 1.  A  megkeresett Fél elhalaszthatja az  olyan személy elleni kiadatási eljárást, aki ellen azon államban büntetőeljárás 
van folyamatban, vagy aki azon államban a  büntetését tölti. Az  elhalasztás a  kiadni kért személy elleni 
büntetőeljárás befejezéséig, vagy a  kiszabott büntetés személy általi letöltéséig tarthat. A  megkeresett Fél 
tájékoztatja a megkereső Felet az ilyen elhalasztásról.

 2.  Ha a kiadatási kérelem olyan személy tekintetében kerül teljesítésre, aki a megkeresett Fél területén büntetőeljárás 
alatt áll vagy büntetését tölti, akkor a  megkeresett Fél büntetőeljárás lefolytatása céljából ideiglenesen átadhatja 
a kért személyt a megkereső Félnek. Az  így átadott személyt a megkereső Félnél őrizetben kell tartani, s az ellene 
folytatott eljárás lezárását követően – a  Felek kölcsönös megállapodásában meghatározandó feltételek szerint – 
vissza kell őt küldeni a megkeresett Félnek.

14. cikk
EGYIDEJŰ KÉRELMEK

 1.  Ha ugyanazon személy kiadatását a  Felek valamelyike, továbbá egy vagy több harmadik állam is kéri, akkor 
a  megkeresett Fél saját belátása szerint dönt arról, hogy melyiknek adja át a  kért személyt, és döntéséről értesíti 
a megkereső Felet. Egy Vietnam által előterjesztett kiadatási kérelem és egy európai uniós tagállam által kibocsátott 
európai elfogatóparancs közötti ütközés esetén Magyarország dönti el, hogy a  személy melyik államnak kerül 
kiadatásra.

 2.  A jelen cikk 1. bekezdésében említett kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalakor a megkeresett Fél az alábbi 
releváns tényezőket veszi figyelembe:
a) a kért személy jelenlegi állampolgárságát és utolsó lakóhelyét;
b) a kérelmek törvényes és megfelelő voltát;
c) az egyes bűncselekmények elkövetési idejét és helyét;
d) a megkereső államok érdekeit;
e) a bűncselekmények tárgyi súlyát;
f ) az áldozatok állampolgárságát;
g) a megkereső Államok közötti későbbi kiadatás lehetőségét;
h) a kiadatási kérelmek időpontját; és
i) más releváns tényezőket.

15. cikk
A SPECIALITÁS ELVE
A jelen Egyezmény alapján kiadott személy ellen a  megkereső Félnél nem lehet eljárást lefolytatni és ítéletet 
végrehajtani a  kiadatást megelőzően elkövetett olyan bűncselekmény miatt, amely nem azonos azzal, amelyért 
kiadták, kivéve ha:
1.  a  megkeresett Fél ehhez előzetesen hozzájárult. Ezért a  megkeresett Fél megköveteli, hogy a  8.  cikkben 

említett dokumentumok és információk, valamint a  kiadni kért személy szóban forgó bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyilatkozata kerüljön megküldésre részére; vagy

2.  a személy a szabadon engedését követő 45 napon belül nem hagyta el a megkereső Fél terültét. Ez az időszak 
azonban nem foglalja magában azt az időt, amely alatt a személy az ellenőrzési körén kívül eső körülmények 
miatt nem volt képes elhagyni a megkereső Fél területét; vagy

3.  a személy önként visszatért a megkereső Fél területére azt követően, hogy azt elhagyta; vagy
4.  a  kiadni kért személy beleegyezését adja a  kiadatáshoz, és egyidejűleg lemond a  specialitás elvének 

alkalmazásáról; vagy
5.  átadását követően a  személy az  átadást megelőző egyes konkrét bűncselekmények vonatkozásában 

kifejezetten lemond a  specialitás szabályára való jogosultságról. A  lemondást a  megkereső Fél illetékes 
igazságügyi hatóságai előtt kell megtenni, és a Fél nemzeti jogával összhangban állóan jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. A lemondást olyan módon kell megszövegezni, hogy abból világosan kitűnjön, hogy a személy azt 
önként, a következmények teljes tudatában tette meg. Ebből a célból a személynek jogában van ügyvédet 
igénybe venni.
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16. cikk
KIADATÁS HARMADIK ÁLLAM RÉSZÉRE
A 14. cikk 1. bekezdésében és a 15. cikkben foglalt eseteket kivéve, a megkereső Fél a megkeresett Fél hozzájárulása 
nélkül nem adhatja ki harmadik államnak a  részére kiadott azon személyt, akinek kiadatását a  harmadik állam 
a  kiadatást megelőzően elkövetett bűncselekmény miatt kéri. A  megkeresett Fél kérheti a  8.  cikkben említett 
dokumentumok megküldését.

17. cikk
EGYSZERŰSÍTETT KIADATÁS
Ha a kiadni kért személy hozzájárul a megkereső Fél részére történő kiadatásához, akkor a megkeresett Fél további 
eljárás nélkül, a lehető leggyorsabban kiadhatja a személyt.

18. cikk
TÁRGYAK LEFOGLALÁSA ÉS ÁTADÁSA

 1.  Amennyiben nemzeti joga lehetővé teszi, úgy a  megkeresett Fél a  megkereső Fél kérelmére lefoglalja 
a  bűncselekmény elkövetéséhez használt tárgyakat, valamint a  területén talált bármely más olyan tárgyat, amely 
bizonyító erővel rendelkezhet, és ha a  kiadatás engedélyezésre kerül, akkor a  megkereső Fél kérelmére átadja 
a tárgyakat a megkereső Félnek.

 2.  Ha a kiadatás engedélyezésre kerül, akkor a jelen cikk 1. bekezdésében említett tárgyakat akkor is át lehet adni, ha 
a kiadatás a kiadni kért személy halála, eltűnése vagy szökése miatt nem hajtható végre.

 3.  Egy már folyamatban lévő másik büntetőeljárás lefolytatása céljából a megkeresett Fél a büntetőeljárás befejezéséig 
elhalaszthatja a  jelen cikk 1. bekezdésében említett tárgyak átadását, vagy a  visszaadás feltételével ideiglenesen 
átadhatja azokat a megkereső Félnek.

 4.  A  megkeresett Félnek vagy harmadik feleknek e  tárgyakon fennálló jogai megfelelően tiszteletben tartatnak. 
Amennyiben ilyen jogok fennállnak, úgy a megkereső Fél – a megkeresett Fél kérelmére – az eljárás befejezése után 
haladéktalanul és költségmentesen visszaadja az átadott tárgyakat a megkeresett Félnek.

19. cikk
ÁTSZÁLLÍTÁS

 1.  Bármelyik Fél engedélyezheti, hogy egy harmadik állam által a  másik Félnek kiadott személyt területén 
átszállítsanak. Az átszállítás iránti kérelmet közvetlenül a központi hatóságoknak kell megküldeni. Az ilyen kérelmek 
továbbítására igénybe vehetők a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének (Interpol) eszközei. A kérelemnek 
tartalmaznia kell az átszállítani kívánt személy leírását, valamint az ügy tényeinek rövid összefoglalását. Az átszállítás 
alatt álló személy a szállítás során őrizetben tartható. Ilyen engedélyezés nem szükséges akkor, ha az átszállítás légi 
úton történik, és az érintett Fél területén nincs tervezett leszállás.

 2.  Ha nem ütközik nemzeti jogába, akkor a megkeresett Fél engedélyezi a megkereső Fél által kért átszállítást.

20. cikk
AZ EREDMÉNY KÖZLÉSE
A megkereső Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett Felet a kiadott személy ellen lefolytatott eljárásról, illetve 
a kiadott személyre kiszabott ítélet végrehajtásáról, illetve a személy harmadik állam részére történt kiadatásáról.

21. cikk
KÖLTSÉGEK

 1.  A  kiadatási eljárással kapcsolatos, a  megkeresett Félnél felmerült költségeket – a  Felek eltérő megállapodásának 
hiányában – a megkeresett Fél viseli.

 2.  A  kiadott személy átadásával, illetve átvételével kapcsolatos szállítási és átszállítási költségeket a  megkereső Fél 
viseli.
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22. cikk
MÁS EGYEZMÉNYEKHEZ VALÓ VISZONY
A jelen Egyezmény nem érinti a Felek más egyezmények és szerződések alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

23. cikk
VITARENDEZÉS
A jelen Egyezmény értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen vitát diplomáciai 
konzultáció útján kell megoldani.

24. cikk
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1.  A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.

 2.  A  jelen Egyezmény hatálybalépésével a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 1985. 
január 18-án aláírt szerződés 58–75. cikkei hatályukat vesztik.

 3.  A jelen Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban.
 4.  A  jelen Egyezményt diplomáciai úton megküldött írásbeli felmondással bármelyik Fél bármikor felmondhatja. 

A felmondás a megtételének napjától számított hat (6) hónap elteltével lép hatályba.

FENTIEK HITELÉÜL, a saját nemzeti joguk szerint kellően meghatalmazott alulírottak aláírják a jelen Egyezményt.

KÉSZÜLT két eredeti példányban Budapesten, 2013. szeptember 16. napján magyar, vietnami és angol nyelven, 
amelyek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG RÉSZÉRŐL a VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRŐL”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 24. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (5) Az 1986. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság 

között a  polgári, a  családjogi és a  bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt 
szerződésnek az Egyezmény 24. cikk 2. bekezdésében található módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe 
foglalt magyar nyelvű szövegének közzétételéről az igazságügyért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2017. évi XXXIX. törvény
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan 
más törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 20/B.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „terrorcselekmény 
(Btk.  314–316.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorcselekmény (Btk. 314–316/A.  §)”, a  „terrorizmus finanszírozása 
(Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” 
szöveg lép.

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

2. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 7/E.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont 2.  pontjában a  „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész helyébe 

a  „(Btk.  314–316/A.  §)”, a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg,

b) 69. § (5) bekezdés b) pontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)”, a „terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús 
uszítás (Btk. 331. §)” szöveg

lép.

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3. § (1) A  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Vht.) 10.  § f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható 
okiratok a következők:]
„f ) a bűnügyi zárlatot elrendelő, az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, illetve visszaállításáról, 
valamint az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezésről szóló határozat,”

 (2) A Vht. 317. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„e) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. §  A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 23.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „(Btk. 314–316.  §)” 
szövegrész helyébe a  „(Btk. 314–316/A.  §)”, a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe 
a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

5. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a) 5.  § h)  pont hb)  alpontjában a „külföldre szökés (Btk. 434.  §)” szövegrész helyébe a „szökés (Btk. 434.  §)” 

szöveg,
b) 6. § l) pont lb) alpontjában a „külföldre szökés (Btk. 434. §)” szövegrész helyébe a „szökés (Btk. 434. §)” szöveg,
c) 6. § m) pont mb) alpontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)”, a „terrorizmus 

finanszírozását (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorizmus finanszírozását (Btk. 318–318/A.  §) vagy 
háborús uszítást (Btk. 331. §)” szöveg,

d) 36. § (1) bekezdés b) pontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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e) 3. számú melléklet 1.2 pontjában a „[Btk. 314. § (1)–(2) bekezdés, 315. § (1)–(2) bekezdés, 316. §]” szövegrész 
helyébe a „[Btk. 314. § (1)–(2) bekezdés, 315. § (1)–(2) bekezdés, 316–316/A. §]” szöveg,

f ) 3. számú melléklet 1.  pont 1.3 alpontjában a  „terrorizmus finanszírozása [Btk. 318.  § (1)–(2)  bekezdés]” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg

lép.

6. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

6. §  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Nbjt.) 2.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2. § A jogsegély iránti megkeresés nem teljesíthető és nem terjeszthető elő, ha az sértené Magyarország közrendjét, 
illetve alapvető nemzetbiztonsági érdekét. E  kérdésben az  igazságügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter), illetve a legfőbb ügyész állásfoglalása irányadó.”

7. §  Az Nbjt. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  megkereső állam által a  nemzetközi elfogatóparancsban vagy a  kiadatási kérelemben megjelölt, a  30.  § 
(1) bekezdése szerinti tárgyak lefoglalását a kiadni kért személy elfogásakor eljáró hatóság is elrendelheti.”

8. §  Az Nbjt. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Fővárosi Törvényszék a kiadatási letartóztatást elrendelő jogerős végzését az iratokkal együtt a miniszternek 
terjeszti fel a kiadatás kérdésében történő döntéshozatalra.”

9. §  Az Nbjt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § (1) A külföldi állam bírósága által hozott jogerős ítélet (a továbbiakban: külföldi ítélet) elismerésének alapjául 
szolgáló értesítéseket, illetve a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással járó intézkedés, a vagyonelkobzás 
vagy az elkobzás, valamint az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának átadása iránti 
külföldi megkereséseket a  miniszter fogadja, és ha a  2.  § nem zárja ki annak teljesítését, megküldi a  bíróságnak. 
A külföldi ítélet elismerésére, valamint annak vizsgálatára, hogy a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással 
járó intézkedés, a  vagyonelkobzás vagy az  elkobzás, valamint az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tétele végrehajtásának e  törvény szerinti feltételei fennállnak-e, a  Fővárosi Törvényszéknek van hatásköre és 
illetékessége.
(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a bíróság eljárására a Be. különleges eljárásokról szóló XXIX. Fejezetének 
általános szabályait – az  555.  § (2)  bekezdés b), d) és j)  pontjában meghatározott rendelkezés kivételével – kell 
alkalmazni.”

10. §  Az Nbjt. 47. §-a és az azt megelőző 1. Cím címe helyébe a következő cím és rendelkezés lép:
„KÜLFÖLDI ÍTÉLET ELISMERÉSE
47. § (1) A külföldi ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, ha a külföldi ítéletet magyar bíróság e törvény 
alapján elismerte. El nem ismert külföldi ítélet a büntetőeljárásban nem vehető figyelembe.
(2) E cím rendelkezéseit az Európai Unió tagállamának bírósága által hozott ítéletre nem lehet alkalmazni.
(3) A  külföldi ítélet akkor ismerhető el, ha az  elkövetővel szemben külföldön folyamatban volt eljárás, valamint 
a kiszabott büntetés, illetve az alkalmazott intézkedés nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.
(4) Ha a  magyar joghatóság alá tartozó cselekményt külföldi bíróság már elbírálta, azonban a  külföldi ítélet nem 
ismerhető el, a  külföldön fogvatartásban, előzetes fogvatartásban, valamint házi őrizetben töltött időt a  magyar 
bíróság által kiszabott büntetésbe be kell számítani.
(5) Külföldi ítéleten törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel, továbbá az  Egyesült Nemzetek Biztonsági 
Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntetőbíróság jogerős ítéletét is érteni kell.”

11. § (1) Az Nbjt. 48. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  bíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésként ismeri el a  külföldi ítéletben 
kiszabott büntetést, ha a  külföldi bíróság olyan szabadságvesztést szabott ki, amely tartamának meghatározott 
részét rendelte végrehajtani és a  fennmaradó rész végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. Ebben az  esetben 
a  bíróság a  külföldi ítéletben végrehajtani rendelt büntetést a  felfüggesztett szabadságvesztésből kitöltött 
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büntetésként, a  próbaidő tartamát – az  (5)  bekezdés megfelelő alkalmazásával – a  külföldi ítélet próbaidejének 
megfelelően határozza meg.”

 (2) Az Nbjt. 48. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  külföldi bíróság által kiszabott feltételes szabadságra bocsátás megszüntetésére, felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére, továbbá a külföldi ítéletben alkalmazott javító intézeti nevelésből 
történő ideiglenes elbocsátás vagy próbára bocsátás megszüntetésére csak a  büntetetés vagy intézkedés 
végrehajtásának átvétele esetén kerülhet sor.”

12. §  Az Nbjt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.  § (1) Külföldi bíróság által kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés végrehajtását át lehet venni, ha 
a  külföldön fogvatartásban lévő elítélt a  végrehajtás átvételéhez hozzájárult, és az  átvétel iránti kérelemnek 
a  miniszterhez történő érkezésekor az  elítéltnek legalább hat hónap letöltendő büntetése van hátra, vagy ha 
a büntetés határozatlan időre szól, feltéve, hogy az elítélt magyar állampolgár és állandó lakóhelye Magyarországon 
van, illetve Magyarországra bevándorolt, letelepedett, vagy Magyarország által menekültként elismert nem magyar 
állampolgár.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, a  külföldi ítéletben kiszabott szabadságvesztés 
büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása az  elítélt hozzájárulása nélkül is átvehető, ha 
a külföldi ítélettel összefüggésben a külföldön fogvatartásban lévő elítéltet Magyarországra kitoloncolják, vagy más 
olyan határozatot hoznak, amely szerint az elítélt a szabadulása esetén nem tartózkodhat tovább a külföldi ítéletet 
hozó államban.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, a  külföldi ítéletben kiszabott szabadságvesztés 
büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása átvehető, ha az elítélt a büntetés végrehajtása előtt 
Magyarországra visszatért. Ebben az esetben a büntetés végrehajtása az elítélt hozzájárulása nélkül is átvehető.
(4) A  (3)  bekezdés nem alkalmazható azzal az  elítélttel szemben, akit a  külföldi bíróság a  távollétében ítélt 
végrehajtandó szabadságvesztésre, vagy akinek a  próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását 
a külföldi bíróság azért rendelte el, mert a büntetés végrehajtása előtt Magyarországra visszatért.
(5) A  (2)  bekezdés alkalmazása esetén a  végrehajtás érdekében Magyarországra átszállított elítélttel szemben 
az  átszállítása előtt elkövetett, a  jogerős szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó 
intézkedést alkalmazó külföldi ítélet alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény 
tekintetében a  34/A.  §-ban meghatározott specialitás szabályával kapcsolatos rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell azzal, hogy az elítélt a specialitás szabályáról történő lemondásával kapcsolatban a fogvatartás helye 
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró előtt tehet nyilatkozatot.
(6) A  végrehajtás átvételét a  miniszter ahhoz a  feltételhez kötheti, hogy a  külföldi igazságügyi hatóság előzetes 
hozzájárulást ad a  külföldi ítélet alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző bűncselekmény elkövetése miatti 
büntetőeljárás lefolytatásához.
(7) Ha a miniszter a végrehajtás átvételét megtagadja, a 28. §-ban foglaltak szerint jár el.”

13. §  Az Nbjt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.  § (1) A  bíróság a  külföldi ítéletet – ha a  külföldi ítélet elismerésére vonatkozó eljárásban a  szabadságvesztés 
végrehajtásának átvételére vonatkozó kérelem már ismert, akkor azzal egyidejűleg – megvizsgálja, és határozatot 
hoz arról, hogy a büntetés végrehajtása átvételének e törvény szerinti feltételei fennállnak-e. A bíróság a határozatát 
az iratokkal együtt megküldi a miniszternek.
(2) Ha a  külföldi ítélet elismeréséről a  bíróság korábban jogerős határozatot hozott, az  abban foglalt döntéshez 
a  szabadságvesztés végrehajtásának átvételére irányuló eljárásban a  bíróság kötve van. Ez  a  szabály nem 
alkalmazható, ha
a) a  külföldi ítélet elismerését azért tagadták meg, mert az  elismeréshez szükséges adatok nem álltak a  bíróság 
rendelkezésére, és a  hiányzó adatok a  szabadságvesztés végrehajtásának átvételére irányuló eljárásban 
beszerezhetők, vagy
b) a  szabadságvesztés végrehajtásának átvételéhez a  külföldi ítélet olyan rendelkezésének elismerése szükséges, 
amelyről az elismerésről hozott korábbi határozat nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett.
(3) A bíróság a 49. § (1) és (2) bekezdése esetén az iratok alapján dönt, a 49. § (3) bekezdése esetén ülést tart.
(4) A büntetés végrehajtásának átvételéről a miniszter dönt. Ha a bíróság határozata szerint a büntetés végrehajtása 
átvételének e törvény szerinti feltételei nem állnak fenn, a megkeresést a bíróság határozatára utalással utasítja el.”
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14. §  Az Nbjt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  külföldi ítélet végrehajtásának átvétele iránti megkeresés időpontjában az  elítélt ellen a  megkeresés 
alapjául szolgáló cselekmény miatt büntetőeljárás folyik, az  eljárást a  végrehajtás átvételéről szóló döntés 
meghozataláig fel lehet függeszteni.”

15. §  Az Nbjt. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) A büntetés végrehajtásának átvételéről szóló megállapodásról a miniszter értesíti a Fővárosi Törvényszéket. 
Az elítélt átvételéről a NEBEK a rendőrség közreműködésével gondoskodik.
(2) A  külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtására átvett elítéltet a  büntetés-végrehajtásért 
felelős miniszter által kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe kell befogadni.”

16. §  Az Nbjt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyben külföldön fogvatartásban, előzetes fogvatartásban vagy házi őrizetben töltött időt az  átvett 
büntetésbe be kell számítani.”

17. §  Az Nbjt. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvétele címe az  55.  §-t követően 
a következő 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A. § (1) A 49. § (3) bekezdés esetén a bíróság az ügyész indítványára a végrehajtás átvétele iránti megkeresés 
teljesítése során elrendelheti a Magyarország területén tartózkodó elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatását, ha
a) az előzetes adatok alapján a végrehajtás átvételét kizáró körülmény nem merült fel, és
b) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az  elítélt elrejtőzne, szökést kísérelne meg, vagy 
más módon kivonná magát a büntetés végrehajtása alól.
(2) Ha az  elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatásának elrendelése valószínűsíthető, az  ügyész elrendelheti 
az elítélt őrizetbe vételét.
(3) A bíróság az  ideiglenes végrehajtási letartóztatás tárgyában ülést tart, amelyen az ügyész és a védő részvétele 
kötelező.
(4) Az  ideiglenes végrehajtási letartóztatás legfeljebb a  végrehajtás átvételével kapcsolatos megállapodás 
megkötéséig tart, és a  tartama nem haladhatja meg a  büntetés tartamát. Az  őrizetben és az  ideiglenes 
végrehajtási letartóztatásban töltött időt be kell számítani a  végrehajtásra átvett szabadságvesztés büntetésbe 
vagy szabadságelvonással járó intézkedésbe. A  bíróság az  ideiglenes végrehajtási letartóztatás indokoltságát 
háromhavonta felülvizsgálja.”

18. § (1) Az Nbjt. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szabadságvesztés végrehajtásának átadása esetén az elítélt átadását a NEBEK a rendőrség közreműködésével 
végzi.”

 (2) Az Nbjt. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  külföldi államnak az  elítélttel szemben az  átszállítása előtt elkövetett, az  átszállítás alapjául szolgáló 
bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatti büntetőeljárás lefolytatásához történő hozzájárulással 
kapcsolatos kérelméről a miniszter a 16. § (1)–(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával dönt.”

19. §  Az Nbjt. 75/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/B.  § (1) Az  átmenő átszállítás során az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel az  átmenő átszállítás alapját képező 
jogsegély szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A  külföldön fogvatartott személynek, a  külföldi államok közötti bűnügyi jogsegély teljesítése céljából 
Magyarország területén történő átmenő átszállításának engedélyezéséről a megkereső állam kérelmére a miniszter 
dönt.
(3) A légi úton, leszállás nélkül tervezett átmenő átszállításhoz a miniszter engedélye nem szükséges.
(4) Ha az  átmenő átszállítás légi úton, Magyarország területén tervezett leszállással, vagy nem légi úton történik, 
az  átmenő átszállítás engedélyezésekor meg kell határozni mindazokat a  feltételeket, amelyekkel az  átmenő 
átszállítás történik.
(5) Ha a  miniszter a  fogvatartott személy átmenő átszállítását engedélyezte, az  érintett személy – a  megkereső 
állam engedélye nélkül – Magyarország területén csak az  átmenő átszállítás érdekében tartható fogva, személyi 
szabadságától más okból csak abban az  esetben fosztható meg, ha az  átmenő átszállítás során Magyarország 
területén újabb bűncselekményt követ el.
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(6) Magyarország területén az  átmenő átszállításról a  NEBEK a  rendőrség közreműködésével gondoskodik. 
Az átmenő átszállítás tartama alatt az érintett személy a rendőrség őrizete alatt áll.
(7) Az érintett személyt őrizetbe kell venni, ha
a) az  átmenő átszállítást légi úton, leszállás nélkül tervezik, és Magyarország területén előre nem látott leszállás 
történik, vagy
b) a  nem légi úton tervezett átmenő átszállítást előre nem látható akadály miatt kell megszakítani, és az  akadály 
elhárítása belátható időn belül nem lehetséges.”

20. §  Az Nbjt. 75/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/C. § (1) A  fogvatartott személynek bűnügyi jogsegély teljesítése céljából más állam területén történő átmenő 
átszállítására irányuló kérelmet a miniszter terjeszti elő.
(2) Nem szükséges az  átmenő átszállításra irányuló kérelem előterjesztése a  légi úton, leszállás nélkül tervezett 
átmenő átszállítás esetén.
(3) Az átmenő átszállítást a NEBEK készíti elő, és a rendőrség közreműködésével végzi.
(4) Ha az  átmenő átszállítást a  megkeresett államban megszakítják, vagy a  légi úton történő átmenő átszállítás 
során előre nem tervezett leszállásra kerül sor, az érintett személy továbbszállítása, illetve fogvatartása érdekében 
a miniszter intézkedik, indokolt esetben erre irányuló jogsegélyt kell előterjeszteni.”

21. §  Az Nbjt.
a) 17. §-ában a „súlyára” szövegrész helyébe a „tárgyi súlyára” szöveg,
b) 41. §-ában az „Interpol” szövegrész helyébe a „NEBEK” szöveg
c) 79/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „Interpol” szövegrész helyébe a „NEBEK” szöveg,
d) 80. § (4) bekezdésében az „Interpol” szövegrész helyébe a „NEBEK” szöveg,
e) 83. § (2) bekezdés e) pontjában a „külföldi ítélet érvényének elismerése” szövegrész helyébe a „külföldi ítélet 

elismerése” szöveg
lép.

7. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

22. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 11.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában a „Btk. 314–316.  §” 
szövegrész helyébe a „Btk. 314–316/A.  §” szöveg, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe 
a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

8. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény módosítása

23. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 6.  § 
(3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)” szöveg lép.

9. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

24. § (1) A  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 6.  § (3)  bekezdése a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
(Büntetőeljárást nem lehet indítani, a  már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet kell 
hozni, ha)
„e) a  terhelt azonos cselekményét az  Európai Unió tagállamában (a  továbbiakban: tagállam) jogerősen 
elbírálták, vagy egy tagállamban a  cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely azonos cselekmény 
vonatkozásában – a  határozatot hozó tagállam joga alapján – akadályát képezi újabb büntetőeljárás 
megindításának, vagy annak, hogy a büntetőeljárást hivatalból vagy rendes jogorvoslat alapján tovább folytassák.”

 (2) A Be. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés e) pontja nem akadálya a büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának, ha
a) a tagállam bírósága által hozott jogerős ítélet (a továbbiakban: tagállami ítélet) nem vehető figyelembe, vagy
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b) a  cselekményt egészében Magyarország területén követték el, kivéve, ha a  terhelt elítélése esetén a  tagállami 
ítélettel kiszabott büntetést végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a  jogerős ítéletet hozó 
tagállam joga szerint az nem hajtható végre.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott esetben a  büntetőeljárás megindításáról a  legfőbb ügyész dönt. Az  így 
lefolytatott eljárásban történt elítélés esetén a  külföldön végrehajtott büntetést, intézkedést vagy személyi 
szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést a  magyar bíróság által kiszabott büntetésbe vagy 
intézkedésbe be kell számítani.”

25. § (1) A Be. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzetközi, illetve európai elfogatóparancs kibocsátására kerülhet sor)
„c) a 73. § (3b) bekezdése esetén, ha a külföldön fogvatartásban lévő terhelt jelenléte a büntetőeljárásban eljárási 
jogsegélykérelem előterjesztésével nem biztosítható.”

 (2) A Be. 73/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a terhelt ellen elfogatóparancsot bocsátott ki, és tudomást 
szerez arról, hogy más eljárásban a  terhelt ellen európai elfogatóparancsot, illetve a  nemzetközi bűnügyi 
jogsegélyről szóló törvény alapján nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki – ha annak a  terhelt, illetve 
az  elfogatóparanccsal érintett bűncselekmény tekintetében a  törvényben meghatározott feltételei fennállnak, és 
ha a külföldön fogvatartásban lévő terhelt jelenléte a büntetőeljárásban eljárási jogsegélykérelem előterjesztésével 
nem biztosítható –, európai elfogatóparancsot, illetve nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsát, illetve ennek 
érdekében intézkedik.”

26. §  A Be. 178/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével, e  személyről 
haladéktalanul be kell szerezni a bűnügyi nyilvántartási rendszer és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti szabálysértési nyilvántartások (a  továbbiakban: 
szabálysértési nyilvántartások) adatait.”

27. §  A Be. 178/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„178/B. § (1) Ha a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy
a) magyar állampolgár, be kell szerezni a  tagállamok bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásában kezelt adatokat, vagy
b) más tagállam állampolgára, a  bűnügyi nyilvántartó szerv útján be kell szerezni a  terhelt korábbi 
– az állampolgársága szerinti tagállamban kezelt – elítélésére vonatkozó adatokat.
(2) Ha a  nyomozó hatóság vagy az  ügyész megállapítja, hogy a  gyanúsítottal kapcsolatban tagállami ítélet áll 
rendelkezésre, a  tagállami ítéletet törvényben meghatározottak szerint figyelembe veszi, illetve az  ügyész – ha 
annak feltételei fennállnak – az arra jogosult bíróságnál a tagállami ítélet megfeleltetését indítványozza.
(3) Ha azt nemzetközi szerződés előírja, az  ügyész vagy a  nyomozó hatóság a  terhelt vonatkozásában beszerzi 
a tagállamtól eltérő külföldi állam bírósága által hozott jogerős ítéletet is.
(4) Ha az eljárás adatai alapján megállapítható, hogy olyan, a tagállamtól eltérő külföldi állam bírósága által hozott 
jogerős ítélet áll rendelkezésre, amelynek elismerésére nem került sor, és amellyel kapcsolatban megalapozottan 
feltehető, hogy az  ítéletnek a  folyamatban lévő eljárásban való figyelembevétele a  gyanúsítás alapjául szolgáló 
bűncselekmény Btk. szerinti minősítését, a  büntetés kiszabását vagy az  intézkedés alkalmazását befolyásolja, 
az ügyész az arra jogosult bíróságnál haladéktalanul kezdeményezi a külföldi ítélet elismerését.”

28. § (1) A Be. 188. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha)
„e) jogsegély külföldi vagy tagállami hatóság általi végrehajtása vagy teljesítése szükséges, és további, 
Magyarországon elvégzendő eljárási cselekmény már nincs,”

 (2) A Be. 188. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha)
„i) az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján konzultációs 
eljárás lefolytatására kerül sor, és további, Magyarországon elvégzendő eljárási cselekmény már nincs, valamint 
a gyanúsított nem áll személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt,”
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 (3) A Be. 188. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha)
„k) a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését kezdeményezte, és további, Magyarországon 
elvégzendő eljárási cselekmény már nincs, valamint az  eljárás a  külföldi ítélet elismerése vagy a  tagállami ítélet 
megfeleltetése nélkül nem folytatható.”

29. §  A Be. 266. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bíróság az eljárást)
„e) hivatalból felfüggeszti, ha a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését kezdeményezte, és 
további, Magyarországon elvégzendő eljárási cselekmény nincs, valamint az eljárás a külföldi ítélet elismerése vagy 
a tagállami ítélet megfeleltetése nélkül nem folytatható,
f ) hivatalból felfüggeszti, ha az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény 
alapján konzultációs eljárás lefolytatására kerül sor, és további, Magyarországon elvégzendő eljárási cselekmény már 
nincs, valamint a vádlott nem áll személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt.”

30. §  A Be. 268. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bíróság a  megkeresésre vonatkozó szabályok szerint okiratok, adatok rendelkezésre bocsátását, valamint 
felvilágosítás adását kérheti állami és helyi önkormányzati szervtől, hatóságtól, köztestülettől, gazdálkodó 
szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól és egyesülettől. Ennek keretében a  bizonyítás eredményessége 
érdekében adatok szolgáltatását igényelheti különösen az adóhatóságtól, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó 
adatot kezelő szervtől, a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, egyéb üzleti titoknak minősülő adatot 
kezelő szervtől, a  hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettől, a  közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint 
az  ingatlan-nyilvántartásból. A  bíróság a  vádlottra vonatkozóan beszerzi a  bűnügyi nyilvántartási rendszer 
és a  szabálysértési nyilvántartások adatait, továbbá a  178/B.  § (2)  bekezdése alapján a  vádlottal kapcsolatos 
tagállami ítéletre vonatkozó adatokat. Ha a bíróság megállapítja, hogy a vádlottal kapcsolatban tagállami ítélet áll 
rendelkezésre, a tagállami ítéletet törvényben meghatározottak szerint figyelembe veszi, illetve ha annak feltételei 
fennállnak, az  arra jogosult bíróságnál a  tagállami ítélet megfeleltetését kezdeményezi. Ha a  bíróság az  eljárás 
adatai alapján megállapítja, hogy a vádlottal kapcsolatban olyan, a  tagállamtól eltérő külföldi állam bírósága által 
hozott jogerős ítéletet áll rendelkezésre, amelynek elismerésére nem került sor, és amelynek figyelembevétele 
a büntetőeljárás szempontjából lényeges lehet, az arra jogosult bíróságnál az ítélet elismerését kezdeményezi.”

31. §  A Be. 532. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  külföldön fogvatartásban lévő terhelt távollétében az  eljárás lefolytatásának az  (1) és (2)  bekezdésben 
meghatározott feltételek esetén is csak akkor van helye, ha a  terhelt részvétele az  eljárásban, illetve jelenléte 
az  eljárási cselekményen eljárási jogsegélykérelem előterjesztésével nem biztosítható, vagy ezek alkalmazását 
a bűncselekmény tárgyi súlya, illetve az ügy megítélése nem indokolja.”

32. §  A Be. 608. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E  törvény az  Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való 
figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.”

33. §  A Be.
a) 16.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A.  §)” szöveg, 

a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. és 
318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg,

b) 158/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „terrorcselekmény (Btk. 314–316.  §) vagy terrorizmus finanszírozása 
(Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorcselekmény (Btk. 314–316/A. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. 
és 318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg,

c) 178/A.  § (1)  bekezdésében, 358.  § (2a)  bekezdésében és 420.  § (1)  bekezdésében a „jellege” szövegrész 
helyébe a „megítélése” szöveg,

lép.
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10. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

34. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 357. § (3) bekezdés b) pontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe 
a „(Btk. 314–316/A.  §)”, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása 
(Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

11. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

35. §  A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV.  törvény 3. számú melléklet 7. pontjában 
a „Btk. 314–316.  §” szövegrész helyébe a „Btk. 314–316/A.  §” szöveg, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

36. §  A haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005.  évi CIX.  törvény 5.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész helyébe 
a  „(Btk.  314–316/A.  §)” szöveg, a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

13. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

37. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
6.  § (3)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A.  §)” szöveg, 
a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy 
háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

14. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

38. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Szjstv.) 1.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény
a) a szabálysértési jogsegély ügyekben nemzetközi szerződés, illetve európai közösségi jogi aktus alapján, valamint
b) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet (a  továbbiakban: 2014/41/EU irányelv) nemzeti jogukba átültető államok által 
kibocsátott európai nyomozási határozat (a továbbiakban: ENYH) kibocsátása és végrehajtása során
alkalmazandó.”

39. § (1) A Szjstv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési jogsegély formái:
a) az eljárási jogsegély,
b) ENYH kibocsátása és végrehajtása,
c) a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele, illetve átadása.”

 (2) A Szjstv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szabálysértési jogsegély akkor bocsátható ki, illetve hajtható végre, ha az  abban foglalt eljárási cselekmény 
végrehajtása arányos, megfelelő és alkalmazható.”

40. § (1) A Szjstv. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény alkalmazásában központi hatóság:
a) az eljárási jogsegély kibocsátásával és teljesítésével kapcsolatban – a d) pontban foglaltak kivételével – a legfőbb 
ügyész,
b) az ENYH kibocsátásával, valamint végrehajtásával kapcsolatban a legfőbb ügyész,
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c) a  pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átvételével és átadásával kapcsolatban a  szabálysértési 
szabályozásért felelős miniszter rendeletében meghatározott szerv, valamint
d) a  közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásából történő automatizált adatkeresés esetén a  közúti 
közlekedési nyilvántartó szerv.”

 (2) A Szjstv. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E törvény alkalmazásában
1. ENYH: az  arra jogosult hatóság által az  1. számú mellékletben foglalt formanyomtatványnak megfelelően 
szabálysértési eljárásban kibocsátott, bizonyíték megszerzése céljából egy vagy több eljárási cselekmény 
végrehajtására, illetve a  végrehajtó tagállam illetékes hatósága számára már rendelkezésre álló bizonyítási eszköz 
átadására irányuló jogsegélykérelem,
2. tagállami hatóság: tagállami bíróság, ügyészség, illetve az  ENYH kibocsátására vagy végrehajtására a  tagállam 
joga alapján jogosult hatóság.”

41. §  A Szjstv. I. Fejezete a 3. §-t követően a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az ENYH kibocsátása és végrehajtása során az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban megjelölt 
gyanúsított vagy vádlott alatt az eljárás alá vont személy, a nyomozás alatt a szabálysértési eljárás értendő.”

42. § (1) A Szjstv. 4. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A jogsegély iránti megkeresés, az ENYH előterjesztésének és visszavonásának általános szabályai”

 (2) A Szjstv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabálysértési jogsegély iránti megkeresést írásban, indokolt esetben az  előterjesztő azonosítását 
lehetővé tevő más alkalmas módon vagy eszközzel lehet előterjeszteni. Az  ENYH-t az  1. számú melléklet 
szerinti formanyomtatványnak megfelelően hivatalból, illetve az  eljárás alá vont személy vagy képviselője 
kezdeményezésére az a bíróság vagy szabálysértési hatóság jogosult kibocsátani, amely előtt a szabálysértési eljárás 
folyamatban van.”

43. §  A Szjstv. A személyes adatok kezelése alcímet megelőzően a következő 8/A–8/G. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az ENYH-t az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak a végrehajtó tagállam hivatalos nyelveinek 
egyikén vagy a  tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával, a  tagállam 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának, vagy ha az  adott tagállam központi hatóságot jelölt ki, 
a központi hatóságnak kell megküldeni.
8/B.  § Az ENYH-t a  kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság az  ENYH végrehajtásáról szóló döntés 
kézhezvételéig bármikor jogosult visszavonni. A  kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság a  visszavonásról 
köteles a központi hatóság útján haladéktalanul tájékoztatni a tagállami hatóságot.
8/C.  § Ha a  tagállami hatóság arról tájékoztatja a  központi hatóságot, hogy az  eljárási cselekménnyel érintett 
személy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és mentességének felfüggesztése egy másik állam 
hatóságának vagy nemzetközi szervezetnek a  hatáskörébe tartozik, a  mentesség felfüggesztésére jogosult 
döntése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 
(a  továbbiakban: Szabs.tv.) alapján indítványozható. Ha a  mentesség felfüggesztését nem indítványozzák, vagy 
az nem vezet eredményre, az ENYH-t vissza kell vonni.
8/D. § (1) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság – a kérelem indokainak megjelölése mellett – az ENYH-ban kérheti 
a tagállami hatóságtól, hogy
a) a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság egy vagy több tagja a  tagállam területén az  eljárási cselekmény 
végrehajtásakor jelen lehessen;
b) az  ENYH-t vagy az  abban megjelölt eljárási cselekményt soron kívül vagy meghatározott időpontban hajtsák 
végre.
(2) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontjával összefüggésben a  tagállami hatóság azt a  tájékoztatást adja, hogy az  ENYH 
a kért időben nem hajtható végre, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság megfontolja az ENYH módosítását vagy 
visszavonását, és erről – a központi hatóság útján – tájékoztatja a tagállami hatóságot.
8/E.  § Ha a  tagállami hatóság tájékoztatása szerint az  ENYH végrehajtása jelentős költségekkel jár, a  bíróság vagy 
a  szabálysértési hatóság – a  központi hatóság útján – a  tagállami hatósággal egyeztet, és megvizsgálja, hogy 
az ENYH-val elérni kívánt cél kisebb költséggel járó eljárási cselekménnyel elérhető-e. Ha ez  lehetséges, a bíróság 
vagy a  szabálysértési hatóság az  ENYH-t ennek megfelelően módosítja, vagy kiegészíti, és azt a  központi hatóság 
útján haladéktalanul továbbítja a tagállami hatóságnak.
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8/F. § (1) Az ENYH végrehajtásának eredményét, illetve a végrehajtás során beszerzett bizonyítási eszközt az ENYH-t 
előterjesztő bíróság vagy szabálysértési hatóság veszi át.
(2) Ha a  bizonyítási eszköz átadásakor a  tagállami hatóság azt kéri, a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság 
a  bizonyítási eszközt az  átadáskorival azonos állapotban visszaszolgáltatja a  tagállamnak, amint arra 
Magyarországon már nincs szükség.
(3) ENYH kibocsátása esetén a  tagállamban lefoglalt vagy más módon biztosított bizonyítási eszköz 
Magyarországnak történő átadásáig a bizonyítási eszközről való rendelkezésre a tagállami jogszabályok irányadók. 
A bizonyítási eszköz átvételét követően a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok szerint kell rendelkezni.
8/G. § (1) Ha a Szabs.tv. rendelkezései alapján az eljárási cselekmény elrendelése – ideértve a kényszerintézkedések 
elrendelését is – határozati formát igényel, a határozat meghozatalára az ENYH kibocsátásával kerül sor. Az ENYH-ra 
a  továbbiakban – a  kézbesítésre vonatkozó rendelkezések kivételével – a  Szabs.tv.-nek az  eljárási cselekményt 
elrendelő határozatra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) Ha a Szabs.tv. rendelkezései alapján az eljárási cselekményt elrendelő határozat kézbesítése szükséges, úgy arra 
az  ENYH jogorvoslati jogról szóló kioktatást és a  jogosultra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó kivonatának 
kézbesítése útján kerülhet sor.”

44. §  A Szjstv. Költségviselési szabályok alcíme a 11. §-t követően a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) Magyarország viseli mindazokat a  költségeket, amelyek az  ENYH-ban foglalt eljárási cselekmény 
végrehajtásával kapcsolatban Magyarország területén merülnek fel.
(2) Ha a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság úgy ítéli meg, hogy az  ENYH végrehajtása aránytalan költségekkel 
járna, úgy – a  központi hatóság útján – az  aránytalannak ítélt költségrész bemutatását követően megállapodhat 
a kibocsátó hatósággal a költségek megosztásáról és a megosztás módjáról, illetve az ENYH esetleges módosításáról.
(3) Az ENYH előterjesztése kapcsán Magyarország területén felmerülő költség szabálysértési költség.”

45. §  A Szjstv. a 12. §-t követően a következő alcímmel és a 12/A–12/O. §-sal egészül ki:
„Az ENYH végrehajtásának szabályai
12/A.  § Az ENYH olyan módon történt előterjesztése esetén, amely lehetővé teszi az  ENYH hitelességének 
megállapítását, az ENYH előterjesztését szabályszerűnek kell tekinteni.
12/B.  § (1) Az  ENYH-t a  központi hatóság fogadja és annak átvételét haladéktalanul, de legkésőbb az  átvételtől 
számított hét napon belül – a  végrehajtó tagállam hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által megjelölt 
nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával – a  2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány 
megküldésével igazolja a tagállami hatóság felé.
(2) Ha a központi hatósághoz valamely tagállamból olyan ENYH érkezik, amelynek végrehajtására nincs hatásköre 
vagy nem rendelkezik illetékességgel, úgy – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  ENYH-t haladéktalanul 
továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz vagy hatósághoz, és erről a  tagállami hatóságot 
az (1) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatja.
(3) Ha a  tagállami hatóság az  ENYH-t – az  ENYH végrehajtásáról szóló döntésről való tájékoztatást megelőzően – 
visszavonja, a központi hatóság az ENYH végrehajtását megszünteti.
12/C.  § (1) A  központi hatóság az  ENYH átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  magyar 
jogszabályok alapján a  tagállami hatóság által kibocsátott ENYH végrehajtásának feltételei fennállnak-e, és dönt 
annak végrehajtásáról.
(2) A  központi hatóság indokolt esetben – megfelelő határidő megállapításával – az  ENYH kiegészítését, illetve 
módosítását, továbbá az  ENYH végrehajtásával kapcsolatos döntéshez szükséges információk, adatok, iratok 
rendelkezésre bocsátását kérheti a tagállami hatóságtól.
(3) A központi hatóság az  (1) bekezdés szerinti döntését – a  tagállami hatóság soron kívüli végrehajtásra irányuló 
kérelmére, vagy az  ENYH-ban az  eljárási cselekmény végrehajtására meghatározott időpontra figyelemmel – 
legkésőbb az ENYH kézhezvételétől számított harminc napon belül hozza meg.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt határidőn belül az ENYH végrehajtásáról szóló döntés nem hozható meg, a központi 
hatóság erről – a  késedelem okainak megjelölése mellett – haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, és 
megjelöli a döntéshez szükséges időtartamot. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti döntést legkésőbb az ENYH 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell meghozni.
12/D. § A 12/C. § (1) bekezdésében foglalt döntése alapján a központi hatóság
a) intézkedik az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény végrehajtásáról, vagy
b) az ENYH végrehajtását megtagadja.
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12/E.  § (1) A  központi hatóság az  ENYH végrehajtásáról a  tagállami hatósággal egyeztetést folytathat, ha 
megalapozottan feltehető, hogy
a) az ENYH-t nem az arra jogosult tagállami hatóság bocsátotta ki,
b) az  ENYH kibocsátása – annak céljával és az  érintett személy jogaival össze nem egyeztethető módon – 
indokolatlan vagy aránytalan volt, illetve
c) az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény a magyar jogszabályok szerint nem lenne elvégezhető.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja esetén, ha megállapítható, hogy az  ENYH-t nem az  arra jogosult tagállami hatóság 
bocsátotta ki, a központi hatóság az ENYH-t a tagállami hatóság részére visszaküldi.
12/F. § (1) A központi hatóság az ENYH végrehajtását megtagadhatja, ha
a) a végrehajtás sértené Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét,
b) az  ENYH alapjául szolgáló cselekmény a  magyar jog szerint nem szabálysértés, és a  tagállam joga szerint sem 
valósít meg sem szabálysértést, sem bűncselekményt,
c) az  ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény a  magyar jogszabályok szerint nem létezik, vagy végrehajtásának 
feltételei a magyar jogszabályok szerint nem állnak fenn,
d) az ENYH alapjául szolgáló cselekményt Magyarországon vagy egy másik tagállamban jogerősen elbírálták, vagy 
a  cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely – a  határozatot hozó tagállam joga alapján – azonos 
cselekmény vonatkozásában újabb eljárás megindításának akadályát képezi,
e) az eljárási cselekménnyel érintett személy Magyarországon mentelmi joggal rendelkezik, vagy nemzetközi jogon 
alapuló mentességet élvez, és a mentelmi jogát, illetve a mentességét az arra jogosult nem függesztette fel,
f ) nem áll rendelkezésre az ENYH szabályszerűen előterjesztett, magyar, angol, német vagy francia nyelvű fordítása,
g) az  ENYH olyan mértékben hiányos, pontatlan, hogy erre figyelemmel nem hajtható végre, és a  kiegészítésre, 
illetve módosításra megállapított határidő eredménytelenül telt el, vagy az ENYH a kiegészítést, illetve a módosítást 
követően sem hajtható végre.
(2) A  tanú vagy a  szakértő távbeszélő készülék útján történő meghallgatására irányuló ENYH az  (1)  bekezdés 
c)  pontja alapján nem tagadható meg abból az  okból, hogy a  Szabs.tv. nem teszi lehetővé e  jogintézmény 
alkalmazását. Ebben az esetben a 16. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
12/G.  § (1) Az  ENYH, valamint az  ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény eredményes végrehajtása érdekében 
a központi hatóság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha a 12/F. § (1) bekezdésében foglalt valamely 
megtagadási ok merül fel, és egyeztetést kezdeményez.
(2) A központi hatóság indokolt esetben
a) a kibocsátó tagállami hatósággal az (1) bekezdésben meg nem határozott okból is, vagy
b) más tagállami hatósággal is
egyeztetést kezdeményezhet.
(3) Ha a központi hatóság a tagállami hatósággal egyeztetést folytat, az ENYH kiegészítésére, illetve módosítására, 
valamint az ENYH végrehajtásáról szóló döntéshez szükséges információk, adatok, iratok rendelkezésre bocsátására 
– az ENYH végrehajtására rendelkezésre álló határidőre is figyelemmel – határidőt állapíthat meg.
12/H.  § A központi hatóság az  ENYH végrehajtásának megtagadásáról a  tagállami hatóságot a  megtagadás 
indokainak megjelölésével, haladéktalanul tájékoztatja.
12/I. § Ha az ENYH előterjesztésére olyan cselekmény miatt került sor, amely a magyar jog szerint bűncselekmény, 
vagy a  cselekmény a  magyar jog szerint sem szabálysértésnek, sem bűncselekmények nem minősül, 
a  központi hatóság az  ENYH-t végrehajtás végett továbbítja az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló törvény szerint kijelölt hatósághoz, és erről a  tagállami hatóságot tájékoztatja. Ebben 
az esetben a 12/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható.
12/J.  § (1) Az  ENYH végrehajtására az  ENYH alapjául szolgáló eljárási cselekmény tekintetében a  Szabs.tv. alapján 
hatáskörrel rendelkező bíróság vagy szabálysértési hatóság rendelkezik hatáskörrel.
(2) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság illetékességét az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elvégzésének 
helye – így különösen a meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, a tárgyi bizonyítási 
eszköz fellelhetőségének helye – határozza meg. Ha az eljárási cselekmény vagy eljárási cselekmények elvégzésének 
több helyszíne állapítható meg, vagy az  eljárási cselekmény elvégzésének helye nem állapítható meg, a  központi 
hatóság kijelöli a végrehajtó hatóságot.
12/K.  § (1) Az  ENYH-ban megjelölt eljárási cselekményt – a  tagállami hatóság soron kívüli végrehajtásra irányuló 
kérelmére, vagy az  ENYH-ban az  eljárási cselekmény végrehajtására meghatározott időpontra figyelemmel  – 
az ENYH végrehajtásáról hozott döntést követő kilencven napon belül kell végrehajtani.
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(2) Ha az  eljárási cselekmény az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hajtható végre, a  központi 
hatóság vagy a  központi hatóság útján a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság a  késedelem okának megjelölése 
mellett erről haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, valamint megjelöli a  végrehajtáshoz szükséges 
időtartamot, és egyeztetést folytat a  tagállami hatósággal az  eljárási cselekmény végrehajtásának megfelelő 
ütemezéséről.
(3) A  központi hatóság vagy a  központi hatóság útján a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság indokolt esetben 
az eljárási cselekmény eredményes végrehajtása érdekében a tagállami hatósággal egyeztetést folytathat.
(4) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a tagállami hatóságot 
haladéktalanul tájékoztatja, ha az  eljárási cselekmény elvégzése során olyan körülmény merül fel, amely miatt 
az eljárási cselekmény nem végezhető el.
(5) Ha az  eljárási cselekmény elvégzését akadályozó körülmény nem küszöbölhető ki, és e  körben a  tagállami 
hatósággal folytatott egyeztetés sem vezet eredményre, a központi hatóság az ENYH végrehajtását befejezi, és erről 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
12/L. § (1) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a  tagállami hatóságot, ha a  magyar jogszabályok alapján rendelkezésre áll olyan eljárási cselekmény, 
amely alkalmas az ENYH-ban megjelölt bizonyíték megszerzésére, de az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekménynél 
kisebb jogkorlátozással jár.
(2) Ha a  központi hatóság, a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság úgy ítéli meg, hogy az  ENYH eredményes 
végrehajtásához, vagy az ENYH-ban meghatározott bizonyítás eredményességéhez az ENYH-ban megjelölt eljárási 
cselekményen túl további eljárási cselekmény elvégzése is célszerű, erről a  központi hatóság vagy a  központi 
hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
12/M. § A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság haladéktalanul 
vagy a tagállami hatóság által megjelölt időpontban átadja a tagállami hatóságnak az eljárási cselekmény elvégzése 
során megszerzett, illetve a már rendelkezésére álló bizonyítási eszközt, valamint az azzal kapcsolatos iratokat.
12/N.  § (1) Ha az  ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése a  Szabs.tv. rendelkezései alapján határozati 
formát igényel, az  ellen a  Szabs.tv. rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye. A  jogorvoslatban az  ENYH-ban 
megjelölt eljárási cselekmény elrendelése nem támadható.
(2) A  központi hatóság vagy a  központi hatóság útján a  bíróság vagy a  szabálysértési hatóság tájékoztatja 
a  tagállami hatóságot az  ENYH végrehajtása során hozott határozattal szemben előterjesztett jogorvoslatról, 
valamint a jogorvoslat elbírálásának eredményéről.
12/O.  § Ha az  ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen jogorvoslatot terjesztettek elő, 
a központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a  jogorvoslati kérelmet 
haladéktalanul továbbítja a tagállami hatóságnak, és erről a jogorvoslat előterjesztőjét tájékoztatja.”

46. §  A Szjstv. 42. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvény 1. § (1) bekezdése, 2. §-a, 3. § (4) és (5) bekezdése, 3/A. §-a, 4. §-t megelőző alcíme, 4. § (1) bekezdése, 
8/A–8/G.  §-a, 11/A.  §-a, 12.  §-t követő alcíme, 12/A–12/O.  §-a, 1. számú melléklete és 2. számú melléklete 
a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

47. §  A Szjstv.
a) 9.  § (1)  bekezdésében a  „szabálysértési jogsegély iránti megkeresés teljesítésekor” szövegrész helyébe 

a „szabálysértési jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor” szöveg;
b) 9. § (3) bekezdésében az „eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésekor” szövegrész helyébe az „eljárási 

jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor” szöveg;
c) 12.  § (3)  bekezdésében az „a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényt kell” szövegrész helyébe az „a Szabs. tv.-t kell” szöveg
lép.

48. §  Hatályát veszti a Szjstv. 23. §-a és az azt megelőző alcím.

49. § (1) A Szjstv. az 1. számú melléklet szerinti 1. számú melléklettel egészül ki.
 (2) A Szjstv. a 2. számú melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.
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15. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről 
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 
2007. évi XLVIII. törvény módosítása

50. §  A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdés 
c)  pontjában a  „314–316.  §” szövegrész helyébe a  „314–316/A.  §”, a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

51. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény 22.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész 
helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)” szöveg, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

52. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A bűntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„k) a  külföldi ítélet elismerése, illetve az  Európai Unió más tagállamában magyar állampolgárral szemben hozott, 
bűnösséget megállapító jogerős ítélet (a továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetése esetén
ka) ennek tényét,
kb) a külföldi bíróság és az elismerő vagy a megfeleltetésről szóló határozatot hozó magyar bíróság megnevezését,
kc) a  külföldi bíróság és az  elismerő vagy a  megfeleltetésről szóló határozatot hozó magyar bíróság által hozott 
határozat számát, keltét, jogerőre emelkedésének napját,
kd) a magyar bíróság által elismert vagy megfeleltetett ítéletben meghatározott bűncselekmény megnevezését és 
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minősítését,
ke) a  magyar bíróság által elismert vagy megfeleltetett ítéletben meghatározott szabadságvesztés büntetés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés tartamát, továbbá a  külföldön történt büntetés-végrehajtással kapcsolatos 
adatok közül a  foganatba vétel időpontját, a  feltételes szabadságra bocsátás napját, a  büntetés vagy intézkedés 
kitöltésének időpontját, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése esetén a próbaidő 
tartamát és a  felfüggesztés leteltének időpontját, a  korábbi felfüggesztett vagy részben felfüggesztett büntetés 
végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett vagy részben felfüggesztett büntetést kiszabó külföldi bíróság 
megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját,
kf ) a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvétele esetén ennek 
tényét, az elismert vagy megfeleltetett és átvett szabadságvesztés időtartamát,
kg) a törvényi mentesítés várható időpontját;”

 (2) A Bnytv. 12. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Ha a 11. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontjában meghatározott, a külföldi ítéletben vagy a tagállami ítéletben 
kiszabott szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására vonatkozó adat nem áll 
az elismerő vagy a megfeleltetésről szóló határozatot hozó magyar bíróság rendelkezésére, a bűnügyi nyilvántartó 
szerv a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését követően a külföldi hatóságtól adatközlés 
útján megkapott, illetve a  külföldi hatóságtól származó, hiteles irattal igazolt végrehajtási adatokat bejegyzi 
a  nyilvántartásba. Ha a  foganatba vétel időpontja nem ismert, a  külföldi ítélet vagy a  tagállami ítélet jogerőre 
emelkedésének a napját kell a foganatba vétel időpontjának tekinteni.”



7124 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 

 (3) A Bnytv. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  külföldi ítéletet elismerő vagy a  tagállami ítélet megfeleltetését végző magyar bíróság által közölt, 
a 11. § (1) bekezdés k) pont kg) alpontja szerinti időpontig a külföldi ítélet vagy a  tagállami ítélet végrehajtásával 
kapcsolatos adatokat beszerezni nem lehet, a bűnügyi nyilvántartó szerv a 11. § (1) bekezdés k) pont kg) alpontja 
szerinti időpontig tartja nyilván a  bűntettesek nyilvántartásában a  külföldi ítélettel vagy a  tagállami ítélettel 
kapcsolatos adatokat.
(3) Ha a külföldi ítéletet elismerő vagy a tagállami ítélet megfeleltetését végző magyar bíróság nem közölte a 11. § 
(1)  bekezdés k)  pont kg)  alpontja szerinti időpontot és a  külföldi ítélet vagy a  tagállami ítélet végrehajtásával 
kapcsolatos adatokat a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését követően beszerezni nem 
lehet, akkor a büntetés vagy az intézkedés – foganatba vétel napjától számított – teljes tartama lejáratának a napját 
kell a büntetés vagy intézkedés kitöltése utolsó napjának tekintetni.”

 (4) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása tartalmazza)
„j) a külföldi ítélet elismerése, illetve a tagállami ítélet megfeleltetése esetén
ja) ennek tényét,
jb) a külföldi bíróság és az elismerő vagy a megfeleltetésről szóló határozatot hozó magyar bíróság megnevezését,
jc) a  külföldi bíróság és az  elismerő vagy a  megfeleltetésről szóló határozatot hozó magyar bíróság által hozott 
határozat számát, keltét, jogerőre emelkedésének napját,
jd) a magyar bíróság által elismert vagy megfeleltetett ítéletben meghatározott bűncselekmény megnevezését, és 
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minősítését,
je) a  magyar bíróság által elismert vagy megfeleltetett ítéletben meghatározott büntetés vagy intézkedés 
tartamát, a  büntetés vagy intézkedés kitöltésének időpontját, továbbá a  szabadságvesztés esetében a  külföldön 
történt büntetés-végrehajtással kapcsolatos adatok közül a  foganatba vétel időpontját, a  feltételes szabadságra 
bocsátás napját, a  kitöltés időpontját, a  szabadságvesztés büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy részbeni 
felfüggesztése esetén a próbaidő tartamát és a felfüggesztés leteltének időpontját,
jf ) a  kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvétele esetén ennek tényét, az  elismert vagy 
megfeleltetett és átvett büntetés vagy intézkedés időtartamát;”

 (5) A Bnytv. 17. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Ha a  16.  § (1)  bekezdés j)  pont je)  alpontjában meghatározott, a  magyar bíróság által elismert vagy 
megfeleltetett ítéletben meghatározott szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására 
vonatkozó adat nem áll az elismerő vagy a tagállami ítélet megfeleltetéséről szóló határozatot hozó magyar bíróság 
rendelkezésére, a  bűnügyi nyilvántartó szerv a  külföldi ítélet elismerését vagy a  tagállami ítélet megfeleltetését 
követően a  külföldi hatóságtól adatközlés útján megkapott, illetve a  külföldi hatóságtól származó, hiteles iratban 
található végrehajtási adatokat bejegyzi a  nyilvántartásba. Ha a  foganatba vétel időpontja nem ismert, a  külföldi 
ítélet vagy a tagállami ítélet jogerőre emelkedésének a napját kell a foganatba vétel időpontjának tekinteni.”

 (6) A Bnytv. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.  § Ha a  16.  § (1)  bekezdés j)  pont je)  alpontjában meghatározott, a  magyar bíróság által elismert vagy 
megfeleltetett ítéletben meghatározott büntetés vagy intézkedés végrehajtására vonatkozó adatokat a  külföldi 
ítélet elismerését vagy a  tagállami ítélet megfeleltetését követően beszerezni nem lehet, akkor a  büntetés vagy 
az  intézkedés – foganatba vétel napjától számított – teljes tartama lejáratának a  napját kell a  büntetés vagy 
intézkedés kitöltése utolsó napjának tekintetni. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a 18–20. §-ban meghatározott 
időtartam az azt befolyásoló körülmény bekövetkezése nélkül telt el.”

 (7) A Bnytv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § Az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 
nyilvántartásában (a továbbiakban: tagállami ítéletek nyilvántartása) szereplő adatok kezelésének célja a tagállami 
ítéletekben foglalt adatoknak:
a) a  tagállamok közötti – az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében folytatott – 
kölcsönös cseréjének elősegítése,
b) az  elítélttel szemben más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott 
büntetőeljárásban való figyelembevétele, illetve
c) a büntetett előélet igazolásának, illetve a hátrányos jogkövetkezmények végrehajtásának az elősegítése.”

 (8) A Bnytv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  magyar bíróság a  tagállami ítélettel kapcsolatban a  nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény 
szerinti, a  külföldi ítélet elismerésére irányuló eljárást, illetve az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
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együttműködésről szóló törvény szerinti megfeleltetési eljárást folytatott le, a  tagállami ítéletek nyilvántartása 
tartalmazza a tagállami ítélet elismeréséről, illetve megfeleltetéséről szóló határozatot hozó bíróság megnevezését, 
a határozat számát és keltét, valamint a határozat jogerőre emelkedésének napját.”

 (9) A Bnytv. a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B.  § (1) A  bűnügyi nyilvántartó szerv a  tagállami ítélet nyilvántartásba vételekor, illetve a  tagállami ítélet 
nyilvántartásba vett adatainak a  módosításakor vagy javításakor az  érintett személyazonosító adatai alapján 
elektronikus úton egyedileg összehasonlítja a  tagállami ítélet adatait a  bűntettesek, illetve a  hátrányos 
jogkövetkezmények hatálya alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezelt adatokkal. 
Az  összehasonlítás célja, hogy a  bűnügyi nyilvántartó szerv ellenőrizze, hogy az  Európai Unió tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012.  évi CLXXX.  törvény 111/C.  § (1)  bekezdésében meghatározottak 
alapján van-e helye a tagállami ítélet esetében az ügyészség útján megfeleltetési eljárás kezdeményezésének.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti összehasonlítás alapján a  bűnügyi nyilvántartó szerv megállapítja, hogy 
a  bűntettesek, illetve a  hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló, büntetlen előéletű személyek 
nyilvántartásában szerepel olyan bírósági határozat, amely esetében a  tagállami ítéletre tekintettel az  érintettel 
összefüggésben feltételes szabadságra bocsátás megszüntetése, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának 
elrendelése, javítóintézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás vagy próbára bocsátás megszüntetése lehet 
indokolt, az  ügyészség útján intézkedik a  megfeleltetési eljárás lefolytatása érdekében. A  bűnügyi nyilvántartó 
szerv ilyen esetben az  Európai Unió más tagállamának kijelölt központi hatósága által megküldött, a  33.  § (1) és 
(2)  bekezdése szerinti adatokat, továbbá a  bűntettesek, illetve a  hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló, 
büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szereplő bírósági határozat azonosításához szükséges adatokat 
küldi meg az ügyészségnek.”

 (10) A Bnytv. Közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel alcíme a 68. §-t követően a következő 68/A. §-sal egészül ki:
„68/A. § Ha
a) a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a kifogástalan életvitel ellenőrzése 
céljából,
b) a rendőrség a 68. § (2) bekezdés a), b), d)–h) és j) pontjában meghatározott célból,
c) a köztársasági elnök a 68. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott célból, illetve
d) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai igazgatás területi 
szerve a 68. § (5) bekezdésében meghatározott célból
közvetlen hozzáféréssel adatokat kíván átvenni a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből, és az  a  személy, akire 
az  adatkérés vonatkozik, magyar állampolgár, a  bűnügyi nyilvántartó szerv biztosítja az  érintett személyazonosító 
adatainak elektronikus úton történő összehasonlítását a tagállami ítéletek nyilvántartásában kezelt adatokkal.”

 (11) A Bnytv. 73. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a  kérelmező magyar állampolgár, a  bűnügyi nyilvántartó szerv elvégzi a  76/A.  §-ban és a  76/B.  §-ban 
meghatározottak szerinti ellenőrzést, megfeleltetési eljárás kezdeményezése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítvány 
kiállítása iránti eljárást felfüggeszti.”

53. §  A Bnytv. V. Fejezete a 76. §-t követően a következő alcímmel, illetve 76/A–76/C. §-sal egészül ki:
„A bűnügyi nyilvántartási rendszerből való adattovábbítás és a tagállami ítéletek nyilvántartása 
közötti kapcsolat
76/A. § (1) Ha
a) a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a kifogástalan életvitel ellenőrzése 
céljából,
b) a rendőrség a 68. § (2) bekezdés a), b), d)–h) és j) pontjában meghatározott célból,
c) a köztársasági elnök a 68. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott célból, illetve
d) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai igazgatás területi 
szerve a 68. § (5) bekezdésében meghatározott célból
közvetlen hozzáféréssel adatokat kíván átvenni a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből, és a  76/E.  § alapján annak 
tényéről kap tájékoztatást, hogy az érintett szerepel a tagállami ítéletek nyilvántartásában, kérheti, hogy a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a 76/B. §-ban meghatározottak szerint intézkedjen a megfeleltetési eljárás lefolytatása érdekében.
(2) Ha az adatigénylő a bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatigénylés alapján kér adatokat és az a személy, akire 
az adatátvétel vonatkozik, magyar állampolgár, az adatigénylő az adatigénylés keretében, azzal egyidejűleg kérheti, 
hogy a  bűnügyi nyilvántartó szerv ellenőrizze, hogy szerepel-e az  érintettre vonatkozó adat a  tagállami ítéletek 
nyilvántartásában.
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(3) Ha a  hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban a  kérelmező magyar állampolgár, a  bűnügyi 
nyilvántartó szerv ellenőrzi, hogy szerepel-e a kérelmezőre vonatkozó adat a tagállami ítéletek nyilvántartásában.
76/B.  § (1) Ha a  76/A.  § szerinti esetben a  bűnügyi nyilvántartó szerv megállapítja, hogy a  tagállami ítéletek 
nyilvántartásában a közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétellel vagy az adatigényléssel érintett személyre, illetve 
a kérelmezőre vonatkozó, magyar bíróság által még nem elismert vagy nem megfeleltetett tagállami ítélet szerepel, 
a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  bíróságnál kezdeményezi, hogy a  magyar bíróság a  megfeleltetést 
végezze el.
(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv az  (1) bekezdés alapján az érintettre, illetve a kérelmezőre vonatkozó, az Európai 
Unió más tagállamának kijelölt központi hatósága által megküldött, a  33.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti adatokat 
küldi meg a  bíróságnak, továbbá tájékoztatja a  bíróságot, hogy a  megfeleltetési eljárás lefolytatására közvetlen 
hozzáféréssel történő adatátvétel vagy adatigénylés alapján történő adattovábbítás teljesítése érdekében, illetve 
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során van szükség.
(3) A  bűnügyi nyilvántartó szerv nem kezdeményezi, hogy a  magyar bíróság a  megfeleltetést végezze el, ha 
az érintett személlyel, illetve a kérelmezővel szemben hozott tagállami ítélet alapján
a) a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy intézkedés nemére, tartamára, illetve a  tagállami ítélet jogerőre 
emelkedésének időpontjára tekintettel nyilvánvaló, hogy a  tagállami ítélet megfeleltetése esetén az  ítélettel 
kapcsolatos adatok bűnügyi nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzésének nem lenne helye,
b) az adatátvétel, illetve az adatigénylés céljára tekintettel nyilvánvaló, hogy a tagállami ítélet megfeleltetése esetén 
az ítélettel kapcsolatos adatok közvetlen hozzáféréssel történő adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervnek 
történő továbbításának nem lenne helye, illetve
c) a hatósági erkölcsi bizonyítványban igazolni kívánt tény jellegére tekintettel nyilvánvaló, hogy a tagállami ítélet 
megfeleltetése esetén az  ítélettel kapcsolatos adatok a  hatósági erkölcsi bizonyítványban igazolni kívánt tény 
igazolását nem érintenék.
(4) Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv a tagállami ítélet megfeleltetését a bíróságnál kezdeményezi, a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása iránti eljárást legfeljebb a megfeleltetési eljárás jogerős befejezéséig, illetve a megfeleltetés 
esetén az adatoknak a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzéséig felfüggeszti.
(5) Ha a magyar bíróság a tagállami ítéletet megfeleltette, a bűnügyi nyilvántartási szerv
a) a  megfeleltetett tagállami ítélettel kapcsolatos adatokat továbbítja a  közvetlen hozzáféréssel történő 
adatátvételre vagy az adatigénylésre jogosult szervnek, illetve
b) a  megfeleltetett tagállami ítélettel kapcsolatos adatok figyelembevételével állítja ki a  hatósági erkölcsi 
bizonyítványt.
76/C. § A bűnügyi nyilvántartó szerv jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatja a közvetlen hozzáféréssel 
történő adatátvételre vagy az adatigénylésre jogosult szervet a 76/A. §, illetve a 76/B. § alapján tett intézkedésekről, 
illetve arról, ha ilyen intézkedésre nem került sor.”

54. §  A Bnytv. V/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„V/A. FEJEZET 
ADATTOVÁBBÍTÁS A TAGÁLLAMI ÍTÉLETEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL
76/D.  § A nyomozó hatóság, az  ügyészség vagy a  bíróság közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a  tagállami 
ítéletek nyilvántartásának adatállományából arra a  magyar állampolgárságú, bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személyre vonatkozóan kezelt adatot, akivel szemben külföldi bíróság tagállami 
ítéletet hozott és az  ítélet esetében magyar bíróság a  nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény 
szerinti, a  külföldi ítélet elismerésére irányuló eljárást, illetve az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló törvény szerinti megfeleltetési eljárást még nem folytatott le.
76/E. § Ha a 68/A. §-ban meghatározott elektronikus úton történő összehasonlítás eredményeként megállapítható, 
hogy az  a  személy, akire az  adatkérés vonatkozik, szerepel a  tagállami ítéletek nyilvántartásában, a  bűnügyi 
nyilvántartó szerv ennek tényéről a  közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel keretében, elektronikus úton 
tájékoztatja a közvetlen hozzáféréssel történő adatátvételre jogosult szervet.”

55. §  A Bnytv. Átmeneti rendelkezések alcíme a 100. §-t követően a következő 100/A. §-sal egészül ki:
„100/A.  § E törvénynek az  európai uniós és a  nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és 
ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017.  évi XXXIX.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv1.) megállapított 68/A.  §-át, 71.  § (1)  bekezdését, 73.  § (2)  bekezdését, 76/A–76/C.  §-át és 
76/E.  §-át a  Módtv1. hatálybalépését követően kezdeményezett közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel és 
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adatigénylés esetén, illetve a Módtv1. hatálybalépését követően indult hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti 
eljárásban kell alkalmazni.”

56. §  A Bnytv.
a) 33. § (2) bekezdés g) pontjában és 34. § (1) bekezdésében a „mentesítés” szövegrész helyébe a „törlés” szöveg,
b) 34. § (1) bekezdésében a „mentesítésre” szövegrész helyébe a „törlésre” szöveg,
c) 59.  § h)  pontjában a „(Btk. 314–316.  §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A.  §)” szöveg, a „terrorizmus 

finanszírozása (Btk. 318. §)” szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús 
uszítás (Btk. 331. §)” szöveg, és

d) 71.  § (1)  bekezdésében a „bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján” szövegrész helyébe 
a „bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, a 76/A. §-ban és a 76/B. §-ban meghatározottak 
szerinti ellenőrzést követően” szöveg

lép.

18. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

57. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény 199/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma 
a 2 gramm mennyiséget nem haladja meg. A só formában előforduló vegyületek esetén tiszta hatóanyag-tartalom 
alatt a bázis formában megadott hatóanyag-tartalmat kell érteni.”

19. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

58. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) 184/D.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma a 2 gramm mennyiséget nem haladja meg. A só formában előforduló vegyületek esetén tiszta hatóanyag-
tartalom alatt a bázis formában megadott hatóanyag-tartalmat kell érteni.”

59. §  A Btk. 314. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki
a) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül 
hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi 
függővé, vagy
b) terrorista csoportot szervez.”

60. §  A Btk. 316. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„316. § Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.”

61. §  A Btk. Terrorcselekmény alcíme a következő 316/A. §-sal egészül ki:
„316/A. § (1) Aki
a) a  314.  § (1) vagy (2)  bekezdésében meghatározott bűntett elkövetése vagy az  elkövetésére történő felhívás, 
ajánlkozás, vállalkozás, a  közös elkövetésben megállapodás, vagy az  elkövetés elősegítése céljából az  ehhez 
szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása, illetve
b) terrorista csoporthoz csatlakozás
céljából Magyarország területére beutazik, onnan kiutazik vagy azon átutazik, bűntett miatt két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott utazást szervezi, vagy az ilyen utazás támogatása 
céljából anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt.”
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62. § (1) A Btk. 318. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„318. § (1) Aki
a) terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt,
b) terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt, illetve terrorcselekmény elkövetőjét, vagy e  személyekre 
tekintettel más személyt anyagi eszközzel támogat, vagy
c) a b) pontban meghatározott személyek támogatása céljából anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az  (1)  bekezdésben meghatározott bűncselekményt terrorcselekmény terrorista csoportban történő 
elkövetése vagy terrorista csoport tagja érdekében valósítja meg, vagy a  terrorista csoport tevékenységét egyéb 
módon támogatja, vagy a terrorista csoport ilyen támogatása céljából anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt, öt évtől 
tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (2) A Btk. Terrorizmus finanszírozása alcíme a következő 318/A. és 318/B. §-sal egészül ki:
„318/A. § (1) Aki
a) terror jellegű bűncselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt,
b) terror jellegű bűncselekmény elkövetésére készülő személyt, illetve terror jellegű bűncselekmény elkövetőjét, 
vagy e személyekre tekintettel más személyt anyagi eszközökkel támogat, vagy
c) a b) pontban meghatározott személyek támogatása céljából anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában terror jellegű bűncselekmény:
a) az emberölés [160. § (1) bekezdés, 160. § (2) bekezdés, ha a cselekmény a nemzetközi polgári repülést kiszolgáló 
repülőtéren vagy repülésben levő légijármű fedélzetén vagy tengeren hajózó hajón tartózkodó személy, vagy 
nemzetközileg védett személy ellen irányul],
b) a testi sértés (164. §, ha a cselekmény a nemzetközi polgári repülést kiszolgáló repülőtéren vagy repülésben levő 
légijármű fedélzetén vagy tengeren hajózó hajón tartózkodó személy vagy nemzetközileg védett személy ellen 
irányul),
c) az emberrablás [190. § (1)–(4) bekezdés],
d) a  közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (232.  §, ha a  cselekmény légi jármű vagy tengeren hajózó hajó 
ellen irányul).
e) a radioaktív anyaggal visszaélés (250. §),
f ) a rombolás (257. §),
g) a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (313. §),
h) a jármű hatalomba kerítése (320. §),
i) a közveszély okozása [322. § (1)–(3) bekezdés],
j) a közérdekű üzem működésének megzavarása (323. §),
k) a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (324. §, ha a cselekményt közérdekű üzem, illetve középület 
vagy építmény területén követik el),
l) a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (325. §, ha a cselekményt közérdekű üzem, illetve középület vagy építmény 
területén követik el).
318/B.  § A 318.  § és a  318/A.  § alkalmazásában anyagi eszközön a  terrorizmus leküzdése érdekében egyes 
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 
2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott eszközöket, jogi dokumentumokat és okiratokat 
kell érteni.”

63. §  A Btk. 319. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„319. § A 314–315. §, a 316/A. § és a 318. § alkalmazásában terrorista csoport a három vagy több személyből álló, 
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja terrorcselekmény elkövetése.”

64. §  A Btk. 459. § (1) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„32. nemzetközileg védett személy: az a külföldi hivatalos személy, aki a rá vonatkozó nemzetközi szerződés alapján 
nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvez.”

65. §  Hatályát veszti a Btk. 313. § (4) bekezdése.
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66. §  A Btk.
a) 37.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „[314.  § (1)–(2)  bekezdés, 315–316.  §]” szövegrész helyébe 

a „[314. § (1)–(2) bekezdés, 315–316/A. §]” szöveg, a „[318. § (1)–(2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[318. § és 
318/A. §]” szöveg,

b) 74/A. § (2) bekezdés h) pontjában a „[314. §, 315. § (1)–(2) bekezdés és 316. §]” szövegrész helyébe a „[314. §, 
315. § (1)–(2) bekezdés, 316. § és 316/A. §]” szöveg, a „[318. § (1)–(2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[318. § 
és 318/A. §]” szöveg,

c) 282.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „[318.  § (1)–(2)  bekezdés]” szövegrész helyébe a „[318.  § és 318/A.  §]” 
szöveg

d) 399. § (3) bekezdésében a „bűncselekményének” szövegrész helyébe a „büntetendő cselekményének” szöveg,
e) 400. § (1) bekezdésében a „bűncselekményből” szövegrész helyébe a „büntetendő cselekményből” szöveg
lép.

20. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

67. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában 
a „(Btk.  314–316.  §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A.  §)” szöveg, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

21. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

68. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a terhelt átadásának elrendelésére a tagállami igazságügyi hatóság által 
rendelkezésre bocsátott magyar nyelvű európai elfogatóparancs alapján kerülhet sor. Ha a kibocsátó tagállam olyan 
nyilatkozatot tett, hogy nem kizárólag a  saját hivatalos nyelven előterjesztett európai elfogatóparancsot fogad el, 
a tagállami igazságügyi hatóság az európai elfogatóparancsot angol, francia vagy német nyelven, vagy ilyen nyelvre 
történt fordítással is rendelkezésre bocsáthatja.”

69. § (1) Az EUtv. 5. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A bíróság az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadja, ha)
„f ) az  európai elfogatóparancs végrehajtása súlyosan sértené a  büntetőeljárás során a  terheltet megillető, 
nemzetközi szerződésben vagy európai uniós jogi aktusban rögzített alapvető jogokat.”

 (2) Az EUtv. 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott megtagadási ok esetén, a  bíróság az  európai elfogatóparancs 
végrehajtásáról a  magyar büntetőeljárást folytató bíróság vagy ügyész álláspontjának figyelembevételével dönt. 
A  terhelt átadása ahhoz a  feltételhez köthető, hogy a  tagállam a  magyar büntetőeljárást vegye át. A  bíróság 
az európai elfogatóparancs végrehajtása tárgyában hozott döntéséről a magyar büntetőeljárást folytató bíróságot 
vagy ügyészt is tájékoztatja.
(10) Ha az  európai elfogatóparancs megtagadására a  (2)  bekezdés e)  pontja alapján kerül sor, a  bíróság megteszi 
a szükséges intézkedést a büntetőeljárás Magyarországon történő lefolytatása végett.”

70. §  Az EUtv. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bíróság a  kényszerintézkedés tárgyában hozott határozatát haladéktalanul megküldi a  miniszternek, és 
a miniszter útján intézkedik az európai elfogatóparancs beszerzése végett.”

71. §  Az EUtv. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  bíróság az  (1)–(3)  bekezdés megfelelő alkalmazásával intézkedik a  tagállami igazságügyi hatóság által 
nyújtandó garancia beszerzése érdekében, ha a  terhelt átadása a  tagállami igazságügyi hatóság által nyújtott 
garanciához kötött, illetve ha olyan megtagadási ok merült fel, amely a tagállami igazságügyi hatóság által nyújtott 
garanciával kiküszöbölhető.”



7130 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 

72. §  Az EUtv. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a terhelt az átadásba beleegyezett és az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalához kizárólag a tagállami 
igazságügyi hatóság által nyújtott garancia beszerzése szükséges, a  Fővárosi Törvényszék a  tagállami garancia 
megérkezését követően az ideiglenes átadási letartóztatásban lévő terhelt átadási letartóztatását és egyszerűsített 
átadását az iratok alapján is elrendelheti. E lehetőségről a terheltet az ideiglenes átadási letartóztatás elrendelésekor 
tájékoztatni kell.”

73. § (1) Az EUtv. 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  külföldön fogvatartásban lévő terhelttel szemben európai elfogatóparancs az  (1)–(3)  bekezdésben 
meghatározott feltételek esetén is csak akkor bocsátható ki, ha a  terhelt részvétele a  büntetőeljárásban, illetve 
jelenléte az eljárási cselekményeken eljárási jogsegélykérelem előterjesztésével nem vagy – a bűncselekmény tárgyi 
súlya, illetve az ügy megítélése okán – nem megfelelően biztosítható.”

 (2) Az EUtv. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  európai elfogatóparancsot a  2. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint, 
a  formanyomtatvány tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által megjelölt 
nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával, az 1. számú melléklet figyelembevételével kell kibocsátani.”

74. §  Az EUtv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § A keresett személy átvételét a NEBEK a rendőrség közreműködésével – szükség esetén az átmenő átszállításra 
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – végzi.”

75. § (1) Az EUtv. IV. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„IV. FEJEZET 
AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
35.  § (1) Az  eljárási jogsegély IV/B., V., VII. és VII/A. Fejezetben, valamint a  93.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt 
formáira vonatkozó rendelkezéseket ide nem értve, e  fejezet állapítja meg az  Európai Unió tagállamaival 
büntetőügyekben folytatott eljárási jogsegélyre vonatkozó rendelkezéseket.
(2) Ha az  Európai Unió valamely tagállama az  eljárási jogsegély iránti megkeresést azért nem e  fejezetnek 
megfelelően terjeszti elő, mert
a) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban e  fejezet alkalmazásában: irányelv) elfogadásában nem vett részt, 
vagy
b) az irányelv rendelkezéseit nemzeti jogába nem ültette át,
az eljárási jogsegély iránti megkeresést a bíróság vagy az ügyész a IV/A. Fejezet szerint teljesíti.
(3) A  (2)  bekezdésben megjelölt valamely tagállam által a  bizonyítási eszközök biztosítására irányuló eljárási 
jogsegély iránti megkeresés esetén a  megkeresést a  jogsegély formájától függően a  bíróság vagy az  ügyész 
a IV/A. Fejezet vagy a VI. Fejezet szerint teljesíti.
(4) A bíróság vagy az ügyész csak az Európai Unió (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tagállamai tekintetében 
terjeszthet elő a IV/A. Fejezet szerint eljárási jogsegély iránti megkeresést.
36. § E fejezet alkalmazásában
1. európai nyomozási határozat: az arra jogosult hatóság által büntetőeljárásban kibocsátott, bizonyíték megszerzése 
céljából egy vagy több eljárási cselekmény végrehajtására, illetve a végrehajtó tagállam illetékes hatósága számára 
már rendelkezésre álló bizonyítási eszköz átadására irányuló jogsegélykérelem;
2. tagállami hatóság: tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóság.
22. Az európai nyomozási határozat végrehajtásának általános szabályai
37. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az európai nyomozási határozat végrehajtására a járásbíróság vagy 
az európai nyomozási határozat alapjául szolgáló bűncselekmény tekintetében a Be. alapján hatáskörrel rendelkező 
ügyészség rendelkezik hatáskörrel.
(2) Ha az  (1)  bekezdés alapján az  ügyészség hatásköre nem állapítható meg, az  európai nyomozási határozat 
végrehajtására a járási ügyészség rendelkezik hatáskörrel.
(3) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  bíróság vagy az  ügyészség illetékességét az  európai nyomozási 
határozatban megjelölt eljárási cselekmény elvégzésének helye – így különösen a  kihallgatandó vagy 
meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, a tárgyi bizonyítási eszköz fellelhetőségének 
helye – határozza meg. Ha az  eljárási cselekmény vagy eljárási cselekmények elvégzésének több helyszíne 
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állapítható meg, vagy az eljárási cselekmény elvégzésének helye nem állapítható meg, az a bíróság vagy ügyészség 
jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett.
(4) A  jogi személy vonatkozásában előterjesztett európai nyomozási határozat végrehajtására – ha az  európai 
nyomozási határozatból más nem következik – a  jogi személy székhelye vagy telephelye szerint illetékes bíróság 
vagy ügyészség jogosult.
(5) A  legfőbb ügyész vagy a  felettes ügyész rendelkezése alapján az  európai nyomozási határozat hatékony 
végrehajtása érdekében a  végrehajtás során az  (1)–(4)  bekezdés alapján hatáskörrel és illetékességgel nem 
rendelkező ügyészség is eljárhat.
(6) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozat átvételéről haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől 
számított hét napon belül a  19. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint, a  formanyomtatvány 
tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló 
fordításának felhasználásával tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(7) Ha a  bírósághoz vagy az  ügyészséghez valamely tagállamból olyan európai nyomozási határozat érkezik, 
amelynek végrehajtására nincs hatásköre, vagy nem rendelkezik illetékességgel, az európai nyomozási határozatot 
haladéktalanul továbbítja a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz vagy ügyészséghez, és erről 
a tagállami hatóságot a (6) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatja.
(8) Késedelmet nem tűrő esetben – ha a  (7)  bekezdés szerinti intézkedés az  eljárási cselekmény eredményes 
elvégzését veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény 
elvégzésére a hatáskörrel vagy illetékességgel nem rendelkező bíróság vagy ügyészség is jogosult, köteles azonban 
erről a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot vagy ügyészséget a (6) bekezdés szerinti intézkedésével 
egyidejűleg tájékoztatni.
(9) A  (6)  bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség azt a  bíróságot vagy ügyészséget is terheli, amelyhez 
az európai nyomozási határozatot a (7) bekezdés szerint továbbították.
38.  § (1) Az  európai nyomozási határozat a  18. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint magyar, 
angol, francia vagy német nyelven bocsátható ki. Az  európai nyomozási határozat bármely olyan módon 
előterjeszthető, amely lehetővé teszi az európai nyomozási határozat hitelességének megállapítását.
(2) Az  európai nyomozási határozatnak az  (1)  bekezdésben meghatározott módon történő továbbítása esetén 
az európai nyomozási határozat kibocsátását és előterjesztését szabályszerűnek kell tekinteni.
(3) Az európai nyomozási határozat szabályszerű előterjesztésének minősül az is, ha a tagállami hatóság az európai 
nyomozási határozatot az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési rendszerén keresztül 
továbbítja.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit a  tagállami hatóság részéről továbbított más iratok, illetve tájékoztatás, és 
a bíróság vagy az ügyész részéről a tagállami hatóság részére továbbított iratok, illetve tájékoztatás tekintetében is 
megfelelően alkalmazni kell.
39. § (1) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozat átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, 
hogy az  európai nyomozási határozat végrehajtásának feltételei a  magyar jogszabályok alapján fennállnak-e, és 
dönt annak végrehajtásáról.
(2) A  bíróság vagy az  ügyész az  (1)  bekezdés szerinti döntését – a  tagállami hatóság soron kívüli végrehajtásra 
irányuló kérelmére, valamint az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elvégzésének 
meghatározott időpontjára figyelemmel – legkésőbb az  európai nyomozási határozat kézhezvételétől számított 
harminc napon belül hozza meg.
(3) Ha a  (2) bekezdésben foglalt határidőn belül az európai nyomozási határozat végrehajtásról szóló döntés nem 
hozható meg, a bíróság vagy az ügyész erről a késedelem okainak megjelölése mellett haladéktalanul tájékoztatja 
a  tagállami hatóságot. Ebben az  esetben az  (1)  bekezdés szerinti döntést az  európai nyomozási határozat 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell meghozni.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt döntése alapján a bíróság vagy az ügyész
a) intézkedik az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elvégzéséről, ha az  eljárási 
cselekmény elvégzésének feltételei fennállnak, vagy
b) az európai nyomozási határozat végrehajtását megtagadja.
(5) Ha megalapozottan feltehető, hogy
a) az európai nyomozási határozatot nem az arra jogosult tagállami hatóság bocsátotta ki,
b) az  európai nyomozási határozat kibocsátása, annak céljával és az  érintett személy jogaival össze nem 
egyeztethető módon indokolatlan vagy aránytalan volt, illetve
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c) az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény a  tagállam szabályai szerint nem lenne 
elvégezhető,
a bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozat végrehajtásáról a  tagállami hatósággal egyeztetést 
folytathat.
(6) Ha az (5) bekezdés a) pontja esetén megállapítható, hogy az európai nyomozási határozatot nem az arra jogosult 
tagállami hatóság bocsátotta ki, a  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozatot a  tagállami hatóság 
részére visszaküldi, és az európai nyomozási határozat végrehajtását megszünteti.
(7) A bíróság vagy az ügyész haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, ha a magyar jogszabályok alapján 
olyan eljárási cselekmény áll rendelkezésre, amely alkalmas az európai nyomozási határozatban megjelölt bizonyíték 
megszerzésére, de az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekménynél kisebb jogkorlátozással jár.
40. § (1) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozat végrehajtását megtagadhatja, ha
a) az  súlyosan sértené a  büntetőeljárás során a  terheltet megillető, nemzetközi szerződésben vagy európai uniós 
jogi aktusban rögzített alapvető jogokat,
b) a végrehajtás sértené Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét,
c) a végrehajtás veszélyeztetné az informátor, a bizalmi személy, a magyar hatósággal titkosan együttműködő más 
személy vagy a fedett nyomozó személyét, illetve tevékenységét,
d) a végrehajtás sértené a kettős büntethetőség elvét,
e) az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény a  magyar jogszabályok szerint nem ismert, 
vagy elvégzésének feltételei a magyar jogszabályok szerint nem állnak fenn,
f ) az  európai nyomozási határozat alapjául szolgáló cselekményt Magyarországon vagy egy másik tagállamban 
jogerősen elbírálták, vagy a cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely – a határozatot hozó tagállam 
joga alapján – azonos cselekmény vonatkozásában újabb büntetőeljárás megindításának akadályát képezi,
g) az eljárási cselekménnyel érintett személy Magyarországon mentelmi joggal rendelkezik vagy nemzetközi jogon 
alapuló mentességet élvez, és mentelmi jogát, illetve mentességét az arra jogosult nem függesztette fel,
h) az  európai nyomozási határozatot nem szabályszerűen vagy nem magyar, angol, német vagy francia nyelven 
terjesztették elő,
i) az  európai nyomozási határozat oly mértékben hiányos, pontatlan, hogy erre figyelemmel nem hajtható végre, 
és a  kiegészítésre, illetve kijavításra tűzött határidő eredménytelenül telt el, vagy az  európai nyomozási határozat 
a kiegészítést, illetve a kijavítást követően sem hajtható végre.
(2) A  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozat végrehajtásának megtagadásáról a  tagállami 
hatóságot a megtagadás indokainak megjelölésével, haladéktalanul tájékoztatja.
41.  § (1) A  40.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt kérdésben a  miniszter, illetve a  legfőbb ügyész állásfoglalása 
irányadó.
(2) A  bíróság és az  ügyész a  kettős büntethetőséget nem vizsgálhatja, és az  európai nyomozási határozat 
végrehajtását a 40. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem tagadhatja meg
a) az 1. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények esetében, ha a tagállamban az adott bűncselekmény 
legalább három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő,
b) ha a magyar jogszabályok szerint bűncselekménynek minősülő cselekmény a tagállam joga szerint szabálysértés, 
vagy
c) ha e tekintetben a tagállam viszonosságot biztosít.
(3) Az  adókkal és az  illetékekkel, a  vámokkal és a  devizával kapcsolatos bűncselekmények esetén a  kettős 
büntethetőség vonatkozásában az  európai nyomozási határozat végrehajtásának nem akadálya, hogy a  magyar 
jog nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat, vagy nem 
tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a tagállam 
joga.
(4) Ha az  európai nyomozási határozat előterjesztésére olyan cselekmény miatt került sor, amely a  tagállam joga 
szerint bűncselekmény, de a  magyar jog szerint szabálysértés, a  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási 
határozatot végrehajtás végett továbbítja a  szabálysértési jogsegélyről szóló törvényben meghatározott központi 
hatósághoz, és erről a tagállami hatóságot tájékoztatja.
42.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, ha a  40.  § (1)  bekezdés 
e)  pontjában meghatározott megtagadási ok merül fel, és a  magyar jogszabályok alapján az  európai nyomozási 
határozatban megjelölt eljárási cselekménytől eltérő olyan végrehajtható eljárási cselekmény áll rendelkezésre, 
amely az európai nyomozási határozattal elérni kívánt bizonyíték megszerzésére vezethet.
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(2) A 40. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye az európai nyomozási határozat végrehajtása megtagadásának, 
illetve az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak, ha az európai nyomozási határozat az alábbiak egyikére irányul:
a) a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság birtokában lévő bizonyítási eszköz átadása, ha a bizonyítási eszköz 
a magyar jogszabályok szerint büntetőeljárásban felhasználható,
b) adatbázisokban található olyan adat megszerzése, amelyhez a  bíróság, az  ügyész vagy a  nyomozó hatóság 
a magyar jogszabályok szerint büntetőeljárás keretében közvetlenül hozzáférhet,
c) valamely személy terheltként, tanúként vagy szakértőként történő ki-, illetve meghallgatása Magyarország 
területén,
d) olyan eljárási cselekmény elvégzése, amely nem jár kényszerintézkedés elrendelésével,
e) adott telefonszámmal vagy IP-címmel szerződés alapján rendelkező személy azonosítása.
(3) A  40.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott megtagadási ok egy büntetőjogi felelősséget megállapító 
tagállami határozat tekintetében csak akkor alkalmazható, ha a  tagállami határozatban kiszabott büntetést vagy 
intézkedést végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a  határozatot hozó tagállam joga szerint 
az nem hajtható végre.
(4) A  40.  § (1)  bekezdés g)  pontja esetében az  európai nyomozási határozat végrehajtásának megtagadását 
megelőzően a  bíróság vagy az  ügyész saját hatáskörben intézkedik az  eljárási cselekménnyel érintett személy 
mentelmi jogának, illetve nemzetközi jogon alapuló mentességének felfüggesztése iránt, és erről a  tagállami 
hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(5) Ha az  eljárási cselekménnyel érintett személy nemzetközi jogon alapuló mentességének felfüggesztése egy 
másik állam hatóságának vagy nemzetközi szervezetnek a  hatáskörébe tartozik, a  bíróság vagy az  ügyész erről 
a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja. Ebben az esetben az európai nyomozási határozat végrehajtása 
a 40. § (1) bekezdés g) pontja alapján akkor tagadható meg, ha a tagállami hatósággal történt egyeztetést követően 
a mentesség felfüggesztésére észszerű időn belül nem kerül sor.
(6) Ha az európai nyomozási határozat tartalmát tekintve közös nyomozócsoport létrehozására és bizonyíték közös 
nyomozócsoporton belüli megszerzésére irányul, akkor a bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozatot 
megküldi a  legfőbb ügyésznek, és azt a továbbiakban a IV/B. Fejezet szerinti közös nyomozócsoport létrehozására 
irányuló eljárási jogsegélyként kell végrehajtani. A bíróság vagy az ügyész erről a tagállami hatóságot haladéktalanul 
tájékoztatja.
43.  § (1) Az  európai nyomozási határozat, valamint az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási 
cselekmény eredményes végrehajtása, illetve elvégzése érdekében a  bíróság vagy az  ügyész haladéktalanul 
tájékoztatja a  tagállami hatóságot, ha a  40.  § (1)  bekezdés a)–c), f ) és i)  pontjában meghatározott valamely 
megtagadási ok merül fel, és egyeztetést kezdeményez.
(2) A bíróság vagy az ügyész indokolt esetben
a) az  európai nyomozási határozatot előterjesztő tagállami hatósággal az  (1)  bekezdésben meg nem határozott 
okból is, vagy
b) más tagállam hatóságával is
egyeztetést kezdeményezhet.
(3) Ha a bíróság vagy az ügyész a tagállami hatósággal egyeztetést folytat, indokolt esetben az európai nyomozási 
határozat kiegészítését, illetve módosítását, valamint a  végrehajtással kapcsolatos döntéséhez szükséges 
információk, adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kérheti a tagállami hatóságtól, és erre – az eljárási határidőre is 
figyelemmel – határidőt tűzhet.
44.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész abban az  esetben is tájékoztatja a  tagállami hatóságot a  megtagadási okkal 
érintett eljárási cselekményekről és a felmerült megtagadási okról, ha a megtagadási ok nem valamennyi, az európai 
nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény tekintetében áll fenn.
(2) Ha a  tagállami hatósággal történő egyeztetés alapján az  egyes eljárási cselekmények tekintetében fennálló 
megtagadási ok kiküszöbölésére nincs lehetőség, a  bíróság vagy az  ügyész a  megtagadási okkal nem érintett 
eljárási cselekményeket végzi el.
45. § (1) Ha a tagállami hatóság az európai nyomozási határozatot a bíróság vagy az ügyész tájékoztatása alapján, 
az  európai nyomozási határozat végrehajtása során felmerült körülményekre figyelemmel vagy más okból 
kiegészíti, illetve módosítja, a  bíróság vagy az  ügyész a  37–44.  § megfelelő alkalmazásával dönt a  kiegészített, 
illetve módosított európai nyomozási határozat végrehajtásáról, valamint az  abban megjelölt eljárási cselekmény 
elvégzéséről.
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(2) Az  európai nyomozási határozat kiegészítését, illetve módosítását a  tagállami hatóság Magyarországon jelen 
lévő tagja közvetlenül is átadhatja a  bíróságnak vagy az  ügyésznek. Az  így előterjesztett európai nyomozási 
határozatot is szabályszerűnek kell tekinteni.
(3) Ha a  tagállami hatóság az  európai nyomozási határozatot visszavonja, a  bíróság vagy az  ügyész az  európai 
nyomozási határozat végrehajtását megszünteti.
(4) Ha az  európai nyomozási határozat végrehajtása során lefoglalás elrendelésére került sor, a  végrehajtás 
megszüntetésével egyidejűleg a bíróság vagy az ügyész a lefoglalást megszünteti, és a lefoglalt dolgot annak adja 
ki, akitől azt lefoglalták. E  rendelkezést a  végrehajtás során alkalmazott más adatot, dolgot vagy vagyont érintő 
kényszerintézkedés tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
46.  § (1) A  42.  § (6)  bekezdésében foglalt kivétellel európai nyomozási határozat alapján a  tagállam által kért 
bármely, a Be. alapján végrehajtható, bizonyítási eszköz beszerzésére alkalmas eljárási cselekmény elvégezhető, ha 
az eljárási cselekmény elvégzésére az európai nyomozási határozat alapjául szolgáló bűncselekmény miatt magyar 
büntetőeljárásban is sor kerülhetne.
(2) Az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elvégzése során – a (3) bekezdés kivételével – 
a magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
(3) A  tagállami hatóság kérelmére az  eljárási cselekmény elvégzése során a  tagállami hatóság által megjelölt 
szabályokat és technikai módszert kell alkalmazni, feltéve, hogy az  nem összeegyeztethetetlen a  magyar 
jogrendszer alapelveivel. Ha a  bíróság vagy az  ügyész a  tagállami hatóság által megjelölt szabályok és technikai 
módszerek alkalmazását nem tudja teljesíteni, erről a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja, és megjelöli 
azokat a feltételeket, amelyekkel a végrehajtás teljesíthető.
(4) Az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekményt – a  tagállami hatóság soron kívüli 
végrehajtásra irányuló kérelmére, valamint az  eljárási cselekmény elvégzésének meghatározott időpontjára 
figyelemmel – legkésőbb az  európai nyomozási határozat végrehajtásáról szóló döntés meghozatalát követő 
kilencven napon belül kell elvégezni.
(5) Ha az  eljárási cselekmény a  (4)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem végezhető el, a  bíróság 
vagy az  ügyész a  késedelem okainak megjelölése mellett erről haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, 
megjelöli az eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges időtartamot, és egyeztetést folytat a tagállami hatósággal 
az eljárási cselekmény elvégzésének megfelelő ütemezéséről.
(6) Az európai nyomozási határozat végrehajtása esetén a külföldi személyek ki- és beutazásának, valamint a tárgyak 
átadásának és átvételének a magyar útlevélszabályok, az idegenrendészeti és a vámjogszabályok rendelkezései nem 
képezhetik akadályát.
46/A.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész indokolt esetben az  eljárási cselekmény eredményes elvégzése érdekében 
a tagállami hatósággal egyeztetést folytathat.
(2) A bíróság vagy az ügyész a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja, ha az eljárási cselekmény elvégzése 
során olyan körülmény merül fel, amely miatt az eljárási cselekmény nem végezhető el.
(3) Ha az  eljárási cselekmény elvégzését akadályozó körülmény nem küszöbölhető ki, és e  körben a  tagállami 
hatósággal folytatott egyeztetés sem vezet eredményre, a bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozat 
végrehajtását megszünteti, és erről a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(4) Ha a bíróság vagy az ügyész úgy ítéli meg, hogy az európai nyomozási határozat eredményes végrehajtásához, 
vagy az  európai nyomozási határozatban meghatározott bizonyítás eredményességéhez az  európai nyomozási 
határozatban megjelölt eljárási cselekményen túl további eljárási cselekmény elvégzése is célszerű, erről a tagállami 
hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
47. § (1) A bíróság vagy az ügyész a tagállami hatóság kérésére engedélyezi, hogy a tagállam valamely hatóságának 
tagja az eljárási cselekmény elvégzése során jelen legyen, ha
a) ez nem összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel,
b) ez nem sérti Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét, és
c) a tagállami hatóság tagja a tagállam joga szerint részt vehet az eljárási cselekményen.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kérdésben a miniszter, illetve a legfőbb ügyész állásfoglalása irányadó.
(3) A  tagállami hatóság jelen lévő tagjának jogosultságára a  Be. eljárási cselekményen történő jelenléttel 
kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(4) A  tagállami hatóság jelen lévő tagjának a  (3)  bekezdéstől eltérő jogosultságaira a  bíróság vagy az  ügyész 
a tagállami hatósággal megállapodást köthet. A megállapodásra a közös nyomozócsoport Magyarország területén 
eljáró tagállami tagjára vonatkozó megállapodás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
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(5) A tagállami hatóság jelen lévő tagja által a feladatának végrehajtása során Magyarország területén okozott kárért 
a magyar jogszabályok alapján, a hivatalos személy károkozására vonatkozó szabályok szerint a magyar állam felel. 
A magyar állam az e  rendelkezés alapján kifizetett kártérítés teljes összegének megtérítését kérheti a  tagállamtól. 
Ezenfelül további kártérítési igény a tagállammal szemben nem érvényesíthető.
48.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elvégzését 
észszerű időtartamra elhalaszthatja, ha Magyarországon büntetőeljárás vagy más eljárás van folyamatban, és 
az eljárás sikerét az eljárási cselekmény elvégzése veszélyeztetné.
(2) A bíróság vagy az ügyész az eljárási cselekmény elvégzésének elhalasztásáról szóló döntéséről – az elhalasztás 
indokának és várható időtartamának megjelölésével – a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(3) Az elhalasztás időtartama a 46. § (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.
(4) Ha az  eljárási cselekmény elvégzése elhalasztásának oka megszűnt, a  bíróság vagy az  ügyész haladéktalanul 
intézkedik az eljárási cselekmény elvégzéséről, és erről a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(5) Ha az  elhalasztás indoka nem valamennyi, az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény 
tekintetében áll fenn, a bíróság vagy az ügyész az elhalasztással nem érintett eljárási cselekményeket a 46. §-ban 
foglaltak szerint végzi el.
49.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész haladéktalanul vagy a  tagállami hatóság által megjelölt időpontban átadja 
a  tagállami hatóságnak az  eljárási cselekmény elvégzése során megszerzett, illetve a  már rendelkezésére álló 
bizonyítási eszközt, valamint az azzal kapcsolatos iratokat.
(2) Ha a  bizonyítási eszköz átadását a  tagállami hatóság az  európai nyomozási határozatban nem kéri, a  bíróság 
vagy az ügyész az (1) bekezdésben foglaltakat azzal teljesíti, hogy a tagállami hatóságot a bizonyítási eszköz átadása 
helyett annak rendelkezésre állásáról tájékoztatja.
(3) A  bizonyítási eszköz, valamint az  azzal kapcsolatos iratok a  tagállami hatóság jelen lévő tagja részére is 
átadhatók, ha a  tagállami hatóság erre vonatkozó kérését az  európai nyomozási határozatban jelezte, és 
a bizonyítási eszköz ilyen módon történő átadása a magyar jogszabályok szerint is lehetséges.
(4) A  bizonyítási eszköz átadásának feltételéül szabható, hogy a  tagállami hatóság a  bizonyítási eszközt 
az  átadáskorival azonos állapotban szolgáltassa vissza Magyarországnak, amint arra a  tagállamban már nincs 
szükség.
(5) A  bíróság vagy az  ügyész – a  tagállami hatóság egyidejű tájékoztatása és az  átadás várható időpontjának 
megjelölésével – a bizonyítási eszköz átadását a bizonyítási eszköz rendelkezésre állásához szükséges időtartamra 
elhalaszthatja, ha a bizonyítási eszköz más bűncselekmény felderítéséhez, bizonyításához szükséges.
(6) A bíróság vagy az ügyész a bizonyítási eszköz átadását akkor is elhalaszthatja, ha a bíróságnak vagy az ügyésznek 
az  európai nyomozási határozat végrehajtása során hozott határozata vagy intézkedése ellen jogorvoslattal éltek, 
kivéve, ha az  európai nyomozási határozat alapján a  bizonyítási eszköz azonnali átadása szükséges. A  bizonyítási 
eszköz átadását a  jogorvoslat elbírálásáig el kell halasztani, ha az  átadás az  érintett személynek súlyos hátrányt 
okozna.
(7) A  bíróság vagy az  ügyész a  bizonyítási eszköz átadásának elhalasztása esetén a  bizonyítási eszközt 
meghatározott időtartamra ideiglenesen is átadhatja a  tagállami hatóságnak, azzal a  feltétellel, hogy a  tagállami 
hatóság azt a közösen megállapított időpontban visszaszolgáltatja.
(8) Az  európai nyomozási határozat végrehajtása során lefoglalt vagy más módon biztosított bizonyítási eszköz 
átadásáig a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok alapján kell rendelkezni. Ha a bizonyítási eszköz átadására 
nem a  (4) vagy a  (6)  bekezdésében meghatározott feltétellel került sor, a  bizonyítási eszköz átadását követően 
a bizonyítási eszközről történő rendelkezésre a tagállam joga irányadó.
50.  § (1) Az  európai nyomozási határozat végrehajtása során hozott határozat vagy intézkedés ellen a  Be. 
rendelkezései alapján jogorvoslatnak van helye, azonban e  jogorvoslatban az  európai nyomozási határozatban 
megjelölt eljárási cselekmény elrendelése nem támadható. Az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási 
cselekmény elrendelése ellen a  tagállam joga szerint van helye jogorvoslatnak. Erről a  bíróság vagy az  ügyész 
az érintett személyt tájékoztatja.
(2) A bíróság vagy az ügyész tájékoztatja a tagállami hatóságot az európai nyomozási határozat végrehajtása során 
hozott határozattal vagy intézkedéssel szemben előterjesztett jogorvoslatról, valamint a  jogorvoslat elbírálásának 
eredményéről.
(3) Ha az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen éltek jogorvoslattal, 
a  bíróság vagy az  ügyész a  jogorvoslati kérelmet haladéktalanul továbbítja a  tagállami hatóságnak, és erről 
a jogorvoslat előterjesztőjét tájékoztatja.
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51.  § A bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozat végrehajtásáról a  Be. rendelkezései alapján 
a tagállami hatóság előzetes tájékoztatását és a tagállami hatóság álláspontjának figyelembevételét követően adhat 
felvilágosítást.
52.  § (1) Az  európai nyomozási határozat végrehajtása során Magyarország területén felmerülő költségeket 
a magyar állam viseli.
(2) Ha az európai nyomozási határozat végrehajtása jelentős költségekkel jár, a bíróság vagy az ügyész a költségek 
előrelátható összegéről tájékoztatja a  tagállami hatóságot, és a végrehajtás feltételéül szabhatja, hogy a tagállami 
hatóság a költségeket részben vagy egészben térítse meg vagy előlegezze. A végrehajtással kapcsolatos költségek 
megtérítéséről, előlegezéséről vagy az európai nyomozási határozat módosításáról egyeztetést kell kezdeményezni 
a tagállami hatósággal.
23. Az európai nyomozási határozat kibocsátásának általános szabályai
53.  § (1) A  42.  § (6)  bekezdésében foglalt kivétellel a  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozatban 
bármely, a  Be. szerinti, bizonyítási eszköz beszerzésére alkalmas eljárási cselekmény elvégzését kezdeményezheti, 
ha az  a  büntetőeljárásban szükséges és arányos, továbbá az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási 
cselekmény az ott leírt feltételekkel a magyar jogszabályok szerint is elvégezhető lenne.
(2) Európai nyomozási határozatot hivatalból, illetve a  terhelt vagy a  védő indítványára az  a  bíróság vagy ügyész 
bocsáthat ki, amely előtt a büntetőeljárás folyamatban van.
(3) Ha a  Be. rendelkezései alapján az  eljárási cselekmény elrendelése határozati formát igényel – ideértve 
a kényszerintézkedések elrendelését is –, a határozat meghozatalára az európai nyomozási határozat kibocsátásával 
kerül sor, és a továbbiakban az európai nyomozási határozatra a Be.-nek az eljárási cselekmény elvégzését elrendelő 
határozatra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha a nyomozás során az eljárási cselekmény elrendelésére a nyomozási bíró jogosult, az elrendelésről a bíróság 
az ügyész indítványára az európai nyomozási határozat jóváhagyásával rendelkezik.
(5) A  (4)  bekezdés alkalmazása esetén az  ügyész a  nyomozási bíró döntésére irányuló, a  Be. rendelkezéseinek 
megfelelő indítványával együtt a  bíróság részére megküldi az  európai nyomozási határozatot. Ha a  bíróság 
az  ügyész indítványát elutasítja, az  európai nyomozási határozatot az  ügyész részére visszaküldi. Ha az  ügyész 
indítványában megjelölt eljárási cselekmény elrendelésének feltételei fennállnak, a  bíróság az  európai nyomozási 
határozatot a 18. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány L. szakaszának kitöltésével hagyja jóvá.
54.  § (1) Az  európai nyomozási határozatot a  18. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint, 
a  formanyomtatvány tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által megjelölt 
nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával kell kibocsátani.
(2) Az európai nyomozási határozatban több eljárási cselekmény elvégzése akkor kezdeményezhető, ha valamennyi 
eljárási cselekmény elrendelése azonos szerv hatáskörébe tartozik.
(3) Az  európai nyomozási határozatot a  tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának, vagy ha 
az adott tagállam központi hatóságot jelölt ki, a központi hatóságnak kell megküldeni.
(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a tagállamban az európai nyomozási határozat 
végrehajtására melyik tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges 
adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül is be lehet szerezni.
(5) Az  európai nyomozási határozat továbbítására, valamint a  tagállami hatósággal való kapcsolattartásra a  38.  § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
55. § (1) Ha a tagállami hatóság tájékoztatása alapján
a) az 53. § (1) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesültek,
b) az  európai nyomozási határozat végrehajtásával vagy az  abban megjelölt eljárási cselekmény elvégzésével 
kapcsolatban megtagadási ok merült fel,
c) az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény a tagállam joga szerint nem ismert, az elvégzés 
feltételei nem állnak fenn, vagy az  eljárási cselekmény célja a  tagállam joga szerint kisebb jogkorlátozással járó 
eljárási cselekmény útján is elérhető,
a bíróság vagy az ügyész a tagállami hatóság tájékoztatása, vagy a tagállami hatósággal történt egyeztetés alapján 
az  európai nyomozási határozat végrehajtásához szükséges adatokat, információkat, iratokat a  tagállami hatóság 
rendelkezésére bocsáthatja, vagy az európai nyomozási határozatot kiegészítheti, módosíthatja vagy visszavonhatja.
(2) Ha az  európai nyomozási határozat eredményes végrehajtása, vagy az  európai nyomozási határozatban 
megjelölt eljárási cselekmény eredményes elvégzése érdekében szükséges, a  bíróság vagy az  ügyész 
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő más esetben is egyeztetést folytathat a tagállami hatósággal. Az egyeztetés 
során az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók.
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(3) A  bíróság vagy az  ügyész a  tagállami hatóság által kért kiegészítést, módosítást, illetve adatok, információk, 
iratok rendelkezésre bocsátását a  tagállami hatóság által megjelölt határidőben teljesíti, vagy ennek akadályáról 
a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(4) A  bíróság vagy az  ügyész az  európai nyomozási határozatot a  tagállami hatóság tájékoztatása, a  végrehajtás 
során felmerülő körülmények alapján vagy más indokolt esetben az  európai nyomozási határozatban megjelölt 
eljárási cselekmény elvégzésének megkezdése előtt vonhatja vissza.
(5) Ha a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény elvégzésekor 
jelen van, a bíróság, az ügyész vagy – az ügyész jóváhagyásával – a nyomozó hatóság tagja az európai nyomozási 
határozat kiegészítését vagy módosítását közvetlenül is átadhatja a  tagállami hatóságnak. Ha az  adott tagállam 
központi hatóságot jelölt ki, ez nem mentesít az európai nyomozási határozat kiegészítésének vagy módosításának 
a központi hatóság számára történő megküldésének kötelezettsége alól.
(6) Ha a  tagállami hatóság arról tájékoztatja a  bíróságot vagy az  ügyészt, hogy az  eljárási cselekménnyel érintett 
személy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és mentességének felfüggesztése egy másik állam 
hatóságának vagy nemzetközi szervezetnek a hatáskörébe tartozik, a mentesség felfüggesztésére jogosult döntése 
a Be. alapján indítványozható. Ha a mentesség felfüggesztését nem indítványozzák, vagy az nem vezet eredményre, 
az európai nyomozási határozatot vissza kell vonni.
56.  § (1) A  bíróság vagy az  ügyész az  indokok megjelölése mellett, az  európai nyomozási határozatban kérheti 
a tagállami hatóságtól, hogy
a) az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekményt a magyar jogszabályok figyelembevételével, 
illetve az általa meghatározott technikai módszert alkalmazva végezze el,
b) a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság egy vagy több tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény 
elvégzésekor jelen lehessen, feltéve, hogy erre a magyar jogszabályok szerint is jogosult lenne, illetve
c) az európai nyomozási határozatot vagy az abban megjelölt eljárási cselekményt soron kívül vagy meghatározott 
időpontban hajtsák végre, illetve végezzék el.
(2) Ha az  (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja értelmében a  tagállami hatóság tájékoztatása szerint a  kért eljárási 
szabályok, illetve technikai módszerek nem alkalmazhatók, vagy az  európai nyomozási határozat vagy az  eljárási 
cselekmény a  kért időben nem hajtható végre, illetve nem végezhető el, a  bíróság vagy az  ügyész megfontolja 
az európai nyomozási határozat kiegészítését, módosítását vagy visszavonását.
(3) Ha a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény elvégzésekor 
jelen van, feladatának teljesítése során a  tagállami szabályok szerint köteles eljárni. A  bíróság, az  ügyész 
vagy a  nyomozó hatóság jelen lévő tagjának jogosultságaira a  tagállami hatósággal megállapodás köthető. 
A  megállapodásra a  közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró magyar tagjára vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.
(4) A  magyar állam az  európai nyomozási határozat végrehajtásával összefüggésben a  bíróság, az  ügyész vagy 
a  nyomozó hatóság jelen lévő tagja által a  feladatainak ellátása során okozott kár miatt a  tagállam által kifizetett 
kártérítés teljes összegét a tagállam jogának megfelelően megtéríti.
57.  § (1) Az  európai nyomozási határozat végrehajtásának eredményét, illetve a  végrehajtás során megszerzett 
bizonyítási eszközt az európai nyomozási határozatot kibocsátó bíróság vagy ügyész, vagy ezek megbízása alapján 
a nyomozó hatóság veszi át.
(2) Ha a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény elvégzésekor 
jelen van, az  európai nyomozási határozat végrehajtásának eredményét, illetve a  végrehajtás során megszerzett 
bizonyítási eszközt a bíróság, az ügyész vagy – az ügyész jóváhagyásával – a nyomozó hatóság tagja is átveheti, ha 
a magyar jogszabályok alapján arra jogosult, és az átvétel e módja a bizonyítás eredményességét nem veszélyezteti.
(3) Ha a bizonyítási eszköz átadásakor a  tagállami hatóság azt kéri, a bíróság vagy az ügyész a bizonyítási eszközt 
az átadáskorival azonos állapotban visszaszolgáltatja a tagállamnak, amint arra Magyarországon már nincs szükség.
(4) Ha a  tagállami hatóság a bizonyítási eszköz átadását elhalasztja, a bíróság vagy az ügyész a bizonyítási eszköz 
ideiglenes – a  bizonyítási eszközzel összefüggésben Magyarországon tervezett eljárási cselekmény elvégzésének 
megfelelő, meghatározott időtartamra szóló – átadását kezdeményezeti. A  bizonyítási eszköz ideiglenes átadása 
esetén a  bíróság vagy az  ügyész a  bizonyítási eszközt a  közösen megállapított időpontban visszaszolgáltatja 
a tagállami hatóságnak.
(5) Az  európai nyomozási határozat kibocsátása esetén a  tagállamban lefoglalt vagy más módon biztosított 
bizonyítási eszköz Magyarországnak történő átadásáig a  bizonyítási eszközről való rendelkezésre a  tagállami 
jogszabályok irányadók. Ha a  bizonyítási eszköz átadására nem a  (3) vagy a  (4)  bekezdésben meghatározott 
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feltétellel került sor, a bizonyítási eszköz átvételét követően a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok alapján 
kell rendelkezni.
58. § (1) Az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen a Be. szabályai szerint 
van helye jogorvoslatnak.
(2) A bíróság vagy az ügyész haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha az (1) bekezdés alapján az európai 
nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen Magyarországon jogorvoslattal éltek. 
A bíróság vagy az ügyész a tagállami hatóságot a jogorvoslat elbírálásának eredményéről is tájékoztatja.
59.  § (1) Az  európai nyomozási határozat kibocsátása kapcsán Magyarország területén felmerülő költség bűnügyi 
költség.
(2) Ha a tagállami hatóság tájékoztatása alapján az európai nyomozási határozat végrehajtása jelentős költségekkel 
jár, a  bíróság vagy az  ügyész a  tagállami hatósággal egyeztet, és megvizsgálja, hogy az  európai nyomozási 
határozattal elérni kívánt cél kisebb költséggel járó eljárási cselekménnyel elérhető-e. Ha ez  lehetséges, a  bíróság 
vagy az ügyész az európai nyomozási határozatot módosítja vagy kiegészíti.
(3) Ha a tagállami hatóság az európai nyomozási határozat végrehajtását a végrehajtás költségeinek magyar állam 
általi teljes vagy részleges előlegezésétől vagy megtérítésétől teszi függővé, a  költségek előlegezéséről vagy 
megtérítéséről megállapodás köthető a tagállami hatósággal. Ha a megállapodás megkötése meghiúsul, a bíróság 
vagy az ügyész az európai nyomozási határozatot visszavonhatja.
24. Az európai nyomozási határozatban megjelölhető eljárási cselekmények egyes különös formáira 
vonatkozó szabályok
59/A. § Az eljárási cselekmények egyes formái különösen:
a) ideiglenes intézkedés,
b) adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi adatokról,
c) fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot kibocsátó tagállamba,
d) fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot végrehajtó tagállamba,
e) kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján,
f ) kihallgatás távbeszélő-készülék útján,
g) a titkos adatszerzés és a titkos információgyűjtés egyes intézményei.
25. Ideiglenes intézkedés
60.  § (1) Bizonyítási eszköz megsemmisítésének, átalakításának, elhelyezése megváltoztatásának, továbbításának, 
átruházásának vagy elidegenítésének ideiglenes megakadályozása (a  továbbiakban együtt: bizonyítási 
eszköz biztosítása) iránt kibocsátott európai nyomozási határozat végrehajtására az  az ügyészség rendelkezik 
illetékességgel, amelynek területén a bizonyítási eszköz található.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célból kibocsátott európai nyomozási határozatot abban az  esetben hajtja 
végre a bíróság, ha azt a tagállami hatóság kifejezetten kéri.
(3) Ha az  európai nyomozási határozat végrehajtása során a  (2)  bekezdés alapján a  bíróság jár el, eljárására 
az ügyészre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az ügyész a bizonyítási eszköz biztosítására irányuló európai nyomozási határozat végrehajtásáról haladéktalanul 
dönt. A döntésről – lehetőség szerint – az európai nyomozási határozat kézhezvételétől számított huszonnégy órán 
belül tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(5) Az  ügyész haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami hatóságot, ha az  európai nyomozási határozat végrehajtása 
akadályba ütközik, különösen, ha a  bizonyítási eszköz eltűnt, megsemmisült, az  európai nyomozási határozatban 
meghatározott helyen nem található, illetve kiegészítő információ kérése ellenére nem áll rendelkezésre elegendő 
adat ahhoz, hogy a bizonyítási eszközt az ügyész megtalálja.
(6) Ha a Be. alapján az ügyész hivatalból, illetve jogorvoslat vagy indítvány alapján az európai nyomozási határozat 
végrehajtása érdekében elrendelt kényszerintézkedés megszüntetését tartja indokoltnak, erről a  tagállami 
hatóságot előzetesen tájékoztatja, és a  kényszerintézkedés megszüntetése előtt megfelelő határidőt állapít meg 
a  tagállami hatóságnak arra, hogy észrevételt tegyen. A  megszüntetés tárgyában hozott döntésről az  ügyész 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
61. § (1) A bíróság vagy az ügyész európai nyomozási határozatot bocsáthat ki
a) bizonyítási eszköz lefoglalása, vagy
b) információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés végrehajtása
iránt, ha a bizonyítási eszköz a tagállam területén található.
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(2) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozatban megjelöli, hogy a lefoglalni kért bizonyítási eszköz 
vagy a megőrzésre kötelezéssel érintett adatok átadását
a) az eljárási cselekmény elvégzését követően haladéktalanul kéri,
b) a várható időpont megjelölésével, egy későbbi időpontban kéri, vagy
c) nem kéri.
(3) A (2) bekezdés c) pontja esetén meg kell jelölni a bizonyítási eszközről vagy a megőrzésre kötelezéssel érintett 
adatról történő rendelkezés várható időpontját.
(4) Ha az  eljárási cselekmény elvégzését vagy a  bizonyítási eszköz átvételét megelőzően az  (1)  bekezdésben 
megjelölt kényszerintézkedés elrendelésének oka megszűnt, a  bíróság vagy az  ügyész erről haladéktalanul 
tájékoztatja a tagállami hatóságot.
26. Adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi adatokról
62. § (1) Ha a tagállami hatóság az európai nyomozási határozatot
a) a  tagállamban büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy valamely, Magyarország területén 
működő banknál vagy egyéb pénzügyi intézménynél vezetett számla feletti, akár számlatulajdonosként, akár 
meghatalmazottként gyakorolt rendelkezési jogának megállapítása, valamint e  számlának a  bank vagy egyéb 
pénzügyi intézmény birtokában lévő adatainak átadása iránt, illetve
b) a  Magyarország területén működő banknál vagy egyéb pénzügyi intézménynél vezetett valamely számlával 
kapcsolatban, meghatározott időszakban végrehajtott fizetési műveletekre vonatkozó, a  számlavezető bank vagy 
egyéb pénzügyi intézmény birtokában lévő adatok – ideértve az  adott művelettel érintett valamennyi számla 
adatainak – átadása, illetve a  Magyarország területén működő bank vagy egyéb pénzügyi intézmény birtokában 
lévő számlaadatok átadása iránt
bocsátotta ki, az  európai nyomozási határozatot a  számlavezető bank vagy egyéb pénzügyi intézmény székhelye 
szerint illetékes ügyész hajtja végre.
(2) Az  európai nyomozási határozatot abban az  esetben hajtja végre a  bíróság, ha azt a  tagállami hatóság 
kifejezetten kéri. Ebben az esetben az európai nyomozási határozat végrehajtása során a számlavezető bank vagy 
egyéb pénzügyi intézmény székhelye szerint illetékes bíróság jár el.
62/A. § (1) A bíróság vagy az ügyész európai nyomozási határozatot bocsáthat ki
a) annak megállapítása iránt, hogy a Magyarországon büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy akár 
számlatulajdonosként, akár meghatalmazottként gyakorol-e rendelkezési jogot a  tagállam területén működő 
valamely hitelintézetnél vagy a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti más pénzforgalmi 
szolgáltatónál (a  továbbiakban együtt: pénzforgalmi szolgáltató) vezetett számla felett, továbbá e  számlának 
a pénzforgalmi szolgáltató birtokában lévő adatainak átadása iránt, illetve
b) a  tagállam területén működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett valamely számlával kapcsolatban, 
meghatározott időszakban végrehajtott fizetési műveletekre vonatkozó, a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 
birtokában lévő adatok – ideértve az  adott művelettel érintett valamennyi számla adatainak – átadása, illetve 
a tagállam területén működő pénzforgalmi szolgáltató birtokában lévő számlaadatok átadása iránt.
(2) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozatban megjelöli
a) azokat az  okokat, amelyek miatt a  kért adatok érdemi jelentőségűek lehetnek a  Magyarországon folyamatban 
lévő büntetőeljárás szempontjából,
b) azokat az okokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy 
a tagállam területén működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla felett rendelkezési jogot gyakorol, és – ha 
lehetséges – azt, hogy mely pénzforgalmi szolgáltatók lehetnek ezek, valamint
c) mindazon rendelkezésre álló információt, amely elősegítheti az európai nyomozási határozat végrehajtását.
27. Fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot kibocsátó tagállamba
62/B. § (1) A Magyarországon fogva tartott személynek a tagállam területén elvégzendő eljárási cselekményen való 
jelenléte érdekében történő ideiglenes átadásáról
a) előzetes letartóztatásban lévő személy esetén az ügyben eljáró bíróság vagy az ügyész,
b) jogerős szabadságvesztés vagy elzárás büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést töltő személy esetén 
a büntetés-végrehajtási bíró
köt megállapodást a tagállami hatósággal.
(2) A  fogvatartott személy ideiglenes átadására csak az  érintett erre vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén 
kerülhet sor. Ha a  fogvatartott személy védővel rendelkezik, az  ideiglenes átadáshoz történő hozzájárulással 
kapcsolatban biztosítani kell, hogy a  fogvatartott személy a  védőjével egyeztethessen. A  fogvatartott személy 
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az  ideiglenes átadásához írásban, vagy a  bíróság vagy az  ügyész előtt szóban tett, jegyzőkönyvbe foglalt 
nyilatkozatával járulhat hozzá.
(3) A bíróság vagy az ügyész az európai nyomozási határozat végrehajtását a 40. §-ban foglalt okokon túl akkor is 
megtagadhatja, ha
a) a fogvatartott személy az ideiglenes átadásához nem járult hozzá, vagy
b) az ideiglenes átadás a fogvatartás időtartamát meghosszabbítaná.
(4) Előzetes letartóztatásban lévő személy ideiglenes átadásának önmagában nem akadálya, hogy a  végrehajtás 
során az  előzetes letartóztatás meghosszabbítása válhat indokolttá. Ilyen esetben a  bíróság vagy az  ügyész 
a tagállami hatósággal együttműködve biztosítja az előzetes letartóztatásban lévő személy részvételét az előzetes 
letartóztatás meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatalban.
(5) Ha a fogvatartott személy tagállamba történő átszállítása, illetve Magyarország területére történő visszaszállítása 
harmadik tagállam területén keresztül történik, az  ideiglenes átadás akkor hajtható végre, ha a  tagállami hatóság 
kötelezettséget vállal arra, hogy a fogvatartott személy e harmadik tagállam területén is fogvatartásban marad.
(6) A fogvatartott személy ideiglenes átadására vonatkozó eseti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a fogvatartott személy ideiglenes átadásának időtartamát,
b) a tagállamba történő átszállítás és a Magyarország területére történő visszaszállítás határidejét, körülményeit,
c) a tagállami hatóság (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalását,
d) a fogvatartott személy tagállamban történő fogva tartásának részleteit,
e) a (4) bekezdés alkalmazása esetén a fogvatartott személy előzetes letartóztatás meghosszabbításával kapcsolatos 
döntéshozatalban való részvételének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
f ) a  tagállami hatóság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a  fogvatartott személyt a bíróság vagy ügyész 
tájékoztatása alapján haladéktalanul szabadon bocsátja.
(7) Az európai nyomozási határozat végrehajtásából eredő külföldi fogvatartás teljes időtartamát be kell számítani 
az  elrendelt előzetes letartóztatásba, a  kiszabott büntetésbe vagy az  alkalmazott szabadságelvonással járó 
intézkedésbe.
(8) Ha a fogvatartás oka megszűnt, erről a bíróság vagy ügyész a fogvatartott személy szabadon bocsátása végett 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(9) A fogvatartott személy tagállamba történő átszállításával és a Magyarország területére történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költséget a tagállam viseli.
(10) A  fogvatartott személy tagállamba történő átszállításáról és a  Magyarország területére történő 
visszaszállításáról a NEBEK a rendőrség közreműködésével gondoskodik.
63.  § (1) A  tagállamban fogva tartott személynek a  Magyarország területén elvégzendő eljárási cselekményen 
való jelenléte érdekében történő ideiglenes átadásáról a  tagállami hatósággal az  a  bíróság vagy ügyész köt 
megállapodást, amely az európai nyomozási határozatot kibocsátotta.
(2) A megállapodás tartalmára a 62/B. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az  érintett személy fogvatartását a  bíróság vagy az  ügyész rendelkezése alapján, a  fogva tartás jellegének 
leginkább megfelelő módon, a magyar büntetés-végrehajtási szabályok szerint kell biztosítani Magyarországon.
(4) Ha a  tagállami hatóság tájékoztatása alapján az  szükséges, a  bíróság vagy az  ügyész a  megállapodásban 
foglaltak vagy a tagállami hatósággal történt egyeztetés alapján a tagállami jogszabályoknak megfelelően biztosítja 
a fogvatartott személy részvételét a fogva tartás meghosszabbításával kapcsolatos döntésben.
(5) Ha a tagállami hatóság tájékoztatása alapján a tagállamban a fogvatartás oka megszűnt, a fogvatartott személyt 
haladéktalanul szabadon kell bocsátani.
(6) A  fogvatartott személlyel szemben az  átszállítása előtt elkövetett bűncselekmény miatt Magyarországon nem 
indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el, és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától.
(7) A (6) bekezdés nem alkalmazható, ha
a) a  fogvatartott személy ideiglenes átvételére terheltként került sor az  európai nyomozási határozat alapjául 
szolgáló bűncselekmény vonatkozásában,
b) a  bíróság vagy az  ügyész újabb európai nyomozási határozatot bocsátott ki az  érintett személy terheltként 
történő ideiglenes átvétele iránt, és annak végrehajtását a tagállam elrendelte,
c) az érintett személy a szabadon bocsátását követő tizenöt napon belül nem hagyta el – bár erre lehetősége lett 
volna – Magyarország területét, vagy
d) az érintett személy Magyarország területére visszatért.
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(8) A  (6)–(7)  bekezdés nem akadálya, hogy az  ideiglenesen átvett személlyel szemben az  ideiglenes átvétel 
időtartama alatt vagy a  tagállamba történt visszaszállítását követően a  külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
történő eljárás szabályai szerint büntetőeljárást indítsanak vagy folytassanak, ha annak feltételei fennállnak.
(9) A  fogvatartott személy Magyarországra történő átszállítását és a  tagállamba történő visszaszállítását 
a  NEBEK – szükség esetén a  X. Fejezet alkalmazásával – a  rendőrség közreműködésével végzi. A  harmadik állam 
közreműködéséről a tagállami hatóságot tájékoztatni kell.
(10) A  fogvatartott személy Magyarországra történő átszállításával és a  tagállamba történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költség bűnügyi költség. Az érintett személy magyarországi fogvatartásával kapcsolatban 
felmerült költségeket a magyar állam viseli.
28. Fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot végrehajtó tagállamba
63/A. § (1) Az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény Magyarországon történő elvégzéséről, 
és a  tagállamban fogva tartott személynek az  eljárási cselekményen való jelenléte érdekében Magyarországnak 
történő ideiglenes átadásáról a bíróság vagy az ügyész köt megállapodást a tagállami hatósággal.
(2) A végrehajtás során a 62/B. § (3) bekezdés a) pontját, a (6) és (10) bekezdését, valamint a 63. § (3)–(8) bekezdését 
megfelelően alkalmazni kell.
(3) A fogvatartott személy Magyarország területére történő átszállításával és a tagállamba történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költséget a tagállam viseli. A érintett személy magyarországi fogvatartásával kapcsolatban 
felmerült költséget a magyar állam viseli.
63/B.  § (1) Az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény tagállamban történő elvégzéséről, 
és a  Magyarországon fogva tartott személynek az  eljárási cselekményen való jelenléte érdekében a  tagállamnak 
történő ideiglenes átadásáról a tagállami hatósággal az a bíróság vagy ügyész köt megállapodást, amely az európai 
nyomozási határozatot kibocsátotta.
(2) A  fogvatartott személy ideiglenes átadására csak az  érintett erre vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén 
kerülhet sor. Ha a  fogvatartott személy védővel rendelkezik, az  ideiglenes átadáshoz történő hozzájárulással 
kapcsolatban biztosítani kell, hogy a  fogvatartott személy a  védőjével egyeztethessen. A  fogvatartott személy 
az  ideiglenes átadásához írásban, vagy a  bíróság vagy az  ügyész előtt szóban tett, jegyzőkönyvbe foglalt 
nyilatkozatával járulhat hozzá. A hozzájárulás tényét és módját az európai nyomozási határozatban fel kell tüntetni.
(3) A  fogvatartott személy ideiglenes átadása során a  62/B.  § (4) és (6)–(8)  bekezdését, valamint a  63.  § 
(9) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(4) A fogvatartott személy tagállamba történő átszállításával és a Magyarország területére történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költség bűnügyi költség.
29. Kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján
63/C. § (1) A tagállami hatóság által Magyarországon tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy szakértőként 
audiovizuális eszköz útján történő kihallgatása vagy meghallgatása iránt kibocsátott európai nyomozási határozatot 
a  bíróság az  érintett személy zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatásának vagy meghallgatásának 
elrendelésével hajtja végre.
(2) Az  európai nyomozási határozat végrehajtására a  tanúként vagy terheltként kihallgatandó személy lakóhelye, 
tartózkodási helye vagy fogvatartásának helye, illetve a  szakértőként meghallgatandó személy lakóhelye, 
tartózkodási helye vagy székhelye szerinti bíróság illetékes. Ha a  szabadlábon lévő, tanúként vagy terheltként 
kihallgatandó személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve a szakértőként meghallgatandó 
személy Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, az európai nyomozási 
határozat végrehajtására a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.
(3) A  terheltként kihallgatandó személy zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása csak az  érintett 
erre vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén rendelhető el. A  terheltként kihallgatandó személy a  zártcélú 
távközlő hálózat útján történő kihallgatásához írásban, vagy a  bíróság előtt szóban tett, jegyzőkönyvbe foglalt 
nyilatkozatával járulhat hozzá.
(4) A bíróság az európai nyomozási határozat végrehajtását a 40. §-ban foglalt okokon túl akkor is megtagadhatja, ha
a) a  terheltként kihallgatandó személy a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatásához nem járult hozzá, 
vagy
b) a  zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás vagy meghallgatás a  konkrét esetben ellentétes lenne 
a magyar jogrendszer alapelveivel.
(5) Ha az európai nyomozási határozatban foglaltak alapján nem állapítható meg, a zártcélú távközlő hálózat útján 
történő kihallgatás vagy meghallgatás végrehajtásának részleteit és az alkalmazandó eljárási szabályokat a bíróság 
a tagállami hatósággal előzetesen egyezteti.
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63/D.  § (1) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatást vagy meghallgatást elrendelő végzés 
megküldésével egyidejűleg a bíróság tájékoztatja az érintetteket a tagállam joga értelmében fennálló jogaikról is.
(2) A  kihallgatásra vagy a  meghallgatásra a  tagállam jogszabályai irányadók. A  kihallgatást vagy a  meghallgatást 
a tagállami hatóság folytatja le azzal, hogy
a) a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy a  magyar jogszabályok szerint is élhet a  vallomás, 
a közreműködés vagy a véleménynyilvánítás megtagadásának jogával,
b) az  eljárási cselekményen a  kihallgatandó vagy meghallgatandó személy mellett jelen lehet az, aki a  magyar 
jogszabályok szerint az  érintett személy zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása vagy meghallgatása 
során jelen lehet,
c) az  eljárási cselekmény magyarországi helyszínén – ha a  tagállami hatóság ettől eltérő kérelmét a  bíróság nem 
engedélyezte – csak a magyar jogszabályok szerint meghatározott személyek lehetnek jelen,
d) az  eljárási cselekmény magyarországi helyszínén az  európai nyomozási határozatot végrehajtó bíróság 
tagja jár el, és a  Be. szabályainak alkalmazásával gondoskodik a  kihallgatandó vagy meghallgatandó személy 
személyazonosságának ellenőrzéséről, valamint a  magyar jogszabályoknak, ideértve a  terhelt jogainak, a  tanú 
vallomástételének akadályaira, valamint a szakértő kizárására vonatkozó rendelkezéseknek a tiszteletben tartásáról.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakról az eljárási cselekmény magyarországi helyszínén jelen lévőket a kihallgatás vagy 
a meghallgatás előtt tájékoztatni kell.
(4) Az eljárási cselekmény magyarországi helyszínén a bíróság feladatait bírósági titkár is elláthatja.
(5) A  bíróság a  tagállami hatóság kérelmére intézkedhet a  kihallgatandó vagy meghallgatandó személynek vagy 
e személyre tekintettel más személynek a Be. 95–96. §-ában, 98. §-ában, valamint 244/C. § (5) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerinti védelméről.
(6) A  bíróság az  európai nyomozási határozat megfelelő végrehajtása, a  tagállami hatósággal való megfelelő 
kommunikáció érdekében tolmács kirendeléséről határozhat.
(7) A  bíróság a  tagállami hatósággal történt egyeztetés alapján a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy 
indítványára, vagy a  tagállami hatóság kérelmére tolmácsot rendelhet ki abból a  célból, hogy az  érintett személy 
a magyar nyelvet, illetve a (2) bekezdésre figyelemmel az eljárás nyelvét megértse.
(8) A  bíróság a  zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásról vagy meghallgatásról készült jegyzőkönyvet, 
valamint a Be. 244/D. § (2) bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt haladéktalanul megküldi a tagállami hatóságnak.
64.  § (1) A  bíróság európai nyomozási határozatot bocsáthat ki a  tagállamban tartózkodó személy tanúként, 
terheltként vagy szakértőként, zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása vagy meghallgatása iránt.
(2) Ha az ügyész a nyomozás során a Be. 211. § (5) bekezdése alapján a tagállamban tartózkodó személy tanúként, 
terheltként vagy szakértőként, zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását vagy meghallgatását 
tartja indokoltnak, az  európai nyomozási határozatot az  53.  § (4)–(5)  bekezdésének megfelelő alkalmazásával 
bocsátja ki. Ha a tagállami hatóság az európai nyomozási határozat végrehajtását elrendeli, az eljárási cselekmény 
elvégzését a tagállami hatósággal együttműködve az ügyész készíti elő. Ebben az esetben e § bíróságra vonatkozó 
rendelkezéseit az ügyész eljárására megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a zártcélú távközlő hálózat útján történő 
kihallgatást vagy meghallgatást a nyomozási bíró végzi.
(3) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás vagy meghallgatás végrehajtása során alkalmazandó 
eljárási szabályokat az európai nyomozási határozatban kell feltüntetni, vagy arról a bíróság a tagállami hatósággal 
előzetesen egyeztethet. Az  európai nyomozási határozatban vagy az  egyeztetés során a  bíróság megjelöli 
a  terheltnek a  magyar jogszabályok értelmében fennálló jogait, a  tanú vallomástételének akadályaira, továbbá 
a szakértő kizárására vonatkozó rendelkezéseket.
(4) Ha a  tagállamnak nem állnak rendelkezésére a  kihallgatáshoz vagy a  meghallgatáshoz szükséges technikai 
eszközök, azokat a  bíróság, szükség esetén az  ügyész közreműködésével, a  tagállami hatóság rendelkezésére 
bocsáthatja.
(5) A kihallgatást vagy a meghallgatást a magyar jogszabályok alapján a bíróság folytatja le.
(6) A bíróság a tagállami hatósággal való megfelelő kommunikáció érdekében tolmács kirendeléséről határozhat.
(7) A bíróság kérheti, hogy a tagállami hatóság a kihallgatandó tanú vagy terhelt, illetve a meghallgatandó szakértő 
részére tolmácsot biztosítson, hogy az érintett személy a tagállami eljárás nyelvét megértse.
(8) Ha a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy, illetve e  személyre tekintettel más személy védelme 
indokolt, a bíróság egyeztetést folytathat a tagállami hatósággal a tagállam által biztosítható védelem eszközeiről. 
Ennek során a  bíróság a  Be. 95–96.  §-ában, 98.  §-ában, valamint 244/C.  § (5)  bekezdésében foglalt rendelkezések 
alkalmazását is kezdeményezheti.
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30. Kihallgatás távbeszélő-készülék útján
64/A.  § (1) A  Magyarországon tartózkodó személy tanúként vagy szakértőként, telefonkonferencia útján történő 
kihallgatása vagy meghallgatása iránt kibocsátott európai nyomozási határozatot az ügyész hajtja végre.
(2) Az európai nyomozási határozat végrehajtására a tanúként kihallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye 
vagy fogvatartásának helye, illetve a  szakértőként meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy 
székhelye szerinti járási ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ha a  szabadlábon lévő, tanúként 
kihallgatandó személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve a szakértőként meghallgatandó 
személy Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, az európai nyomozási 
határozat végrehajtására a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(3) Az  európai nyomozási határozatot abban az  esetben hajtja végre a  bíróság, ha azt a  tagállami hatóság 
kifejezetten kéri. Ebben az  esetben az  európai nyomozási határozat végrehajtása során a  (2)  bekezdés szerint 
illetékességgel rendelkező járásbíróság jár el azzal, hogy ha az  illetékesség ez  alapján nem állapítható meg, 
a  Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ha az  európai nyomozási határozat 
végrehajtása során a bíróság jár el, eljárására az ügyészre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az eljárási cselekmény magyarországi helyszínén az ügyész feladatait alügyész, a (3) bekezdésben foglalt esetben 
a bíróság feladatait bírósági titkár is elláthatja.
(5) Az  európai nyomozási határozat végrehajtása során a  63/C.  § (5)  bekezdését, valamint a  63/D.  § (1)–(3) és  
(5)–(8) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az  európai nyomozási határozat végrehajtása nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a  Be. nem teszi 
lehetővé e jogintézmény alkalmazását.
31. A titkos adatszerzés és a titkos információgyűjtés egyes intézményei
64/B.  § (1) Ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül történő végrehajtása iránt kibocsátott európai 
nyomozási határozat végrehajtására a megyei főügyészség rendelkezik hatáskörrel.
(2) Az  ellenőrzött szállítás végrehajtására a  tagállami hatósággal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet 
sor. Az  eseti megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(3) Az eseti megállapodásban rendelkezni kell:
a) a  szállítmány tartalmáról, várható útvonaláról és a  szállítás várható időtartamáról, a  szállítás módjáról, 
a szállítóeszköz azonosítására alkalmas adatokról,
b) az ellenőrzött szállítást irányító személyről,
c) az ellenőrzött szállításban közreműködő szervről,
d) a résztvevők kapcsolattartásának módjáról,
e) a kísérés módjáról,
f ) a kísérésben részt vevő személyek számáról,
g) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeiről,
h) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedésekről,
i) a váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedésekről.
(4) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az eseti megállapodás megkötése vagy ügyészi jóváhagyása az ellenőrzött 
szállítás eredményes végrehajtását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az  ellenőrzött szállítás engedélyezésére 
huszonnégy óra időtartamra a rendőrségnek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az európai nyomozási határozat 
alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel rendelkező, az  ellenőrzött szállítás végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az  esetben az  ellenőrzött szállítás ideiglenes 
engedélyezéséről azzal egyidejűleg tájékoztatni kell az ügyészt. Az ügyész a tájékoztatást követően haladéktalanul 
dönt az ellenőrzött szállítás engedélyezéséről. Ha az ügyész az ellenőrzött szállítást nem engedélyezi, az ideiglenes 
engedélyezés alapján végzett ellenőrzött szállítás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(5) Az ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül történő végrehajtása során – ideértve annak irányítását, 
ellenőrzését – a  magyar jogszabályok irányadók. Az  ellenőrzött szállításban közreműködő szerv a  tagállami 
hatósággal és az  ellenőrzött szállításban részt vevő más szervekkel együttműködik. Az  ellenőrzött szállítást 
kezdeményező vagy az abban részt vevő szerv ellenőrzött szállítás végrehajtását érintő kérése akkor teljesíthető, ha 
az nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.
(6) Az  ellenőrzött szállítmány kísérésében az  ügyész engedélyével a  tagállami hatóság tagja is részt vehet. 
Az ellenőrzött szállítmány kísérésében fedett nyomozó a fedett nyomozó alkalmazására vonatkozó szabályok szerint 
vehet részt.



7144 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 

64/C. § (1) Az ügyész európai nyomozási határozatot bocsáthat ki ellenőrzött szállításnak egy vagy több tagállam 
területén keresztül történő végrehajtása iránt.
(2) A  több tagállamot érintő ellenőrzött szállítás esetén az  európai nyomozási határozatot valamennyi tagállam 
részére meg kell küldeni. A  tagállami hatóságot az  ellenőrzött szállításban részt vevő további tagállamokról is 
tájékoztatni kell.
(3) Az  ellenőrzött szállítás végrehajtására a  tagállami hatósággal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet 
sor. Az  eseti megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(4) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése az  ellenőrzött szállítás eredményes 
végrehajtását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az  ellenőrzött szállítás kezdeményezésére huszonnégy óra 
időtartamra a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására jogszabályban 
kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az esetben az ellenőrzött szállítás ideiglenes kezdeményezéséről azzal 
egyidejűleg tájékoztatni kell az  ügyészt. Az  ügyész a  tájékoztatást követően haladéktalanul dönt az  ellenőrzött 
szállítás kezdeményezéséről. Ha az ügyész az ellenőrzött szállítást nem kezdeményezi, az ideiglenes kezdeményezés 
alapján végzett ellenőrzött szállítás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(5) Az  ügyész az  európai nyomozási határozatban megjelöli azokat az  okokat, amelyek alapján megalapozottan 
feltehető, hogy az  ellenőrzött szállítással elérni kívánt bizonyíték beszerzése más módon kilátástalan, vagy 
aránytalanul nagy nehézséggel járna.
(6) Az  eseti megállapodás tartalmára a  64/B.  § (3)  bekezdésének, a  magyar hatóság tagjának vagy a  fedett 
nyomozónak a közreműködésére a 64/B. § (6) bekezdésének rendelkezései irányadók.
64/D.  § Ellenőrzött szállítás végrehajtása vagy kezdeményezése esetén az  ügyész az  Eurojust magyar nemzeti 
tagját a következő adatok közlésével tájékoztatja a legalább három államot és ebből legalább két tagállamot érintő 
ellenőrzött szállításról:
a) az érintett tagállamok és hatáskörrel rendelkező hatóságok,
b) olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen büntetőeljárás van folyamatban,
c) a szállítás típusa,
d) annak a bűncselekménynek a típusa, amellyel kapcsolatban az ellenőrzött szállítást végzik.
64/E.  § (1) Tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén, valamint magyar fedett nyomozónak 
Magyarország vagy valamely tagállam területén történő alkalmazása iránt kibocsátott európai nyomozási határozat 
végrehajtására a  fedett nyomozó alkalmazásának engedélyezésére feljogosított ügyész rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel.
(2) Fedett nyomozó alkalmazására a  tagállami hatósággal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(3) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése vagy ügyészi jóváhagyása a  fedett 
nyomozó alkalmazásának eredményességét veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – a  fedett nyomozó (1)  bekezdés 
szerinti alkalmazásának engedélyezésére huszonnégy óra időtartamra a  rendőrségnek vagy a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak az  európai nyomozási határozat alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel 
rendelkező, a fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. 
Ebben az  esetben a  fedett nyomozó alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről azzal egyidejűleg tájékoztatni 
kell az  ügyészt. Az  ügyész a  tájékoztatást követően haladéktalanul dönt a  fedett nyomozó alkalmazásának 
engedélyezéséről. Ha az  ügyész a  fedett nyomozó alkalmazását nem engedélyezi, az  ideiglenes engedélyezés 
alapján végzett alkalmazás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(4) A  magyar vagy a  tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén történő alkalmazása során a  magyar 
jogszabályok irányadók. A  fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtását irányító szerv a  tagállami hatósággal, és 
tagállami fedett nyomozó alkalmazása esetén a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szervvel együttműködik. 
A  fedett nyomozó alkalmazása során a  tagállami hatóság, illetve a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szerv 
kérése akkor teljesíthető, ha az nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.
(5) A  magyar fedett nyomozónak másik tagállam területén történő alkalmazása során a  tagállam jogszabályai 
irányadók azzal, hogy a  magyar fedett nyomozó a  tevékenysége során köteles megtartani a  magyar 
jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A  fedett nyomozó alkalmazása során a  magyar fedett nyomozót 
foglalkoztató szerv a tagállami hatósággal együttműködik.
(6) Az ügyész az európai nyomozási határozat végrehajtását a 40. §-ban foglalt okokon túl akkor is megtagadhatja, 
ha az ügyész és a tagállami hatóság nem tudott megállapodni a fedett nyomozó alkalmazásának részleteiről.
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65.  § (1) Az  ügyész európai nyomozási határozatot bocsáthat ki magyar fedett nyomozónak a  tagállam területén, 
illetve tagállami fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely tagállam területén történő alkalmazása iránt.
(2) Fedett nyomozó alkalmazására a  tagállami hatósággal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(3) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése a  fedett nyomozó alkalmazásának 
eredményességét veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – a  fedett nyomozó (1)  bekezdés szerinti alkalmazásának 
kezdeményezésére huszonnégy óra időtartamra a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó 
alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az  esetben a  fedett 
nyomozó alkalmazásának ideiglenes kezdeményezéséről azzal egyidejűleg tájékoztatni kell az  ügyészt. Az  ügyész 
a tájékoztatást követően haladéktalanul dönt a fedett nyomozó alkalmazásának kezdeményezéséről. Ha az ügyész 
a  fedett nyomozó alkalmazását nem kezdeményezi, az  ideiglenes kezdeményezés alapján végzett alkalmazás 
eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(4) Az  ügyész az  európai nyomozási határozatban megjelöli azokat az  okokat, amelyek alapján megalapozottan 
feltehető, hogy a fedett nyomozó alkalmazásával elérni kívánt bizonyíték beszerzése más módon kilátástalan, vagy 
aránytalanul nagy nehézséggel járna.
(5) A magyar vagy a tagállami fedett nyomozónak valamely tagállam területén történő alkalmazása során a fedett 
nyomozó alkalmazásának helye szerinti tagállam jogszabályai az  irányadók azzal, hogy a  magyar fedett nyomozó 
tevékenysége során köteles megtartani a  magyar jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A  magyar fedett 
nyomozó alkalmazása során a magyar fedett nyomozót foglalkoztató szerv a tagállami hatósággal együttműködik.
(6) A  tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén történő alkalmazása során a  magyar jogszabályok 
irányadók. A  fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtását irányító szerv a  tagállami hatósággal és a  tagállami 
fedett nyomozót foglalkoztató szervvel együttműködik. A  fedett nyomozó alkalmazása során a  tagállami hatóság, 
illetve a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szerv kérése akkor teljesíthető, ha az  nem ellentétes a  magyar 
jogrendszer alapelveivel.
65/A.  § (1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján 
továbbított kommunikációnak az érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése és rögzítése 
iránt kibocsátott európai nyomozási határozatot az ügyész a Be. bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésre, illetve 
az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályai szerint hajtja 
végre.
(2) Az  európai nyomozási határozat végrehajtására a  megyei főügyészség rendelkezik hatáskörrel. Ha az  európai 
nyomozási határozat végrehajtására illetékességgel rendelkező ügyészség nem állapítható meg, a  végrehajtásra 
a Fővárosi Főügyészség rendelkezik illetékességgel.
(3) Ha az  európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzés elrendelésével végezhető el, az  ügyész indítványáról a  Be. szabályai szerint a  nyomozási bíró határoz. 
Ha a  nyomozási bíró a  titkos adatszerzés elrendelésére irányuló indítványt elutasítja, az  ügyész a  tagállami 
hatóságot tájékoztatja, hogy az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény nem végezhető el, 
és az európai nyomozási határozat más módon történő végrehajtása érdekében egyeztetést folytathat a tagállami 
hatósággal.
(4) Az  európai nyomozási határozat végrehajtásának eredménye, illetve a  rögzített adatok az  alábbiak szerint 
továbbíthatók a tagállami hatóság részére:
a) az eljárási cselekmény elvégzését követően, vagy
b) a  tagállami hatóság kérése alapján, ha annak technikai feltételei biztosíthatók, közvetlen továbbítással, 
a megfigyelés eredményének a tagállami hatóság eszközére történő átirányítása útján.
(5) A  tagállami hatóság közvetlen továbbításra irányuló kérése esetén az  ügyész a  végrehajtás módját és 
alkalmazhatóságát a végrehajtó szerv álláspontjának figyelembevételével egyezteti a tagállami hatósággal.
(6) A tagállami hatóság indokolt kérelmére és költségére az ügyész elrendelheti
a) az eljárási cselekmény elvégzése során rögzített adatok írásba foglalását,
b) az  eljárási cselekmény elvégzése során rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adat eredeti 
állapotába történő visszaállítását.
(7) Ha az  európai nyomozási határozat végrehajtása során a  végrehajtással összefüggő adatok védelmére 
a  minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint minősítéssel került sor, 
az  adat minősítése nem képezheti akadályát a  végrehajtás eredménye, illetve a  rögzített adatok átadásának. 
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A  minősítő a  tagállami hatóság kérésére az  adat minősítését felülvizsgálja, és – ha annak törvényi lehetősége 
fennáll – megszünteti.
(8) Ha a tagállami hatóság az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő célból olyan európai nyomozási határozatot 
bocsátott ki, amely bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésként vagy az  egyéb adatszerző tevékenység 
során végezhető titkos információgyűjtésként hajtható végre, az  ügyész az  európai nyomozási határozatot  
a (2)–(7) bekezdés megfelelő alkalmazásával hajtja végre.
65/B.  § (1) Az  ügyész európai nyomozási határozatot bocsáthat ki az  elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, 
vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított kommunikációnak az érintett személy tudta nélkül, 
leplezett módon történő megismerésének és rögzítésének a tagállamban történő végrehajtása iránt.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti eljárási cselekményt több tagállam is el tudja végezni, az  európai nyomozási 
határozatot csak a megjelölt eljárási cselekményt leghatékonyabban elvégezni képes – lehetőség szerint az érintett 
személy tartózkodási helye szerinti – tagállamba lehet továbbítani.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott, bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés végrehajtása iránt kibocsátott 
európai nyomozási határozat esetén a Be. bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés engedélyezésére vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az európai nyomozási határozatnak a Be. 203. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.
(5) Az  ügyész az  európai nyomozási határozatban megjelöli azokat az  okokat, amelyek alapján megalapozottan 
feltehető, hogy a  megjelölt eljárási cselekmény alkalmazásával elérni kívánt bizonyíték beszerzése más módon 
kilátástalan, vagy aránytalanul nagy nehézséggel járna.
(6) Az ügyész az európai nyomozási határozatban megjelöli, hogy a végrehajtás eredményének, illetve a  rögzített 
adatoknak a továbbítását
a) az eljárási cselekmény elvégzését követően, vagy
b) közvetlen továbbítással, a  megfigyelés eredményének a  végrehajtásban közreműködő magyar szerv eszközére 
történő átirányítása útján
kéri.
(7) A  (6)  bekezdés b)  pontja esetén az  ügyész a  végrehajtás módját és alkalmazhatóságát a  végrehajtásban 
közreműködő magyar szerv álláspontjának figyelembevételével egyezteti a tagállami hatósággal.
(8) Az ügyész indokolt esetben kérheti
a) az eljárási cselekmény elvégzése során rögzített adatok írásba foglalását,
b) az  eljárási cselekmény elvégzése során rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adat eredeti 
állapotába történő visszaállítását, vagy
c) az adat minősítésének megszüntetését.
(9) Ha a  tagállam kéri a  (8)  bekezdés alkalmazása kapcsán felmerülő költség megtérítését, azt a  magyar állam 
előlegezi. Az így felmerült költség bűnügyi költség.
(10) Az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő célból bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés vagy az  egyéb 
adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtés tagállamban történő végrehajtása iránt európai 
nyomozási határozat a (2)–(9) bekezdés megfelelő alkalmazásával bocsátható ki.
65/C. § (1) A Magyarország területén tartózkodó személy elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy számítástechnikai 
eszköz vagy rendszer útján továbbított kommunikációjának, az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon, 
magyar technikai segítség nélkül folytatott megismerésével és rögzítésével kapcsolatos, a  tagállami hatóság által 
a  20. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint magyar nyelven, vagy a  formanyomtatvány angol, 
francia vagy német nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával kiállított értesítés fogadására a Fővárosi 
Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(2) Az  értesítés kézhezvételét követően a  Fővárosi Főügyészség haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  tagállami 
hatóság által tervezett, folytatott vagy befejezett eljárási cselekménynek a  Be. bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzésre, illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre vonatkozó 
szabályok szerinti feltételei fennállnak-e.
(3) Ha a tagállami hatóság által tervezett, folytatott vagy befejezett eljárási cselekménynek a Be. bírói engedélyhez 
kötött titkos adatszerzésre, illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre 
vonatkozó szabályok szerinti feltételei nem állnak fenn, erről az  ügyész az  (1)  bekezdésben megjelölt értesítés 
kézhezvételét követő legfeljebb kilencvenhat órán belül tájékoztatja a tagállami hatóságot.
65/D.  § (1) Ha a  Magyarországon folyamatban lévő büntetőeljárásban a  65/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott, 
bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés során a  titkos adatszerzés alkalmazásával érintett személy nem 
tartózkodik Magyarország területén, azonban a  továbbított kommunikáció megismeréséhez, illetve rögzítéséhez 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 7147

az  érintett személy tartózkodási helye szerinti tagállam közreműködése nem szükséges, az  ügyész a  titkos 
adatszerzés végrehajtásáról vagy tervezett végrehajtásáról az  érintett személy tartózkodási helyéről való 
tudomásszerzést követően haladéktalanul, a  20. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint, 
a  formanyomtatvány tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által megjelölt 
nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával értesíti az  érintett személy tartózkodási helye szerinti 
tagállam hatóságát.
(2) Ha a  tagállami hatóság az értesítés kézhezvételét követő kilencvenhat órán belül arról tájékoztatja az ügyészt, 
hogy nemzeti joga szerint a  titkos adatszerzés nem engedélyezhető, vagy a  már végrehajtott titkos adatszerzés 
eredménye nem vagy csak meghatározott feltételekkel használható fel, az  ügyész a  Be. alapján megteszi 
a szükséges intézkedéseket.
(3) Ha az  ügyész a  tagállami hatóság értesítésével nem ért egyet, szükség esetén az  Eurojust közreműködésével 
a tagállami hatósággal egyeztetést kezdeményezhet.”

 (2) Az EUtv. Harmadik része a következő IV/A. és IV/B. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET 
ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZATOT NEM ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKKAL
66. § (1) Az V–VII/A. Fejezetben foglalt eljárási jogsegélyt ide nem értve e fejezet állapítja meg
a) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban e  fejezet alkalmazásában: irányelv) elfogadásában részt nem vett 
tagállamokkal folytatott eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztésére és teljesítésére, valamint
b) az irányelv rendelkezéseit a nemzeti jogába át nem ültető tagállamok által előterjesztett eljárási jogsegély iránti 
megkeresés Magyarország általi teljesítésére
vonatkozó rendelkezéseket.
(2) E fejezet rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.
(3) E  fejezet rendelkezéseit alkalmazni kell a  jogi személlyel szemben indult büntetőeljárással összefüggésben 
előterjesztett jogsegély iránti megkeresésre is.
32. Az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésének általános szabályai
66/A. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az e fejezet szerinti, büntetőügyekben folytatott együttműködés 
során a  tagállami igazságügyi hatóság által előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresés fogadására 
a büntetőeljárás megindítását követően a magyar igazságügyi hatóság közvetlenül jogosult.
(2) A  magyar igazságügyi hatóság nemzetközi szerződés alapján a  tagállam bűnüldöző szerveitől is elfogadhat 
eljárási jogsegély iránti megkeresést, ha a  tagállam belső joga lehetővé teszi azt, hogy a  bűnüldöző szerv 
a  büntetőügyekben folytatott jogsegélyben részt vegyen. Ebben az  esetben a  megkeresést előterjesztő tagállami 
bűnüldöző hatóságra a tagállami igazságügyi hatóságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a  járásbíróság, vagy 
a  megkeresés alapjául szolgáló bűncselekmény tekintetében a  Be. alapján hatáskörrel rendelkező ügyészség 
rendelkezik hatáskörrel.
(4) A  nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996.  évi XXXVIII.  törvény 62.  §-ában foglalt esetben az  eljárási 
jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a járási ügyészség rendelkezik hatáskörrel.
(5) A  magyar igazságügyi hatóság illetékességét az  eljárási cselekmény elvégzésének helye – így különösen 
a  kihallgatandó vagy meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, a  tárgyi bizonyítási 
eszköz fellelhetőségének helye – határozza meg. Ha több teljesítési hely állapítható meg, vagy a teljesítés helye nem 
állapítható meg, a megelőzés az irányadó.
(6) A  jogi személy vonatkozásában előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére – ha 
a  megkeresésből más nem következik – a  jogi személy székhelye vagy telephelye szerint illetékes magyar 
igazságügyi hatóság jogosult.
(7) A  legfőbb ügyész vagy a  felettes ügyész rendelkezése alapján az eljárási jogsegély iránti megkeresés hatékony 
teljesítése érdekében a (2)–(6) bekezdés alapján hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkező ügyészség is eljárhat.
(8) Ha a magyar igazságügyi hatósághoz olyan eljárási jogsegély iránti megkeresés érkezik, amelynek teljesítésére 
nincs hatásköre, vagy nem rendelkezik illetékességgel, a  megkeresést haladéktalanul továbbítja a  hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező magyar igazságügyi hatósághoz. A  megkeresés továbbításáról – a  magyar igazságügyi 
hatóság pontos megjelölésével – a  továbbító magyar igazságügyi hatóság tájékoztatja a  tagállami igazságügyi 
hatóságot.
(9) Késedelmet nem tűrő esetben – ha a  (8)  bekezdés szerinti intézkedés az  eljárási cselekmény eredményes 
elvégzését veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az eljárási jogsegélyben megjelölt eljárási cselekmény elvégzésére 
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a  hatáskörrel vagy illetékességgel nem rendelkező magyar igazságügyi hatóság is jogosult, köteles azonban erről 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazságügyi hatóságot a (8) bekezdés szerinti intézkedésével egyidejűleg 
tájékoztatni.
66/B.  § A büntetőeljárás megindítása előtt a  tagállami bűnüldöző szerv által megküldött nemzetközi 
együttműködés iránti megkeresés fogadására és teljesítésére a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a  büntetőeljárás megindítása előtt előterjesztett nemzetközi 
együttműködés iránti megkeresés teljesítése során az  ügyben a  büntetőeljárást megindítják, az  együttműködést 
a továbbiakban – a közvetlen tájékoztatás kivételével – csak e törvény szerint lehet folytatni.
66/C.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés bármely olyan módon előterjeszthető, amely lehetővé 
teszi a  megkeresés hitelességének megállapítását. Az  így előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresést 
szabályszerűnek kell tekinteni.
(2) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés szabályszerű előterjesztésének minősül az is, ha a tagállami igazságügyi 
hatóság a megkeresést az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési rendszerén keresztül 
továbbítja.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés rendelkezéseit a  tagállami igazságügyi hatóság részéről továbbított más iratok, illetve 
tájékoztatás, és a magyar igazságügyi hatóság részéről a tagállami igazságügyi hatóság részére továbbított iratok, 
illetve tájékoztatás tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
66/D. § (1) A magyar igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresés fogadását követően megvizsgálja, 
hogy a magyar jogszabályok alapján a megkeresés teljesítésének feltételei fennállnak-e.
(2) Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben foglaltak alapján a  teljesítés nem vagy csak részben lehetséges, 
a  magyar igazságügyi hatóság e  körülményről haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami igazságügyi hatóságot, 
és ezzel egyidejűleg megjelölheti azokat az  adatokat, illetve iratokat, amelyeknek ismerete a  megkeresés 
teljesítéséhez szükséges. A magyar igazságügyi hatóság a megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok, illetve iratok 
megküldésére határidőt tűzhet.
66/E.  § Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztésére olyan cselekmény miatt került sor, amely 
a  tagállam joga szerint bűncselekmény, de a  magyar jog szerint szabálysértés, a  magyar igazságügyi hatóság 
a  megkeresést teljesítés végett továbbítja a  szabálysértési jogsegélyről szóló törvényben meghatározott központi 
hatósághoz, és erről a tagállami igazságügyi hatóságot tájékoztatja.
66/F.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény elvégzése során – a  (2) és 
(3) bekezdés kivételével – a magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
(2) A  magyar igazságügyi hatóság az  eljárási cselekmény elvégzése során a  tagállami igazságügyi hatóság 
által kifejezetten kért és megjelölt szabályok szerint, illetve technikai módszert alkalmazva jár el, ha ez  nem 
összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel. Ha a magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi 
hatóság által megjelölt szabályok és technikai módszerek alkalmazását nem tudja teljesíteni, erről a  tagállami 
igazságügyi hatóságot haladéktalanul tájékoztatja, és megjelöli azokat a  feltételeket, amelyekkel a  megkeresés 
teljesíthető.
(3) Az  eljárási cselekmény elvégzése során az  érintett személy tanúként vagy terheltként történő kihallgatásakor 
a  magyar jognak és – erre vonatkozó kérelem esetén – a  tagállam jogának a  kihallgatásra, a  vallomástétel 
megtagadására, illetve a vallomástételi mentességekre és akadályokra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(4) Az eljárási cselekményt a tagállami igazságügyi hatóság által kért határidőt alapul véve kell elvégezni.
(5) Ha az  eljárási cselekmény elvégzése az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben foglalt határidőn belül nem 
lehetséges, a  magyar igazságügyi hatóság a  késedelem okainak megjelölésével haladéktalanul tájékoztatást ad 
a tagállami igazságügyi hatóságnak az eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges időtartamról.
(6) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése esetén a  külföldi személyek ki- és beutazásának, valamint 
a  tárgyak átadásának és átvételének a  magyar útlevélszabályok, az  idegenrendészeti és a  vámjogszabályok 
rendelkezései nem képezhetik akadályát.
(7) Ha a  tagállami igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresést visszavonja, vagy a  megkeresés 
egyéb okból nem teljesíthető, a  magyar igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítését 
megszünteti.
(8) Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során lefoglalás elrendelésére került sor, a  teljesítés 
megszüntetésével egyidejűleg a magyar igazságügyi hatóság a lefoglalást megszünteti, és a lefoglalt dolgot annak 
adja ki, akitől azt lefoglalták. E  rendelkezést a  teljesítés során alkalmazott más adatot, dolgot vagy vagyont érintő 
kényszerintézkedés tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
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66/G.  § Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés eredményes teljesítése érdekében szükséges, a  magyar 
igazságügyi hatóság és a tagállami igazságügyi hatóság egyeztetést folytat egymással.
66/H. § (1) A magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóság kérésére engedélyezheti, hogy a tagállam 
valamely hatóságának tagja az eljárási cselekmény elvégzése során jelen legyen, ha az nem összeegyeztethetetlen 
a magyar jogrendszer alapelveivel.
(2) A  tagállami hatóság jelen lévő tagjának jogosultságára a  Be. eljárási cselekményen történő jelenléttel 
kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) A  tagállami hatóság jelen lévő tagjának a  (2)  bekezdéstől eltérő jogosultságaira a  magyar igazságügyi 
hatóság a  tagállami igazságügyi hatósággal megállapodást köthet. A  megállapodásra a  közös nyomozócsoport 
Magyarország területén eljáró tagállami tagjára vonatkozó megállapodás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4) A tagállami hatóság jelen lévő tagja által a feladatának végrehajtása során Magyarország területén okozott kárért 
a magyar jogszabályok alapján, a hivatalos személy károkozására vonatkozó szabályok szerint a magyar állam felel. 
A magyar állam az e  rendelkezés alapján kifizetett kártérítés teljes összegének megtérítését kérheti a  tagállamtól. 
Ezenfelül további kártérítési igény a tagállammal szemben nem érvényesíthető.
66/I.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság átadja a  tagállami igazságügyi hatóságnak az  eljárási cselekmény 
elvégzése során megszerzett bizonyítási eszközt, valamint az azzal kapcsolatos iratokat.
(2) A  bizonyítási eszköz, valamint az  azzal kapcsolatos iratok a  tagállami hatóság jelen lévő tagja részére is 
átadhatók, ha ezt a  tagállami igazságügyi hatóság kéri, és a  bizonyítási eszköz ilyen módon történő átadása 
a magyar jogszabályok szerint is lehetséges.
(3) A bizonyítási eszköz átadásának feltételéül szabható, hogy a tagállami igazságügyi hatóság a bizonyítási eszközt 
az  átadáskorival azonos állapotban szolgáltassa vissza Magyarországnak, amint arra a  tagállamban már nincs 
szükség.
(4) A  magyar igazságügyi hatóság – a  tagállami igazságügyi hatóság egyidejű tájékoztatása és az  átadás várható 
időpontjának megjelölésével – a bizonyítási eszköz átadását a bizonyítási eszköz rendelkezésre állásához szükséges 
időtartamra elhalaszthatja, ha a bizonyítási eszköz más bűncselekmény felderítéséhez, bizonyításához szükséges.
(5) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során lefoglalt vagy más módon biztosított bizonyítási eszköz 
átadásáig a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok alapján kell rendelkezni. Ha a bizonyítási eszköz átadására 
nem a  (3)  bekezdésében meghatározott feltétellel került sor, a  bizonyítási eszköz átadását követően a  bizonyítási 
eszközről történő rendelkezésre a tagállam joga irányadó.
66/J.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során hozott határozat vagy intézkedés ellen 
a  Be. rendelkezései alapján jogorvoslatnak van helye, azonban e  jogorvoslatban az  eljárási jogsegély iránti 
megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény elrendelése nem támadható. Az  eljárási jogsegély iránti 
megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen a  tagállam joga szerint van helye jogorvoslatnak. 
Erről a bíróság vagy az ügyész az érintett személyt tájékoztatja.
(2) Ha az eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen éltek jogorvoslattal, 
a  magyar igazságügyi hatóság a  jogorvoslati kérelmet haladéktalanul továbbítja a  tagállami igazságügyi 
hatóságnak, és erről a jogorvoslat előterjesztőjét tájékoztatja.
66/K.  § A magyar igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítéséről a  Be. rendelkezései 
alapján, a tagállami igazságügyi hatóság előzetes tájékoztatását és a tagállami igazságügyi hatóság álláspontjának 
figyelembevételét követően adhat felvilágosítást.
66/L.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során Magyarország területén felmerülő költségeket 
a magyar állam viseli.
(2) Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése jelentős költségekkel jár, a  magyar igazságügyi hatóság 
a költségek előrelátható összegéről tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot, és a megkeresés teljesítésének 
feltételéül szabhatja, hogy a  tagállami igazságügyi hatóság a költségeket részben vagy egészben előlegezze vagy 
térítse meg. A megkeresés teljesítésével kapcsolatos költségek előlegezéséről vagy megtérítéséről, vagy az eljárási 
jogsegély iránti megkeresés módosításáról a magyar igazságügyi hatóság egyeztetést kezdeményez.
33. Az eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztésének általános szabályai
67. § (1) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, az e  fejezet szerinti, büntetőügyekben folytatott együttműködés 
során az  eljárási jogsegély iránti megkeresés közvetlen előterjesztésére a  büntetőeljárás megindítását követően 
az a magyar igazságügyi hatóság jogosult, amely előtt a büntetőeljárás folyamatban van.
(2) Eljárási jogsegély iránti megkeresés akkor terjeszthető elő, ha az  a  büntetőeljárásban szükséges és arányos, 
és a  megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény az  ott leírt feltételekkel a  magyar jogszabályok szerint is 
elvégezhető lenne.
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67/A. § A büntetőeljárás megindítása előtt a magyar bűnüldöző szerv által megküldött nemzetközi együttműködés 
iránti megkeresés előterjesztésére a  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a  büntetőeljárás megindítása előtt előterjesztett megkeresés végrehajtása 
során az  ügyben a  büntetőeljárást megindítják, az  együttműködést a  továbbiakban – a  közvetlen tájékoztatás 
kivételével – csak e törvény szerint lehet folytatni.
67/B.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresést a  tagállam hivatalos nyelvére, hivatalos nyelveinek egyikére 
vagy a tagállam által megjelölt nyelvre lefordítva, a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazságügyi 
hatóságának, vagy ha az adott tagállam központi hatóságot jelölt ki, a központi hatóságnak kell megküldeni.
(2) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés bármely olyan módon előterjeszthető, amely lehetővé teszi a megkeresés 
hitelességének megállapítását.
(3) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési 
rendszerén keresztül is előterjeszthető.
(4) Ha a  rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a  tagállamban az  eljárási jogsegély 
iránti megkeresés teljesítésére melyik igazságügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, 
a  kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az  Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül is be 
lehet szerezni.
(5) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit a  magyar igazságügyi hatóság részéről továbbított más iratok, illetve 
tájékoztatás, és a tagállami igazságügyi hatóság részéről a magyar igazságügyi hatóság részére továbbított iratok, 
illetve tájékoztatás tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
(6) Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés eredményes teljesítése érdekében szükséges, a  magyar igazságügyi 
hatóság és a tagállami igazságügyi hatóság egyeztetést folytat egymással.
67/C.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság kérheti a  tagállami igazságügyi hatóságot, hogy a  megkeresésben 
megjelölt eljárási cselekményt a magyar jogszabályok figyelembevételével, illetve az általa meghatározott technikai 
módszert alkalmazva végezze el.
(2) A  magyar igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölheti az  eljárási cselekmény 
elvégzésének határidejét és a határidő kitűzésének indokát. A magyar igazságügyi hatóság azt is kérheti a tagállami 
igazságügyi hatóságtól, hogy az eljárási cselekményt soron kívül vagy meghatározott időpontban végezze el.
67/D.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság kérheti a  tagállami igazságügyi hatóságot, hogy a  magyar igazságügyi 
vagy nyomozó hatóság egy vagy több tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény elvégzésekor jelen lehessen.
(2) Ha a magyar igazságügyi vagy nyomozó hatóság tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény elvégzésekor 
jelen van, feladatának teljesítése során a  tagállami szabályok szerint köteles eljárni. A  magyar igazságügyi vagy 
nyomozó hatóság jelen lévő tagjának jogosultságaira a  tagállami igazságügyi hatósággal megállapodás köthető. 
A  megállapodásra a  közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró magyar tagjára vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.
(3) A magyar állam az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésével összefüggésben a magyar igazságügyi vagy 
nyomozó hatóság tagállamban jelen lévő tagja által a feladatainak ellátása során okozott kár miatt a tagállam által 
kifizetett kártérítés teljes összegét a tagállam jogának megfelelően megtéríti.
67/E.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság kérheti, hogy az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésének 
eredményét, illetve a teljesítés során beszerzett bizonyítási eszközt a magyar igazságügyi vagy nyomozó hatóságnak 
az eljárási cselekmény elvégzése során jelen lévő tagja részére adják át.
(2) Ha a  bizonyítási eszköz átadásakor a  tagállami igazságügyi hatóság azt kéri, a  magyar igazságügyi 
hatóság a  bizonyítási eszközt az  átadáskorival azonos állapotban visszaszolgáltatja a  tagállamnak, amint arra 
Magyarországon már nincs szükség.
(3) Ha a  tagállami igazságügyi hatóság a  bizonyítási eszköz átadását elhalasztja, a  magyar igazságügyi hatóság 
a bizonyítási eszköz ideiglenes átadását kezdeményezheti.
(4) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztése esetén a tagállamban lefoglalt vagy más módon biztosított 
bizonyítási eszköz Magyarországnak történő átadásáig a  bizonyítási eszközről való rendelkezésre a  tagállami 
jogszabályok irányadók. Ha a  bizonyítási eszköz átadására nem a  (2) vagy a  (3)  bekezdésben meghatározott 
feltétellel került sor, a bizonyítási eszköz átvételét követően a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok alapján 
kell rendelkezni.
67/F.  § Az eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen a  Be. szabályai 
szerint van helye jogorvoslatnak.
67/G. § (1) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztése kapcsán Magyarország területén felmerülő költség 
bűnügyi költség.
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(2) Ha a  tagállami igazságügyi hatóság tájékoztatása alapján az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése 
jelentős költségekkel jár, a  magyar igazságügyi hatóság a  tagállami igazságügyi hatósággal egyeztet, és 
megvizsgálja, hogy a  megkereséssel elérni kívánt cél kisebb költséggel járó eljárási cselekménnyel elérhető-e. 
Ha ez  lehetséges, a  magyar igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresést módosíthatja vagy 
kiegészítheti.
(3) Ha a  tagállami igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítését a  teljesítés költségeinek 
magyar állam általi teljes vagy részleges előlegezésétől vagy megtérítésétől teszi függővé, a  költségek 
előlegezéséről vagy megtérítéséről megállapodás köthető a tagállami igazságügyi hatósággal. Ha a megállapodás 
megkötése meghiúsul, a  magyar igazságügyi hatóság az  eljárási jogsegély iránti megkeresést módosíthatja, 
kiegészítheti vagy visszavonhatja.
34. Az eljárási jogsegély egyes formáira vonatkozó különös szabályok
67/H. § Az eljárási jogsegély formái különösen:
a) adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi adatokról,
b) fogvatartott személy ideiglenes átadása az eljárási jogsegély iránti megkeresést teljesítő tagállamba,
c) kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján,
d) kihallgatás távbeszélő-készülék útján,
e) ellenőrzött szállítás,
f ) fedett nyomozó alkalmazása,
g) bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés.
35. Adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi adatokról
68. § (1) Ha a tagállami igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresést
a) a  tagállamban büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy valamely, Magyarország területén 
működő banknál vagy egyéb pénzügyi intézménynél vezetett számla feletti, akár számlatulajdonosként, akár 
meghatalmazottként gyakorolt rendelkezési jogának megállapítása, valamint e  számlának a  bank vagy egyéb 
pénzügyi intézmény birtokában lévő adatainak átadása iránt, illetve
b) a  Magyarország területén működő banknál vagy egyéb pénzügyi intézménynél vezetett valamely számlával 
kapcsolatban, meghatározott időszakban végrehajtott fizetési műveletekre vonatkozó, a  számlavezető bank vagy 
egyéb pénzügyi intézmény birtokában lévő adatok – ideértve az  adott művelettel érintett valamennyi számla 
adatainak – átadása, illetve a  Magyarország területén működő bank vagy egyéb pénzügyi intézmény birtokában 
lévő számlaadatok átadása iránt
terjesztette elő, az  eljárási jogsegély iránti megkeresést a  számlavezető bank vagy egyéb pénzügyi intézmény 
székhelye szerint illetékes ügyész teljesíti.
(2) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresést abban az  esetben teljesíti a  bíróság, ha azt a  tagállami igazságügyi 
hatóság kifejezetten kéri. Ebben az esetben az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során a számlavezető 
bank vagy egyéb pénzügyi intézmény székhelye szerint illetékes bíróság jár el.
68/A. § (1) A magyar igazságügyi hatóság eljárási jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő
a) annak megállapítása iránt, hogy a Magyarországon büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy akár 
számlatulajdonosként, akár meghatalmazottként gyakorol-e rendelkezési jogot a  tagállam területén működő 
valamely hitelintézetnél vagy a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti más pénzforgalmi 
szolgáltatónál (a  továbbiakban együtt: pénzforgalmi szolgáltató) vezetett számla felett, továbbá e  számlának 
a pénzforgalmi szolgáltató birtokában lévő adatainak átadása iránt, illetve
b) a  tagállam területén működő a  pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett valamely számlával kapcsolatban, 
meghatározott időszakban végrehajtott fizetési műveletekre vonatkozó, a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 
birtokában lévő adatok – ideértve az  adott művelettel érintett valamennyi számla adatainak – átadása, illetve 
a tagállam területén működő pénzforgalmi szolgáltató birtokában lévő számlaadatok átadása iránt.
(2) A magyar igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelöli
a) azokat az  okokat, amelyek miatt a  kért adatok érdemi jelentőségűek lehetnek a  Magyarországon folyamatban 
lévő büntetőeljárás szempontjából,
b) azokat az okokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alatt álló természetes vagy jogi személy 
a tagállam területén működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla felett rendelkezési jogot gyakorol, és – ha 
lehetséges – azt, hogy mely a pénzforgalmi szolgáltatók lehetnek ezek, valamint
c) mindazon rendelkezésre álló információt, amely elősegítheti az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítését.
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36. Fogvatartott személy ideiglenes átadása az eljárási jogsegély iránti megkeresést teljesítő 
tagállamba
68/B.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény Magyarországon történő 
elvégzéséről, és a  tagállamban fogva tartott személynek az  eljárási cselekményen való jelenléte érdekében 
Magyarországnak történő ideiglenes átadásáról a magyar igazságügyi hatóság köt megállapodást a tagállammal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eseti megállapodásnak tartalmaznia kell, különösen
a) a fogvatartott személy ideiglenes átadásának időtartamát,
b) a Magyarország területére történő átszállítás és a tagállamnak történő visszaszállítás határidejét, körülményeit,
c) a fogvatartott személy Magyarország területén történő fogva tartásának részleteit,
d) Magyarország arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a  fogvatartott személyt a  tagállam tájékoztatása 
alapján haladéktalanul szabadon bocsátja.
(3) A  fogvatartott személy Magyarországnak történő ideiglenes átadására irányuló eljárási jogsegély iránti 
megkeresés nem teljesíthető, ha az ideiglenes átadáshoz a fogvatartott személy nem járult hozzá.
(4) Az ideiglenesen átszállított személy fogva tartását a magyar igazságügyi hatóság rendelkezése alapján, a fogva 
tartás jellegének leginkább megfelelő módon, a  magyar büntetés-végrehajtási szabályok szerint kell biztosítani 
Magyarország területén.
(5) A  fogvatartott személlyel szemben az  átszállítása előtt elkövetett bűncselekmény miatt Magyarországon nem 
indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el, és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától.
(6) Az  (5)  bekezdés nem alkalmazható, ha az  érintett személy a  szabadon bocsátását követő tizenöt napon belül 
– bár erre lehetősége lett volna – nem hagyta el Magyarország területét, vagy Magyarország területére visszatért.
(7) Az  (5) és a  (6)  bekezdés nem akadálya, hogy az  ideiglenesen átvett személlyel szemben az  ideiglenes átvétel 
időtartama alatt vagy a  tagállamba történt visszaszállítását követően a  külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
történő eljárás szabályai szerint büntetőeljárást indítsanak vagy folytassanak, ha annak feltételei fennállnak.
(8) A fogvatartott személy Magyarország területére történő átszállításáról és a tagállamba történő visszaszállításáról 
a NEBEK a rendőrség közreműködésével gondoskodik.
(9) A fogvatartott személy Magyarország területére történő átszállításával és a tagállamba történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költséget a tagállam viseli. A érintett személy magyarországi fogvatartásával kapcsolatban 
felmerült költséget a magyar állam viseli.
68/C.  § (1) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény tagállamban történő 
elvégzéséről, és a  Magyarországon fogva tartott személynek az  eljárási cselekményen való jelenléte érdekében 
a  tagállamnak történő ideiglenes átadásáról a  tagállammal az  a  magyar igazságügyi hatóság köt megállapodást, 
amely az eljárási jogsegély iránti megkeresést előterjesztette.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eseti megállapodás tartalmára a 68/B. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(3) A  fogvatartott személy ideiglenes átadására csak az  érintett erre vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén 
kerülhet sor. A  fogvatartott személy hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazó iratot és annak fordítását csatolni kell 
az eljárási jogsegély iránti megkereséshez.
(4) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítéséből eredő külföldi fogvatartás teljes időtartamát a  Btk.-nak 
az  előzetes fogvatartás beszámítására vonatkozó szabályai szerint kell beszámítani az  elrendelt előzetes 
letartóztatásba, a kiszabott büntetésbe vagy az alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedésbe.
(5) Ha a fogvatartás oka megszűnt, a magyar igazságügyi hatóság a fogvatartott személy szabadon bocsátása végett 
erről haladéktalanul tájékoztatja a tagállamot.
(6) A  fogvatartott személy tagállamba történő átszállítását és a  Magyarország területére történő visszaszállítását 
a NEBEK a rendőrség közreműködésével végzi.
(7) A fogvatartott személy tagállamba történő átszállításával és a Magyarország területére történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi költség bűnügyi költség.
36/A. Kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján
68/D.  § (1) A  tagállami igazságügyi hatóság által Magyarországon tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy 
szakértőként, audiovizuális eszköz útján történő kihallgatása vagy meghallgatása iránt előterjesztett eljárási 
jogsegély iránti megkeresést a bíróság az érintett személy zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatásának 
vagy meghallgatásának elrendelésével teljesíti.
(2) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a  tanúként vagy terheltként kihallgatandó személy 
lakóhelye, tartózkodási helye vagy fogvatartásának helye, illetve a szakértőként meghallgatandó személy lakóhelye, 
tartózkodási helye vagy székhelye szerinti bíróság illetékes. Ha a  szabadlábon lévő, tanúként vagy terheltként 
kihallgatandó személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve a szakértőként meghallgatandó 
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személy Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, az  eljárási jogsegély 
iránti megkeresés teljesítésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.
(3) A  terheltként kihallgatandó személy zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása csak az  érintett erre 
vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén rendelhető el.
(4) A  kihallgatásra vagy a  meghallgatásra az  e  §-ban foglaltak figyelembevételével a  tagállam jogszabályai 
irányadók. A kihallgatást vagy a meghallgatást a tagállami igazságügyi hatóság folytatja le.
(5) A kihallgatás vagy a meghallgatás magyarországi helyszínén a megkeresést teljesítő bíróság tagja jár el, és a Be. 
szabályainak alkalmazásával gondoskodik a kihallgatandó vagy a meghallgatandó személy személyazonosságának 
ellenőrzéséről, valamint a magyar jogszabályok tiszteletben tartásáról. E feladatot bírósági titkár is elláthatja.
(6) A  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy a  magyar jogszabályok szerint is élhet a  vallomás, illetve 
a közreműködés vagy a véleménynyilvánítás megtagadásának jogával. Erre az érintett személyt a kihallgatás vagy 
a meghallgatás előtt figyelmeztetni kell.
(7) A  bíróság a  tagállami igazságügyi hatóság kérelmére intézkedhet a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó 
személynek vagy e  személyre tekintettel más személynek a  Be. 95–96.  §-ában, 98.  §-ában, illetve 244/C.  § 
(5) bekezdésében foglalt rendelkezések szerinti védelméről.
(8) A bíróság az eljárási jogsegély iránti megkeresés megfelelő teljesítése, a tagállami igazságügyi hatósággal való 
megfelelő kommunikáció érdekében tolmács kirendeléséről határozhat.
(9) A bíróság a tagállami igazságügyi hatósággal történt egyeztetés alapján a kihallgatandó vagy a meghallgatandó 
személy indítványára, a  tagállami igazságügyi hatóság kérelmére vagy hivatalból tolmácsot rendelhet ki abból 
a célból, hogy az érintett személy a magyar nyelvet, illetve a (4) bekezdésre figyelemmel az eljárás nyelvét megértse.
(10) A bíróság a zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásról vagy meghallgatásról készült jegyzőkönyvet, 
valamint a Be. 244/D. § (2) bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt megküldi a tagállami igazságügyi hatóságnak.
(11) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésével kapcsolatban Magyarország területén felmerülő 
valamennyi költséget a  tagállam igazságügyi hatóság viseli. A  tagállami igazságügyi hatóság és a bíróság közötti, 
a  költségek viseléséről folytatott egyeztetés alapján a  bíróság a  költségek tagállami igazságügyi hatóság által 
történő viseléséről részben vagy egészben lemondhat.
68/E.  § (1) A  bíróság eljárási jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő a  tagállamban tartózkodó személy 
tanúként, terheltként vagy szakértőként, zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása vagy meghallgatása 
iránt.
(2) Ha az  ügyész a  nyomozás során a  tagállamban tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy szakértőként, 
zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását vagy meghallgatását tartja indokoltnak, az  eljárási jogsegély 
iránti megkeresés előterjesztésére az ügyész jogosult.
(3) Ha a  tagállamnak nem állnak rendelkezésére a  kihallgatáshoz vagy a  meghallgatáshoz szükséges technikai 
eszközök, azokat a  bíróság, szükség esetén az  ügyész közreműködésével, a  tagállami igazságügyi hatóság 
rendelkezésére bocsáthatja.
(4) A kihallgatást vagy a meghallgatást a magyar jogszabályok alapján a bíróság folytatja le.
(5) A bíróság a tagállami igazságügyi hatósággal való megfelelő kommunikáció érdekében tolmács kirendeléséről 
határozhat.
(6) A  bíróság kérheti, hogy a  tagállami igazságügyi hatóság a  kihallgatandó tanú vagy terhelt, illetve 
a meghallgatandó szakértő részére tolmácsot biztosítson, abból a célból, hogy az érintett személy a tagállami eljárás 
nyelvét megértse.
(7) Ha a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy, illetve e  személyre tekintettel más személy védelme 
indokolt, a bíróság egyeztetést folytathat a tagállami igazságügyi hatósággal a tagállam által biztosítható védelem 
eszközeiről. Ennek során a  bíróság a  Be. 95–96.  §-ában, 98.  §-ában, valamint 244/C.  § (5)  bekezdésében foglalt 
rendelkezések alkalmazását is kezdeményezheti.
(8) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésével kapcsolatban a  tagállam területén felmerülő valamennyi 
költség bűnügyi költség, kivéve, ha a  tagállami igazságügyi hatóság és a  bíróság közötti, a  költségek viseléséről 
folytatott egyeztetés alapján a tagállami igazságügyi hatóság a költségek bíróság által történő viseléséről részben 
vagy egészben lemond.
36/B. Kihallgatás távbeszélő-készülék útján
68/F.  § (1) A  Magyarországon tartózkodó személy tanúként vagy szakértőként, telefonkonferencia útján történő 
kihallgatása vagy meghallgatása iránt előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresést az ügyész teljesíti.
(2) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a Be. nem teszi 
lehetővé e jogintézmény alkalmazását.
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(3) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a  tanúként kihallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási 
helye vagy fogvatartásának helye, illetve a szakértőként meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy 
székhelye szerinti járási ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(4) Ha a  szabadlábon lévő, tanúként kihallgatandó személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 
illetve a  szakértőként meghallgatandó személy Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel 
nem rendelkezik, az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel 
és illetékességgel.
(5) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresést abban az  esetben teljesíti a  bíróság, ha azt a  tagállami igazságügyi 
hatóság kifejezetten kéri. Ebben az esetben az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során a (3) bekezdés 
szerint illetékességgel rendelkező járásbíróság jár el. Ha a  bíróság illetékessége a  (3)  bekezdés alapján nem 
állapítható meg, a  megkeresés teljesítésére a  Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel. Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során a  bíróság jár el, eljárására az  ügyészre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(6) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés csak a  tanúként kihallgatandó vagy a  szakértőként meghallgatandó 
személy előzetes hozzájárulása esetén teljesíthető.
(7) A  távbeszélő-készülék útján történő kihallgatás vagy meghallgatás végrehajtásának részleteit és 
az alkalmazandó eljárási szabályokat az ügyész a tagállami igazságügyi hatósággal előzetesen egyezteti.
(8) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésekor a 68/D. § (4)–(10) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(9) Az  eljárási cselekmény magyarországi helyszínén az  ügyész feladatait alügyész, az  (5)  bekezdésben foglalt 
esetben a bíróság feladatait bírósági titkár is elláthatja.
36/C. Ellenőrzött szállítás
69.  § (1) Ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül történő végrehajtása iránt előterjesztett eljárási 
jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a megyei főügyészség rendelkezik hatáskörrel.
(2) Az  ellenőrzött szállítás végrehajtására a  tagállammal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az  eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására jogszabályban 
kijelölt szerve készíti elő.
(3) Az eseti megállapodásban rendelkezni kell:
a) a  szállítmány tartalmáról, várható útvonaláról és a  szállítás várható időtartamáról, a  szállítás módjáról, 
a szállítóeszköz azonosítására alkalmas adatokról,
b) az ellenőrzött szállítást irányító személyről,
c) az ellenőrzött szállításban közreműködő szervről,
d) a résztvevők kapcsolattartásának módjáról,
e) a kísérés módjáról,
f ) a kísérésben részt vevő személyek számáról,
g) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeiről,
h) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedésekről,
i) a váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedésekről.
(4) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az eseti megállapodás megkötése vagy ügyészi jóváhagyása az ellenőrzött 
szállítás eredményes végrehajtását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az  ellenőrzött szállítás engedélyezésére 
huszonnégy óra időtartamra a  rendőrségnek vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az  eljárási jogsegély iránti 
megkeresés alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel rendelkező, az  ellenőrzött szállítás 
végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az  esetben az  ellenőrzött szállítás 
ideiglenes engedélyezéséről, azzal egyidejűleg tájékoztatni kell az  ügyészt. Az  ügyész a  tájékoztatást követően 
haladéktalanul dönt az ellenőrzött szállítás engedélyezéséről. Ha az ügyész az ellenőrzött szállítást nem engedélyezi, 
az ideiglenes engedélyezés alapján végzett ellenőrzött szállítás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(5) Az ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül történő végrehajtása során – ideértve annak irányítását, 
ellenőrzését – a  magyar jogszabályok irányadók. Az  ellenőrzött szállításban közreműködő szerv a  tagállami 
igazságügyi hatósággal és az  ellenőrzött szállításban részt vevő más szervekkel együttműködik. Az  ellenőrzött 
szállítást kezdeményező vagy az  abban részt vevő szerv ellenőrzött szállítás végrehajtását érintő kérése akkor 
teljesíthető, ha az nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.
(6) Az  ellenőrzött szállítmány kísérésében az  ügyész engedélyével a  tagállami hatóság tagja is részt vehet. 
Az ellenőrzött szállítmány kísérésében fedett nyomozó a fedett nyomozó alkalmazására vonatkozó szabályok szerint 
vehet részt.
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69/A. § (1) Az ügyész ellenőrzött szállításnak egy vagy több tagállam területén keresztül történő végrehajtása végett 
eljárási jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő.
(2) Az  ellenőrzött szállítás végrehajtására a  tagállammal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az  eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására jogszabályban 
kijelölt szerve készíti elő.
(3) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése az  ellenőrzött szállítás eredményes 
végrehajtását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – az  ellenőrzött szállítás kezdeményezésére huszonnégy óra 
időtartamra a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására jogszabályban 
kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az esetben az ellenőrzött szállítás ideiglenes kezdeményezéséről, azzal 
egyidejűleg tájékoztatni kell az  ügyészt. Az  ügyész a  tájékoztatást követően haladéktalanul dönt az  ellenőrzött 
szállítás kezdeményezéséről. Ha az ügyész az ellenőrzött szállítást nem kezdeményezi, az ideiglenes kezdeményezés 
alapján végzett ellenőrzött szállítás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(4) Több tagállamot érintő ellenőrzött szállítás esetén az eljárási jogsegély iránti megkeresést valamennyi tagállam 
részére meg kell küldeni. A tagállamot az ellenőrzött szállításban részt vevő további tagállamokról tájékoztatni kell.
(5) Az  eseti megállapodás tartalmára a  69.  § (3)  bekezdésének, a  nyomozó hatóság tagjának vagy fedett 
nyomozónak a közreműködésére a 69. § (6) bekezdésének rendelkezései irányadók.
69/B.  § Ellenőrzött szállítás végrehajtása vagy kezdeményezése esetén az  ügyész az  Eurojust magyar nemzeti 
tagját a következő adatok közlésével tájékoztatja a legalább három államot és ebből legalább két tagállamot érintő 
ellenőrzött szállításról:
a) az érintett tagállamok és hatáskörrel rendelkező hatóságok,
b) olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen büntetőeljárás van folyamatban,
c) a szállítás típusa,
d) annak a bűncselekménynek a típusa, amellyel kapcsolatban az ellenőrzött szállítást végzik.
36/D. Fedett nyomozó alkalmazása
69/C.  § (1) Tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén, valamint magyar fedett nyomozónak 
Magyarország vagy valamely tagállam területén történő alkalmazása iránt előterjesztett eljárási jogsegély iránti 
megkeresés teljesítésére a  fedett nyomozó alkalmazásának engedélyezésére feljogosított ügyész rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel.
(2) Fedett nyomozó alkalmazására a  tagállammal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az  eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(3) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése vagy ügyészi jóváhagyása a  fedett 
nyomozó alkalmazásának eredményességét veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – a  fedett nyomozó (1)  bekezdés 
szerinti alkalmazásának engedélyezésére huszonnégy óra időtartamra a  rendőrségnek vagy a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak az eljárási jogsegély iránti megkeresés alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel 
rendelkező, a fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. 
Ebben az  esetben a  fedett nyomozó alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről, azzal egyidejűleg tájékoztatni 
kell az  ügyészt. Az  ügyész a  tájékoztatást követően haladéktalanul dönt a  fedett nyomozó alkalmazásának 
engedélyezéséről. Ha az  ügyész a  fedett nyomozó alkalmazását nem engedélyezi, az  ideiglenes engedélyezés 
alapján végzett alkalmazás eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(4) A  magyar vagy a  tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén történő alkalmazása során a  magyar 
jogszabályok irányadók. A  fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtását irányító szerv a  tagállami hatósággal, és 
tagállami fedett nyomozó alkalmazása esetén a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szervvel együttműködik. 
A  fedett nyomozó alkalmazása során a  tagállami hatóság, illetve a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szerv 
kérése akkor teljesíthető, ha az nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.
(5) A  magyar fedett nyomozónak másik tagállam területén történő alkalmazása során az  adott tagállam 
jogszabályai irányadók azzal, hogy a  magyar fedett nyomozó a  tevékenysége során köteles megtartani a  magyar 
jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A  fedett nyomozó alkalmazása során a  magyar fedett nyomozót 
foglalkoztató szerv a tagállami hatósággal együttműködik.
69/D. § (1) Magyar fedett nyomozónak a tagállam területén, illetve tagállami fedett nyomozónak Magyarország vagy 
valamely tagállam területén történő alkalmazása végett az eljárási jogsegély iránti megkeresést az ügyész terjeszti 
elő.
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(2) Fedett nyomozó alkalmazására a  tagállammal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor. Az  eseti 
megállapodást a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására 
jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
(3) Késedelmet nem tűrő esetben – ha az  eseti megállapodás megkötése a  fedett nyomozó alkalmazásának 
eredményességét veszélyeztetné vagy meghiúsítaná – a  fedett nyomozó (1)  bekezdés szerinti alkalmazásának 
kezdeményezésére huszonnégy óra időtartamra a  rendőrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozó 
alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. Ebben az  esetben a  fedett 
nyomozó alkalmazásának ideiglenes kezdeményezéséről azzal egyidejűleg tájékoztatni kell az  ügyészt. Az  ügyész 
a tájékoztatást követően haladéktalanul dönt a fedett nyomozó alkalmazásának kezdeményezéséről. Ha az ügyész 
a  fedett nyomozó alkalmazását nem kezdeményezi, az  ideiglenes kezdeményezés alapján végzett alkalmazás 
eredménye bizonyítékként nem használható fel.
(4) A magyar vagy a tagállami fedett nyomozónak valamely tagállam területén történő alkalmazása során a fedett 
nyomozó alkalmazásának helye szerinti tagállam jogszabályai az  irányadók azzal, hogy a  magyar fedett nyomozó 
a  tevékenysége során köteles megtartani a  magyar jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A  magyar fedett 
nyomozó alkalmazása során a magyar fedett nyomozót foglalkoztató szerv a tagállami hatósággal együttműködik.
(5) A  tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén történő alkalmazása során a  magyar jogszabályok 
irányadók. A  fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtását irányító szerv a  tagállami hatósággal és a  tagállami 
fedett nyomozót foglalkoztató szervvel együttműködik. A  fedett nyomozó alkalmazása során a  tagállami hatóság, 
illetve a  tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szerv kérése akkor teljesíthető, ha az  nem ellentétes a  magyar 
jogrendszer alapelveivel.
36/E. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés
69/E.  § (1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltatás, vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított 
kommunikációnak az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése és rögzítése végett 
előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresést az  ügyész a  Be. bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésre, 
illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályai szerint 
hajtja végre.
(2) A  megkeresés teljesítésére a  megyei főügyészség rendelkezik hatáskörrel. Ha a  megkeresés teljesítésére 
illetékességgel rendelkező ügyészség nem állapítható meg, a  teljesítésre a  Fővárosi Főügyészség rendelkezik 
illetékességgel.
(3) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés akkor teljesíthető, ha a tagállami hatóság a saját államának joga szerint 
engedéllyel rendelkezik.
(4) Ha az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzés elrendelésével hajtható végre, a  titkos adatszerzés engedélyezéséről az  ügyész indítványára a  Be. 
szabályai szerint a  nyomozási bíró határoz. Ha a  nyomozási bíró a  titkos adatszerzés engedélyezésére irányuló 
indítványt elutasítja, az ügyész erről tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot.
(5) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésének eredménye, illetve a  rögzített adatok az  alábbiak szerint 
továbbíthatók a tagállam részére:
a) az eljárási cselekmény elvégzését követően, vagy
b) ha annak technikai feltételei biztosíthatók, közvetlen továbbítással, a  megfigyelés eredményének a  tagállam 
eszközére történő átirányítása útján.
(6) A  tagállam indokolt kérelmére az  ügyész az  (5)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben elrendelheti a  bírói 
engedélyhez kötött titkos adatszerzés végrehajtása során rögzített adatok írásba foglalását.
(7) Ha a  tagállam az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő célból olyan eljárási jogsegély iránti megkeresést 
terjesztett elő, amely bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésként vagy az  egyéb adatszerző tevékenység 
során végezhető titkos információgyűjtésként teljesíthető, az ügyész a megkeresést az  (1)–(6) bekezdés megfelelő 
alkalmazásával teljesíti.
69/F.  § (1) Elektronikus hírközlési szolgáltatás, vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított 
kommunikációnak az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerésének és rögzítésének 
a tagállamban történő végrehajtása végett az eljárási jogsegély iránti megkeresést az ügyész terjeszti elő.
(2) Az  ügyész az  eljárási jogsegély iránti megkeresést kizárólag a  magyar jogszabályok szerinti bírói engedély 
beszerzését követően terjesztheti elő.
(3) Az eljárási jogsegély iránti megkeresésnek a Be. 203. § (2) bekezdésében foglaltakat is tartalmaznia kell.
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(4) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresésben az  ügyész megjelöli, hogy a  teljesítés eredményének, illetve 
a rögzített adatoknak a továbbítását
a) az eljárási cselekmény elvégzését követően, vagy
b) ha annak technikai feltételei biztosíthatók, közvetlen továbbítással, a  megfigyelés eredményének 
a végrehajtásban közreműködő magyar szerv eszközére történő átirányítása útján
kéri.
(5) Az  ügyész a  (4)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben – ha az  indokolt – kérheti az  eljárási jogsegély iránti 
megkeresés teljesítése során rögzített adatok írásba foglalását.
(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő célból bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés, vagy az  egyéb 
adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtés tagállamban történő végrehajtása végett eljárási 
jogsegély iránti megkeresés az (1)–(5) bekezdés megfelelő alkalmazásával terjeszthető elő.
69/G. § (1) A Magyarország területén tartózkodó személy elektronikus hírközlési szolgáltatás, vagy számítástechnikai 
eszköz vagy rendszer útján továbbított kommunikációjának, az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon, 
magyar technikai segítség nélkül folytatott megismerésével és rögzítésével kapcsolatos tagállami tájékoztatás 
fogadására a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(2) A  tájékoztatás kézhezvételét követően a  Fővárosi Főügyészség haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  tagállami 
hatóság által tervezett, folytatott vagy befejezett eljárási cselekménynek a  Be. bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzésre, illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre vonatkozó 
szabályok szerinti feltételei fennállnak-e.
(3) Ha a tagállami hatóság által tervezett, folytatott vagy befejezett eljárási cselekménynek a Be. bírói engedélyhez 
kötött titkos adatszerzésre, illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre 
vonatkozó szabályok szerinti feltételei nem állnak fenn, erről az  ügyész az  (1)  bekezdésben megjelölt értesítés 
kézhezvételét követő legfeljebb kilencvenhat órán belül tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(4) A  (3)  bekezdésben megjelölt határidő szükség esetén további nyolc nappal meghosszabbítható. A  Fővárosi 
Főügyészség a határidő meghosszabbításáról és annak indokairól tájékoztatja a tagállami hatóságot.
69/H. § (1) Ha a Magyarországon folyamatban lévő büntetőeljárásban a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés 
során a  titkos adatszerzés alkalmazásával érintett személy nem tartózkodik Magyarország területén, azonban 
a  továbbított kommunikáció megismeréséhez, illetve rögzítéséhez az  érintett személy tartózkodási helye 
szerinti tagállam közreműködése nem szükséges, az  ügyész a  titkos adatszerzés végrehajtásáról vagy tervezett 
végrehajtásáról az érintett személy tartózkodási helyéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja 
az érintett személy tartózkodási helye szerinti tagállami hatóságot.
(2) Ha a  tagállami hatóság a  tájékoztatás kézhezvételét követő kilencvenhat órán – ha a  tagállam él a  69/G.  § 
(4)  bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás lehetőségével, akkor tizenkét napon – belül arról tájékoztatja 
az  ügyészt, hogy nemzeti joga szerint a  titkos adatszerzés nem engedélyezhető, vagy a  már végrehajtott titkos 
adatszerzés eredménye nem vagy csak meghatározott feltételekkel használható fel, az ügyész a Be. alapján megteszi 
a szükséges intézkedéseket.
(3) Ha az ügyész a tagállami hatóság tájékoztatásával nem ért egyet, szükség esetén az Eurojust közreműködésével 
a tagállami hatósággal egyeztetést kezdeményezhet.
IV/B. FEJEZET 
KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORT LÉTREHOZÁSA, KÖZVETLEN TÁJÉKOZTATÁS, HIVATALOS IRAT KÉZBESÍTÉSE ÉS 
TÁRGY VISSZAADÁSA
70. § E fejezet rendelkezéseit az Európai Unió bármely tagállamával folytatott eljárási jogsegélyre alkalmazni kell.
36/F. Közös nyomozócsoport létrehozása
70/A. § A tagállami igazságügyi hatóság által közös nyomozócsoport létrehozására irányuló eljárási jogsegély iránti 
megkeresés teljesítésére, illetve kezdeményezésére a  legfőbb ügyész vagy az  általa kijelölt ügyész rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel.
70/B. § (1) Közös nyomozócsoport létrehozására irányuló eljárási jogsegély iránti megkeresést a legfőbb ügyész vagy 
az általa kijelölt ügyész az alábbi esetekben terjeszthet elő:
a) a nyomozás során, ha a több tagállamra kiterjedő bűncselekmény felderítése különösen bonyolult;
b) a bűncselekmény miatt több tagállam folytat büntetőeljárást, ezért a nyomozások összehangolására van szükség.
(2) A bűncselekmény különösen akkor több tagállamra kiterjedő, ha
a) azt több tagállamban követték el;
b) azt egy tagállamban követték el, de előkészületének, irányításának, illetve a  hozzá kapcsolódó részesi 
magatartásoknak a jelentős részét egy másik tagállamban fejtik ki;
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c) azt egy tagállamban követték el, de abban olyan bűnszervezet érintettsége állapítható meg, amely egynél több 
tagállamban folytat büntetendő tevékenységet;
d) azt egy tagállamban követték el, de más tagállam társadalmi vagy gazdasági rendjét is sérti vagy veszélyezteti.
70/C. § (1) A közös nyomozócsoport a  legfőbb ügyész vagy az általa kijelölt ügyész és a tagállami hatóság közötti 
eseti megállapodással jön létre.
(2) A közös nyomozócsoport létrehozásáról szóló eseti megállapodásban rendelkezni kell különösen:
a) a bűncselekmény leírásáról, amellyel kapcsolatban a közös nyomozócsoportot létrehozzák,
b) a közös nyomozócsoport működési területéről,
c) a közös nyomozócsoport összetételéről,
d) a közös nyomozócsoport vezetőjéről vagy vezetőiről,
e) a közös nyomozócsoport működésének időtartamáról és a meghosszabbítás feltételeiről,
f ) a közös nyomozócsoport más tagállamban eljáró tagjának jogairól és kötelezettségeiről,
g) a közös nyomozócsoport működésének feltételeiről,
h) az  eljárási cselekmények közös nyomozócsoport működése során történő kezdeményezésének, elvégzésének 
módjáról, és az  eljárási cselekmények eredménye vagy a  közös nyomozócsoport keretei között beszerzett más 
bizonyítási eszközök átadásának módjáról,
i) a működés költségeinek viseléséről,
j) a közös nyomozócsoport más tagállamban eljáró tagja által működési körében okozott károkért való felelősség 
szabályairól szóló tájékoztatásról.
(3) A közös nyomozócsoport magyar vezetője ügyész lehet.
(4) A  közös nyomozócsoport működése során, a  megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a  közös 
nyomozócsoport magyar vagy tagállami tagja által, Magyarországon vagy egy tagállamban beszerzett, illetve 
átadott bizonyítási eszközt vagy elvégzett eljárási cselekményt úgy kell tekinteni, mintha azt a  bizonyítási eszköz 
beszerzésére, átadására, vagy az eljárási cselekmény elvégzésére irányuló eljárási jogsegély keretei között végezték 
volna.
70/D. § (1) A közös nyomozócsoport működése során Magyarország területén végzett eljárási cselekmény esetén
a) a közös nyomozócsoport, az e törvényben meghatározott kivételekkel, a magyar jogszabályok alapján jár el,
b) a közös nyomozócsoport működését – a megállapodásban foglaltak szerint – a közös nyomozócsoport magyar 
vezetője irányítja,
c) közös nyomozócsoport tagállami tagja Magyarország területén a  közös nyomozócsoport magyar vezetőjének 
utasítása szerint jár el,
d) a  közös nyomozócsoport működésének feltételeit a  közös nyomozócsoport magyar vezetője, indokolt esetben 
a nyomozó hatóság közreműködésével biztosítja.
(2) A közös nyomozócsoport magyar vezetője haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot, ha a közös 
nyomozócsoport tagállami tagja a magyar jogszabályok szerint büntetendő cselekményt követett el.
70/E.  § (1) A  közös nyomozócsoport működése során Magyarország területén végzett eljárási cselekmény esetén 
a tagállami hatóság vagy a közös nyomozócsoport tagállami tagja által megjelölt szabályok szerint, illetve technikai 
módszert alkalmazva kell eljárni, ha ez nem összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel.
(2) A közös nyomozócsoport Magyarország területén eljáró tagállami tagja
a) az  eljárási cselekményeken jelen lehet, azokról a  tagállam joga szerint és hivatalos nyelvén jegyzőkönyvet 
készíthet,
b) a  tagállam joga szerint és hivatalos nyelvén – a  66/F.  § (3)  bekezdés rendelkezéseire figyelemmel – tanút vagy 
terheltet hallgathat ki és erről jegyzőkönyvet készíthet.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetekben, ha a  közös nyomozócsoport Magyarország területén eljáró 
tagállami tagja az  eljárási cselekmény során a  tagállam hivatalos nyelvét használja, az  ügyész vagy a  nyomozó 
hatóság – szükség esetén – tolmácsot rendel ki.
(4) A közös nyomozócsoport létrehozásáról szóló megállapodásban vagy a közös nyomozócsoport működése során 
a tagállami igazságügyi hatósággal kötött eseti megállapodás alapján a tagállami hatóság Magyarország területén 
eljáró tagállami tagja
a) a  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kényszerítő 
eszközt alkalmazhat,
b) szolgálati lőfegyverét magánál tarthatja, azt kizárólag jogos védelmi helyzetben, illetve végszükségben 
használhatja.
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(5) A tagállami hatóság Magyarország területén eljáró tagállami tagja a magyar bűnüldöző szervek tevékenységére 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérő más kényszerítő eszközt nem 
vehet igénybe.
(6) A tagállami hatóság jelen lévő tagja által a feladatának végrehajtása során Magyarország területén okozott kárért 
a magyar jogszabályok alapján, a hivatalos személy károkozására vonatkozó szabályok szerint a magyar állam felel. 
A magyar állam az e  rendelkezés alapján kifizetett kártérítés teljes összegének megtérítését kérheti a  tagállamtól. 
Ezenfelül további kártérítési igény a tagállammal szemben nem érvényesíthető.
70/F. § (1) A közös nyomozócsoport működése során a tagállam területén végzett eljárási cselekmény esetén
a) a közös nyomozócsoport a tagállam jogszabályai alapján jár el,
b) a közös nyomozócsoport működését – a megállapodásban foglaltak szerint – az eljárási cselekmény elvégzésének 
helye szerinti tagállami vezető irányítja, és biztosítja a közös nyomozócsoport működését.
(2) A  közös nyomozócsoport magyar tagja a  tagállam területén az  eljárási cselekmény elvégzése során a  közös 
nyomozócsoport tagállami vezetőjének utasítása szerint jár el. A  közös nyomozócsoport magyar tagja nem 
utasítható olyan eljárási cselekmény elvégzésére, amely a magyar jogrendszer alapelveivel ellentétes. Ilyen esetben 
a  közös nyomozócsoport magyar tagja az  utasítás végrehajtását megtagadja és erről haladéktalanul tájékoztatja 
a közös nyomozócsoport magyar vezetőjét.
70/G.  § (1) A  közös nyomozócsoport működése során a  tagállam területén végzett eljárási cselekmény esetén 
az  ügyész vagy a  nyomozó hatóság, illetve a  közös nyomozócsoport magyar tagja kérheti, hogy az  eljárási 
cselekmény elvégzésére, illetve a bizonyítási eszköz beszerzésére a magyar jogszabályokban foglaltak szerint, illetve 
meghatározott technikai módszert alkalmazva kerüljön sor.
(2) A  közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró magyar tagja a  közös nyomozócsoport működése során 
a  tagállami jogszabályok alapján, a  megállapodásban foglaltak szerint végezhet eljárási cselekményt, illetve 
működhet közre az eljárási cselekmény elvégzése során.
(3) A közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró magyar tagja kényszerítő eszközt, illetve szolgálati lőfegyvert 
a  tagállami jogszabályok alapján, a  megállapodásban foglaltak szerint alkalmazhat, illetve tarthat magánál. 
Kényszerítő eszköz alkalmazása, illetve a szolgálati lőfegyver használata során a magyar jogszabályokat is alkalmazni 
kell.
(4) A  közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró magyar tagja kérheti, hogy a  tagállam területén elvégzett 
eljárási cselekmény során a  magyar nyelvet használhassa, és ennek érdekében a  tagállami hatóság tolmács 
részvételét biztosítsa.
(5) A  magyar állam a  tagállam jogának megfelelően megtéríti a  közös nyomozócsoport tagállam területén eljáró 
magyar tagja által a feladatainak ellátása során okozott kár miatt a tagállam által kifizetett kártérítés teljes összegét.
70/H.  § (1) Az  Eurojust tagja, illetve az  Europol tisztviselője a  közös nyomozócsoportban a  megállapodásban 
foglaltak szerint működhet közre, a  feladatának végrehajtása során kényszerintézkedést vagy kényszerítő eszközt 
nem alkalmazhat.
(2) Az  Europol közös nyomozócsoportban részt vevő tisztviselője a  feladatának végrehajtása során Magyarország 
területén okozott kárért a  magyar jogszabályok alapján, a  hivatalos személy károkozására vonatkozó szabályok 
szerint felel. A kárt a közös nyomozócsoportban részt vevő nyomozó hatóság, ha a közös nyomozócsoportban több 
nyomozó hatóság vesz részt, a rendőrség téríti meg. A magyar állam az általa kifizetett kártérítés teljes összegének 
megtérítését kérheti az Europoltól.
36/G. Közvetlen tájékoztatás
71. § (1) A magyar igazságügyi hatóság a folyamatban lévő vagy befejezett büntetőügyben a tagállami igazságügyi 
hatóságnak közvetlenül tájékoztatást adhat, illetve ilyen üggyel kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet.
(2) A  nyomozó hatóság vagy az  ügyész a  büntetőeljárással kapcsolatban a  bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható személy kilétének, tartózkodási helyének megállapítása, elrejtőzésének, a  bűncselekmény 
befejezésének vagy újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozása végett, vagy késedelmet nem tűrő más 
okból a  tagállami igazságügyi hatóságtól vagy bűnüldöző szervtől közvetlenül tájékoztatást kérhet, illetve annak 
tájékoztatást adhat. A tájékoztatás tényéről és tartalmáról a nyomozó hatóság az ügyészt haladéktalanul értesíti.
71/A.  § (1) Ha a  71.  § (2)  bekezdés szerinti tájékoztatáskérés eredménytelen vagy előreláthatóan nem vezetne 
eredményre, a  nyomozó hatóság vagy az  ügyész a  3. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint 
előterjesztett tájékoztatás iránti kérelemmel fordulhat a  tagállami illetékes bűnüldöző szervhez vagy igazságügyi 
hatósághoz. Ha a  kérelmet a  nyomozó hatóság terjeszti elő, erről a  tényről és annak tartalmáról az  ügyészt 
haladéktalanul értesíti.
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(2) A nyomozó hatóság vagy az ügyész a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése végett a tagállami bűnüldöző szerv 
vagy igazságügyi hatóság számára tizennégy napos határidőt állapít meg.
(3) Ha a  tájékoztatás iránti kérelem az  1. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények valamelyikére 
vonatkozik, a nyomozó hatóság vagy az ügyész a tájékoztatás iránti kérelem teljesítésére
a) hétnapos határidőt,
b) sürgősségi megkeresés esetén nyolcórás határidőt
állapíthat meg.
71/B. § (1) Ha a tagállami bűnüldöző szervtől vagy igazságügyi hatóságtól a 71. § (2) bekezdésében meghatározott 
adatra vonatkozó, a  3. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint érkezik megkeresés, a  nyomozó 
hatóság vagy az ügyész a rendelkezésére álló információt átadja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a 4. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint kell megadni. 
Ha az  információról a  nyomozó hatóság ad tájékoztatást, erről és a  tájékoztatás tartalmáról az  ügyészséget 
haladéktalanul értesíti.
(3) A megkeresést a nyomozó hatóság vagy az ügyész a hozzáérkezésétől számított tizennégy napon belül teljesíti.
(4) Ha a  megkeresés az  1. számú mellékletben meghatározott bűncselekményfajták valamelyikére vonatkozik, és 
a  kért információ a  nyomozó hatóság vagy ügyész számára közvetlenül hozzáférhető, a  megkeresést a  nyomozó 
hatóság vagy az ügyész a hozzáérkezésétől számított
a) hét napon,
b) sürgősségi megkeresés esetén nyolc órán
belül teljesíti.
(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás teljesítése aránytalan terhet jelent, azt a nyomozó hatóság vagy 
az ügyész legfeljebb három nappal elhalasztja. Erről a megkereső hatóságot haladéktalanul értesíti, és a késedelem 
okát a 4. számú melléklet megfelelő részének kitöltésével indokolja.
(6) Ha a (3)–(4) bekezdésben meghatározott határidőn belül a tájékoztatásadás nem teljesíthető, a nyomozó hatóság 
vagy az ügyész erről a megkereső hatóságot haladéktalanul értesíti, és a késedelem indokát a 4. számú melléklet 
megfelelő részének kitöltésével indokolja.
(7) A megkeresés teljesítését a nyomozó hatóság vagy az ügyész megtagadja, ha
a) a teljesítés
aa) Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét sérti, vagy
ab) folyamatban lévő nyomozás vagy bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatok ellátását, illetve valamely személy 
biztonságát veszélyezteti, vagy
b) a kért információ
ba) jelentősége nem áll arányban a megkeresésben foglalt céllal, illetve a cél szempontjából lényegtelen,
bb) csak külön engedély alapján hozzáférhető, és ezen engedély hiányzik, vagy
bc) csak más tagállam vagy harmadik ország hozzájárulásával adható át, és ezen hozzájárulás hiányzik.
(8) A (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt kérdésben a legfőbb ügyész állásfoglalása irányadó.
(9) A  megkeresés teljesítése megtagadható, ha a  kérelem olyan bűncselekményre vonatkozik, amely egy évnél 
rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel vagy elzárással büntetendő.
71/C.  § (1) A  jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság a  bűncselekményből származó jövedelem és 
a  bűncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében az  erre 
a  feladatra kijelölt tagállami közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságtól közvetlenül tájékoztatást 
kérhet, illetve annak tájékoztatást adhat.
(2) A  jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság által előterjesztett tájékoztatáskérésre a  71/A.  §, az  általa 
történő tájékoztatásadásra a 71/B. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 3. számú mellékletben 
megjelölt formanyomtatvány szerint előterjesztett kérelemben meg kell jelölni a megkereséssel érintett vagyonnal, 
illetve a  vélhetően érintett természetes vagy jogi személlyel összefüggő ismert adatokat is. A  jogszabályban 
meghatározott nyomozó hatóság a kérelemről és annak tartalmáról az ügyészt haladéktalanul értesíti.
(3) Ha a  jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság olyan tény vagy adat birtokába jut, amely alapján 
megalapozottan feltehető, hogy a bűncselekményből származó jövedelem és bűncselekményhez kapcsolódó más 
vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése céljából a  kijelölt tagállami hatóságnak feladata ellátásához 
erre szüksége van, a  birtokába jutott adatról vagy tényről az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelem nélkül is 
tájékoztatást adhat.
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36/H. Hivatalos irat kézbesítése
71/D.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság a  hivatalos iratot egy másik tagállamban tartózkodó címzett 
részére közvetlenül, posta útján, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldeményként kézbesítési 
bizonyítvánnyal, zárt iratban küldi meg.
(2) A  hivatalos iratot – ha a  címzett a  magyar nyelvet nem ismeri – le kell fordítani a  címzett anyanyelvére vagy 
az  általa ismertként megjelölt más nyelvre, vagy – ha ezek a  magyar igazságügyi hatóság előtt nem ismertek  – 
a címzett tartózkodás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvére, hivatalos nyelveinek egyikére vagy a tagállam által 
megjelölt nyelvre. Az irathoz mellékelni kell a címzett tájékoztatását az eljárási jogairól és kötelezettségeiről.
(3) Hivatalos iratot csak abban az esetben lehet a címzett tartózkodási helye szerinti tagállam hatóságának eljárási 
jogsegély keretében a kézbesítés érdekében megküldeni, ha
a) a címzett címe ismeretlen,
b) a postai úton történő kézbesítés nem volt lehetséges,
c) megalapozottan feltételezhető, hogy a postai úton történő kézbesítés nem vezet eredményre, vagy
d) a címzett büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti eljárási jogsegélyre a  IV. Fejezet vagy a  IV/A. Fejezet rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.
36/I. Tárgy visszaadása
71/E.  § (1) A  magyar igazságügyi hatóság azt a  tárgyat, amelyre a  bűncselekményt elkövették, a  tagállami 
igazságügyi hatóság megkeresésére átadhatja abból a  célból, hogy azt a  tagállami igazságügyi hatóság 
a tulajdonosnak visszaadja.
(2) Tárgy visszaadása esetén a  tagállami igazságügyi hatóság által előterjesztett megkeresés fogadására és 
teljesítésére az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amelynek területén a visszaadni kért tárgy található.
(3) A megkeresés akkor teljesíthető, ha a tagállami igazságügyi hatóság kétséget kizáró módon igazolja az érintett 
személy tulajdonjogát.
(4) A  magyar igazságügyi hatóság elrendeli az  átadni kért tárgy lefoglalását, és – szükség esetén – az  ismeretlen 
helyen lévő tárgy körözését rendelheti el.
(5) A  tárgy átadása nem sértheti jóhiszemű harmadik személy jogait, és nem veszélyeztetheti a  Magyarország 
területén folyamatban lévő büntetőeljárás sikerét.
(6) Ha az  átadni kért tárgyra a  Magyarország területén folyamatban lévő büntetőeljárásban szükség van, a  tárgy 
átadását az eljárás jogerős befejezéséig vagy a  lefoglalás jogerős megszüntetéséig a magyar igazságügyi hatóság 
elhalasztja, és erről a tagállami igazságügyi hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(7) A  magyar igazságügyi hatóság eljárási jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő a  tagállami igazságügyi 
hatósághoz olyan tárgy átadása érdekében, amelyre a  bűncselekményt elkövették, és amelynek visszaadása iránt 
a magyar igazságügyi hatóságnál a tulajdonjogát kétséget kizáró módon igazoló személy kérelmet terjesztett elő. 
A kérelmet az eljárási jogsegély iránti megkereséshez csatolni kell.”

76. §  Az EUtv. Negyedik Része helyébe a következő rész lép:
„NEGYEDIK RÉSZ 
TAGÁLLAMI ÍTÉLET ÉRVÉNYE, VÉGREHAJTÁSI JOGSEGÉLY, AZ ÁTMENŐ ÁTSZÁLLÍTÁS 
ÉS AZ EURÓPAI VÉDELMI HATÁROZAT
44. Általános szabályok
108. § A büntetőügyben eljáró tagállami bíróság által hozott jogerős, a büntetőjogi felelősséget érdemben elbíráló 
ítélet vagy határozat (a  továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetése, a  végrehajtási jogsegély és az  európai 
védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély során,
a) ha e törvény másképp nem rendelkezik, a bíróság eljárására a Be. különleges eljárásokról szóló XXIX. Fejezetének 
általános szabályait – az  555.  § (2)  bekezdés b), d) és j)  pontjában meghatározott rendelkezés kivételével – kell 
alkalmazni,
b) a Magyarországon felmerült bűnügyi költséget és egyéb költséget az állam viseli,
c) ha az  a  döntéshozatalhoz elkerülhetetlenül szükséges, az  eljáró igazságügyi hatóság e  törvény eltérő 
rendelkezése hiányában közvetlenül az  érintett tagállami igazságügyi hatóságtól kiegészítő adatok, illetve iratok 
rendelkezésre bocsátását kérheti.
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VIII. FEJEZET 
TAGÁLLAMI ÍTÉLET ÉRVÉNYE
45. Figyelembevétel
109. § (1) Ha e törvény nem tesz kivételt, a büntetőügyben hozott tagállami ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos 
érvényű, és azt a  tagállami ítélet meghozatalát követően indult büntetőeljárásban az  eljáró bíróság, ügyész és 
nyomozó hatóság figyelembe veszi.
(2) Ha a tagállami ítélet megfeleltetésére nem került sor, az eljáró bíróságot, ügyészt és nyomozó hatóságot nem köti
a) az, hogy a tagállami ítéletet más bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság már figyelembe vette, illetve
b) a figyelembevétel tartalma.
(3) Nem vehető figyelembe a tagállami ítélet, ha
a) a  tagállami ítélet alapjául szolgáló eljárás súlyosan sértette a  büntetőeljárás során a  terheltet megillető, 
nemzetközi szerződésben vagy európai uniós jogi aktusban rögzített alapvető jogokat,
b) a figyelembevétel sértené a kettős büntethetőség elvét,
c) a  tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekmény vonatkozásában a  terhelt a magyar törvény alapján gyermekkor 
miatt nem büntethető,
d) a  tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekmény miatt Magyarországon büntetőeljárás van folyamatban, és 
a tagállami ítélet nem akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának,
e) a  terheltnek a  tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekményét Magyarországon jogerősen elbírálták, vagy 
a cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely azonos cselekmény vonatkozásában újabb büntetőeljárás 
megindításának akadályát képezi,
f ) a tagállami ítélet jogerőre emelkedését megelőzően egy másik tagállamban
fa) a terheltnek a tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekményét már jogerősen elbírálták, vagy
fb) a tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely – a határozatot hozó 
tagállam joga alapján – azonos cselekmény vonatkozásában újabb büntetőeljárás megindításának akadályát képezi.
(4) A  (3)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja esetén azt a  tagállami ítéletet kell figyelembe venni, amelyben a  kiszabott 
büntetést végrehajtották, a  végrehajtása folyamatban van, vagy az  ítéletet hozó tagállam joga szerint nem lehet 
végrehajtani. Több ilyen büntetést kiszabó tagállami ítélet esetén a korábbi tagállami ítélet vehető figyelembe.
(5) Az  adókkal és az  illetékekkel, valamint a  vámokkal és a  devizával kapcsolatos bűncselekmények esetén 
a (3) bekezdés b) pontja tekintetében a kettős büntethetőség vonatkozásában a figyelembevételnek nem akadálya, 
hogy a magyar jog nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású 
díjat, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, 
mint a tagállam joga.
110. § A tagállami ítélet figyelembevétele és magyarországi érvénye nem érinti azt a körülményt, hogy a tagállami 
ítélet tekintetében rendkívüli jogorvoslatra, vagy a tagállami ítélet felülvizsgálatát eredményező más hasonló eljárás 
lefolytatására csak az ítéletet hozó tagállam joga alapján van lehetőség.
110/A.  § (1) A  figyelembevétel során a  bíróságot, az  ügyészt és a  nyomozó hatóságot köti a  tagállami ítéletben 
megállapított tényállás.
(2) Ha egy tagállami ítélet figyelembevételére került sor, vagy az  eljáró bíróság, ügyész megállapította, hogy 
a  tagállami ítélet nem vehető figyelembe, az  ügyész megrovást alkalmazó, vádemelést elhalasztó vagy közvetítői 
eljárásra utaló határozatának, vagy a  bíróság ítéletének vagy eljárást megszüntető végzésének indokolása 
tartalmazza a figyelembevétel eredményét is.
110/B. § Ha a  tagállami ítéletben több bűncselekmény vonatkozásában halmazati büntetés kiszabására került sor, 
vagy a halmazati szabályok alkalmazásával került sor intézkedés alkalmazására, és a tagállami ítélet meghatározott 
cselekménnyel kapcsolatos rendelkezései nem vehetők figyelembe, a  bíróság, az  ügyész és a  nyomozó hatóság 
a tagállami ítéletet e cselekmény mellőzésével, a tagállami ítélet alapjául szolgáló további tényállás vagy tényállások 
alapján veszi figyelembe.
45/A. Megfeleltetés
111.  § (1) A  megfeleltetés célja, hogy a  büntetőügyben hozott tagállami ítélet egyes rendelkezései, az  abban 
kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés, valamint ezek jogkövetkezményei összeegyeztethetők legyenek 
a magyar törvénnyel.
(2) A tagállami ítélet megfeleltetésére akkor kerülhet sor, ha a tagállami ítélet figyelembe vehető.
(3) A megfeleltetésre – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel 
és kizárólagos illetékességgel.
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(4) Ha e  törvény alapján a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtásának 
átvételét kezdeményezték, a  megfeleltetést a  végrehajtás átvétele tárgyában hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság végzi.
(5) A (4) bekezdés alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az ügyeket egyesíti, ha a megfeleltetési 
eljárás megindulását követően a végrehajtás átvételére irányuló jogsegély érkezik.
111/A. § (1) Az ügyben eljáró bíróság, ügyész a figyelembe vehető tagállami ítélet megfeleltetését indítványozza, ha 
megalapozottan feltehető, hogy
a) az  újabb büntetőeljárásban a  tagállami ítélet a  Btk. visszaesésre, különös visszaesésre, többszörös visszaesésre 
vagy erőszakos többszörös visszaesésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását indokolja,
b) a  terhelt az  újabb büntetőeljárás tárgyát képező cselekményt a  tagállami ítéletben kiszabott végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélése után, a  szabadságvesztés végrehajtásának befejezése vagy a  végrehajthatóság 
megszűnése előtt, felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt, vagy más szabadságelvonással járó büntetés 
vagy intézkedés hatálya alatt követte el, vagy
c) a  terhelt az  újabb büntetőeljárás tárgyát képező cselekményt a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés hatálya alatt követte el, és a  tagállami ítéletben alkalmazott intézkedés vagy kiszabott 
büntetés figyelembevétele az eljárás tárgyát képező bűncselekmény megállapításához szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a tagállami ítélet megfeleltetésére csak akkor kerülhet sor, ha
a) a tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtásának átvételére kerül sor,
b) a  tagállami ítélet alapján egy magyar bírósági határozatban kiszabott szabadságvesztés büntetésből történt 
feltételes szabadságra bocsátás megszüntetése, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése, 
továbbá javítóintézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás vagy próbára bocsátás megszüntetése indokolt, 
vagy
c) erről törvény rendelkezik.
(3) Ha a  tagállami ítélet megfeleltetésére sor került, a  továbbiakban a  tagállami ítélet a  megfeleltetés eredménye 
szerint vehető figyelembe.
111/B.  § (1) A  megfeleltetett tagállami ítéletben kiszabott feltételes szabadságra bocsátás megszüntetésére, 
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére, továbbá tagállami ítéletben alkalmazott javító 
intézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás vagy próbára bocsátás megszüntetésére csak a  büntetetés vagy 
intézkedés végrehajtásának átvétele esetén kerülhet sor.
(2) Ha az újabb büntetőeljárásban egy végrehajtásában átvett próbára bocsátás megszüntetése indokolt, a bíróság 
úgy szab ki halmazati büntetést, hogy az  alapügyek egyesítéséről és a  próbára bocsátást kimondó rendelkezés 
hatályon kívül helyezéséről nem rendelkezik.
(3) Ha a  bíróság vagy az  ügyész megállapítja, hogy a  terhelt az  újabb bűncselekményt a  megfeleltetett tagállami 
ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetésből történt feltételes szabadságra bocsátás vagy felfüggesztett 
szabadságvesztés próbaideje alatt, továbbá javító intézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás vagy próbára 
bocsátás hatálya alatt, vagy más hasonló próbaidőt megállapító büntetés vagy intézkedés hatálya alatt követte el 
és a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvételére nem került sor, az elítélésről tájékoztatja a korábbi ítéletet 
hozó tagállami hatóságot.
111/C.  § (1) Ha feltehető, hogy a  tagállami ítélet alapján a  magyar bírósági határozatban kiszabott olyan 
szabadságvesztés büntetésből történt feltételes szabadságra bocsátás megszüntetése, felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése, továbbá javító intézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás 
vagy próbára bocsátás megszüntetése indokolt, amely végrehajtásának átadására nem került sor,
a) a bíróság,
b) az ügyész,
c) a nyomozó hatóság az ügyész útján, vagy
d) a bűnügyi nyilvántartó szerv a Fővárosi Főügyészség útján
a tagállami ítélet megfeleltetése iránt intézkedik.
(2) A  magyar bíróság által alkalmazott próbára bocsátás megszüntetésére a  próbára bocsátás előtt elkövetett 
bűncselekmény miatt a próbaidő tartama alatti tagállami elítélés okán, csak a tagállami ítéletben kiszabott büntetés 
vagy alkalmazott intézkedés végrehajtásának átvétele esetén kerülhet sor. E  rendelkezés a  tagállami ítélet egyéb 
okból történő figyelembevételének, illetve megfeleltetésének nem akadálya.
(3) Ha a tagállami ítélet alapján a magyar bíróság által alkalmazott próbára bocsátás megszüntetésének van helye, 
a  bíróság a  tagállami határozat büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezésének 
hatályon kívül helyezéséről és az alapügyek egyesítéséről nem rendelkezik, és
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a) halmazati büntetést szab ki, ha a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés 
végrehajtásának átvételére került sor, vagy
b) önállóan szab ki büntetést, amely során figyelemmel kell lenni a  tagállami határozatban kiszabott büntetésre, 
illetve alkalmazott intézkedésre.
111/D. § (1) A megfeleltetés során a bíróság megállapítja a  tagállami ítéletben szereplő bűncselekménynek a Btk. 
szerinti minősítését, és megvizsgálja, hogy a  figyelembe vehető tagállami ítélet rendelkezései, valamint az  abban 
kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés összeegyeztethetők-e a magyar törvénnyel. Ha a tagállami ítélet 
rendelkezései vagy az  abban kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés nem összeegyeztethető a  magyar 
törvénnyel, továbbá ha ezek jogkövetkezményei nem felelnek meg a  magyar törvénynek, a  bíróság a  tagállami 
ítélet rendelkezéseit, valamint a kiszabott büntetést vagy alkalmazott intézkedést a magyar törvénynek megfelelően 
átalakítja, illetve kiegészíti. A tagállami ítélet át nem alakított rendelkezéseit a tagállami ítéletnek megfelelően kell 
figyelembe venni.
(2) A  tagállami ítélet rendelkezéseinek, a  kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés átalakítására akkor 
kerülhet sor, ha a tagállami ítélet rendelkezése, a tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés 
törvénysértő lenne, vagy az a magyar törvényben nem ismert. A bíróság
a) a tagállami ítéletben kiszabott büntetést vagy alkalmazott intézkedést a bűncselekmény vonatkozásában a Btk. 
által alkalmazható büntetés vagy intézkedés keretein belül, valamint
b) a tagállami ítélet más rendelkezéseit
a magyar törvénynek megfelelően úgy alakítja át, hogy az a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a tagállami 
ítélet rendelkezéseinek, valamint az abban kiszabott büntetésnek vagy alkalmazott intézkedésnek.
(3) Nem alakítható át a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés, ha annak tartama rövidebb, mint amennyi 
a magyar törvény alapján megállapítható lenne.
(4) Nem alakítható át a tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés arra figyelemmel, hogy
a) a tagállami hatóság úgy függesztette fel a szabadságvesztés végrehajtását, hogy annak a Btk. szerint nem lenne 
helye,
b) az elítélt olyan bűncselekményt követett el, amely miatt a büntetés kiszabása a Btk. szerint próbaidőre nem lenne 
elhalasztható,
c) a tagállami hatóság a szabadságvesztésre ítéltet úgy bocsátotta feltételes szabadságra, hogy annak a Btk. szerint 
nem lenne helye,
d) a  tagállami hatóság a  sportrendezvények látogatásától való eltiltást nem sportrendezvénnyel összefüggésben 
szabta ki, vagy
e) a tagállami hatóság úgy rendelte el a  jóvátételi jellegű munka elvégzését, hogy annak a Btk. szerint nem lenne 
helye.
(5) A  tagállami ítéletben kiszabott büntetést vagy alkalmazott intézkedést a  (4)  bekezdés alkalmazása esetén is 
a  Btk. szerint alkalmazható büntetés vagy intézkedés keretein belül, a  (3)  bekezdés megfelelő alkalmazásával kell 
megfeleltetni.
(6) Az (3)–(5) bekezdésben foglaltakat más büntetés vagy intézkedés esetén is megfelelően kell alkalmazni.
(7) A tagállami ítélet rendelkezéseinek kiegészítésére akkor kerülhet sor, ha a tagállami elítéléshez a magyar törvény 
alapján olyan kötelező jogkövetkezmény kapcsolódik, amelyről a tagállami ítélet nem rendelkezett.
(8) A  tagállami ítélet átalakítása, illetve kiegészítése nem eredményezheti a  tagállami ítéletben meghatározott 
büntetésnél, intézkedésnél súlyosabb büntetés vagy intézkedés megállapítását, illetve a büntetés vagy intézkedés 
hátrányosabb végrehajtását.
(9) A  bíróság a  megfeleltetés során a  tagállami ítéletnek a  kiszabott büntetésnek vagy alkalmazott intézkedésnek 
a  figyelembevétel céljával nem érintett, illetve a  büntetés vagy intézkedés végrehajtásával összefüggő 
rendelkezéseit, a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvétele esetén alakítja át, illetve egészíti ki.
111/E.  § (1) A  bíróság a  tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetést a  magyar törvény alapján 
megállapítható büntetési tétel felső határának megfelelően alakítja át, ha a  tagállami ítéletben kiszabott 
szabadságvesztés tartama hosszabb, mint amennyi a magyar törvény alapján megállapítható lenne.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit más büntetés vagy intézkedés esetén is megfelelően kell alkalmazni.
(3) A  bíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésként alakítja át a  tagállami ítéletben 
kiszabott büntetést, ha a  tagállami bíróság olyan szabadságvesztést szabott ki, amely tartamának meghatározott 
részét rendelte végrehajtani és a  fennmaradó rész végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. Ebben az  esetben 
a  bíróság a  tagállami ítéletben végrehajtani rendelt büntetést a  felfüggesztett szabadságvesztésből kitöltött 
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büntetésként, a  próbaidő tartamát – a  111/D.  § megfelelő alkalmazásával – a  tagállami ítélet próbaidejének 
megfelelően határozza meg.
(4) A  110/B.  § esetén a  bíróság a  tagállami ítéletet a  figyelembe vehető bűncselekmény vagy bűncselekmények 
vonatkozásában a magyar törvény által kiszabható büntetés vagy alkalmazható intézkedés keretei között a 111/D. §, 
valamint az (1)–(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával alakítja át, illetve egészíti ki.
(5) Ha a bíróság olyan tagállami ítélet megfeleltetését végzi, amely több korábbi tagállami ítéletet foglal magában, 
és az  összefoglalt tagállami ítéletben szereplő egyes tagállami ítéletek megfeleltetésére már sor került, úgy ezt 
a  tényt a  bíróság a  megfeleltetésről rendelkező határozatában megállapítja, a  korábbi megfeleltetésről szóló 
határozatot azonban nem változtathatja meg, illetve helyezheti hatályon kívül.
111/F.  § Ha a  tagállami ítéletben kiszabott büntetést vagy alkalmazott intézkedést végrehajtották, végrehajtása 
folyamatban van vagy az a tagállam joga szerint nem hajtható végre, a megfeleltetés során a bíróság megállapítja 
a büntetés vagy intézkedés végrehajtására vonatkozó, a figyelembevétel céljával összefüggő adatokat is.
111/G. § (1) A megfeleltetés alapján a bíróság határozatában megállapítja, hogy
a) a tagállami ítélet nem vehető figyelembe, vagy
b) a tagállami ítélet figyelembe vehető és megállapítja a tagállami ítélet megfeleltetett rendelkezéseit.
(2) A  tagállami ítélet figyelembevételét kizáró határozat ellen az  ügyész, a  figyelembevételt és a  tagállami ítélet 
megfeleltetett rendelkezéseit megállapító határozat ellen az elítélt, a védője és az ügyész jelenthet be fellebbezést.
(3) A bíróság a megfeleltetésről szóló jogerős határozatot megküldi a bűnügyi nyilvántartó szerv részére is.
(4) Ha a  megfeleltetésre a  büntetőeljárásban eljáró bíróság vagy ügyész indítványa alapján került sor, a  bíróság 
jogerős határozatát megküldi az indítványt előterjesztő részére is.
(5) Amennyiben a  megfeleltetésre a  bűnügyi nyilvántartó szerv hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával 
összefüggő kezdeményezésére került sor, a bíróság a megfeleltetést soron kívül folytatja le. Ha a bíróság a döntését 
harminc napon belül nem hozza meg, erről, valamint a döntés várható határidejéről a bűnügyi nyilvántartó szervet 
tájékoztatja.
111/H. § (1) A bíróság a megfeleltetésről szóló határozatot hivatalból, illetve az eljáró bíróság, az ügyész, a  terhelt 
vagy a védő indítványára kiegészítheti vagy megváltoztathatja, ha
a) egy újabb büntetőeljárásban a  tagállami ítélet olyan rendelkezésének a  megfeleltetése indokolt, amelyről 
a megfeleltetésről hozott korábbi határozat nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett,
b) a tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtásának átvétele során a tagállami 
ítélet olyan rendelkezésének megfeleltetése indokolt, amelyről a  megfeleltetésről hozott korábbi határozat nem 
vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett,
c) a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtásával kapcsolatos olyan új adat 
vagy körülmény megfeleltetése indokolt, amely a korábbi megfeleltetés során nem állt rendelkezésre, és amelynek 
a  megfeleltetése az  újabb büntetőeljárás, a  végrehajtás átvétele, az  átvett büntetés vagy intézkedés végrehajtása 
tekintetében szükséges, vagy amely érinti a bűnügyi nyilvántartások adatait, vagy
d) a  tagállami ítéletet az  ítélethozatal szerinti tagállamban megváltoztatták, és a változás az újabb büntetőeljárás, 
a  végrehajtás átvétele, az  átvett büntetés, illetve intézkedés végrehajtása tekintetében lényeges, vagy érinti 
a bűnügyi nyilvántartások adatait.
(2) A  bíróság a  megfeleltetésről szóló határozat kiegészítéséről vagy megváltoztatásáról hozott határozatát 
megküldi a bűnügyi nyilvántartó szerv részére is.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel a  megfeleltetésről szóló határozat kiegészítésének vagy 
megváltozatásának indokoltságát a  bűnügyi nyilvántartó szerv észleli, a  megfeleltetés kiegészítését vagy 
megváltozatását az ügyész útján kezdeményezheti.
IX. FEJEZET 
VÉGREHAJTÁSI JOGSEGÉLY
112. § Végrehajtási jogsegélyek
a) a  büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést 
alkalmazó ítéletek végrehajtására,
b) a próbaidő alatti magatartási szabályok és egyéb alternatív szankciók végrehajtására,
c) a pénzbüntetés vagy más pénzügyi kötelezés végrehajtására, valamint
d) az elkobzás és vagyonelkobzás végrehajtására
irányuló jogsegélyek.
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46. A végrehajtás átvételének általános szabályai
113. § A büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvételére akkor kerülhet sor, ha a  tagállami ítélet figyelembe 
vehető.
113/A. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a végrehajtási jogsegély teljesítésére
a) a  terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság, 
Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy
b) a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező terhelt esetén a Budai Központi Kerületi 
Bíróság
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
113/B.  § (1) A  végrehajtási jogsegély, illetve az  egyéb iratok bármely olyan írásban dokumentálható módon 
előterjeszthetőek, amely lehetővé teszi az  iratok hitelességének megállapítását. Az  iratok ilyen módon történő 
megküldése esetén az jogsegély előterjesztését szabályszerűnek kell tekinteni.
(2) Ha arra a  végrehajtási jogsegély előterjesztésekor nem került sor, a  bíróság kérheti, hogy a  tagállami hatóság 
küldje meg számára a  tanúsítvány eredeti példányát, illetve a  végrehajtási jogsegély alapjául szolgáló tagállami 
határozat eredeti vagy hitelesített másolatát.
(3) A  végrehajtási jogsegély teljesítése során a  bíróságnak a  tagállami hatósággal történő kapcsolattartására 
az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
113/C.  § Ha a  bírósághoz vagy más hatósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek 
elintézésére nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a  megkeresést haladéktalanul továbbítja 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, szabadságvesztés büntetés átvétele esetén a miniszterhez, 
amelyről a bíróság vagy más hatóság a megkereső tagállami hatóságot tájékoztatja.
46/A. Megtagadási okok
114. § (1) A bíróság megtagadja a végrehajtás átvételét, ha
a) a tagállami ítélet nem vehető figyelembe,
b) a  magyar jog szerint a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajthatósága 
elévült,
c) a tagállami hatóság által kibocsátott tanúsítvány nyilvánvalóan nem felel meg a mellékelt tagállami ítéletnek,
d) a  tagállami hatóság által kibocsátott tanúsítvány hiányos, pontatlan, és a  hiánypótlásra, kijavításra kitűzött 
határidő eredménytelenül telt el, illetve a kiegészített tanúsítvány végrehajtása továbbra sem lehetséges,
e) a  terhelt mentelmi joggal rendelkezik vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez és mentelmi jogát, 
illetve mentességét az arra jogosult nem függesztette fel, vagy
f ) a  tagállami ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, és a  bűncselekményre 
közkegyelem terjed ki.
(2) A  bíróság a  végrehajtási jogsegély teljesítését megtagadhatja, ha a  tagállami ítéletet a  terhelt távollétében 
hozták.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott megtagadási ok nem alkalmazható, ha a tagállam jogával összhangban
a) a terheltet megfelelő időben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra, vagy arról más 
módon hivatalosan tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is megtartható, 
vele szemben az eljárás határozattal befejezhető,
b) a kitűzött tárgyalás ismeretében a terhelt a tárgyaláson való képviseletére
ba) védőt hatalmazott meg, vagy
bb) számára védőt rendeltek ki, és a kirendelés ismeretében annak személyét nem kifogásolta, és a meghatalmazott 
vagy a kirendelt védő a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy
c) a tagállami ítélet kézbesítése megtörtént, az elítélt tájékoztatást kapott a rendes, illetve a rendkívüli jogorvoslati 
lehetőségekről, de a  rendelkezésre álló határidőn belül erre irányuló indítványt nem tett, vagy jelezte, hogy nem 
vitatja a távollétében hozott határozatot.
46/B. Egyeztetés
115.  § (1) A  végrehajtási jogsegély teljesítése, valamint az  átvett végrehajtás eredményes teljesítése érdekében 
a  bíróság a  kibocsátó tagállami hatósággal egyeztet, a  tanúsítvány pontosítását, kiegészítését, a  döntéséhez 
szükséges információk, adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kéri, ha a 114. § (1) bekezdés b)–d) pontjában vagy 
(2) bekezdésében meghatározott megtagadási ok merül fel.
(2) A bíróság indokolt esetben
a) a kibocsátó tagállami hatósággal az (1) bekezdésben meg nem határozott okból is, vagy
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b) más tagállam hatóságával is
egyeztethet.
(3) A  bíróság a  eljárási határidőre is figyelemmel az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottak teljesítésére határidőt 
tűzhet.
(4) A  bíróság az  (1)–(2)  bekezdés alapján előterjesztett megkeresés teljesítéséig, legfeljebb azonban 
a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltéig az eljárást felfüggesztheti.
(5) Tagállami hatóságtól a  megküldeni kért iratok magyar nyelvre történő lefordítása csak akkor kérhető, ha azt 
e törvény lehetővé teszi.
46/C. A bíróság döntései
116. § (1) A bíróság a lefolytatott eljárás alapján dönt a tagállami ítélet megfeleltetéséről, egyben
a) a végrehajtás átvételét megtagadja, vagy
b) a tagállami ítélet végrehajtási jogsegélyben megjelölt büntetésének vagy intézkedésnek a végrehajtását átveszi 
és meghatározza a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket.
(2) A bíróság a megfeleltetésről csak az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez, illetve a végrehajtási jogsegély 
teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezik.
(3) A bíróság a tagállami ítélet megfeleltetését mellőzi, ha arra korábban már oly módon került sor, hogy a büntetés 
vagy intézkedés végrehajtásának átvételéhez a korábbi megfeleltetés kiegészítése sem szükséges.
(4) A bíróság a végrehajtás átvételének megtagadásáról minden esetben indokolt határozatot hoz.
(5) A  bíróság döntéséről, valamint a  határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról tájékoztatja a  tagállami 
hatóságot is. A  bíróság tájékoztatja a  tagállami hatóságot a  tagállami ítélet megfeleltetésének eredményéről is, 
különösen, ha a  megfeleltetés során a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy intézkedés átalakítására vagy 
ezzel összefüggésben a tagállami ítélet kiegészítésére került sor.
116/A.  § Ha a  bíróság az  eljárást törvényben meghatározott okból felfüggeszti, döntéséről haladéktalanul értesíti 
a tagállami hatóságot is.
46/D. Határidők
117. § (1) A bíróság a végrehajtási jogsegély tárgyában az iratok megérkezésétől számított hatvan napon belül dönt.
(2) A bíróság az eljárását felfüggesztheti akkor is, ha kibocsátó tagállami hatóság által megküldött iratok lefordítása 
szükséges.
(3) Ha az eljárás felfüggesztésének van helye, a felfüggesztés tartama az eljárási határidőbe nem számít bele.
117/A. § (1) A végrehajtás megtagadása ellen az ügyész jelenthet be fellebbezést. A végrehajtás elrendelése ellen 
halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.
(2) Nincs helye fellebbezésnek az  eljárás felfüggesztését elrendelő határozat ellen, ha arra a  kibocsátó tagállami 
hatósággal, más tagállami hatósággal történő egyeztetés miatt, vagy iratok lefordítása okán került sor.
(3) A  fellebbezésben a  végrehajtási jogsegély alapjául szolgáló tagállami ítélet nem támadható. A  végrehajtás 
alapjául szolgáló tagállami ítélet felülvizsgálatára vagy más rendkívüli jogorvoslati eljárás lefolytatására csak 
a tagállami hatóság jogosult.
(4) A  kihirdetés útján közölt határozat elleni fellebbezést a  kihirdetést követően nyomban be kell jelenteni, 
a kézbesítés útján közölt határozat elleni fellebbezés a kézbesítéstől számított három napon belül jelenthető be.
(5) A bíróság a fellebbezést a nyilatkozatok beérkezését követően haladéktalanul megküldi a fellebbezés elbírálására 
jogosult bíróság részére.
(6) A  másodfokú bíróság az  iratok kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a  végrehajtási jogsegély 
elsőfokú bírósághoz érkezésétől számított kilencven napon belül dönt. Az  eljárási határidőbe a  felfüggesztés 
tartama nem számít bele.
117/B.  § Ha kivételes esetben a  végrehajtás átvételével kapcsolatos jogerős döntés a  117/A.  § (6)  bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem hozható meg, a  bíróság – a  késedelem okainak és a  jogerős határozat 
meghozatalához előreláthatóan szükséges időnek a közlése mellett – a tájékoztatja a kibocsátó tagállami hatóságot.
46/E. Egyéb rendelkezések
118. § Ha a tagállami hatóság a tanúsítványt a végrehajtás megkezdése előtt visszavonja, a bíróság szükség esetén 
a végrehajtás átvétele tárgyában hozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti.
118/A.  § A végrehajtás alapjául szolgáló tagállami ítélet hatályon kívül helyezéséről vagy végrehajthatóságának 
megszűnéséről szóló értesítés alapján a bíróság haladéktalanul intézkedik a végrehajtás megszüntetése érdekében.
118/B. § A bíróság által átvett, a tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtására 
a magyar jogszabályok irányadók, ideértve
a) a szabadságvesztés végrehajtási fokozatára, annak utólagos megváltoztatására,
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b) a  feltételes szabadság megszüntetésére, a  próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására, 
a  felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására, az  előírt magatartási szabályok módosítására, illetve azok 
megszegése vagy nem teljesítése esetén alkalmazható következményekre,
c) a pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatására,valamint
d) a végrehajtási kegyelem gyakorlására
vonatkozó szabályokat is.
118/C.  § A bíróság az  eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a  tagállami ítéletben kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés nem hajtható végre.
118/D. § (1) A bíróság a kibocsátó tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja
a) a végrehajtás felfüggesztéséről, a felfüggesztés indokának megjelölésével együtt,
b) a végrehajtás megszüntetéséről, a megszüntetés indokának megjelölésével együtt, valamint
c) a végrehajtás befejezéséről.
(2) A  végrehajtás felfüggesztése esetén a  tagállami hatóságot lehetőség szerint tájékoztatni kell a  felfüggesztés 
várható tartamáról, a végrehajtás folytatásának várható időpontjáról is.
47. A végrehajtás átadásának általános szabályai
119.  § (1) Az  elítélt a  végrehajtási jogsegélyt érintő kezdeményezését vagy más nyilatkozatát a  végrehajtási 
jogsegély alapjául szolgáló határozat kihirdetésekor is előterjesztheti, amelyet a  büntetőügyben eljáró bíróság 
az e törvényben foglaltak alapján jegyzőkönyvbe vesz, és azt a végrehajtási jogsegély előterjesztésére hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja.
(2) Ha a  végrehajtás átadására távollévő terhelttel szembeni külön eljárásban, lemondás a  tárgyalásról külön 
eljárásban vagy tárgyalás mellőzése külön eljárásban hozott határozat alapján kerül sor, továbbá, ha a végrehajtás 
átadásának alapjául szolgáló ítélet hozatalára azért került sor a  terhelt távollétben, mert a  terhelt előzetesen 
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, a tanúsítványban fel kell tüntetni
a) a terhelt távollétének tényét,
b) a terhelt idézésével vagy értesítésével, továbbá az eljárást érintő tudomásával kapcsolatos körülményeket,
c) a terhelt védelmével kapcsolatos körülményeket, és
d) a terhelt számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség adatait.
119/A.  § (1) Ha a  rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a  tagállamban a  magyar bíróság 
ítéletének vagy határozatának végrehajtására melyik tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, 
a  kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az  Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül is be 
lehet szerezni.
(2) A  végrehajtás átadása, illetve az  átadott büntetés vagy intézkedés eredményes végrehajtása érdekében 
a végrehajtási jogsegély előterjesztője a tagállami hatósággal egyeztethet, a tagállami hatóság kérésére kiegészítő 
adatokat, iratokat bocsáthat a tagállami hatóság rendelkezésre.
119/B. § (1) A végrehajtási jogsegélyt a tanúsítvány tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy 
a tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával kell előterjeszteni.
(2) A végrehajtási jogsegély alapjául szolgáló ítéletet vagy határozatot, illetve annak lényeges részét csak akkor kell 
lefordítani, ha azt e törvény előírja.
(3) A  végrehajtási jogsegély iratai a  tagállami igazságügyi hatóság számára bármely olyan írásban dokumentált 
módon továbbíthatók, amely lehetővé teszi a végrehajtó tagállam számára az iratok hitelességének megállapítását.
(4) Ha arra a  végrehajtási jogsegély előterjesztése során nem került sor, a  tagállami hatóság kérelemére 
a  tanúsítvány eredeti példányát, illetve az  ítélet vagy határozat eredeti vagy hitelesített példányát is meg kell 
küldeni a tagállami hatóság számára.
(5) A  végrehajtási jogsegély teljesítése során a  tagállami iratok megküldésére a  (3)  bekezdés rendelkezéseit 
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy az iratok ilyen módon történő megküldését szabályszerűnek kell tekinteni.
(6) Ha e  törvény másként nem rendelkezik, a  végrehajtás átadására irányuló jogsegély egyidejűleg csak egy 
tagállamba továbbítható.
119/C. § (1) A büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átadását követően a magyar bíróság ítéletében kiszabott 
büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtására a végrehajtó tagállami jogszabályok irányadóak, ideértve
a) a szabadságvesztés végrehajtási fokozatára, annak utólagos megváltoztatására,
b) a  feltételes szabadság megszüntetésére, a  próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására, 
a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására, az előírt magatartási szabályok módosítására, megszegése, vagy 
nem teljesítése esetén alkalmazható következményekre,
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c) a pénzbüntetés vagy a közérdekű munka átváltoztatására,
d) a végrehajtási kegyelemre
vonatkozó szabályokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatok meghozataláról magyar bíróság csak akkor rendelkezhet, ha a végrehajtás 
joga visszakerül Magyarországra.
119/D. § A végrehajtás joga visszakerül Magyarországra, ha
a) a végrehajtó tagállam a végrehajtás átvételét megtagadja,
b) a végrehajtó tagállam a végrehajtást annak teljesítése nélkül megszünteti,
c) a  végrehajtási jogsegély előterjesztője a  tanúsítványt az  e  törvényben meghatározottak szerint visszavonta, és 
erről a végrehajtó tagállami hatóságot tájékoztatta.
119/E.  § Az átadott büntetés vagy intézkedés alapjául szolgáló határozat hatályon kívül helyezéséről, illetve 
végrehajthatóságának megszűnéséről vagy a  végrehajtást érintő más körülményről haladéktalanul értesíteni kell 
a tagállami hatóságot.
IX/A. FEJEZET 
A BÜNTETŐÜGYEKBEN HOZOTT, SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉST KISZABÓ VAGY 
SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉST ALKALMAZÓ ÍTÉLETEK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JOGSEGÉLY
48. A végrehajtás átvétele
120.  § (1) A  jogerős szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának 
átvételére a  szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami 
ítélet alapján kerülhet sor, ha a tagállami igazságügyi hatóság megküldi
a) a tagállami ítéletet vagy annak hitelesített másolatát,
b) a 8. számú mellékletben megjelölt tanúsítványt magyar nyelven,
c) az elítélt nyilatkozatát tartalmazó jegyzőkönyvet, és
d) az  elítélt Magyarországon tartózkodása esetén az  elítélt értesítését igazoló, a  9. számú mellékletben megjelölt 
formanyomtatványt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a miniszter fogadja.
120/A.  § (1) A  tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása akkor vehető át, ha
a) a végrehajtás átadásához az elítélt hozzájárult, és
b) a  tanúsítvány miniszterhez történő érkezésekor az  elítélt letöltendő büntetéséből vagy a  vele szemben 
alkalmazott intézkedés tartamából még legalább hat hónap hátra van.
(2) A  tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása az  (1)  bekezdés esetén is csak akkor vehető át, ha a  végrehajtás átvétele elősegíti az  elítélt 
társadalomba való beilleszkedését (a továbbiakban: beilleszkedési feltétel), amelyről a miniszter dönt.
(3) A  tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtása az elítélt hozzájárulása nélkül átvehető, ha
a) az elítélt Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
b) az  elítélt a  tagállamban történt elítélését követően vagy az  ellene a  tagállamban folyamatban lévő eljárásra 
tekintettel Magyarországra szökött vagy ide más módon visszatért,
c) az  elítélt olyan magyar állampolgár, akit a  tagállami ítéletben, vagy a  tagállami ítéletre tekintettel hozott más 
határozatba foglalt kiutasításról vagy kitoloncolásról szóló rendelkezés alapján Magyarországra kitoloncolnak, vagy
d) az elítélt olyan nem magyar állampolgár, akit a tagállami ítéletben, vagy a tagállami ítéletre tekintettel hozott más 
határozatba foglalt kiutasításról vagy kitoloncolásról szóló rendelkezés alapján Magyarországra kitoloncolnak.
(4) A (3) bekezdés a) és c) pontja esetén a beilleszkedési feltétel nem vizsgálható.
48/A. A miniszter eljárása
121. § (1) A végrehajtás átvételének általános szabályait a miniszter eljárása esetén is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A miniszter – különösen a beilleszkedési feltétel, a végrehajtás átvételének feltételei és indokoltsága tárgyában – 
a kibocsátó tagállami igazságügyi hatósággal egyeztethet.
(3) A  miniszter részletes indokolással ellátott írásbeli véleményben tájékoztatja a  kibocsátó tagállami igazságügyi 
hatóságot, ha a  beilleszkedési feltétel nem áll fenn. A  120/A.  § (4)  bekezdés kivételével a  vélemény – indokolt 
esetben – tartalmazza azt is, hogy a miniszter nem járul hozzá a tanúsítvány megküldéséhez. A miniszter a tagállami 
hatóság kérésére tájékoztatást ad a feltételes szabadságra bocsátás várható legkorábbi időpontjáról.
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(4) Ha a  kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság a  (3)  bekezdésre figyelemmel a  tanúsítványt visszavonja, 
a miniszter az eljárást megszünteti.
121/A. § A beilleszkedési feltétel fennállása esetén a miniszter a tagállamnál az elítélt szabadságvesztés büntetése 
vagy szabadságelvonással járó intézkedése végrehajtásának átvételét kezdeményezheti.
121/B. § A miniszter a 120. § szerinti iratokat a bíróság részére továbbítja, ha a 120/A. §-ban meghatározott feltételek 
fennállnak, ellenkező esetben a végrehajtás átvételét megtagadja.
48/B. A bíróság eljárása
122.  § (1) A  szabadságvesztés büntetés vagy a  szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére 
irányuló végrehajtási jogsegély teljesítése során a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(2) Ha az  elítélt a  végrehajtási átvételére irányuló jogsegély bírósághoz érkezésekor külföldön van fogvatartásban 
a bíróság az iratok alapján dönt, egyéb esetben a bíróság ülést tart.
(3) A  bíróság a  döntéséről a  miniszter útján tájékoztatja a  tagállami igazságügyi hatóságot, és a  tagállami 
igazságügyi hatóságot a  miniszter útján keresi meg, ha a  végrehajtási jogsegély teljesítése során más tagállami 
hatósággal történő egyeztetés szükséges.
(4) Ha a  tanúsítványban foglaltak a  végrehajtási jogsegély teljesítésével kapcsolatos döntéshez nem elégségesek, 
a bíróság az egyeztetés során a tagállami igazságügyi hatóságtól a tagállami ítélet, vagy annak lényeges részeinek 
magyar nyelvre történő lefordítását is kérheti. A  bíróság a  tagállami ítélet lényeges részeinek meghatározása 
tekintetében a tagállami igazságügyi hatósággal egyeztethet.
122/A.  § A bíróság a  jogerős szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtásának átvételét akkor is megtagadhatja, ha
a) a 120/A. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn,
b) a  tagállami igazságügyi hatóság a  végrehajtás átvételét megelőzően 123.  § (2)  bekezdésére figyelemmel nem 
járul hozzá ahhoz, hogy az előterjesztett hozzájárulás iránti kérelem alapján az elítélttel szemben az átszállítása előtt 
elkövetett, a határozat alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt Magyarországon 
büntetőeljárás induljon, őt elítéljék vagy egyéb módon vonják el a szabadságát, vagy
c) a  tagállami határozat olyan pszichiátriai vagy orvosi kezelésre irányuló, vagy más, szabadságelvonással járó 
intézkedést tartalmaz, amelyet Magyarország nem tud végrehajtani.
48/C. A megfeleltetés speciális szabálya
122/B. § Ha a tagállami ítélet nem tartalmaz rendelkezést a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, 
a  bíróság a  megfeleltetés során a  tagállami ítéletet kiegészíti, amely során a  feltételes szabadságra bocsátás 
legkorábbi időpontját a tagállami jog rendelkezési alapján határozza meg, ha annak időpontja megelőzi a feltételes 
szabadságra bocsátás magyar jogszabályok alapján meghatározható legkorábbi időpontját.
48/D. A specialitás szabálya, a tagállami hatóság tájékoztatása
123.  § (1) A  végrehajtás érdekében Magyarországra átszállított elítélttel szemben az  átszállítása előtt elkövetett, 
a  jogerős szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami 
határozat alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény tekintetében a  30.  §-ban 
meghatározott specialitás szabályával kapcsolatos rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy
a) az egyéb bűncselekményt érintő büntetőeljárás lefolytatásához akkor sem szükséges az elítélt hozzájárulása, ha 
az elítélt az átszállításhoz hozzájárult,
b) az elítélt specialitás szabályáról történő lemondásával kapcsolatban a fogvatartás helye szerint illetékes büntetés-
végrehajtási bíró előtt tehet nyilatkozatot.
(2) A  végrehajtás átvételét a  bíróság ahhoz a  feltételhez kötheti, hogy a  tagállami igazságügyi hatóság a  30.  § 
(4) bekezdés alapján a büntetőeljárás lefolytatásához a hozzájárulást megadja.
123/A. § A bíróság a végrehajtási jogsegély teljesítése során az alábbiakról is haladéktalanul tájékoztatja a tagállami 
igazságügyi hatóságot:
a) arról, hogy – a  végrehajtási jogsegélyt előterjesztő tagállamban fogvatartásban lévő elítélt kivételével – 
a  végrehajtás átvételére irányuló jogsegély bírósághoz érkezését követően az  elítélt nem található az  ország 
területén, ha a büntetés vagy az intézkedés erre tekintettel nem hajtható végre,
b) az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontjáról, valamint ha az elítéltet a bíróság pártfogó 
felügyelet alá helyezte, annak tényéről, feltéve, hogy a  tagállami igazságügyi hatóság az  erről szóló tájékoztatást 
kérte,
c) ha az elítélt a végrehajtás befejezését megelőzően megszökött,
d) ha a büntetést vagy intézkedést végrehajtották, vagy a végrehajtás egyéni kegyelem, közkegyelem miatt, vagy 
más okból befejeződött.
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48/E. Ideiglenes végrehajtási letartóztatás
124. § A bíróság a végrehajtás átvételére irányuló jogsegély megérkezése vagy a végrehajtásra vonatkozó határozat 
meghozatala előtt a Magyarország területén tartózkodó elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatását rendeli el, ha
a) a tagállami igazságügyi hatóság erre irányuló indítványt tett,
b) az előzetes adatok alapján nem áll fenn a végrehajtás átvételének egyetlen megtagadási oka sem, és
c) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az elítélt elrejtőzik, szökést kísérel meg, vagy más 
módon kivonja magát a büntetés végrehajtása alól.
124/A.  § (1) Ha az  ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelése valószínűsíthető és az  elítélt nincs 
fogvatartásban, az  elítélt a  7.  § megfelelő alkalmazásával őrizetbe vehető. A  bíróság az  ideiglenes végrehajtási 
letartóztatás elrendelése tárgyában ülést tart.
(2) Az ülésen az ügyész és a védő jelenléte kötelező.
124/B.  § Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás legfeljebb a  végrehajtás átvételével kapcsolatos határozat 
meghozataláig tart, és nem haladhatja meg a büntetés tartamát. Az őrizet és az ideiglenes végrehajtási letartóztatás 
teljes idejét be kell számítani a  végrehajtásra átvett szabadságvesztés büntetésbe vagy szabadságelvonással járó 
intézkedésbe. A bíróság az ideiglenes végrehajtási letartóztatás indokoltságát háromhavonta felülvizsgálja.
124/C.  § (1) Ha a  bíróság az  5.  § (4)  bekezdése esetén az  európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadta, 
az európai elfogatóparancs megtagadásával egyidejűleg elrendeli az elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatását, 
ha az 5. § (4) bekezdésében meghatározott megtagadási októl eltekintve az európai elfogatóparancs megtagadási 
oka nem áll fenn.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján elrendelt ideiglenes végrehajtási letartóztatás a  (3)  bekezdés szerinti ülés időpontjáig, 
legfeljebb azonban harminc napig tart.
(3) Ha a tagállami igazságügyi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a 120. § (1) bekezdésében 
meghatározott iratokat megküldi, a  bíróság haladéktalanul ülést tart. Az  ülésen a  bíróság az  elítélt ideiglenes 
végrehajtási letartóztatását fenntartja, ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem áll fenn a végrehajtás átvételének 
egyetlen megtagadási oka sem, egyébként az ideiglenes végrehajtási letartóztatást megszünteti.
(4) Ha a  bíróság vagy a  miniszter a  végrehajtás átvételét megtagadja, vagy ha a  (2)  bekezdésben meghatározott 
határidőben a  120.  § (1)  bekezdés szerinti iratok nem érkeznek meg, az  elítéltet haladéktalanul szabadon kell 
bocsátani.
(5) Az  (1)  bekezdés alapján elrendelt és a  (3)  bekezdés alapján fenntartott ideiglenes végrehajtási letartóztatásra 
a 124/B. §-t megfelelően alkalmazni kell.
48/F. Az elítélt átvétele
125.  § A végrehajtás átvételét követően az  elítélt személy átvételéről a  NEBEK a  rendőrség közreműködésével 
gondoskodik, és az elítéltet a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállítja.
49. A végrehajtás átadása
126. § (1) Ha az elítélt Magyarországon vagy a végrehajtó tagállamban tartózkodik, a magyar bíróság által kiszabott 
jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása átadható 
a végrehajtó tagállamba, ha
a) e tagállam tekintetében a beilleszkedési feltétel fennáll,
b) az elítélt a végrehajtás átadásához hozzájárult, és
c) alappal feltehető, hogy a végrehajtási jogsegély előterjesztésekor a letöltendő büntetéséből vagy az alkalmazott 
intézkedés tartamából még legalább hat hónap lesz hátra.
(2) A  végrehajtási jogsegélynek az  elítélt hozzájárulása nélkül történő továbbítására, valamint a  beilleszkedési 
feltétel vizsgálatára a 120/A. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(3) A  miniszter a  beilleszkedési feltétel tekintetében az  iratok továbbítását megelőzően is egyeztetést folytathat 
a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságával arról, hogy az hozzájárul-e a tanúsítvány továbbításához.
(4) Ha a végrehajtás átadása a végrehajtó tagállam hozzájárulásához kötött, és a végrehajtó tagállam a tanúsítvány 
továbbításához nem járul hozzá, a  miniszter a  végrehajtási jogsegélyt nem terjeszti elő, vagy azt visszavonja, 
amelyről a büntetés-végrehajtási bírót és az elítéltet tájékoztatja.
49/A. A miniszter eljárása
127. § (1) A végrehajtás átadásának általános szabályait a miniszter eljárása tekintetében is megfelelően alkalmazni 
kell.
(2) A szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadásáról a miniszter 
dönt.
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(3) A  végrehajtás átadását a  120.  § (1)  bekezdésében meghatározott iratok végrehajtó tagállam részére történő 
megküldésével a miniszter kezdeményezi.
(4) A  megkeresésben a  miniszter tájékoztatást kérhet arról, hogy a  végrehajtó tagállam joga szerint az  érintett 
személy mely időpontban jogosult korai vagy feltételes szabadságra.
(5) Ha az  elítélt a  végrehajtó tagállamban tartózkodik a  miniszter a  9. számú mellékletben megjelölt 
formanyomtatványon, az  elítélt anyanyelvén vagy az  általa ismertként megjelölt más nyelven értesíti az  elítéltet 
az iratoknak a tagállami igazságügyi hatóság részére történt továbbításáról.
49/B. A bíróság eljárása
128.  § (1) A  végrehajtás átadásához szükséges tanúsítványt a  jogerős ítélet alapján a  büntetés-végrehajtási bíró 
állítja ki.
(2) Ha az  elítélt a  végrehajtó tagállamban tartózkodik, az  első fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási bíró rendelkezik illetékességgel.
(3) A büntetés-végrehajtási bíró eljárására a büntetés-végrehajtásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.
(4) A végrehajtási jogsegély alapjául szolgáló ítéletet, illetve annak lényeges részét akkor kell lefordítani a 119/B. § 
(1)  bekezdésében megjelölt valamely nyelvre, ha a  végrehajtó tagállam erre irányuló kérelmet terjeszt elő, és 
korábban olyan nyilatkozatot tett, amely alapján kérheti az  ítéletnek, vagy annak lényeges részeinek fordítását. 
Az  ítélet lényeges részének meghatározása tekintetében egyeztetésnek van helye. Az  ítélet vagy annak lényeges 
részeinek fordítása iránt a miniszter is intézkedhet.
(5) A  kitöltött tanúsítványt, a  végrehajtás átadásához szükséges egyéb iratokkal, továbbá – amennyiben 
rendelkezésre áll – az ítélet fordításával együtt a büntetés-végrehajtási bíró a miniszter részére küldi meg.
(6) A tanúsítvány kitöltéséhez szükséges, esetlegesen hiányzó adatok beszerzése érdekében a büntetés-végrehajtási 
bíró a minisztert keresi meg.
49/C. Az elítélt kezdeményezése, hozzájárulása
129.  § (1) Az  elítélt – ha a  végrehajtás átadásának feltételei fennállnak vagy megalapozottan feltehető, hogy 
a  feltételei fenn fognak állni – kezdeményezheti a  vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetésnek vagy 
szabadságelvonással járó intézkedésnek egy másik tagállamban történő végrehajtását.
(2) Az  elítélt a  kezdeményezését a  büntetés-végrehajtási intézetben is előterjesztheti. A  büntetés-végrehajtási 
intézet az elítélt kezdeményezését a miniszter részére továbbítja.
(3) Az elítélt a hozzájárulásáról a büntetés-végrehajtási bíró előtt nyilatkozhat, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A  jegyzőkönyvet a  büntetés-végrehajtási bírónak és a  nyilatkozattevőnek alá kell írnia. A  nyilatkozatban fel kell 
tüntetni az  elítélt személy tagállamban található lakóhelyét vagy állandó tartózkodási helyét, és a  büntetés vagy 
intézkedés tagállami végrehajtásával kapcsolatban megfogalmazott indokait is.
(4) Az  elítélt meghallgatása során, a  nyilatkozattételt megelőzően a  büntetés-végrehajtási bíró az  elítéltet 
tájékoztatja
a) a végrehajtás átadásának lényeges körülményeiről, következményeiről,
b) arról, hogy a kezdeményezése hozzájárulásnak minősül,
c) a specialitás szabályáról, továbbá arról, hogy hozzájárulása esetén a specialitás szabálya nem alkalmazható.
(5) Ha a  végrehajtás átadása az  elítélt hozzájárulásához kötött, és a  végrehajtás átadására nem az  elítélt 
kezdeményezésére került sor, az  elítélt hozzájárulásával kapcsolatos nyilatkozatának beszerzésére az  
(3)–(4) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.
49/D. Ideiglenes végrehajtási letartóztatás iránti kérelem
130. § (1) Ha a végrehajtás átadásának feltételei fennállnak, és az elítélt a végrehajtó tagállam területén tartózkodik, 
a  miniszter a  végrehajtás átadására irányuló kezdeményezés előterjesztésével egyidejűleg indítványozhatja, hogy 
a  végrehajtó tagállam rendelje el az  elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatását, ha megalapozottan feltehető, 
hogy szabadlábon hagyása esetén az  elítélt elrejtőzik, szökést kísérel meg, vagy más módon kivonja magát 
a büntetés végrehajtása alól.
(2) Az indítványról a miniszter a büntetés-végrehajtási bíró véleményének beszerzését követően dönt.
(3) Ha az  elítélt elfogására európai elfogatóparancs alapján került sor és az  európai elfogatóparancsot végrehajtó 
tagállam a  büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvételére tekintettel az  európai elfogatóparancs 
végrehajtásának megtagadását tervezi, a  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti indítványt indokolt esetben 
haladéktalanul előterjeszti, ha a  végrehajtó tagállam az  európai elfogatóparancsot nem tekinti az  ideiglenes 
végrehajtási letartóztatás iránt előterjesztett indítványnak.
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49/E. A tanúsítvány visszavonása
130/A.  § (1) A  büntetés-végrehajtási bíró a  büntetés vagy intézkedés végrehajtásának megkezdése előtt 
a  tanúsítványt – indokolással – visszavonhatja. A  tanúsítvány visszavonása esetén a  végrehajtás joga visszakerül 
Magyarországra.
(2) Ha
a) a büntetés vagy intézkedés végrehajtása még nem kezdődött meg, és
b) a 127. § (3) bekezdés szerinti megkeresésre érkezett tájékoztatás alapján feltehető, hogy a bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés célja a  korai vagy feltételes 
szabadságra bocsátás időpontjának végrehajtó tagállam általi meghatározására tekintettel nem érhető el,
a miniszter megtagadja a végrehajtás átadását, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a büntetés-végrehajtási bírót. 
A büntetés-végrehajtási bíró a miniszteri tájékoztatást követő tíz napon belül visszavonja a tanúsítványt, és az erről 
szóló határozatát haladéktalanul megküldi a  miniszternek. A  miniszter a  tanúsítvány visszavonásáról tájékoztatja 
a tagállami igazságügyi hatóságot.
49/F. Egyéb rendelkezések
130/B.  § (1) Ha a  magyar bíróság által jogerősen szabadságvesztés büntetésre, vagy szabadságelvonással járó 
intézkedésre ítélt személy Magyarország területén tartózkodik, a végrehajtás átadása esetén az elítéltet a végrehajtó 
tagállami igazságügyi hatósággal egyeztetett időpontban, de legkésőbb a  végrehajtás átvételéről szóló tagállami 
határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell átadni a végrehajtó tagállam hatóságának.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül az  elítélt átadása nem lehetséges, haladéktalanul 
tájékoztatni kell a  végrehajtó tagállami igazságügyi hatóságot, és új átszállítási időpontban kell megállapodni. 
Az elítélt átadására ebben az esetben az új időpontot követő tíz napon belül kerül sor.
(3) Az  elítélt személy átszállítását a  NEBEK – szükség esetén a  X. Fejezet alkalmazásával – a  rendőrség 
közreműködésével végzi.
130/C.  § A jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtásának átadásához szükséges tanúsítványban fel kell tüntetni az alábbiakat is:
a) az  ideiglenes végrehajtási letartóztatás iránti kérelem előterjesztését, vagy ha tanúsítvány megküldését 
megelőzően ideiglenes végrehajtási letartóztatás iránti kérelem előterjesztésére került sor,
b) ha a tanúsítvány alapját képező büntetőeljárásban a terhelttel összefüggésben, akár büntetőeljárás lefolytatása, 
vagy szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett olyan európai 
elfogatóparancs kibocsátására került sor, amelyet az a tagállam hajtott végre, ahova a tanúsítvány továbbítani kell,
c) a büntetés vagy intézkedés már letöltött tartamára vonatkozó és kitöltésének várható időpontjával kapcsolatos 
adatokat, valamint a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatokat, és azt, hogy a bíróság tájékoztatást kér 
a feltételes szabadságra bocsátás tényleges időpontjáról, tartamáról,
d) tájékoztatást kell nyújtatni az  elítélt személynek a  jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott 
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadásával kapcsolatos álláspontjáról.
131.  § (1) A  végrehajtás joga visszakerül Magyarországra, ha a  tagállami igazságügyi hatóság arról értesíti 
a  minisztert, hogy az  ítélet végrehajtását azért szüntette meg, mert az  elítélt a  végrehajtás megkezdése után 
a tagállam területén nem volt megtalálható és a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre.
(2) A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága havonta tájékoztatja a  minisztert az  Európai Unió valamely 
tagállamának állampolgárságával rendelkező, jogerősen szabadságvesztés büntetésre vagy szabadságelvonással 
járó intézkedésre ítélt személyekről.
IX/B. FEJEZET 
A PRÓBAIDŐ ALATTI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS ALTERNATÍV SZANKCIÓK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JOGSEGÉLY
50. Értelmező rendelkezések
132. § (1) E törvény alkalmazásában
1. alternatív szankció: a  végrehajtandó szabadságvesztés büntetéstől, az  elzárástól, a  szabadságelvonással járó 
intézkedéstől, illetve a pénzbüntetéstől eltérő, kötelezettséget vagy tilalmat előíró, önállóan kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés,
2. próbaidő alatti magatartási szabály: a  felfüggesztett büntetéssel, vagy más felfüggesztett szabadságelvonással 
járó intézkedéssel, a  próbára bocsátással vagy a  feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban megállapított 
magatartási szabály.
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(2) E  fejezet alkalmazásában tagállami ítélet alatt a  tagállami ítéleten alapuló, az  arra jogosult tagállami hatóság 
olyan határozatát is érteni kell, amely feltételes szabadságra bocsátást biztosít, vagy a próbaidő alatti magatartási 
szabályokat tartalmaz.
50/A. A végrehajtás átvétele
133.  § (1) Az  alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére az  alábbi 
kötelezettséget vagy tilalmat tartalmazó szabályok tekintetében kerülhet sor:
a) a terhelt számára előírt lakóhely- vagy munkahelyváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség,
b) meghatározott helyeket vagy meghatározott területeket érintő látogatási tilalom,
c) tagállam területének elhagyására vonatkozó korlátozás,
d) a  terhelt magatartására, lakóhelyére, oktatására és képzésére, szabadidős tevékenységére vonatkozó, illetve 
a szakmai tevékenység végzésének korlátozását vagy ezek végrehajtási módját előíró utasítás,
e) meghatározott időpontokban történő jelentkezési kötelezettség,
f ) meghatározott személyekkel történő kapcsolattartás, érintkezés tilalma,
g) a bűncselekmény elkövetése céljából felhasznált vagy valószínűleg felhasznált tárgyakkal való érintkezés tilalma,
h) a  bűncselekménnyel okozott kár anyagi jellegű jóvátételére vonatkozó kötelezettség, illetve az  ilyen jóvátétel 
teljesítése igazolásának kötelezettsége,
i) közérdekű munka végzésére vonatkozó kötelezettség,
j) a pártfogó felügyelővel vagy más hasonló feladatot ellátó szociális szolgálat képviselőjével való együttműködési 
kötelezettség,
k) gyógykezelésen vagy elvonókúrán való részvételi kötelezettség.
(2) Az alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére akkor kerülhet sor, ha
a) az  elítélt lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van, vagy az  elítélt Magyarországhoz kötődő családi, 
kulturális vagy gazdasági kapcsolata a  társadalomba való beilleszkedésének elősegítését szolgálná, és az  elítélt 
Magyarországra visszatért, vissza kíván térni, vagy itt kíván tartózkodni,
b) az alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály tartama eléri a hat hónapot, és
c) a tagállami igazságügyi hatóság megküldi
ca) tagállami ítéletet, és
cb) a 10. számú mellékletben megjelölt tanúsítványt magyar nyelven.
50/B. A megfeleltetés speciális szabályai
134.  § (1) A  végrehajtás átvételének önmagában nem akadálya, ha a  tagállami ítélet a  133.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottól eltérő kötelezettséget vagy tilalmat is meghatároz, de az  ilyen kötelezettség vagy tilalom 
végrehajtása csak akkor vehető át, ha az megfeleltethető.
(2) Ha a  végrehajtási jogsegély alapjául szolgáló tagállami ítéletben a  133.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
kötelezettség vagy tilalom olyan alternatív szankcióként került alkalmazására, amely a  magyar jogszabályoknak 
nem feleltethető meg, a bíróság a tagállami ítéletet próbára bocsátásként, és annak próbaidejére elrendelt pártfogó 
felügyelet keretében előírt, az alternatív szankcióval egyező magatartási szabályként felelteti meg.
(3) A  (2)  bekezdés esetén, ha a  terhelt a  magatartási szabályokat megszegi, a  magyar jogszabályok szerinti 
jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, a  bíróság a  magatartási szabályok megszegéséről, továbbá az  alternatív 
szankciót alappal feltehetően érintő egyéb körülményekről a tagállami hatóságot tájékoztatja.
(4) A  bíróság a  (2)  bekezdés esetén a  végrehajtás átvételével kapcsolatos döntését megelőzően tájékoztatja 
tagállami hatóságot a tagállami határozat megfeleltetéséről és a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) A  133.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott kötelezettség végrehajtásának átvétele esetén a  bíróság 
megteszi a törvényben meghatározott külföldre utazási tilalommal kapcsolatban szükséges intézkedéseket is.
50/C. A bíróság eljárása
135.  § Ha az  alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére irányuló 
jogsegély szabadságvesztés büntetés vagy a  szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére 
irányuló végrehajtási jogsegéllyel együtt, vagy azt követően érkezett, a  végrehajtási jogsegély teljesítésére 
a szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
135/A.  § Az alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére irányuló 
jogsegély teljesítése során a 117–117/B. § rendelkezéseit azzal kell alkalmazni, hogy az elsőfokú bíróság a döntését 
a  tanúsítvány megérkezésétől számított harminc napon belül, a  másodfokú bíróság a  döntését legkésőbb 
a tanúsítvány megérkezésétől számított hatvan napon belül hozza meg.
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135/B.  § A bíróság a  tagállami hatóságot kérelemre haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami határozat alapjául 
szolgáló bűncselekmény kapcsán a  magyar jog szerint kiszabható büntetés maximális mértékéről, valamint arról, 
hogy a tagállami határozatban előírt alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály megsértése esetén 
a magyar jog szerint milyen jogkövetkezmények alkalmazhatók.
135/C. § A bíróság a végrehajtás átvételét akkor is megtagadhatja, ha
a) a 133. §-ban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy
b) az  alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat olyan orvosi kezelést rendel el, amelyet Magyarországon 
a magyar jognak megfelelő átalakítás ellenére sem lehet végrehajtani.
135/D. § (1) A bíróság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha
a) a  végrehajtás megkezdése akadályba ütközik, különösen, ha az  elítélt Magyarország területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel már nem rendelkezik,
b) a végrehajtás során a megfeleltetett alternatív szankció vagy a próbaidő alatti magatartási szabály módosítására 
került sor,
c) a végrehajtás átvételét követően a megfeleltetett alternatív szankció vagy a próbaidő alatti magatartási szabály 
megsértése miatt vagy más okból a  felfüggesztett szabadságvesztés büntetés elrendelésére vagy más hasonló 
jogkövetkezmény alkalmazására került sor.
(2) A  bíróság a  megfeleltetett alternatív szankció vagy a  próbaidő alatti magatartási szabály megsértéséről 
a  11. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint, a  formanyomtatvány tagállam hivatalos 
nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának 
felhasználásával haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot.
135/E. § A végrehajtást a bíróság haladéktalanul megszünteti, ha
a) az  elítélt a  végrehajtás megkezdése után Magyarország területén nem található, és a  felkutatására tett 
intézkedések nem vezettek eredményre, vagy az elítélt lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel Magyarországon már 
nem rendelkezik;
b) a  kibocsátó tagállamban az  elítélt ellen új büntetőeljárás indult, a  végrehajtás megszüntetését a  tagállami 
hatóság kéri, és az újabb büntetőeljárás a magyar jogszabályok alapján is a megfeleltetett alternatív szankció vagy 
a próbaidő megszegésének tekinthető vagy annak megszüntetését indokolná.
51. A végrehajtás átadása
136. § (1) Ha a bíróság
a) a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti, próbára bocsátást alkalmaz, a szabadságvesztésre ítéltet feltételes 
szabadságra bocsátja, a  próbaidőre, illetve a  feltételes szabadság tartamára pártfogó felügyeletet rendel el, és 
a következő, egy vagy több magatartási szabályt állapítja meg:
aa) az elítélt a bűncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;
ab) az  elítélt a  bűncselekmény sértettjétől, illetve annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a  nevelési-oktatási 
intézménytől, ahová a sértett jár, továbbá a sértett által rendszeresen látogatott helytől tartsa távol magát;
ac) az  elítélt meghatározott jellegű 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 időközönként, 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 a  munkahelyének és a  lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a  pártfogó felügyelőnek 
előzetesen jelentse be;
ai) az  elítélt a  pártfogó felügyelővel vagy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot 
tartson, részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást adja meg;
aj) az elítélt a bűncselekménnyel okozott kárt térítse meg;
ak) az elítélt a végrehajtó tagállam területét ne hagyja el;
al) az elítélt a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált, meghatározott tárgyakat ne használjon,
b) közérdekű munkát szab ki,
c) sportrendezvények látogatásától való eltiltást szab ki,
d) a büntetés kiszabását egy évre elhalasztja, és jóvátételi munka végzését írja elő,
akkor e  próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók végrehajtása átadható az  elítélt személy 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállamnak, ha az elítélt e  tagállamba visszatért, oda vissza kíván térni 
vagy ott kíván tartózkodni.
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(2) A  végrehajtás az  elítélt kezdeményezésére – ha családi, kulturális vagy gazdasági kapcsolataira tekintettel 
a  társadalomba való beilleszkedésének elősegítését szolgálja – az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő 
tagállamba is továbbítható, ha ahhoz a tagállami hatóság hozzájárult.
(3) A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók végrehajtása akkor adható át, ha annak tartama 
a hat hónapot eléri vagy meghaladja.
(4) Különösen indokolt esetben, a végrehajtó tagállammal történt előzetes egyeztetés alapján a hat hónapot el nem 
érő próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók végrehajtása is átadható.
(5) Az  elítélt kezdeményezését, illetve arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vissza kíván térni a  lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti tagállamba vagy ott kíván tartózkodni, a bíróság jegyzőkönyvbe foglalja.
136/A. § (1) A bíróság a végrehajtás átadását a 133. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott iratok végrehajtó 
tagállam részére történő megküldésével kezdeményezi.
(2) A  végrehajtás átadásának kezdeményezése esetén a  bíróság indokolt esetben a  tanúsítványban feltünteti 
a  terhelt előzetes letartóztatására, kitöltött szabadságvesztés büntetésére vagy szabadságelvonással járó 
intézkedésére vonatkozó adatokat, valamint a  próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció 
megszegése esetén alkalmazható szabadságelvonásra vonatkozó adatokat is.
136/B. § (1) A bíróság a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz napon belül dönthet a tanúsítvány visszavonásáról 
és az erről szóló határozatát a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküldi, ha
a) a próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció végrehajtása még nem kezdődött meg,
b) a tagállami hatóság
ba) a magyar bíróság határozatát a nemzeti jogának megfelelően átalakította, vagy
bb) a  bíróságot kérelemre tájékoztatta a  határozat alapjául szolgáló bűncselekmény kapcsán a  tagállam joga 
szerint kiszabható büntetés maximális mértékéről, valamint arról, hogy a  magyar bíróság határozatában előírt 
próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció megsértése esetén a  tagállam joga szerint milyen 
jogkövetkezmények alkalmazhatók, és
c) a bíróság a tagállam tájékoztatására tekintettel a magyar bíróság határozatában előírt próbaidő alatti magatartási 
szabály vagy alternatív szankció tagállami végrehajtását nem tartja megfelelőnek.
(2) A bíróság a végrehajtást a magyar jogszabályok szerint folytatja, ha
a) a bíróság a tanúsítványt az (1) bekezdés szerint visszavonta, és erről a tagállami hatóságot tájékoztatta
b) a  tagállami hatóság a  végrehajtást megszüntette, mert az  elítélt a  végrehajtás megkezdése után a  tagállam 
területén nem volt található és a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, vagy lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel a tagállamban már nem rendelkezik,
c) a  végrehajtás átvétele során a  tagállami hatóság a  magatartási szabályok megszegése miatt a  felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtását, a  feltételes szabadság megszüntetését, a  próbára bocsátás megszüntetése és 
büntetés kiszabása vagy a  közérdekű munka végzésére vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a  kiszabott 
közérdekű munka átváltoztatását, a  sportrendezvények látogatásától való eltiltás szabályainak megszegése miatt 
a büntetés kiszabását vagy intézkedés alkalmazását, illetve jóvátételi munka előírása esetén a büntetés kiszabását 
megtagadta.
(3) A  (2)  bekezdés c)  pontja esetén a  bíróság a  próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció 
megszegésével kapcsolatos határozatáról, valamint a  végrehajtás idejének leteltéről haladéktalanul tájékoztatja 
a tagállami hatóságot.
(4) Ha az elítélt ellen új büntetőeljárás indul, a bíróság megkeresheti a tagállami hatóságot a végrehajtás visszaadása 
céljából. Ha a  tagállami hatóság a  végrehajtást visszaadja, a  bíróság a  továbbiakban a  végrehajtást a  magyar 
jogszabályok szerint folytatja.
(5) Ha az  elítélt ellen olyan új büntetőeljárás indult, amelyre figyelemmel a  próbaidő megszüntetése indokolt, 
a bíróság a végrehajtás visszavételét kezdeményezi.
(6) Ha a bíróság a végrehajtást visszavette, akkor a próbaidő alatti magatartási szabályok alapjául szolgáló pártfogó 
felügyeletnek vagy az alternatív szankciónak a magyar bíróság határozatában megállapított tartamába a tagállami 
végrehajtás teljes tartamát be kell számítani.
IX/C. FEJEZET 
PÉNZBÜNTETÉS VAGY MÁS PÉNZÜGYI KÖTELEZÉS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
52. Értelmező rendelkezések
137. § (1) E fejezet alkalmazásában
1. tagállami pénzbüntetés: a tagállamban büntetendő cselekmény elkövetése miatt
a) kiszabott pénzösszeg,
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b) jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság,
c) indult eljárásban a  bűncselekmény elkövetése miatt bűnösséget megállapító vagy azon alapuló tagállami 
határozatban megállapított eljárási költség,
d) a sértett vagy a köz javára fizetendő jóvátétel,
2. pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat: az  arra jogosult tagállami hatóság tagállami pénzbüntetést kiszabó 
vagy megállapító jogerős határozata.
(2) E  fejezet alkalmazásában tagállami ítélet alatt a  tagállami pénzbüntetést kiszabó vagy megállapító tagállami 
határozatot is érteni kell.
52/A. A végrehajtás átvétele
138.  § (1) A  hetven eurót meghaladó összegű tagállami pénzbüntetés végrehajtása átvehető, ha a  terhelt 
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel, a  jogi személy Magyarországon székhellyel vagy telephellyel, 
a  terhelt, vagy a  jogi személy Magyarországon vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, és a  tagállami hatóság 
megküldi
a) a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozatot, valamint
b) a 13. számú mellékletben megjelölt tanúsítványt magyar nyelven.
(2) A  tagállami pénzbüntetés összegét a  pénzbüntetést kiszabó tagállami határozatban meghatározott összeg 
vagy annak a tagállami határozat jogerőre emelkedésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
átváltási árfolyamon euróra átszámított összege alapján kell meghatározni.
52/B. A megfeleltetés speciális szabályai
139.  § (1) A  megfeleltetés során a  tagállami pénzbüntetésnek a  tagállami ítélet jogerőre emelkedése napján 
érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon forintra átszámított összegének megfelelő 
alapulvételével kell eljárni.
(2) Ha a tagállami ítélet alapjául szolgáló cselekmény nem tartozik magyar büntető joghatóság alá, a tagállami ítélet 
megfeleltetése során
a) a  tagállami pénzbüntetés mértéke akkor sem alakítható át, ha az  meghaladja a  Btk. szerint kiszabható 
legmagasabb mértéket, ilyen esetben az egynapi tétel összege a Btk. 50. §-ában megjelöltnél magasabb összegben 
is meghatározható, azonban a  pénzbüntetés napi tételeinek száma csak a  b)  pontban meghatározott esetben 
haladhatja meg a Btk. alapján megállapítható mértéket,
b) amennyiben a  tagállami hatóság a  tanúsítványban a  pénzbüntetés meg nem fizetése esetére kiszabható 
szabadságvesztés időtartama felső határának meghatározásával egyidejűleg megjelölte, hogy a  tagállami 
pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetére az  átváltoztatáshoz hozzájárul, a  bíróság a  pénzbüntetés napi 
tételének számát – akár a  Btk. alapján megállapítható mértéket meghaladóan – ezen időtartamnak megfelelően 
határozza meg, míg a  pénzbüntetés egynapi tételének megfelelő összeget a  tagállami pénzbüntetés összege 
és a  meghatározott napi tétel számának hányadosaként határozza meg, amely a  Btk. 50.  §-ában megjelöltnél 
magasabb összegben is meghatározható.
(3) A jogi személlyel szemben alkalmazott tagállami pénzbüntetés esetén a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 6. §-ában meghatározott korlátozás nem alkalmazható.
52/C. A bíróság eljárása
140. § (1) A végrehajtási jogsegély teljesítésére vonatkozó általános illetékességi szabályokat azzal kell alkalmazni, 
hogy a terhelt lakóhelye alatt a jogi személy székhelyét, telephelyét is érteni kell.
(2) Ha a  bíróság illetékessége az  (1)  bekezdésre is figyelemmel a  113/A.  § a)  pontja alapján nem állapítható meg 
–  a  113/A.  § b)  pontjában meghatározott illetékességi okot megelőzően – a  végrehajtási jogsegély teljesítésére 
a  végrehajtás alá vonható vagyontárgy helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten 
a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik illetékességgel.
(3) Ha a tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvételére irányuló jogsegély
a) szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére, illetve
b) alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére
irányuló végrehajtási jogsegéllyel együtt, vagy azt követően érkezett, a  végrehajtási jogsegély teljesítésére 
az a),  illetve a b) pont szerinti végrehajtási jogsegély teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
jár el.
140/A.  § (1) A  bíróság a  tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvételét akkor is megtagadhatja, ha a  138.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülnek.
(2) A 114. § (2) bekezdésében meghatározott megtagadási ok a terhelt távollétében hozott tagállami ítélet esetén 
akkor sem alkalmazható, ha az  érintett személy a  kitűzött tárgyaláson való személyes részvétel lehetőségének 
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ismeretében kifejezetten lemondott a  szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról és jelezte, hogy nem vitatja 
a távollétében hozott határozatot.
(3) A  12. számú mellékletben meghatározott bűncselekményfajták esetében a  bíróság a  tagállami pénzbüntetés 
végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg abból az okból, hogy a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat 
a kettős büntethetőség megsértése miatt nem vehető figyelembe.
(4) A  bíróság a  tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg abból az  okból, hogy 
a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat jellegére és tartalmára figyelemmel nincs figyelembe vehető tagállami 
ítélet. Ilyen esetben a  figyelembevétel szabályait a  pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat tekintetében kell 
megfelelően alkalmazni.
(5) Ha a  tagállami hatóság olyan cselekmény miatt terjeszt elő pénzbüntetés végrehajtásának átvételére irányuló 
jogsegélyt, amely a  tagállam joga szerint bűncselekmény, de a  magyar jog szerint szabálysértés, a  bíróság 
a  megkeresést teljesítés végett továbbítja a  szabálysértési jogsegélyről szóló törvényben meghatározott központi 
hatósághoz, és erről a  tagállami hatóságot tájékoztatja. Ebben az  esetben a  bíróság a  tagállami pénzbüntetés 
végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg abból az okból, hogy a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat 
a kettős büntethetőség megsértése miatt nem vehető figyelembe.
(6) A  bíróság a  tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg abból az  okból, hogy 
a  magyar jogszabályok szerint bűncselekménynek minősülő cselekmény a  tagállam joga szerint szabálysértés, 
és ezért a  pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat a  kettős büntethetőség megsértése miatt nem vehető 
figyelembe.
140/B.  § (1) Ha a  terhelt igazolja, hogy a  megkeresésben megjelölt összeget részben vagy egészben megfizette, 
a bíróság az eljárást felfüggeszti, egyidejűleg megkeresi a  tagállami hatóságot, hogy a megfizetés tényét harminc 
napon belül igazolja vissza. Ha a megadott határidőn belül a tagállami hatóság igazolja a megkeresésben megjelölt 
összeg egésze megfizetésének tényét, vagy a  megadott határidőn belül a  tagállami hatóság a  megkeresésre 
nem válaszol, az  eljárást meg kell szüntetni. Ha a  tagállami hatóság azt igazolja vissza, hogy a  megjelölt összeg 
megfizetése nem vagy nem egészben történt meg, a bíróság az eljárást folytatja.
(2) A tagállami hatóság a tagállami pénzbüntetés végrehajtása iránt előterjesztett jogsegélyt a végrehajtás átvételét 
követően is indokolás nélkül bármikor visszavonhatja, amely alapján a  bíróság a  végrehajtást haladéktalanul 
megszünteti.
140/C.  § (1) A  tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvétele esetén a  pénzbüntetés előírása és beszedése 
a törvényszék szervezetében működő bírósági gazdasági hivatal feladata.
(2) Ha a megkeresés a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátétel megfizetésére vonatkozik, a bíróság a végrehajtás 
átvételét elrendelő határozatában jogszabályban meghatározott módon rendelkezik ennek végrehajtása iránt.
(3) A  büntetőeljárásban megállapított eljárási költség végrehajtásának átvétele esetén a  bíróság a  végrehajtásról 
a bűnügyi költség végrehajtására vonatkozó szabályok szerint rendelkezik.
(4) A  végrehajtás alá eső vagyonon fennálló büntetőeljárási kényszerintézkedésekkel összefüggésben a  98.  § 
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
140/D.  § (1) A  tagállami pénzbüntetés átváltoztatására csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz a  kibocsátó tagállam 
a  tanúsítványban hozzájárult. A  tagállami pénzbüntetés átváltoztatásáról az  átváltozatást elrendelő bíróság 
a tagállami hatóságot tájékozatja.
(2) Ha a terhelt nem fizette meg a pénzbüntetést, és a tagállami hatóság az átváltoztatáshoz nem járult hozzá, vagy 
ha a terhelt nem fizette meg önként a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátételt, a bíróság – az akadály indokának 
megjelölésével – tájékoztatja a tagállami hatóságot, hogy a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat végrehajtása 
Magyarországon nem lehetséges és a végrehajtást megszünteti.
(3) E fejezet alapján a terhelt által megfizetett, illetve a terhelten végrehajtott pénzösszeg nemzetközi megállapodás 
eltérő rendelkezése hiányában a magyar állam tulajdonába kerül.
52/D. A végrehajtás átadása
141.  § (1) A  pénzbüntetés, a  jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság, a  jogerős elítélés alapján bűnügyi 
költség megfizetésére kötelezés, valamint a  sértett vagy a  köz javára fizetendő jóvátétel végrehajtása átadható 
a  terhelt lakóhelye, tartózkodási helye, a  jogi személy székhelye vagy telephelye szerinti tagállamnak, vagy annak 
a  tagállamnak ahol a  terhelt vagy a  jogi személy vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, ha annak összege 
a határozat jogerőre emelkedésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon 
átszámítva meghaladja a hetven eurót.
(2) A  bíróság a  végrehajtás átadását a  138.  § (1)  bekezdésében meghatározott iratok végrehajtó tagállam részére 
történő megküldésével kezdeményezi.
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(3) Ha a  pénzbüntetés, a  jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság, a  bűnügyi költség vagy a  jóvátétel 
végrehajtása egyidejűleg több tagállamban is lehetséges, a  bíróság az  összes körülmény mérlegelésével határoz 
arról, hogy a végrehajtási jogsegély teljesítése iránti megkeresést melyik tagállamba küldi meg.
(4) A  végrehajtás átadásának kezdeményezése esetén a  bíróság indokolt esetben a  tanúsítványban feltünteti 
az alábbiakat is:
a) ha a pénzbüntetés, a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság, a bűnügyi költség vagy a jóvátétel részbeni 
teljesítésére már sor került,
b) ha a pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetén a büntetés átváltoztatásához hozzájárul, az átváltoztatás esetén 
alkalmazható szabadságvesztés maximális tartamával együtt.
(5) A tanúsítvány a végrehajtás átvételét követően is bármikor visszavonható.
IX/D. FEJEZET 
ELKOBZÁS ÉS VAGYONELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
53. Értelmező rendelkezések
142.  § (1) E  fejezet alkalmazásában vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat: a  tagállamban lefolytatott 
büntetőeljárásban hozott, azon dolog vagy vagyon végleges tulajdonvesztését elrendelő tagállami bírósági 
határozat,
a) amelyet a  bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, ideértve azt a  sajtóterméket 
is, amelyben a  bűncselekmény megvalósult, amelyet a  bűncselekmény befejezését követően a  bűncselekmény 
tárgyának elszállítása céljából használtak, vagy amelyet a  bűncselekmény elkövetése céljából az  ehhez szükséges 
vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása végett szolgáltattak vagy arra szántak,
b) amely a bűncselekmény elkövetéséből ered, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal 
összefüggésben szerzett, vagy amely ezek helyébe lépett, továbbá amelyre a  bűncselekményt elkövették, amely 
a bűncselekmény elkövetése útján jött létre, vagy amely az adott, illetve ígért vagyoni előny tárgya volt,
c) amelyre kiterjesztett vagyonelkobzás rendelhető el.
(2) E fejezet alkalmazásában a tagállami ítélet alatt a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozatot is érteni kell.
54. A végrehajtás átvétele
143. § A vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtása akkor vehető át, ha
a) alappal feltehető, hogy a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozattal érintett vagyon vagy dolog, az érintett 
természetes vagy jogi személy vagyona, illetve jövedelme, vagy az érintett természetes vagy jogi személy lakóhelye, 
tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye Magyarországon van, és
b) a tagállami hatóság megküldi
ba) a tagállami ítéletet vagy annak másolatát, és
bb) a 14. számú mellékletben megjelölt tanúsítványt magyar nyelven.
54/A. A megfeleltetés speciális szabályai
144.  § (1) Ha a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat meghatározott vagyontárgyra vonatkozik, és 
a  tanúsítványból megállapítható, hogy a  tagállami hatóság ehhez hozzájárult, a  bíróság a  tagállami ítélet 
megfeleltetése során a  vagyonelkobzást a  vagyontárgy értékének megfelelő pénzösszegben kifejezve is 
elrendelheti.
(2) Ha a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat meghatározott pénzösszegre vonatkozik, a  bíróság 
a tagállami ítélet megfeleltetése során a vagyonelkobzást a pénzösszeg értékének megfelelő vagyon elkobzására is 
elrendelheti.
(3) A  pénzösszeget a  tagállami ítélet jogerőre emelkedésének napján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett átváltási árfolyamon forintra átszámított összegben kell meghatározni.
54/B. A bíróság eljárása
145.  § (1) A  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtására irányuló jogsegély teljesítésére 
a vagyonelkobzás vagy elkobzás alá eső vagyon vagy dolog helye szerinti járásbíróság, ennek hiányában a 113/A. § 
szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel.
(2) A  végrehajtási jogsegély teljesítésére vonatkozó általános illetékességi szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy 
a  terhelt lakóhelye alatt a  vagyonelkobzással érintett személy lakóhelyét és tartózkodási helyét, valamint a  jogi 
személy székhelyét, telephelyét is érteni kell.
(3) Ha a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat meghozatalát megelőzően a  tagállami hatóság annak 
a  dolognak vagy vagyonnak a  biztosítása érdekében, amelyre a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat 
vonatkozik, a  bizonyítási eszközök felderítése, összegyűjtése, biztosítása vagy felhasználása végett, illetve 
az  elkobzás, vagyonelkobzás biztosítása érdekében határozatot bocsátott ki, és azt magyar bíróság vagy ügyész 
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a  93–100.  § alapján végrehajtotta, akkor a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának 
átvételére a  93–100.  § szerint eljárt bíróság vagy ügyészség székhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén 
működő járásbíróság rendelkezik illetékességgel.
(4) Ha a vagyonelkobzás végrehajtásának átvételére irányuló jogsegély
a) szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére,
b) alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételére
c) tagállami pénzbüntetés végrehajtásának átvételére
irányuló végrehajtási jogsegéllyel együtt, vagy azt követően érkezett, a  végrehajtási jogsegély teljesítésére 
az a)–c) pont szerinti végrehajtási jogsegély teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
145/A.  § (1) A  bíróság a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának átvételét akkor is 
megtagadhatja, ha
a) a 143. §-ban meghatározott feltételek nem teljesülnek,
b) az elkobzás elrendelésére a Btk. 72. § (3) vagy (5) bekezdése alapján nincs lehetőség,
c) a  vagyonelkobzás elrendelésére a  Btk. 74.  § (5)  bekezdése vagy a  Btk. 74/A.  § (3)  bekezdése alapján nincs 
lehetőség, vagy
d) kiterjesztett vagyonelkobzás végrehajtásának átadására irányuló jogsegély esetén a  Btk. 74/A.  § (1) és 
(2) bekezdése alapján kiterjesztett vagyonelkobzás elrendelésének nem lenne helye.
(2) A bíróság a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg
a) az 1. számú mellékletben meghatározott bűncselekményfajták esetében abból az okból, hogy a vagyonelkobzást 
elrendelő tagállami határozat a kettős büntethetőség megsértése miatt nem vehető figyelembe,
b) abból az okból, hogy a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat gyermekkor miatt nem vehető figyelembe, 
vagy
c) abból az  okból, hogy nincs figyelembe vehető tagállami ítélet, ha a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami 
határozat tekintetében a  Btk. 72.  § (4)  bekezdése és 75.  § (2)  bekezdése alapján az  elkobzásnak vagy 
a vagyonelkobzásnak, illetve a Be. 569. § szerinti különleges eljárás lefolytatásának feltételei fennállnak.
(3) A  (2)  bekezdés c)  pontja esetén a  figyelembevétel és a  megfeleltetés szabályait a  vagyonelkobzást elrendelő 
tagállami határozat tekintetében kell megfelelően alkalmazni.
(4) A  bíróság a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtására irányuló jogsegély teljesítése során 
a 114. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit azzal alkalmazza, hogy a terhelt alatt a vagyonelkobzást elrendelő 
tagállami határozattal érintett más személyt is érteni kell.
(5) A  bíróság a  kibocsátó tagállami hatósággal abban az  esetben is egyeztetés folytat, ha az  (1)  bekezdés b) és 
c) pontjaiban meghatározott megtagadási ok merül fel.
(6) A  bíróság a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának átvételét követően a  végrehajtás 
biztosítása érdekében lefoglalást vagy zár alá vételt rendelhet el akkor is, ha erre vonatkozóan korábban a 93–100. § 
szerinti megkeresés nem érkezett.
145/B.  § A vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának átvételét követően a  vagyonelkobzás, 
illetve az elkobzás végrehajtása a törvényszéki végrehajtó feladata.
145/C. § (1) A bíróság a végrehajtás átvétele esetén a határozatában rendelkezik arról, ha a vagyonelkobzás, illetve 
az elkobzás végrehajtásából befolyt összeg a 144. § (3) bekezdés szerinti átszámítási szabályok figyelembevételével
a) a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget nem haladja meg, akkor az a magyar államot illeti,
b) a  tízezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja, akkor a  végrehajtásból befolyt összeg 50%-a magyar 
államot, 50%-a pedig a kibocsátó tagállamot illeti.
(2) Ha több vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat
a) azonos dologra vagy vagyontárgyra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, vagy
b) azonos természetes vagy jogi személyre nézve pénzösszegben meghatározva tartalmaz rendelkezést, és 
e  természetes vagy jogi személy Magyarország területén nem rendelkezik elegendő vagyonnal valamennyi 
vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásához,
a bíróság az eset összes körülményének mérlegelésével dönt arról, hogy melyik tagállam határozatát hajtja végre. 
A  döntés meghozatalakor a  bíróság különösen a  bűncselekmény tárgyi súlyát, elkövetési helyét és a  határozat 
kibocsátásának időpontját veszi figyelembe.
145/D. § (1) A bíróság az eljárást, illetve a végrehajtást felfüggeszti, ha
a) a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat meghatározott pénzösszegre vonatkozik, és a  tanúsítványból 
megállapítható, hogy a határozatot egyidejűleg több tagállamnak küldték meg, és a bíróság szerint megalapozottan 
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feltehető, hogy fennáll annak a  veszélye, hogy Magyarország és az  érintett többi tagállam területén történő 
végrehajtásból származó teljes összeg meghaladja a tagállami határozatban meghatározott pénzösszeget,
b) Magyarország területén olyan büntetőeljárás van folyamatban, amelynek sikerét a  vagyonelkobzást elrendelő 
tagállami határozat végrehajtása veszélyeztetné, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig,
c) a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozattal érintett személy igazolja, hogy a határozat szerinti szankciót 
részben vagy egészben már végrehajtották, vagy
d) megalapozottan feltehető, hogy az  elkobzás alá eső dolog vagy a  vagyonelkobzás alá eső vagyontárgy 
a kulturális örökség védett eleme.
(2) A  bíróságnak a  felfüggesztés tartama alatt is megfelelő módon biztosítania kell, hogy a  vagyonelkobzással 
érintett vagyon, illetve az elkobzással érintett dolog rendelkezésre álljon.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti felfüggesztést követően a bíróság
a) az  eljárást megszünteti, ha a  tagállami hatóság arról értesíti, hogy a  határozatában meghatározott pénzösszeg 
a  többi tagállam területén történt végrehajtás eredményeként teljes összegben végrehajtásra került, vagy 
a tagállami hatóság a felfüggesztésről történt tájékoztatást követően harminc napon belül nem válaszolt,
b) az  eljárást folytatja, és a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozatot a  tagállami hatóság értesítésében 
megjelölt pénzösszeg erejéig rendeli végrehajtani, ha a  tagállami hatóság arról tájékoztatja, hogy határozatának 
teljes összegre történő végrehajtásához a tájékoztatásában megjelölt összeg még hiányzik.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a büntetőeljárás jogerős befejezését követően a bíróság 
a végrehajtási jogsegély teljesítését
a) elrendeli, illetve folytatja, ha a büntetőeljárásban a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozatban megjelölt 
dolog, illetve vagyon elkobzását vagy vagyonelkobzását nem rendelték el;
b) megtagadja, ha a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozatban megjelölt dolog, illetve vagyon elkobzását 
vagy vagyonelkobzását a büntetőeljárásban elrendelték.
(5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti felfüggesztést követően a  bíróság megkeresi a  tagállami hatóságot, hogy 
a  határozata végrehajtásának tényét harminc napon belül igazolja. Ha a  megadott határidőn belül a  tagállami 
hatóság igazolja határozata végrehajtásának tényét, vagy a  megadott határidőn belül nem válaszol, a  bíróság 
határozatában a  vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtását megtagadhatja. Ha a  tagállami 
hatóság azt igazolja, hogy határozatának végrehajtása nem vagy nem egészben történt meg, a bíróság az eljárást 
folytatja.
(6) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti felfüggesztést követően a  bíróság megkeresi a  kulturális örökségvédelmi 
hatóságot annak megállapítása céljából, hogy az elkobzás alá eső dolog vagy vagyonelkobzás alá eső vagyontárgy 
a  kulturális örökség védett eleme-e. Ha a  kulturális örökségvédelmi hatóság megállapítja, hogy az  adott dolog 
vagy vagyontárgy a kulturális örökség védett eleme, a bíróság az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtásáról 
akként rendelkezik, hogy a  tárgy a magyar állam tulajdonába és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá kerüljön, és ezzel egyidejűleg – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában  – 
intézkedéséről értesíti a tagállami hatóságot. Ha a dolog vagy a vagyontárgy nem a kulturális örökség védett eleme, 
akkor a bíróság az eljárást folytatja.
(7) Az eljárás, illetve a végrehajtás felfüggesztését követően a bíróság a (3)–(6) bekezdés alapján tett intézkedésről 
a tagállami hatóságot tájékoztatja.
54/C. A végrehajtás átadása
146. § (1) A Btk. 72. § (1) bekezdés a)–c) pontja vagy a Btk. 72. § (2) bekezdése alapján elrendelt elkobzásának, a Btk. 
74.  §-a alapján elrendelt vagyonelkobzásnak, a  Btk. 74/A.  §-a alapján elrendelt kiterjesztett vagyonelkobzásnak, 
vagy a  Btk. 75.  §-a alapján pénzösszegben kifejezve elrendelt vagyonelkobzásnak a  végrehajtása átadható annak 
a  tagállamnak, amellyel kapcsolatban megalapozottan feltehető, hogy a  területén a  vagyonelkobzással vagy 
elkobzással érintett vagyontárgy, illetve dolog, a vagyonelkobzással érintett természetes vagy jogi személy vagyona, 
jövedelme, vagy a  vagyonelkobzással érintett természetes vagy jogi személy lakóhelye, tartózkodási helye, illetve 
székhelye, telephelye található.
(2) A bíróság a végrehajtás átadását a 143. § b) pontjában meghatározott iratok végrehajtó tagállam részére történő 
megküldésével kezdeményezi.
(3) A  tanúsítvány egyidejűleg több tagállam illetékes hatóságához is továbbítható, ha megalapozottan 
feltételezhető, hogy
a) az  elkobzás alá eső több dolog, vagy vagyonelkobzás alá eső több vagyontárgy különböző tagállamokban 
található,
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b) az  elkobzás alá eső dolog, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyontárgy elkobzása több tagállam területére 
kiterjedő fellépést tesz szükségessé,
c) az elkobzás alá eső dolog, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyontárgy több meghatározott tagállam egyikében 
található, vagy
d) a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás teljes összegének fedezésére Magyarország és egy további tagállam 
területén található vagyon értéke nem elegendő.
(4) A bíróság a 14. számú mellékletben megjelölt tanúsítványban indokolt esetben megjelöli,
a) a  tanúsítvány i)  pont 1.1.  alpontjában, hogy a  vagyonelkobzás végrehajtása pénzösszegre irányul, ha a  Btk. 
74.  § (1)  bekezdése alapján a  vagyonelkobzás meghatározott értékre, vagy a  Btk. 75.  § (1)  bekezdése alapján 
a vagyonelkobzás pénzösszegben kifejezve lett elrendelve,
b) hogy a bíróság a tanúsítványt több tagállamnak küldte meg, ennek okával és körülményeivel együtt,
c) ha az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtásának átadására irányuló jogsegély előterjesztését megelőzően 
az  azzal érintett dolog vagy vagyon biztosítása érdekében a  VI. Fejezet alapján bizonyítási eszközök felderítése, 
összegyűjtése, biztosítása vagy felhasználása végett, illetve az  elkobzás, vagyonelkobzás biztosítása érdekében 
határozat kibocsátására került sor,
d) hogy a vagyonelkobzás esetén hozzájárul-e ahhoz, hogy a végrehajtó tagállam egy meghatározott vagyontárgyra 
elrendelt vagyonelkobzás eredménytelen végrehajtása esetén a  vagyonelkobzást pénzösszegben kifejezve is 
végrehajthassa,
e) ha a  pénzösszegben, meghatározott értékű vagyonban vagy vagyonrészben meghatározott vagyonelkobzás 
esetén a bíróság hozzájárul ahhoz, hogy a végrehajtó tagállam a vagyonelkobzást egyes vagyontárgyak elvonásával 
hajtsa végre.
(5) Elkobzás végrehajtásának átadására irányuló kérelem esetén a (4) bekezdés d) és e) pontja nem alkalmazható.
(6) A  bíróság a  14. számú mellékletben megjelölt tanúsítvány l)  pont 1.  alpontjában megjelöli, hogy az  elkobzás 
vagy a vagyonelkobzás végrehajtásának eredménytelensége esetén alternatív intézkedés nem alkalmazható.
X. FEJEZET 
ÁTMENŐ ÁTSZÁLLÍTÁS
146/A.  § (1) Az  átmenő átszállítás során az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel az  átmenő átszállítás alapját képező 
jogsegély szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A tagállamban fogvatartott személynek egy másik tagállamba történő átszállítása esetén, a fogvatartott személy 
Magyarország területén történő átmenő átszállításának engedélyezéséről a  megkereső tagállam kérelmére, 
a megkereső tagállam kérelmének kézhezvételétől számított hét napon belül a miniszter dönt.
(3) A miniszter az átmenő átszállítást akkor engedélyezheti, ha tájékoztatást kapott
a) a fogvatartott személy személyi adatairól, ideértve az állampolgárságát is,
b) az átmenő átszállítás alapját képező jogsegélyről,
c) a jogsegély alapjául szolgáló bűncselekmény jogi minősítéséről és a történeti tényállásról, és
d) arról, hogy az átmenő átszállítás alapját képező jogsegély teljesítését a végrehajtó állam engedélyezte.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt tájékoztatás
a) az európai elfogatóparancs,
b) az európai nyomozási határozat, vagy
c) a  jogerős szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére 
irányuló tanúsítvány
megküldésével is teljesíthető.
146/B. § (1) A miniszter tájékoztatja a megkereső tagállamot, ha a fogvatartott személlyel szemben Magyarországon 
elfogatóparancs kibocsátására került sor.
(2) A miniszter az elfogatóparancsot kibocsátó bírósággal, ügyésszel vagy nyomozó hatósággal történt egyeztetés 
alapján garanciát vállalhat arra, hogy az elfogatóparancs végrehajtására nem kerül sor.
(3) Ha a  miniszter a  fogvatartott személy átmenő átszállítását engedélyezte, az  érintett személy – a  megkereső 
tagállam engedélye nélkül – Magyarország területén csak az átmenő átszállítás érdekében tartható fogva, személyi 
szabadságától más okból csak abban az  esetben fosztható meg, ha az  átmenő átszállítás során Magyarország 
területén újabb bűncselekményt követ el.
(4) A légi úton, leszállás nélkül tervezett átmenő átszállításhoz a miniszter engedélye nem szükséges. A (3) bekezdés 
rendelkezéseit ebben az esetben is megfelelően kell alkalmazni.
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(5) Magyarország területén az  átmenő átszállításról a  NEBEK a  rendőrség közreműködésével és a  megkereső 
tagállam hatóságaival együttműködve gondoskodik. Az  átmenő átszállítás tartama alatt az  érintett személy 
a rendőrség őrizete alatt áll.
(6) Az érintett személyt őrizetbe kell venni, ha
a) az átmenő átszállítást előre nem látható akadály miatt Magyarország területén meg kell szakítani, és az akadály 
elhárítása belátható időn belül nem lehetséges, vagy
b) a légi úton történő átmenő átszállítás esetén Magyarország területén előre nem tervezett leszállásra kerül sor.
(7) Az  érintett személy őrizetbe vételéről a  NEBEK a  megkereső tagállamot haladéktalanul tájékoztatja. Az  őrizet 
hetvenkét óráig tarthat. Ha az  őrizet tartama alatt az  érintett személy továbbszállítása nem biztosítható, 
a  továbbiakban a  megkereső tagállammal együttműködve, erre irányuló jogsegély alapján kell gondoskodni 
az érintett személy fogvatartásáról. Ha a megkereső tagállam az őrizet tartama alatt jogsegélykérelmet nem terjeszt 
elő, a fogvatartott személyt szabadon kell bocsátani.
(8) Az  átmenő átszállítás során Magyarország területén felmerülő költséget a  megkereső tagállam viseli, ha 
a  megkereső tagállam és Magyarország között a  költségviseléssel kapcsolatban ettől eltérő viszonossági elv nem 
érvényesül. A költségek megkereső tagállam általi megtérítése érdekében a miniszter intézkedik.
146/C.  § (1) A  miniszter, a  bíróság vagy az  ügyész által előterjesztett, e  törvényben meghatározott jogsegély 
teljesítése érdekében, Magyarországon vagy valamely tagállamban fogvatartott személynek egy másik tagállam 
területén történő átmenő átszállítására irányuló kérelmet a miniszter terjeszti elő.
(2) Nem szükséges az átmenő átszállításra irányuló kérelem előterjesztése engedélyezésének kezdeményezése a légi 
úton, leszállás nélkül tervezett átmenő átszállítás esetén.
(3) Az átmenő átszállítást a NEBEK készíti elő, és a rendőrség közreműködésével végzi.
(4) Ha a  megkeresett tagállam az  átmenő átszállítást megtagadja, intézkedni kell, hogy az  átmenő átszállítás 
alapját képező jogsegély teljesítésére a  fogvatartott személynek egy másik tagállam területén történő átmenő 
átszállításával kerüljön sor.
(5) Ha a megkeresett tagállam arról tájékoztatja a minisztert, hogy az érintett személy a jogsegély alapjául szolgáló 
bűncselekménytől eltérő más bűncselekmény miatt, büntetőeljárás lefolytatása vagy kiszabott szabadságvesztés 
büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett a  tagállamban szabadságától 
megfosztható, a  kérelmet vissza kell vonni, és intézkedni kell, hogy a  jogsegély teljesítésére a  fogvatartott 
személynek egy másik tagállam területén történő átmenő átszállításával kerüljön sor. Nem szükséges a  kérelem 
visszavonása, ha a megkeresett tagállam garanciát nyújt arra, hogy a fogvatartott személy személyi szabadságának 
elvonására a jogsegély alapjául szolgáló bűncselekménytől eltérő más bűncselekmény miatt nem kerül sor.
(6) Ha az  átmenő átszállítást a  megkeresett tagállamban megszakítják, az  érintett személy fogvatartásáról 
a  miniszter – szükség esetén a  NEBEK közreműködésével – haladéktalanul egyeztetést kezdeményez. A  tagállam 
kérésének megfelelően az érintett személy fogvatartásának fenntartása érdekében jogsegélyt kell előterjeszteni.
(7) Ha a légi úton történő átmenő átszállítás esetén valamely tagállam területén előre nem tervezett leszállásra kerül 
sor, a  miniszter – szükség esetén a  NEBEK közreműködésével – haladéktalanul megküldi az  (1)  bekezdés szerinti 
kérelmet a  leszállással érintett tagállamnak. Ha e  megkeresés alapján a  fogvatartott személy továbbszállítása 
akadályba ütközik, az érintett személy fogvatartásával összefüggésben a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell 
eljárni.
(8) Az átmenő átszállítással összefüggésben keletkezett költséget a megkeresett tagállam kérelmére Magyarország 
megtéríti, ha a  megkeresett tagállam és Magyarország között ezzel ellentétes viszonossági elv nem érvényesül. 
Az  átmenő átszállítással összefüggésben Magyarország által megtérített költségről az  átmenő átszállítás alapját 
képező jogsegély szabályainak megfelelően kell rendelkezni.
146/D.  § A miniszter az  átmenő átszállításra irányuló kérelmet a  NEBEK tájékoztatása szerinti tagállamba 
vagy tagállamokba a  146/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatással, európai 
elfogatóparancs esetén az  európai elfogatóparancsról történő tájékoztatással, jogerős szabadságvesztés büntetés 
vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvétele érdekében a  tanúsítvány megküldésével 
terjeszti elő.
XI. FEJEZET 
AZ EURÓPAI VÉDELMI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
55. Értelmező rendelkezések
147. § E fejezet alkalmazásában
1. veszélyeztetett személy: az  európai védelmi határozatban vagy az  európai védelmi határozat kibocsátása iránti 
kérelemben megjelölt, védendő személy,
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2. veszélyeztető személy: az  európai védelmi határozatban megjelölt azon személy, akivel szemben a  tagállami 
hatóság kötelezettséget vagy tilalmat írt elő,
3. harmadik tagállam: az európai védelmi határozatot előterjesztő és az azt végrehajtó, Magyarországtól eltérő azon 
tagállam, amelybe a veszélyeztető személyt érintő, az V. Fejezet szerinti felügyeleti intézkedést elrendelő tagállami 
határozatot, vagy a IX/B. Fejezet szerinti próbaidő alatti magatartási szabályt vagy alternatív szankciót megállapító 
tagállami határozatot, azok végrehajtása végett továbbították,
4. európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozat: minden olyan, a  tagállamban folytatott 
büntetőeljárás tárgyát képező bűncselekmény elkövetése miatt, az arra jogosult tagállami hatóság által kibocsátott 
határozat vagy tagállami ítélet, amely az alábbi kötelezettségek vagy tilalmak közül legalább egyet tartalmaz:
a) arra vonatkozó tilalom, hogy a  veszélyeztető személy belépjen bizonyos helyekre, helyiségekbe vagy 
meghatározott területekre, ahol a védett személy tartózkodik vagy amelyeket látogat,
b) arra vonatkozó tilalom, hogy a veszélyeztető személy a veszélyeztetett személlyel bármely formában érintkezzen, 
vagy a  veszélyeztetett személlyel való érintkezéssel – ideértve a  telefonon, elektronikus vagy hagyományos 
levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő érintkezést is – kapcsolatban előírt kötelezettség,
c) arra vonatkozó tilalom, hogy a  veszélyeztető személy előre meghatározott távolságra megközelítse 
a veszélyeztetett személyt, vagy ezzel kapcsolatban előírt kötelezettség,
5. európai védelmi határozat: az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozatban megjelölt 
kötelezettség vagy tilalom érvényesülése érdekében, a veszélyeztetett személy védelmének végrehajtására irányuló 
jogsegély.
55/A. Az európai védelmi határozat fogadása
148.  § (1) Az  európai védelmi határozat végrehajtása elrendelhető, ha a  veszélyeztetett személy lakóhelye vagy 
tartózkodási helye Magyarországon van, vagy a  veszélyeztetett személy Magyarországon kíván lakni vagy 
tartózkodni, és a tagállami hatóság megküldte
a) az európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozatot, valamint
b) a  16. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint kiállított, magyar nyelvű európai védelmi 
határozatot.
(2) Az európai védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély teljesítésére a veszélyeztetett személy lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi 
Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(3) Ha a  veszélyeztetett személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel még nem rendelkezik, 
az európai védelmi határozat végrehajtására a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik illetékességgel.
(4) Az  európai védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély teljesítése során a  végrehajtás átvételére 
irányuló jogsegély teljesítésének 113–118/C. §-ban meghatározott általános szabályait megfelelően alkalmazni kell 
azzal, hogy a  tanúsítvány alatt az  európai védelmi határozat tekintetében alkalmazható formanyomtatványt kell 
érteni.
55/B. Veszélyeztetett személy kezdeményezése
149.  § (1) A  veszélyeztetett személy Magyarországon is előterjesztheti arra irányuló kérelmét, hogy a  tagállami 
hatóság európai védelmi határozatot bocsásson ki, és annak végrehajtása végett jogsegélyt terjesszen elő.
(2) A  veszélyeztetett személy (1)  bekezdés szerinti kezdeményezését írásban terjesztheti elő, vagy 
azt a  veszélyeztetett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság, ügyész vagy 
rendőrkapitányság jegyzőkönyvbe foglalja. A kezdeményezést a bíróság vagy az ügyész haladéktalanul továbbítja 
az európai védelmi határozat kibocsátására jogosult tagállami hatósághoz.
55/C. Megtagadási okok
150. § A bíróság vagy az ügyész az európai védelmi határozat végrehajtását megtagadhatja, ha
a) a 148. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülnek,
b) az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló büntetőeljárás vagy tagállami ítélet tekintetében – a  109.  § 
(3) bekezdésre tekintettel – a 109. § (2) bekezdésben meghatározott figyelembevételt kizáró ok áll fenn,
c) az  európai védelmi határozat tekintetében a  114.  § (1)  bekezdés d), e) vagy f )  pontjában meghatározott 
megtagadási ok áll fenn,
d) az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló bűncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, és a  magyar 
törvény szerint a büntethetőség vagy a kiszabott büntetés vagy elrendelt intézkedés elévült.
55/D. A bíróság döntése
151.  § (1) A  bíróság az  európai védelmi határozat kézhezvétele után haladéktalanul, legfeljebb a  megérkezéstől 
számított harminc napon belül – figyelembe véve az eset egyedi körülményeit, az ügy sürgősségét, a veszélyeztetett 
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személy Magyarországra történő érkezésének várható időpontját, a  veszélyeztetett személyt érintő kockázat 
mértékét –
a) az  európai védelmi határozat végrehajtását elrendeli, és megteszi a  végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, 
vagy
b) az európai védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély teljesítését megtagadja.
(2) Az  európai védelmi határozat megtagadásáról a  bíróság értesíti a  veszélyeztetett személyt is, amely során 
a  veszélyeztetett személyt tájékoztatja, ha a  magyar jogszabályok alapján az  európai védelmi határozatban 
meghatározottak Magyarországon más törvényes úton érvényesíthetők.
(3) A bíróság a végrehajtás elrendelése esetén a határozatában megjelöli
a) az európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozatot és az abban elrendelt eljárásjogi intézkedést 
vagy kiszabott büntetést, illetve alkalmazott intézkedést,
b) a  veszélyeztető személyt érintő, az  európai végrehajtási határozatban meghatározott kötelezettségeket, illetve 
tilalmakat és azok időtartamát, a kezdő és befejező időpont feltüntetésével,
c) az e törvény alapján alkalmazható jogkövetkezményeket, ha a veszélyeztető személy a b) pontban meghatározott 
kötelezettséget, illetve tilalmat megsérti.
(4) A bíróság a kötelezettség, illetve tilalom időtartamát
a) eljárásjogi intézkedés esetén a tagállami határozatban meghatározott időtartam,
b) büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása esetén a  tagállami ítélet megfeleltetése alapján megállapított 
időtartam
szerint határozza meg.
(5) A bíróság indokolt esetben kezdeményezheti a veszélyeztetett személy Be. 98. § szerinti védelmét.
(6) A veszélyeztetett személy kérheti személyi adatainak zártan történő kezelését, kivéve azokra az adatokra nézve, 
amelyek az európai védelmi határozat végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek.
151/A.  § (1) Ha az  európai védelmi határozat tagállami ítéleten alapul, a  bíróság a  tagállami ítéletet az  európai 
védelmi határozat végrehajtásához szükséges mértékben megfelelteti, és a  151.  § alkalmazása során a  tagállami 
ítéletnek a veszélyeztető személyt érintő kötelezettség, tilalom megfeleltetett rendelkezései szerint intézkedik.
(2) A  bíróság a  tagállami ítélet megfeleltetése során az  134.  §-ban meghatározott speciális megfeleltetési 
szabályokat is megfelelően alkalmazza.
(3) A tagállami ítélet megfeleltetése önmagában nem eredményezi a tagállami ítéletben meghatározott alternatív 
szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtásának átvételét.
151/B. § Ha a kibocsátó tagállam az európai védelmi határozatban foglalt, a veszélyeztető személyt érintő eljárásjogi 
intézkedés, alternatív szankció vagy próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtását egy harmadik tagállamnak 
átadta, a  bíróság a  kibocsátó tagállam részére továbbított határozatait, tájékoztatásait egyidejűleg e  harmadik 
tagállam részére is kézbesíti.
55/E. Az európai védelmi határozat végrehajtása és megsértése
152.  § (1) A  bíróság az  európai védelmi határozat végrehajtását elrendelő jogerős határozatát megküldi 
a  veszélyeztetett személy tényleges vagy várható magyarországi lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint 
illetékes rendőrkapitányságnak.
(2) A  bíróság az  európai védelmi határozat végrehajtását elrendelő jogerős határozatát azzal küldi meg 
a  veszélyeztetett személy részére, hogy ha a  veszélyeztetett személy tudomást szerez arról, hogy a  veszélyeztető 
személy a  végrehajtást elrendelő határozatban megjelölt kötelezettséget vagy tilalmat megsérti, arról 
haladéktalanul tájékoztassa az (1) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányságot.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott rendőrkapitányság a  veszélyeztetett személy bejelentése alapján vagy 
más módon tudomást szerez arról, hogy a veszélyeztető személy a végrehajtást elrendelő határozatban megjelölt 
kötelezettséget vagy tilalmat megsértette, haladéktalanul tájékoztatja az  európai védelmi határozat végrehajtását 
elrendelő bíróságot.
153. § (1) A végrehajtást elrendelő határozatban megjelölt kötelezettség vagy tilalom megsértése esetén
a) a  tetten ért veszélyeztető személy őrizetbe vehető, ha a  magatartása szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekményt valósít meg,
b) büntetőeljárást kell indítani, ha a veszélyeztető személy magatartása bűncselekményt valósít meg,
c) szabálysértési eljárást kell indítani, ha a veszélyeztető személy magatartása szabálysértést valósít meg,
d) a rendőrségről szóló törvény alapján rendőri intézkedés alkalmazható.
(2) A  kötelezettség vagy tilalom megsértése esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedésről az  európai 
védelmi határozat végrehajtását elrendelő bíróságot tájékoztatni kell.
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(3) A  bíróság az  európai védelmi határozat megsértéséről a  17. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány 
szerint, a  formanyomtatvány tagállam hivatalos nyelvén, hivatalos nyelveinek egyikén vagy a  tagállam által 
megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával tájékoztatja a kibocsátó tagállami hatóságot.
(4) Ha az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozatban elrendelt felügyeleti intézkedés 
vagy alternatív szankció, illetve próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtását egy harmadik tagállam átvette, 
a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a végrehajtó harmadik tagállam részére kell teljesíteni.
55/F. Az európai védelmi határozat módosítása
154.  § (1) Ha a  tagállami hatóság az  európai védelmi határozatot módosítja és erről a  bíróságot tájékoztatja, 
a bíróság a 148–153. § megfelelő alkalmazásával
a) a  végrehajtást elrendelő határozatát módosítja, illetve kiegészíti, szükség esetén annak egyes rendelkezéseit 
hatályon kívül helyezi, vagy
b) a módosított európai védelmi határozat végrehajtását megtagadja.
(2) Ha a  veszélyeztetett személy életkörülményeiben olyan változás következik be, amely az  európai védelmi 
határozat végrehajtását elrendelő határozatban megjelölt kötelezettség, illetve tilalom részleges vagy tartós 
megváltoztatását indokolja a  bíróság a  veszélyeztetett személy indítványára a  végrehajtást elrendelő határozatát 
módosíthatja vagy kiegészítheti. E  rendelkezés nem érintheti az  európai védelmi határozatban meghatározott 
kötelezettségek, illetve tilalmak érdemét.
55/G. Az európai védelmi határozat végrehajtásának megszüntetése
155. § (1) Az európai védelmi határozat végrehajtását a bíróság haladéktalanul megszünteti, ha
a) a tagállami hatóság az európai védelmi határozat visszavonásáról értesíti a bíróságot,
b) a  veszélyeztetett személy a  végrehajtás megkezdése után Magyarország területén nem található, vagy 
a veszélyeztetett személy lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel Magyarországon már nem rendelkezik,
c) az előírt kötelezettség vagy tilalom időtartama letelt,
d) a  módosított európai védelmi határozat végrehajtását megtagadta és erre figyelemmel az  európai védelmi 
határozat a továbbiakban nem hajtható végre,
e) az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló tagállami határozatban elrendelt felügyeleti intézkedés vagy 
alternatív szankció, illetve próbaidő alatti magatartási szabály végrehajtását Magyarország átvette.
(2) A bíróság az európai védelmi határozat végrehajtásának megszüntetéséről
a) a veszélyeztető személyt és a veszélyeztetett személyt,
b) a kibocsátó tagállami hatóságot, és
c) indokolt esetben a harmadik tagállamot
tájékoztatja.
55/H. Az európai védelmi határozat kibocsátása
156. § (1) Ha a bíróság
a) a  szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztette, próbára bocsátást alkalmazott, a  szabadságvesztésre ítéltet 
feltételes szabadságra bocsátotta, jóvátételi munka végzését írta elő, és a  próbaidőre, a  feltételes szabadság 
tartamára vagy a  jóvátételi munka mellett pártfogó felügyeletet rendelt el, és a  következő, egy vagy több 
magatartási szabályt állapította meg:
aa) a  terhelt a  meghatározott személytől, illetve annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a  nevelési-oktatási 
intézménytől, ahová e személy jár, továbbá az e személy által rendszeresen látogatott helytől tartsa távol magát,
ab) arra vonatkozó tilalom, hogy a  terhelt meghatározott személlyel bármilyen módon kapcsolatba lépjen, vagy 
ezzel kapcsolatban előírt kötelezettség,
ac) arra vonatkozó tilalom, hogy a  terhelt meghatározott személyt meghatározott távolságon belül megközelítse, 
vagy ezzel kapcsolatban előírt kötelezettség,
b) távoltartást rendelt el,
akkor a  határozatában megjelölt személy védelme érdekében európai védelmi határozat bocsátható ki, 
ha a  veszélyeztetett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye egy másik tagállam területén van, vagy 
a veszélyeztetett személy egy másik tagállamban kíván lakni vagy tartózkodni.
(2) Az  európai védelmi határozat a  veszélyeztetett személy, a  veszélyeztetett személy jogi képviselője vagy 
meghatalmazott nagykorú hozzátartozója írásbeli indítványa alapján bocsátható ki. Az  indítvány elbírálása során 
figyelembe kell venni
a) a védelem szükségességének mértékét, és
b) azt a körülményt, hogy a veszélyeztetett személy milyen időtartamban kíván a másik tagállamban tartózkodni.
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(3) Az indítványt írásban lehet előterjeszteni, vagy azt az európai védelmi határozat kibocsátására jogosult bíróság 
jegyzőkönyvbe foglalja.
(4) Az európai védelmi határozatot a 16. számú mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint kell bocsátani.
(5) A bíróság az európai védelmi határozatban megjelöli, ha
a) a veszélyeztetett vagy a veszélyeztető személy pártfogó ügyvéddel, illetve kirendelt védővel rendelkezik,
b) a  veszélyeztetett személy számára olyan technikai eszköz áll rendelkezésre, amely az  európai védelmi 
határozatban megjelölt magatartási szabály vagy kényszerintézkedés ellenőrzését elősegíti, vagy a  veszélyeztető 
személy számára a mozgását nyomon követő technikai eszköz viselése kötelező, vagy
c) az  V. Fejezet vagy a  IX. Fejezet szerint az  európai védelmi határozatban megjelölt magatartási szabály vagy 
kényszerintézkedés végrehajtása egy harmadik tagállam részére továbbításra került.
(6) Az  európai védelmi határozat végrehajtását a  bíróság a  148.  § (1)  bekezdésében meghatározott iratoknak 
a  veszélyeztetett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy tervezett lakó vagy tartózkodási helye szerinti 
tagállamba történő megküldésével kezdeményezi.
157. § (1) Az európai védelmi határozat kibocsátására
a) feltételes szabadságra bocsátás esetén a büntetés-végrehajtási bíró,
b) az  a)  pont kivételével a  156.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerinti pártfogó felügyelet esetén 
az alapügyben első fokon eljárt bíróság, vagy ha a pártfogó felügyelettel összefüggésben a büntetés-végrehajtási 
bíró eljárására került sor, a büntetés-végrehajtási bíró,
c) távoltartás esetén a távoltartást elrendelő bíróság
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(2) A  (1)  bekezdés alapján eljáró büntetés-végrehajtási bíró eljárására a  büntetés-végrehajtásról szóló törvény 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az európai védelmi határozat kibocsátására irányuló indítvány az alábbi hatóságoknál is előterjeszthető:
a) annak a  tagállamnak az  illetékes hatóságánál, amelynek területén a  veszélyeztetett személy lakóhelye vagy 
tartózkodási helye van, vagy amelynek területén a veszélyeztetett személy lakni vagy tartózkodni kíván, illetve
b) távoltartás esetén az ügyben eljáró ügyésznél vagy nyomozó hatóságnál.
158. § Az európai védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély előterjesztése során a végrehajtás átadására 
irányuló jogsegély teljesítésének 119–119/E. §-ban meghatározott általános szabályait megfelelően alkalmazni kell 
azzal, hogy a  tanúsítvány alatt az  európai védelmi határozat tekintetében alkalmazható formanyomtatványt kell 
érteni.
159.  § (1) A  156–158.  § megfelelő alkalmazásával az  ügyész európai védelmi határozatot bocsáthat ki 
a veszélyeztetett személy védelme érdekében, ha a vádemelés elhalasztása mellett pártfogó felügyeletet rendelt el, 
és a 156. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt egy vagy több magatartási szabályt állapított meg.
(2) Az  ügyész által kibocsátott európai védelmi határozat tekintetében az  ügyész eljárására az  e  fejezet bíróságra 
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
160.  § (1) A  veszélyeztetett személyt tájékoztatni kell arról, hogy a  156.  § és a  159.  § alapján az  európai védelmi 
határozat kibocsátására jogosult szervnél európai védelmi határozat kibocsátását indítványozhatja.
(2) A  cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott 
nagykorú veszélyeztetett személy esetében a indítványt a törvényes képviselő, az eseti gyám vagy az eseti gondnok 
nyújthatja be.
(3) A  veszélyeztetett személy indítványa alapján a  bíróság a  151.  § (1)  bekezdésében meghatározottak 
figyelembevételével, legkésőbb az indítvány megérkezéstől számított harminc napon belül dönt
a) az európai védelmi határozat kibocsátásáról, vagy
b) az indítvány elutasításáról.
(4) Ha a veszélyeztetett személy az indítványát a 157. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tagállamban terjesztette elő, 
a kezdeményezés tárgyában a bíróság annak a magyar bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül dönt.
(5) Az európai védelmi határozat kibocsátása és az indítvány elutasítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.
55/I. Az európai védelmi határozat módosítása vagy visszavonása
161.  § Ha a  magyar jogszabályok alapján a  bíróság az  európai védelmi határozat alapjául szolgáló határozatot 
módosítja, vagy olyan más határozatot hoz, amely az  európai védelmi határozatban meghatározott kötelezettség 
vagy tilalom végrehajtását érinti, a  bíróság az  európai védelmi határozatot ennek megfelelően módosítja vagy 
visszavonja.
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162.  § (1) Az  európai védelmi határozatot vissza kell vonni, ha az  európai védelmi határozat alapját képező 
távoltartás vagy próbaidő alatti magatartási szabályok, illetve alternatív szankciók végrehajtását az európai védelmi 
határozatot végrehajtó tagállam átveszi.
(2) Ha az  európai védelmi határozat alapját képező távoltartás vagy próbaidő alatti magatartási szabályok, illetve 
alternatív szankciók végrehajtását harmadik tagállam átveszi
a) a  távoltartás végrehajtására a  továbbiakban – ideértve a  felügyeleti intézkedés megsértését is – a  87–92.  § 
alkalmazandó,
b) a  próbaidő alatti magatartási szabályok, illetve alternatív szankciók végrehajtására – ideértve a  magatartási 
szabályok megsértését is – a 132–135/E. § alkalmazandó.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt esetben a távoltartást, vagy a próbaidő alatti magatartási szabályt, illetve alternatív 
szankciót végrehajtó harmadik tagállam hatósága az  európai védelmi határozatban foglalt kötelezettséget, illetve 
tilalmat érintő határozatot hozott és erről a bíróságot tájékoztatta, a bíróság indokolt esetben az európai védelmi 
határozatot módosítja vagy visszavonja.
55/J. Az európai védelmi határozat megsértése
163.  § (1) Ha az  európai védelmi határozatot végrehajtó tagállam hatósága a  bíróságot arról tájékoztatja, hogy 
a  veszélyeztető személy az  előírt kötelezettséget vagy tilalmat megsértette a  végrehajtó tagállam által tett 
intézkedések figyelembevételével, a 162. § (2) bekezdésének kivételével, a bíróság a magyar jogszabályok alapján 
rendelkezik az európai védelmi határozat alapjául szolgáló távoltartásról, büntetésről vagy intézkedésről, és indokolt 
esetben az európai védelmi határozatot visszavonja vagy módosítja.
(2) A 162. § (2) bekezdése esetén a bíróság az európai védelmi határozat megsértéséről a távoltartást vagy próbaidő 
alatti magatartási szabályt, illetve alternatív szankciót végrehajtó harmadik tagállamot tájékoztatja, ha erről 
az európai védelmi határozatot végrehajtó tagállam nem intézkedett.
(3) A  bíróság – szükség esetén a  végrehajtó tagállammal történt egyeztetést követően – az  (1)–(2)  bekezdés 
megfelelő alkalmazásával jár el, ha az  európai védelmi határozat megsértéséről a  veszélyeztetett személytől vagy 
más forrásból értesül.”

77. §  Az EUtv. 179. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„24. a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

78. § (1) Az EUtv.
a) 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „bűncselekmény, vagy” szövegrész helyébe a „bűncselekmény,” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „területére.” szövegrész helyébe a „területére, vagy” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében a „súlyára” szövegrész helyébe a „tárgyi súlyára” szöveg,
d) 23. § (5) bekezdésében az „átvételéről” szövegrész helyébe az „átadásáról és átvételéről” szöveg,
e) 93. § (3) bekezdésében a „súlyát” szövegrész helyébe a „tárgyi súlyát” szöveg,
f ) 99. § (1) bekezdésében az „elveivel” szövegrész helyébe az „alapelveivel” szöveg,
g) 106. § (2) bekezdésében a „felfüggeszti” szövegrész helyébe a „felfüggesztheti” szöveg
lép.

 (2) Az EUtv.
a) 1. számú melléklet felvezető szövegében az „50.  § (3)  bekezdése, 51.  § (4)  bekezdése, 94.  §-a és 156.  §  

(6)–(7)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „41.  § (2)  bekezdés a)  pontja, 71/A.  § (3)  bekezdése, 71/B.  § 
(4) bekezdése és 145/A. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg,

b) 1. számú melléklet 3. sor C oszlopában a „316. §” szövegrész helyébe a „316. §, 316/A. §” szöveg,
c) 1. számú melléklet 5. sor C oszlopában a „318. §” szövegrész helyébe a „318. §, 318/A. §, 331. § (2) bekezdés” 

szöveg,
d) 1. számú melléklet 8. sor C oszlopában a  „353.  § (3)  bekezdés d)  pont” szövegrész helyébe a  „353.  § 

(3) bekezdés d) pont, (5) és (6) bekezdés” szöveg,
e) 1. számú melléklet 21. sor C oszlopában a „184.  §” szövegrész helyébe a „184.  § a  (4)  bekezdés a)  pont 

kivételével és a 184/A. § az (5) bekezdés kivételével” szöveg,
f ) 1. számú melléklet 25. sor C oszlopában a  „327.  § (3)  bekezdés a)  pont” szövegrész helyébe a  „327.  § 

(3) bekezdés a) pont, 327. § (4) bekezdés” szöveg,
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g) 1. számú melléklet 33. sor C oszlopában a „298.  § a  (2)  bekezdés kivételével” szövegrész helyébe a „298.  § 
a (2) és a (4) bekezdés kivételével” szöveg,

h) 1. számú melléklet 55. sor C oszlopában a „353. § (1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „353. §” szöveg,
i) 1. számú melléklet 106. sor C oszlopában a „320. §” szövegrész helyébe a „320. § a (4) bekezdés kivételével” 

szöveg,
j) 3. számú melléklet felvezető szövegében az „50. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „71/A. § (1) bekezdése, 

71/B. § (1) bekezdése, 71/C. § (2) bekezdése és 138. § (1) bekezdés b) pontja” szöveg,
k) 4. számú melléklet felvezető szövegében az „51. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „71/B. § (2) bekezdése, 

71/B. § (5) és (6) bekezdése” szöveg,
l) 8. számú melléklet g)  pontjában az „a h)  pontot már kitöltötte” szövegrész helyébe a „az f )  pontot már 

kitöltötte” szöveg,
m) 10. számú melléklet felvezető szövegében a „137.  §-a” szövegrész helyébe a „133.  § (2)  bekezdés c)  pont 

cb) alpontja” szöveg,
n) 11. számú melléklet felvezető szövegében a „141. §-a” szövegrész helyébe a „135/D. § (2) bekezdése” szöveg,
o) 12. számú melléklet felvezető szövegében a  „148.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „140/A.  § 

(3) bekezdése” szöveg,
p) 14. számú melléklet felvezető szövegében a „156.  §-a” szövegrész helyébe a „143.  § b)  pont bb)  alpontja” 

szöveg,
q) 15. számú melléklet 14. sor B oszlopában a „befolyással üzérkedés vétsége és bűntette” szövegrész helyébe 

a „befolyással üzérkedés vétsége és bűntette, illetve korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása 
bűntette” szöveg

lép.
 (3) Az  EUtv. 1. számú melléklet 77. sor A  oszlopában a „kulturális javak – ideértve a  régiségeket és műtárgyakat is  – 

tiltott kereskedelme” szövegrész hatályát veszti.
 (4) Az EUtv. 1. számú melléklet 78. sor A oszlopa a következő „kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat 

is – tiltott kereskedelme” szövegrésszel egészül ki.

79. § (1) Az EUtv. a 3. számú melléklet szerinti 18. számú melléklettel egészül ki.
 (2) Az EUtv. a 4. számú melléklet szerinti 19. számú melléklettel egészül ki.
 (3) Az EUtv. az 5. számú melléklet szerinti 20. számú melléklettel egészül ki.

22. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

80. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„c) az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012.  évi CLXXX.  törvény 
(a  továbbiakban: 2012.  évi CLXXX.  törvény) szerinti őrizet, átadási és ideiglenes átadási letartóztatás, ideiglenes 
végrehajtási letartóztatás, eljárási jogsegély keretében ideiglenesen átadott vagy átvett személy fogvatartása, 
továbbá a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Nbjt.) szerinti őrizet, 
kiadatási és ideiglenes kiadatási letartóztatás, ideiglenes végrehajtási letartóztatás, eljárási jogsegély keretében 
ideiglenesen átvett személy fogvatartása, valamint”

81. §  A Bv.tv. 399. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  2012.  évi CLXXX.  törvény szerinti átadási letartóztatás és ideiglenes átadási letartóztatás, ideiglenes 
végrehajtási letartóztatás végrehajtása, továbbá az  eljárási jogsegély keretében ideiglenesen átadott vagy átvett 
személy fogvatartása, valamint az Nbjt. szerinti kiadatási és ideiglenes kiadatási letartóztatás, ideiglenes végrehajtási 
letartóztatás végrehajtása, továbbá az eljárási jogsegély keretében ideiglenesen átvett személy fogvatartása esetén 
a  külföldi államban folytatott büntetőeljárásban védőként eljáró személy fogva tartó intézetbe történő belépését 
– a védőre vonatkozó szabályok szerint – engedélyezni kell.”
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23. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

82. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 60. § (10) bekezdés b) pontjában a „Btk. 314–316. §” 
szövegrész helyébe a „Btk. 314–316/A. §” szöveg, a „terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §)” szövegrész helyébe 
a „terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítással (Btk. 331. §)” szöveg lép.

24. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

83. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 162. § (1) bekezdés b) pontjában 
a „Btk. 314–316.  §” szövegrész helyébe a „Btk. 314–316/A.  §” szöveg, a „terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318.  §)” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítással (Btk. 331. §)” szöveg 
lép.

25. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

84. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 19. § (9) bekezdés b) pontjában a „(Btk. 314–316. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A. §)” 
szöveg, a  „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” szövegrész helyébe a  „terrorizmus finanszírozása 
(Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

26. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

85. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 4.  § (1)  bekezdés 21.  pont b)  pontjában 
a „(Btk.  314–316.  §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 314–316/A.  §)” szöveg, a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §)” 
szövegrész helyébe a „terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)” szöveg lép.

27. Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, 
lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 
2005. május 16-án kelt Egyezményéhez fűzött fenntartás visszavonása

86. § (1) Az  Országgyűlés felhatalmazást ad a  2008.  évi LXIII.  törvénnyel kihirdetett, az  Európa Tanács pénzmosásról, 
a  bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a  terrorizmus 
finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye (a  továbbiakban: Varsói Egyezmény) 9.  cikk 
4. bekezdése alapján tett fenntartás (a továbbiakban: Fenntartás) visszavonására.

 (2) Hatályát veszti az  Európa Tanács pénzmosásról, a  bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, 
lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a  terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án 
kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007.  évi CXXXVI.  törvény módosításáról szóló 2008.  évi LXIII.  törvény 4.  § a)  pont 
2.  alpontjában az  „A 9. Cikk 4. bekezdése értelmében a  Magyar Köztársaság fenntartja a  jogot, hogy e  cikk 
1.  bekezdést kizárólag szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények tekintetében alkalmazza.” és 
az „In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Hungary reserves the right, that 
Article 9, paragraph 4, shall apply only in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty.” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti az (1) bekezdés.

28. Záró rendelkezések

87. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–2. §, a 4–37. §, az 50–56. §, az 59–74. §, a 76. §, a 78. § és a 80–85. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 86. § (2) bekezdése a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időpontban lép 

hatályba.
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 (4) A  86.  § (2)  bekezdése hatálybalépésének és a  Fenntartás visszavonása hatálybalépésének naptári napját 
a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

 (5) A 86. § (3) bekezdése a 86. § (2) bekezdése hatálybalépését követő napon lép hatályba.

88. §  E törvény 2. §-a és az 5. § a)–d) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

89. § (1) E  törvény 10–11.  §-a, 24.  §-a, 26–27.  §-a, 28.  § (3)  bekezdése, 29–33.  §-a és 52–56.  §-a az  Európai Unió más 
tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 
2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 3.  §-a, 38–49.  §-a, 75.  §-a, 77.  §-a, 79.  §-a és az  1–5. számú melléklete a  büntetőügyekben kibocsátott 
európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

 (3) E törvény 76. §-a
1. a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB 

tanácsi kerethatározatnak;
2. a  kölcsönös elismerés elvének a  vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 

2006. október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak;
3. a  kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy 

szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az  Európai Unióban való végrehajtása 
céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak;

4. a  kölcsönös elismerés elvének az  ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a  próbaidő 
alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, 
2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatnak;

5. a  2002/584/IB, a  2005/214/IB, a  2006/783/IB, a  2008/909/IB és a  2008/947/IB kerethatározat módosításáról 
a  személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a  kölcsönös elismerés elvének az  érintett személy 
megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása 
tekintetében szóló, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak;

6. az  európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek;

7. az  Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről 
szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez 
„1. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez

EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)

Ezt az ENYH-t egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek az ENYH-nak 
a kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve a gyanúsított vagy a vádlott 
jogait is, és hogy a megjelölt nyomozási cselekmények megegyező körülmények között hasonló belföldi ügyben 
is elrendelhetők lennének. Kérem az alábbiakban megjelölt nyomozási cselekménynek vagy intézkedéseknek 
az elvégzését a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével, és azt követően az ENYH 
végrehajtásának eredményeként megszerzett bizonyítékok átadását.

 

 

1. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez  
„1. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez 

EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) 
Ezt az ENYH-t egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek az ENYH-nak a 
kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve a gyanúsított vagy a vádlott 
jogait is, és hogy a megjelölt nyomozási cselekmények megegyező körülmények között hasonló belföldi ügyben is 
elrendelhetők lennének. Kérem az alábbiakban megjelölt nyomozási cselekménynek vagy intézkedéseknek az 
elvégzését a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével, és azt követően az ENYH 
végrehajtásának eredményeként megszerzett bizonyítékok átadását. 
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2. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez 
„2. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez

IGAZOLÁS EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) ÁTVÉTELÉRŐL

Ezt a formanyomtatványt a végrehajtó állam azon hatóságának kell kitöltenie, amely a lentebb említett ENYH-t 
kapta.

 

9 

2. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez  
„2. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez 

IGAZOLÁS EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) ÁTVÉTELÉRŐL 
Ezt a formanyomtatványt a végrehajtó állam azon hatóságának kell kitöltenie, amely a lentebb említett 
ENYH-t kapta. 
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3. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez 
„18. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)

Ezt az ENYH-t egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek az ENYH-nak 
a kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve a gyanúsított vagy a vádlott 
jogait is, és hogy a megjelölt nyomozási cselekmények megegyező körülmények között hasonló belföldi ügyben 
is elrendelhetők lennének. Kérem az alábbiakban megjelölt nyomozási cselekménynek vagy intézkedéseknek 
az elvégzését a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével, és azt követően az ENYH 
végrehajtásának eredményeként megszerzett bizonyítékok átadását.
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3. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez  
„18. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez 

EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) 
Ezt az ENYH-t egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek az ENYH-nak a 
kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve a gyanúsított vagy a vádlott 
jogait is, és hogy a megjelölt nyomozási cselekmények megegyező körülmények között hasonló belföldi ügyben is 
elrendelhetők lennének. Kérem az alábbiakban megjelölt nyomozási cselekménynek vagy intézkedéseknek az 
elvégzését a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével, és azt követően az ENYH 
végrehajtásának eredményeként megszerzett bizonyítékok átadását. 
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4. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez 
„19. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

IGAZOLÁS EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) ÁTVÉTELÉRŐL

Ezt a formanyomtatványt a végrehajtó állam azon hatóságának kell kitöltenie, amely a lentebb említett ENYH-t 
kapta.
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4. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez  
„19. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez 

IGAZOLÁS EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) ÁTVÉTELÉRŐL 
Ezt a formanyomtatványt a végrehajtó állam azon hatóságának kell kitöltenie, amely a lentebb említett 
ENYH-t kapta. 
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5. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez 
„20. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

ÉRTESÍTÉS

Ez a formanyomtatvány a tagállamok arról való értesítésére szolgál, hogy a területükön technikai segítségük 
igénybevétele nélkül titkos távközlési információgyűjtést fognak végezni, végeznek vagy végeztek. 
Tájékoztatom ………………………………… (az értesített tagállam) a titkos információgyűjtésről.
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5. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez  
„20. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez 

ÉRTESÍTÉS 
Ez a formanyomtatvány a tagállamok arról való értesítésére szolgál, hogy a területükön technikai 
segítségük igénybevétele nélkül titkos távközlési információgyűjtést fognak végezni, végeznek vagy 
végeztek. Tájékoztatom…………………(az értesített tagállam) a titkos információgyűjtésről. 
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2017. évi XL. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról*

1. § (1) Az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 4. § (1) bekezdése a következő 7–9. ponttal egészül ki:
E törvény alkalmazásában:
„7. adatszolgáltatási kötelezettség alól mentes multinacionális vállalatcsoport: olyan vállalatcsoport, amelynek 
az  adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves 
beszámolójában szereplő összevont (konszolidált) bevétele nem éri el a  750 000 000 eurót vagy a  750 000 000 
euróval a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett 2015. január havi átlagos devizaárfolyam alapján számított, 
megközelítően egyező forintösszeget;
8. összevont (konszolidált) éves beszámoló: a multinacionális vállalatcsoport olyan pénzügyi évre vetített kimutatása, 
amely a végső anyavállalat és a csoporttagok eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mint 
egyetlen gazdálkodó szervezet eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mutatja be;
9. vállalatcsoport: tulajdonjog vagy ellenőrzés révén egymással kapcsolatban álló vállalkozások olyan együttese, 
amely az  alkalmazandó számviteli alapelvek szerint a  pénzügyi beszámolás céljára összevont (konszolidált) éves 
beszámolót készít, vagy ilyen kötelezettsége állna fenn, ha a  vállalkozások bármelyikében fennálló tulajdoni 
részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna.”

 (2) Az Aktv. 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az V/C. Fejezet alkalmazásában:
1. illetékes hatóság: az Európai Unió tagállama vagy az Európai Unió tagállamán kívüli Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezetben (OECD) részes állam hatáskörrel rendelkező hatóságként kijelölt hatósága;
2. spontán információcsere: az  információ bármely időpontban történő, előzetes megkeresés nélküli, nem 
rendszeres közlése az Európai Unió tagállamával vagy az Európai Unió tagállamán kívüli Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezetben (OECD) részes állam hatáskörrel rendelkező hatóságával.
(8) Az V/D. Fejezet és a 3. melléklet alkalmazásában:
1. adatszolgáltatási pénzügyi év: az  a  pénzügyi év, amelynek pénzügyi és operatív eredményeit az  országonkénti 
jelentés ismerteti;
2. adatszolgáltatásra kötelezett szervezet: az  a  csoporttag, amelynek országonkénti jelentés benyújtási 
kötelezettsége áll fenn;
3. anyavállalatnak kijelölt szervezet: a  multinacionális vállalatcsoport azon csoporttagja, amelyet a  végső 
anyavállalat kijelöl az  országonkénti jelentésnek a  multinacionális vállalatcsoport nevében való benyújtására, 
amennyiben a 43/N. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egy vagy több feltétel fennáll;
4. automatikus információcsere: előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, előre meghatározott 
időszakonként történő rendszeres közlése a hatáskörrel rendelkező hatósággal;
5. CCN-hálózat: a közös kommunikációs hálózaton (CCN) alapuló, a hatáskörrel rendelkező hatóságok között a vám- 
és adóügyek területén teljes körű elektronikus információtovábbításhoz az  Európai Unió által kifejlesztett közös 
felület;
6. csoporttag:
a) egy multinacionális vállalatcsoport olyan különálló üzleti egysége, amely a  pénzügyi beszámolás céljából 
a  multinacionális vállalatcsoport összevont (konszolidált) éves beszámolóiban szerepel, vagy amely azokban 
szerepelne, ha a  multinacionális vállalatcsoport adott üzleti egységében való tulajdoni részesedésekkel nyilvános 
értékpapírtőzsdén kereskedés folyna,
b) bármely üzleti egység, amely mérete vagy jelentősége alapján nem szerepel a  multinacionális vállalatcsoport 
összevont (konszolidált) éves beszámolóiban, vagy
c) a multinacionális vállalatcsoport a) vagy b)  pont szerinti különálló üzleti egységének állandó telephelye, ha 
az  üzleti egység az  adott állandó telephely tekintetében pénzügyi beszámolási, szabályozási, adóbevallási vagy 
belső ellenőrzési okokból külön pénzügyi kimutatást készít;

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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7. elektronikus út: az adatok (információk) elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása (a digitális 
tömörítést is ideértve) és tárolása, vezetékes vagy rádión keresztül történő továbbítása optikai technológiák vagy 
más elektromágneses megoldás alkalmazásával;
8. harmadik állam: olyan nem európai uniós tagállam, amellyel Magyarországnak az  országonkénti jelentésekkel 
kapcsolatos automatikus információcserét előíró, hatályos nemzetközi megállapodása van;
9. hatáskörrel rendelkező hatóság: az  Európai Unió tagállama vagy harmadik állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságként kijelölt hatósága;
10. illetékes hatóságok közötti elismert megállapodás: az  Európai Unió egy olyan tagállamának és egy olyan nem 
uniós államnak, illetve területnek, amelyek nemzetközi megállapodás részes felei, a  meghatalmazott képviselői 
közötti olyan megállapodás, amely előírja a  részes államok, illetve területek között az  országonkénti jelentések 
automatikus megosztását;
11. multinacionális vállalatcsoport: olyan vállalatcsoport, amely legalább két különböző államban, illetve területen 
adóügyi illetőséggel rendelkező vállalkozásból áll, vagy amely olyan vállalkozást foglal magában, amely egy 
államban, illetve területen székhely szerinti adóügyi illetőséggel rendelkezik, és egy másik államban, illetve 
területen állandó telephelyen keresztül adóköteles üzleti tevékenységet végez, és nem minősül adatszolgáltatási 
kötelezettség alól mentes multinacionális vállalatcsoportnak;
12. nemzetközi megállapodás: az  adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló 
egyezmény, egyéb két- vagy többoldalú adóegyezmény vagy olyan adóügyi információcserére vonatkozó 
megállapodás, amelynek Magyarország a részese, és amely felhatalmazást ad adóügyi információk államok, illetve 
területek közötti cseréjére, az információk automatikus cseréjét is ideértve;
13. országonkénti jelentés: az  adatszolgáltatásra kötelezett szervezet által a  multinacionális vállalatcsoport 
adatszolgáltatási pénzügyi évére vonatkozóan az állami adóhatósághoz teljesített kötelezettség;
14. pénzügyi év: azon éves beszámolási időszak, amelyre vonatkozóan a  multinacionális vállalatcsoport végső 
anyavállalata a pénzügyi beszámolóját elkészíti;
15. rendszerhiba: az automatikus információcserének egy tagállamnak egy állammal vagy területtel kötött, hatályos, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti elismert megállapodása ellenére – a  megállapodás rendelkezéseitől 
eltérő okból – történő felfüggesztése, továbbá a  rendelkezésére álló, az  adott tagállamban csoporttaggal 
rendelkező multinacionális vállalatcsoportra vonatkozó országonkénti jelentésnek az adott tagállam részére történő 
automatikus továbbításának egy állam, illetve terület általi egyéb módon történő tartós elmulasztása;
16. terület: az államtól különböző, külön, autonóm adóügyi jogrendszerrel rendelkező terület;
17. végső anyavállalat: a multinacionális vállalatcsoport azon csoporttagja, amely
a) közvetlenül vagy közvetetten részesedéssel rendelkezik a  multinacionális vállalatcsoport egy vagy több másik 
csoporttagjában, amely alapján összevont pénzügyi kimutatások készítésére kötelezett az  adóügyi illetősége 
szerinti államban, illetve területen általában alkalmazott számviteli előírások szerint, vagy ilyen kötelezettsége 
állna fenn, ha a  benne való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna az  adóügyi 
illetősége szerinti államban, illetve területen és
b) a multinacionális vállalatcsoportnak nincs másik olyan csoporttagja, amely benne közvetlenül vagy közvetetten 
az a) pont szerinti érdekeltséggel rendelkezik.”

2. §  Az Aktv. a következő V/D. Fejezettel egészül ki:
„V/D. FEJEZET 
AZ ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS AUTOMATIKUS 
INFORMÁCIÓCSERE
43/N. § (1) A multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalata országonkénti jelentést 
nyújt be az állami adóhatósághoz a (9) bekezdés és a 3. melléklet szerinti tartalommal.
(2) A  multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatától eltérő csoporttagja országonkénti jelentést nyújt be 
az állami adóhatósághoz a (9) bekezdés és a 3. melléklet szerinti tartalommal az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) a csoporttag magyar adóügyi illetőségű, és
b) az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
ba) a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatának nincs országonkénti jelentés benyújtási kötelezettsége 
az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen,
bb) az az állam, illetve terület, ahol a végső anyavállalat adóügyi illetőséggel rendelkezik, olyan hatályos nemzetközi 
megállapodás részese, amelyben Magyarország részes fél, de az  adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó 
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országonkénti jelentés benyújtására a  multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó 
napján nincs olyan hatályos, illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása, amelyben Magyarország részes fél,
bc) a végső anyavállalat adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen rendszerhiba áll fenn és ezt 
a körülményt az állami adóhatóság jelezte a csoporttagnak, és
c) multinacionális vállalatcsoportnak nincs olyan csoporttagja, amely az adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében 
teljesíti a  multinacionális vállalatcsoport valamennyi, az  Európai Unióban adóügyi illetőséggel rendelkező 
csoporttagja tekintetében az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti csoporttag kikéri végső anyavállalatától az  országonkénti jelentés benyújtási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a  (9)  bekezdésben meghatározott adatokat. Ha a  csoporttag nem tudja 
beszerezni az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, a  rendelkezésére álló 
adatoknak az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során történő átadásával egyidejűleg erről a  tényről 
tájékoztatja az  állami adóhatóságot. Az  állami adóhatóság a  hiányos adatszolgáltatás tényéről tájékoztatja 
a hatáskörrel rendelkező hatóságot, továbbá megvizsgálja a 43/S. § szerinti jogkövetkezmény alkalmazhatóságát.
(4) Ha a  multinacionális vállalatcsoport több csoporttagja is rendelkezik adóügyi illetőséggel az  Európai Unióban 
és a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek közül egy vagy több teljesül, továbbá a multinacionális vállalatcsoport 
kijelölte egy magyar adóügyi illetőségű csoporttagját arra, hogy teljesítse a  multinacionális vállalatcsoport 
valamennyi, Európai Unióban adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagja tekintetében az  adatszolgáltatási 
pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget, a  kijelölt csoporttag országonkénti 
jelentést nyújt be az állami adóhatósághoz a (9) bekezdés és a 3. melléklet szerinti tartalommal.
(5) A  csoporttag nem jelölhető ki a  (4)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett szervezetnek, ha 
a (9) bekezdés szerinti adatokat nem tudja beszerezni. Ez a rendelkezés nem érinti a csoporttagnak a (3) bekezdés 
szerinti tájékoztatási kötelezettségét.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti egy vagy több feltétel fennállása esetén a (2) bekezdés szerinti csoporttag nem 
köteles az  országonkénti jelentés benyújtására, ha azon multinacionális vállalatcsoport, amelynek a  csoporttagja, 
országonkénti jelentést tett hozzáférhetővé egy olyan anyavállalatnak kijelölt szervezeten keresztül, amely 
a  (8)  bekezdés szerinti határidőig benyújtja az  országonkénti jelentést az  adóügyi illetősége szerinti állam, illetve 
terület adóhatóságának, és – ha az anyavállalatnak kijelölt szervezet Európai Unión kívüli államban, illetve területen 
rendelkezik adóügyi illetőséggel –
a) az anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület joga megköveteli 
az országonkénti jelentés benyújtását,
b) az anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti államnak, illetve területnek az  országonkénti 
jelentés benyújtására vonatkozó, a  (8) bekezdés szerinti időpontban hatályos, illetékes hatóságok közötti elismert, 
olyan megállapodása van, amelynek Magyarország részese,
c) az anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület nem értesítette az  állami 
adóhatóságot rendszerhibáról,
d) az a csoporttag, amely az anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen 
adóügyi illetőséggel rendelkezik, az  érintett multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének 
utolsó napjáig tájékoztatta ezt az  államot, illetve területet arról, hogy anyavállalatnak kijelölt szervezetnek 
minősül, és
e) a tagállam a 43/O. § (2) bekezdés szerinti bejelentést kapott.
(7) A  magyar adóügyi illetőségű anyavállalatnak kijelölt szervezet országonkénti jelentést nyújt be az  állami 
adóhatósághoz a (9) bekezdés és a 3. melléklet szerinti tartalommal.
(8) Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettségét a multinacionális 
vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjától számított 12 hónapon belül teljesíti az  állami 
adóhatósághoz.
(9) Az országonkénti jelentés – a 3. mellékletben foglaltakat figyelembe véve – tartalmazza
a) minden egyes olyan állam, illetve terület tekintetében, amelyben a  multinacionális vállalatcsoport gazdasági 
tevékenységet végez, a  bevétel összegét és pénznemét, az  adózás előtti eredményt, a  megfizetett nyereségadó 
összegét, a  fizetendő nyereségadó összegét, a  jegyzett tőke összegét, az  eredménytartalékot, a  foglalkoztatottak 
számát és a készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközöket, valamint
b) a multinacionális vállalatcsoport csoporttagjainak azonosító adatait, ideértve a csoporttagok adóügyi illetősége 
szerinti állam, illetve terület meghatározását, és – amennyiben az különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, 
illetve területtől – annak az  államnak, illetve területnek a  meghatározását, amelynek a  joga szerint az  adott 
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csoporttag létrehozására sor került, valamint az adott csoporttag fő üzleti tevékenységének vagy tevékenységeinek 
a megnevezését.
43/O.  § (1) A  multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja nevének, székhelyének, 
adóazonosító számának feltüntetésével a  végső anyavállalati, anyavállalatnak kijelölt szervezeti vagy a  43/N.  § 
(2)  bekezdése, illetve (4)  bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett csoporttagi minőségét, valamint 
a  multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napját a  multinacionális vállalatcsoport 
adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig bejelenti az állami adóhatóságnak.
(2) A multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja nevének, székhelyének, adóazonosító 
számának feltüntetésével a  végső anyavállalati, anyavállalatnak kijelölt szervezeti vagy a  43/N.  § (2)  bekezdése, 
illetve (4)  bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett csoporttagi minőségének hiányát, valamint 
az  országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezet nevét és adóügyi illetőségét 
az (1) bekezdésben meghatározott időpontig bejelenti az állami adóhatóságnak.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint bejelentett adatok változását a  multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi 
illetőségű csoporttagja a változást követő 30 napon belül jelenti be az állami adóhatósághoz.
43/P.  § Az  állami adóhatóság automatikus információcsere keretében a  multinacionális vállalatcsoport azon 
adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 15 hónapon belül, amelyre az  országonkénti jelentés 
vonatkozik, továbbítja az  országonkénti jelentést minden olyan hatáskörrel rendelkező hatóságnak, amelyben 
az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet multinacionális 
vállalatcsoportjának egy vagy több csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a  multinacionális 
vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenysége után adófizetési kötelezettsége áll fenn.
43/Q.  § (1) Az  állami adóhatóság az  automatikus információcsere keretében beérkezett adatokat fogadja, 
nyilvántartja és azokat a  transzferárazáshoz, az  adóalap-erózióhoz és a  nyereségátcsoportosításhoz kapcsolódó 
kockázatelemzési célra használja fel, ideértve annak a  kockázatnak a  felmérését is, hogy a  multinacionális 
vállalatcsoport tagjai mennyiben felelnek meg a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályoknak.
(2) Az  állami adóhatóság az  automatikus információcsere keretében beérkezett adatokat gazdasági és statisztikai 
elemzés céljára felhasználhatja.
(3) Az  állami adóhatóság a  szokásos piaci ár megállapításával összefüggő megállapítását nem alapíthatja 
az automatikus információcsere keretében beérkezett adatokra. Az  így beérkezett információkat azonban további 
adóellenőrzési célból felhasználhatja, és ennek eredményeként a  csoporttagok adókötelezettségét érintően 
megállapításokat tehet.
43/R.  § (1) A  43/N.  § szerinti adatszolgáltatásra, illetve a  43/O.  § szerinti bejelentésre kötelezett e  kötelezettségét 
elektronikus úton, az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti.
(2) Az  állami adóhatóság a  43/P.  §-ban meghatározott automatikus információcsere tárgyát képező adatokat 
az  Európai Bizottság által az  adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a  77/799/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 26.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően meghatározott nyelvhasználati szabályok szerint továbbítja. E  nyelvhasználati szabályok 
hiányában a 16. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
(3) Az  állami adóhatóság az  automatikus információcserét a  3.  melléklet szerinti tartalmú formanyomtatvány 
felhasználásával, az  Európai Unió tagállama esetén CCN-hálózaton keresztül elektronikus úton, harmadik állam 
esetén a harmadik állammal kötött megállapodásban meghatározott módon teljesíti.
(4) Az állami adóhatóság a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza
a) a hatálybalépés időpontjának feltüntetésével azon államok, illetve területek listáját, amelyekkel Magyarországnak 
hatályos, illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása van, és
b) azon államok, illetve területek listáját, amelyek vonatkozásában rendszerhiba áll fenn.
(5) Az  állami adóhatóság megküldi az  adópolitikáért felelős miniszter, valamint az  Európai Bizottság részére 
az automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről szóló éves értékelés 
adatait.
43/S. § (1) A 43/N. § szerinti adatszolgáltatási, illetve a 43/O. § szerinti bejelentési, változásbejelentési kötelezettség 
elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az  állami adóhatóság 
a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezettet 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a  bejelentésre, változásbejelentésre, 
adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak 
igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”
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3. §  Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/F. §-sal egészül ki:
„45/F.  § (1) A  multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalata, illetve a  magyar 
adóügyi illetőségű anyavállalatnak kijelölt szervezet az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013.  évi XXXVII.  törvény módosításáról szóló 2017.  évi 
XL.  törvény (a  továbbiakban: Módtv1.) által megállapított 43/N.  § (1)  bekezdése, illetve (7)  bekezdése szerinti 
kötelezettségét először a  multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő 
adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül teljesíti az állami adóhatósághoz.
(2) A  csoporttag a  Módtv1. által megállapított 43/N.  § (2)  bekezdése, illetve (4)  bekezdése szerinti kötelezettsége 
először a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében keletkezik.
(3) A multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja a Módtv1. által megállapított 43/O. § 
(1)–(2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy 
azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül teljesíti.
(4) Az  állami adóhatóság a  Módtv1. által megállapított 43/P.  §-ban meghatározott országonkénti jelentésre 
vonatkozó adattovábbítási kötelezettségét először a  multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt 
követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évére vonatkozóan, az  adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napját 
követő 18 hónapon belül teljesíti.”

4. §  Az Aktv. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  4.  § (1)  bekezdés 7–9.  pontja és (8)  bekezdése, az  V/D. Fejezet, a  45/F.  §, valamint a  3.  melléklet  
a  2011/16/EU irányelvnek az  adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2016. május 25-i 2016/881/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §  Az Aktv. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. §  Ez a törvény a kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

7. §  Ez a  törvény a  2011/16/EU irányelvnek az  adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. május 25-i 2016/881/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2017. évi XL. törvényhez
„3. melléklet a 2013. évi XXXVII. törvényhez

Országonkénti jelentés

 I. A nyereségek, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszerek szerinti áttekintése
i. A multinacionális vállalatcsoport neve
ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve
iii. A nyomtatvány kitöltésekor alkalmazott pénznem
1. Adójogrendszerenkénti bontásban (állam, illetve terület)

1.1. Bevétel:
1.1.1. Nem kapcsolt fél
1.1.2. Kapcsolt fél
1.1.3. Összesen

1.2. Adózás előtti eredmény
1.3. Megfizetett nyereségadó
1.4. Fizetendő nyereségadó – a folyó évre vonatkozóan
1.5. Jegyzett tőke
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1.6. Eredménytartalék
1.7. Foglalkoztatottak száma
1.8. Készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközök

 II. A multinacionális vállalatcsoport csoporttagjainak felsorolása adójogrendszerek szerinti bontásban
i. A multinacionális vállalatcsoport neve
ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve
1. Adójogrendszerenkénti bontásban (állam, illetve terület)

1.1. Az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagok
1.1.1. Az alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, illetve terület (adójogrendszer), ha 

különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől
1.1.1.1. Fő üzleti tevékenység(ek)

1.1.1.1.1. Kutatásfejlesztés
1.1.1.1.2. Szellemi tulajdon birtoklása vagy kezelése
1.1.1.1.3. Beszerzés
1.1.1.1.4. Gyártás és termelés
1.1.1.1.5. Értékesítés, forgalmazás vagy disztribúció
1.1.1.1.6. Adminisztrációs, menedzsment- vagy támogató szolgáltatások
1.1.1.1.7. Szolgáltatásnyújtás Nem kapcsolt felek számára
1.1.1.1.8. Belső vállalati pénzügyek
1.1.1.1.9. Szabályozott pénzügyi szolgáltatások
1.1.1.1.10. Biztosítás
1.1.1.1.11. Tulajdoni részesedések vagy egyéb tőkeinstrumentumok 

birtoklása
1.1.1.1.12. Alvó vállalkozás
1.1.1.1.13. Egyéb (Az „Egyéb” rovat bejelölése esetén a  »Kiegészítő 

információk« táblázatban kell ismertetni a  csoporttag 
tevékenységének jellegét)

 III. Kiegészítő információk
i. A multinacionális vállalatcsoport neve
ii. A multinacionális vállalatcsoport érintett pénzügyi éve”

2017. évi XLI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosításáról*

1. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E törvény hatálya a  Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, 
kereskedelmi képviselettel vagy fiókteleppel rendelkező gazdára és gazdálkodó szervezetre, valamint a  Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a továbbiakban: agrárkamara) terjed ki.”

2. § (1) A Tv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az azonos időpontban az (1) bekezdés a) és b) pontjának is megfelelő gazda esetében egy agrárkamarai tagsági 
jogviszony keletkezik. E  rendelkezést megfelelően alkalmazni kell arra az  esetre is, ha a  gazda azonos tárgyéven 
belül szünteti meg egyéni vállalkozói tevékenységét, de őstermelői igazolványt vált ki, adja vissza őstermelői 
igazolványát és vált ki egyéni vállalkozói igazolványt, vagy egyéni vállalkozását egyéni céggé alakítja át.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Tv. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Amennyiben az érintett személynek a kamarai tagság adott jogcímen történő megszűnését követő napon más 
jogcímen kamarai tagsága keletkezik, agrárkamarai tagságát folyamatosnak kell tekinteni.”

3. §  A Tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az őstermelő:
aa) meghal,
ab) az őstermelői igazolványát visszaadja, visszavonják,
ac) az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő negyedik hónap utolsó napján;
b) az egyéni vállalkozó:
ba) meghal,
bb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,
bc) egyéni céggé alakul át, feltéve, ha az egyéni cég agrárgazdasági tevékenységet nem folytat;
c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból törlik;
d) a gazdálkodó szervezet:
da) jogutód nélkül megszűnik,
db) a  2.  § b)  pont ba)  alpontja szerinti esetben az  agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó főtevékenységét 
megszünteti,
dc) a  2.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti esetben az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből kivezetésre 
kerül, illetve valamennyi agrárgazdasági tevékenység folytatását megszünteti,
dd) a  db) és a  dc)  alpont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet a  mezőgazdasági termelőszervezetekről 
vezetett nyilvántartásból való törléssel.”

4. § (1) A Tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tagjegyzék tartalmazza:
a) gazda esetében
aa) a nevét,
ab) a lakcímét,
ac) az értesítési címét,
ad) az elektronikus levelezési címét,
ae) a születési helyét és idejét,
af ) az anyja nevét,
ag) az adóazonosító jelét, adószámát,
ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, egyéni vállalkozói tevékenység 
szüneteltetésének kezdetét és végét,
ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági időtartamát,
aj) a családi gazdálkodói nyilvántartási számát,
ak) a  közös őstermelői igazolványban szereplő családtagjainak aa), ab), ac), ae), af ) ag), al), ar)  alpontok szerinti 
adatait,
al) a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 
azonosítóját,
am) az agrárkamarai nyilvántartási számát,
an) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,
ao) a bankszámlaszámát,
ap) a tagsági viszony kezdetét,
aq) az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 
FELIR-azonosítót,
ar) a személyi azonosítóját,
as) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét;
b) gazdálkodó szervezet esetében:
ba) a cégnevét,
bb) a székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus levelezési címét,
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bc) a cégjegyzékszámát, a nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozása esetében – a gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges 
nyilvántartási számát, a nyilvántartás megnevezésével,
bd) az adószámát,
be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét, elérhetőségeit, és – önkéntes adatszolgáltatás 
alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy nevét 
és elérhetőségeit,
bf ) a statisztikai azonosítóját,
bg) a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 
azonosítóját,
bh) az agrárkamarai nyilvántartási számát,
bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,
bj) a bankszámlaszámát,
bk) a tagsági viszony kezdetét,
bl) az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 
FELIR-azonosítót,
bm) az értesítési címét,
bn) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét;
c) természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag a) pontban rögzített adatait;
d) nem természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag b) pont ba)–bn) alpontokban rögzített adatait;
e) a kamarai tag önkéntes adatszolgáltatása alapján nyújtott adatait;
f ) a kamarai tagra vonatkozóan a 10. § (3) bekezdés szerinti kizárásra vonatkozó adatot.”

 (2) A Tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által
a) használt földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat;
b) folytatott agrárgazdasági tevékenységből származó árbevételének adatait;
c) igénybe vett agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatási jogcímeket, a  támogatás alapjául szolgáló 
mértéket, a  támogatáshoz kapcsolódó térinformatikai és az  azzal összefüggő adatokat, a  támogatás összegét, 
valamint a mezőgazdasági vagyoni értékű jogokat;
d) az agrárgazdasági tevékenysége folytatásához használt épületekre és építményekre, valamint
e) az  a)–d)  pontban foglaltakon kívüli, a  vállalkozás gazdaságszerkezetére, feldolgozó kapacitására vonatkozó 
adatokat.”

5. §  A Tv. 7/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  tagjegyzék, valamint a  gazdaságszerkezeti nyilvántartás nem nyilvános. Harmadik személy – a  tagra 
vonatkozó adatok tekintetében – csak az érintett tag hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján tekinthet 
be a tagjegyzékbe, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásba.”

6. § (1) A Tv. 8. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A  földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatásra 
jogosult szerv az  adat keletkezésével, illetve a  változás átvezetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni 
az agrárkamara részére
a) a földműves
aa) természetes személyazonosító adatairól,
ab) lakcíméről,
ac) személyi azonosítójáról,
b) a mezőgazdasági termelőszervezet
ba) megnevezéséről,
bb) – a  Ctv. hatálya alá tartozása esetében – cégjegyzékszámáról, – a  nem a  Ctv. hatálya alá tartozása esetében – 
a mezőgazdasági termelőszervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számáról a nyilvántartás megnevezésével,
bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről).”

 (2) A Tv. 8. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) Az  agrárkamara a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény 103.  §-ában meghatározott 
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feladatának ellátása érdekében az  ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást vagy lekérdezést igényelhet 
a tulajdonos valamennyi ingatlanáról, ideértve a tulajdonosok jegyzékéből (névmutatóból) történő igénylést is.”

 (3) A Tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az  általa kezelt adatok közül a  tárgyévet követő év 
június 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni a  kamara részére a  tárgyévben a  központi költségvetésből, illetve 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból (a  továbbiakban: EMGA), továbbá az  Európai Halászati Alapból (a  továbbiakban: EHA) – ideértve ezen 
pénzügyi alapok helyébe lépő közösségi pénzügyi forrásokat is – finanszírozott támogatásban részesülő kamarai 
tagra vonatkozóan a következő adattartalommal:
a) ügyfélazonosító száma;
b) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye;
c) támogatási jogcíme;
d) a jóváhagyott támogatási összege;
e) az EMGA-ból finanszírozott intézkedések esetében továbbá
ea) a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a blokkhoz legközelebb fekvő település neve, a parcella 
sorszáma, a hasznosítás típusa, a hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban,
eb) a támogatás alapjául szolgáló állatlétszám,
ec) a támogatás alapjául szolgáló jogosultság típusa és mértéke;
f ) az  EMVA-ból és az  EHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetében továbbá a  beruházás 
megvalósulási helyének települése;
g) adóazonosító jele, adószáma.”

 (4) A Tv. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az  általa kezelt adatok közül havonta, a  tárgyhót 
követő hónap 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a  kamara részére a  kamara közreműködésével – ideértve 
a  jogszabályban meghatározott kamarai meghatalmazott útján – benyújtott agrártámogatásokra vonatkozó 
következő adatokról:
a) a kérelmező ügyfélazonosító száma,
b) a kérelmező adóazonosító jele, adószáma,
c) a kérelmező neve,
d) a kérelmező lakóhelye, székhelye, telephelye,
e) a kérelem jogcíme,
f ) a kérelmet benyújtó kamarai alkalmazott ügyfélazonosító száma,
g) a kérelem benyújtásának időpontja.”

 (5) A Tv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  5.  § (9)  bekezdése szerinti szervezetek az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az  állami és 
önkormányzati adóhatóság, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, az  agrárkár-enyhítési szerv, 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a  fogyasztóvédelmi hatóság, az  ingatlanügyi hatóság, a  munkaügyi hatóság, 
a kereskedelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó 
nyilvántartást kezelő szerv és a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  e  törvényben meghatározott agrárkamarai 
nyilvántartások vezetéséhez szükséges, az  e  törvényben meghatározott adatokat, továbbá az  agrárkamarai 
közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános adatokat átadja az agrárkamara számára.”

 (6) A Tv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kamarai tagot nyilvántartó bíróság – ide nem értve a  cégbíróságot – az  e  törvényben meghatározott 
agrárkamarai nyilvántartás vezetése és az  agrárkamarai közfeladatok ellátása érdekében a  kamarai tagra 
vonatkozó, az  e  törvényben meghatározottak szerinti, és a  bíróság nyilvántartásában szereplő nyilvános adatokat 
továbbfeldolgozásra alkalmas módon, elektronikus úton, díj- és térítésmentesen átadja az  agrárkamara számára. 
Az  adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a  kamara és a  kamarai tagot nyilvántartó bíróság közti 
megállapodásban kell meghatározni.”

7. § (1) A Tv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az agrárkamara tagja köteles
a) az alapszabályban és az agrárkamara más szabályzatában a tagra előírt rendelkezéseket megtartani,
b) az agrárkamara tagnyilvántartásába a tagsága keletkezésével egyidejűleg bejelentkezni,
c) az alapszabályban megállapított tagdíjat megfizetni,
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d) a  statisztikáról szóló törvény vagy az  agrárkamara adatszolgáltatási szabályzata szerint adatszolgáltatási 
kötelezettséggel járó, a kamara által végrehajtott statisztikai adatgyűjtéshez adatokat szolgáltatni,
e) a  tagsági jogviszonyának megszűnését követő tizenöt napon belül az  agrárkamara területi szervének leadni 
a kamarai igazolványát.”

 (2) A Tv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  tag a  kötelezettségeit megszegi, az  alapszabályban meghatározottak szerinti testület 
határozatával, meghatározott időre, de legfeljebb három évig a  tag által igénybe vehető kamarai szolgáltatások, 
vagy azok meghatározott körének igénybevételéből kizárható.”

8. §  A Tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meg nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem 
fizetésük esetén az állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

9. §  A Tv. a IV. Fejezet 1. alcímét megelőzően a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Az  agrárkamarát az  ügyfél jogállása illeti meg azon közigazgatási hatósági ügyekben és az  azokhoz 
kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban, amelyekben nem közigazgatási hatóságként jogszabály által meghatározott 
feladatot lát el.
(2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény 103.  §-a alapján a  helyi földbizottság 
feladatkörében eljáró agrárkamarát a  helyi földbizottság állásfoglalása ellen előterjesztett kifogás elbírálására 
irányuló eljárásban – ideértve a jogorvoslati eljárásokat is – az ügyfél jogállása, továbbá a kifogás elbírálásáról szóló 
döntés bírósági felülvizsgálata vonatkozásában keresetindítási jog illeti meg.”

10. §  A Tv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  őstermelők nyilvántartásba vételével, az  igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával 
kapcsolatos hatósági feladatokat – kormányrendeletben meghatározottak szerint – az  agrárkamara látja el. 
Az agrárkamara jogosult ezen feladatával összefüggésben tudomására jutott adatok kezelésére, valamint azoknak 
a  tagjegyzékbe, illetve a  gazdaságszerkezeti nyilvántartásba történő átvételére és ezen nyilvántartásokban 
való kezelésére, továbbá az  őstermelői igazolvány iránti kérelem előállításához a  jogszabályban meghatározott 
őstermelői nyilvántartásban szereplő ügyféladatok és az  ügyfélhez kapcsolódó igazolványadatok lekérdezésére. 
Az  őstermelői igazolvány visszavonásáról – az  agrárkamara egyidejű értesítése mellett – a  Kormány által 
rendeletben meghatározott szerv határoz.”

11. §  A Tv. 15/B. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara ellátja:)
„g) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkárságának működtetésével”
(összefüggő feladatokat.)

12. §  A Tv. 16. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az agrárkamara jogosult a tagjai részére kamarai igazolványt kiadni.
(11) Az  agrárkamara jogosult naprakészen bárki számára ingyenesen az  interneten, valamint mobiltelefonokon 
használható alkalmazás keretében folyamatosan megismerhetővé tenni azt, hogy melyik kamarai igazolvány szám 
vonatkozásában áll vagy nem áll fenn kamarai tagság, valamint a 10. § (3) bekezdés szerinti kizárás.”

13. § (1) A Tv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az agrárkamara küldöttgyűlése négy alelnököt választ, akik közül 1-1 fő felelős:
a) a mezőgazdaságért,
b) az élelmiszeriparért,
c) a vidékfejlesztésért, valamint
d) az általános agrárgazdasági ügyekért, aki egyben az elnök általános helyettese.”

 (2) A Tv. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az alelnökök feladatkörükben felelnek a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos ügyek intézéséért is.”
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14. §  A Tv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § (1) Az  agrárkamara a  választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban állandó 
választottbíróságot működtet.
(2) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyűlés öt évre választja meg.
(3) Az  agrárkamara tagjai közötti agrárgazdasági tevékenységgel összefüggő szerződésben választottbíróságként 
csak az  agrárkamara mellett működő választottbíróság köthető ki. Az  ezzel ellentétes választottbírósági kikötés 
semmis.”

15. §  A Tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Az  agrárkamara tagjai az  országos küldöttgyűlés által meghatározott időpontban az  agrárkamarai 
küldöttek választása céljából megyénként országos küldöttválasztó közgyűlést tartanak.
(2) Az  országos küldöttgyűlés a  megyei (fővárosi) küldöttgyűlési küldöttek választásának időpontját, és ennek 
alapján a megyei alakuló küldöttgyűlés, továbbá az országos alakuló küldöttgyűlés időpontját a megyei küldöttek 
mandátumának lejártát legfeljebb hat hónappal megelőző időpontban is meghatározhatja.
(3) Azt a megyei küldöttlistát kell megválasztottnak tekinteni, amelyik küldöttlista a szavazás alkalmával a  legtöbb 
szavazatot kapta.
(4) A  megyei, továbbá az  országos alakuló küldöttgyűlésen a  megyei, illetve az  országos kamarai tisztségek, 
továbbá a választottbíróság tagjainak megválasztására a  javaslatot a  jelölő bizottság jogkörében eljárva a megyei 
küldöttválasztás során nyertes listát állító jelölő szervezet jogosult megtenni.”

16. § (1) A Tv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  országos, illetve a  megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására vonatkozó részletes szabályokat 
–  a  törvényben, valamint az  agrárkamara alapszabályában foglaltakkal összhangban – az  országos küldöttgyűlés 
által elfogadott eljárási szabályzat határozza meg.”

 (2) A Tv. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az országos, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlést
a) az  alapszabályban foglaltak szerint megalakított Országos Kamarai Választási Bizottság (a  továbbiakban: OKVB) 
hívja össze, továbbá
b) a  nyertes megyei küldöttlistát, illetve országosan a  legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet 
javaslata alapján az OKVB által felkért megyei, illetve országos küldött vezeti.”

17. §  A Tv. 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  megyei küldöttek mandátuma a  33.  §-ban foglaltak szerint megtartott alakuló megyei küldöttgyűlés 
megalakulásával, az (1) bekezdésben foglaltak szerinti más tisztséget viselők, valamint a választottbíróság tagjainak 
a  mandátuma az  alakuló megyei, valamint az  országos küldöttgyűlésnek az  adott tisztségre történő új választás 
időpontjával szűnik meg.”

18. §  A Tv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42.  § (1) Az  agrárkamara törvényben, illetve az  alapszabályban meghatározott céljai megvalósítása érdekében 
végezhet gazdasági, vállalkozási tevékenységet.
(2) Az  agrárkamara gazdasági társaságot alapíthat, továbbá részesedést szerezhet gazdasági társaságban azzal, 
hogy az  érintett gazdasági társaságban az  agrárkamarát megillető adózott eredményt kizárólag az  agrárkamara 
feladatkörébe tartozó célokra fordíthatja.
(3) Az  agrárkamara csak olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, illetve olyan társaságban szerezhet részesedést, 
amelyben felelőssége vagyoni hozzájárulásának mértékét nem haladja meg.
(4) Az  agrárkamara (2)  bekezdés szerinti gazdasági társasága az  agrárkamara gazdasági tevékenységet is igénylő 
közfeladatainak ellátása során a közfeladatai ellátását veszélyeztető mértékű kölcsönt nem vehet fel, váltót, illetve 
más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást 
kölcsön fedezetéül, illetve kölcsön törlesztésére nem használhatja fel, továbbá ideiglenesen felszabaduló szabad 
pénzeszközeit csak állami garanciavállalás mellett kibocsátott értékpapírba fektetheti.”

19. § (1) A Tv. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59.  § (1) E  törvénynek a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi XLI. törvény) megállapított 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 69. szám 7225

13/A. §-át a 2017. évi XLI. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben és folyamatban lévő jogorvoslati 
eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  2017.  évi XLI.  törvénnyel megállapított 23.  § (2)  bekezdését első alkalommal a  2017.  évi 
XLI. törvény hatálybalépése után megtartott kamarai választások során kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek a  2017.  évi XLI.  törvénnyel megállapított 32.  § (3)  bekezdését a  2017.  évi XLI.  törvény 
hatálybalépését követően megkötött megállapodásokra kell alkalmazni.”

 (2) A Tv. a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A.  § E törvénynek a  2017.  évi XLI.  törvénnyel megállapított 11.  § (2)  bekezdését a  2017.  évi XLI.  törvény 
kihirdetését követő harmincegyedik napon folyamatban levő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.”

20. §  A Tv. 8.  § (2b)  bekezdésében a „cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006.  évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)” szövegrész helyébe a „Ctv.” szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti a Tv. 2. § c) pontja.

22. § (1) Ez  a  törvény – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetését követő harmadik napon lép 
hatályba.

 (2) A 6. § (6) bekezdése e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (3) A 8. § és a 19. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi XLII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról*

1. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 2. § 6. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„6. hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a halászat vagy a horgászat során történő megfogása és a vízbe 
vissza nem engedése (elvitele);”

 (2) A Hhvtv. 2. § 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„13. haltermelés: a közös halászati politikáról szóló 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti akvakultúra gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő 
termelése, amely
a) extenzív, ha a  természetes táplálékbázis mellett kiegészítő természetes anyagokkal végzett hozamfokozó 
módszer,
b) félintenzív, ha a természetes táplálékbázis mellett kiegészítő takarmány,
c) intenzív, ha kizárólag teljes értékű haltakarmány
felhasználásával történik;
14. haltermelési létesítmény: olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal vagy más hasznos víziállat termelésére 
használnak, valamint erre a célra terveztek és engedélyeztek – ideértve a halkeltető állomást –, továbbá a település 
belterületén vagy tanya földterületén fekvő állóvizet (kerti tó vagy tanyató), amennyiben azt haltermelési céllal 
hasznosítják;”

2. §  A Hhvtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján haltermelés 
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén is folytatható.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Hhvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység]
„a) bemutatási célú halászat, vagy ökológiai célú, szelektív halászat, vagy más hasznos víziállat forgalmazási célú 
gyűjtése esetén halászati engedéllyel,”
[e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.]

4. §  A Hhvtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halászati engedély kizárólag azon a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosít bemutatási célú 
halászat, vagy ökológiai célú, szelektív halászat végzésére, vagy más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtésére, 
amelyre kiadásra kerül.”

5. § (1) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az  a  természetes személy válthat ki, aki rendelkezik állami 
horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja. 
A  horgász az  állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állami 
horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány 
bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.”

 (2) A Hhvtv. 40. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  állami horgászvizsga letétele alól a  halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon vak vagy gyengénlátó 
személy részére, aki ezen állapotát igazoló okmányokat benyújtja.
(8) Az állami horgászjegy és a horgász fogási napló összevont halfogásra jogosító okmányként is kiadható.
(9) Az  állami horgászvizsgáztatást a  halgazdálkodási hatóság vagy az  általa horgászvizsgáztatásban való 
közreműködésre feljogosított szervezet végzi.”

6. § (1) A Hhvtv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy nem adható annak 
a  személynek – a  halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás időtartamára  –, 
akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A  halgazdálkodási hatóság által megállapított eltiltás lejártát 
követően halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy csak akkor adható ki, 
amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot megfizette.”

 (2) A Hhvtv. 43. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halászati engedélyt, az  állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, az  állami halászjegyet a  halgazdálkodási 
hatóság visszavonja attól a személytől]
„d) aki tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon halászik vagy horgászik.”

 (3) A Hhvtv. 43. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (5)–(6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti eltiltás időtartama három hónaptól három évig terjedhet. Az  eltiltás időtartamát 
a  halgazdálkodási hatóság az  eset összes körülményére – így különösen az  érintettek érdekei sérelmének körére, 
súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – 
tekintettel határozza meg a halvédelmi bírságot kiszabó határozatban.
(4) A  halászati engedély, állami halászjegy, halász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a  jogosult 
haladéktalanul köteles bejelenteni a  halgazdálkodási hatóságnak. A  halgazdálkodási hatóság a  megsemmisült 
vagy elveszett okmányt a  jogosult kérelmére az e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti díj megfizetése 
ellenében pótolja.
(5) Az állami horgászjegy vagy horgász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult,
a) az állami horgászjegyet kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a horgászok és a horgász egyesületek 
országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az  állami 
horgászjegy és a  horgász fogási napló forgalmazásával megbízott azon forgalmazási pontján, ahol számára 
az okmány kiadásra került vagy
b) ha az a) pontban meghatározott helyen az állami horgászjegy forgalmazása megszűnt, a horgászok és a horgász 
egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezetnek
haladéktalanul köteles bejelenteni.
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(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott szervezet a  megsemmisült, illetve elveszett állami horgászjegyet vagy 
horgász fogási naplót a  jogosult kérelmére az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti díj megfizetése 
ellenében pótolja.”

7. § (1) A Hhvtv. 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A halgazdálkodásra jogosult köteles nyilvántartást vezetni az általa kiadott területi jegyekről, továbbá köteles
a) a halgazdálkodási hatóságnak és
b) – a  (6a)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok kivételével – a  tagszervezeti, speciális jogállású tagi vagy 
tagszervezeti tagi jogviszonya esetén, a  horgászok és a  horgász egyesületek országos érdekképviseletét és 
koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezetnek
a nyilvántartásba való betekintést lehetővé tenni és a nyilvántartásból adatot szolgáltatni.”

 (2) A Hhvtv. 44. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti területi jegy nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a területi jeggyel rendelkező személy családi és utóneve;
b) a  területi jeggyel rendelkező személy állami horgászjegyének, turista állami horgászjegyének vagy állami 
halászjegyének száma, amelyhez a területi jegy kiadásra került;
c) a területi jegy sorszáma;
d) a területi jegy váltásának időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megadásával;
e) a területi jeggyel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek megnevezése, víztérkódja;
f ) a területi jegy érvényességének időtartama.”

8. §  A Hhvtv. 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a)–(7d) bekezdéssel egészül 
ki:
„(7) Az  (5) és (6)  bekezdés szerint engedélyezett halfogási tevékenység a  miniszternél nyilvántartott, minősítési-
üzembehelyezési vizsgával rendelkező, kétévenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal megfelelőnek 
nyilvánított egyenáramú elektromos eszközzel végezhető.
(7a) Az (5) bekezdés szerinti engedélyt kérelmező a (7b) bekezdésben foglalt adatokat – az egyenáramú elektromos 
eszköz megfelelőségét igazoló minősítési-üzembehelyezési vizsgát és az  érvényes elektromos érintésvédelmi 
felülvizsgálati vizsgát igazoló irat egyidejű benyújtásával – köteles a  halgazdálkodási hatóságnak nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni.
(7b) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a kérelmező nevét és címét;
b) az egyenáramú elektromos eszköz tulajdonosának nevét és címét;
c) az egyenáramú elektromos eszköz gyártmányát, típusát, gyártási számát;
d) az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgaigazolásának számát;
e) az egyenáramú elektromos eszköz elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat helyét és időpontját;
f ) az egyenáramú elektromos eszköz nyilvántartásba vételi határozat iktatószámát.
(7c) Az (5) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező a (7b) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást 
haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a miniszternek.
(7d) A  halgazdálkodási hatóság az  elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal nem megfelelőnek nyilvánított, 
üzemen kívül helyezett, elveszett, megsemmisült vagy elkobzott elektromos eszközt törli a  nyilvántartásból. 
Az  elektromos eszköz soron következő elektromos érintésvédelmi felülvizsgálata – a  sikertelenség kivételével – 
a nyilvántartást nem érinti.”

9. § (1) A Hhvtv. 47. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti felmentés, illetve a 46. § (5) bekezdés szerinti engedély – közösségi jelentőségű halfajok esetében 
a 16. § előírásainak figyelembevételével – a következő okokból adható meg:]
„h) folyóvíz hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a  halállomány áttelepítéséhez szükséges 
befogási célból.”

 (2) A Hhvtv. 47. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 46. § (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be a miniszternek.
(5) A  horgászok és a  horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági 
nyilvántartásba vett szervezet által – e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon – 
kialakított, a  halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott versenyszabályzat alapján tartott sportesemény a  16.  § 
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(1) bekezdésében foglalt engedély hiányában is megtartható. A sporteseményt annak megtartása előtt 15 nappal 
be kell jelenteni a területi halgazdálkodási hatóságnál.”

10. § (1) A Hhvtv. 49. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halgazdálkodási terv tartalmazza]
„h) a  halállomány őrzésének módját, a  halászati őrök és a  társadalmi halőrök vonatkozásában az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben megállapított, illetve az  államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti 
jogviszony keretében történő átengedésére irányuló pályázatban vagy szerződésben a  kötelezőn felül vállalt 
minimális létszámát,”

 (2) A Hhvtv. 49. § (3) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A halgazdálkodási terv tartalmazza]
„j) a  helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek – ha erre jogszabály lehetőséget ad – a  jogszabályban 
meghatározott korlátozásokat enyhítik,
k) a helyi horgászrendben, illetve helyi halászrendben szereplő, e törvényre és végrehajtására kiadott rendeletre való 
hivatkozást.”

11. §  A Hhvtv. a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) A 24. § (2) bekezdése, valamint a 26. § (2) bekezdése szerinti alhaszonbérbe adás esetén a haszonbérlőt 
nem terheli halgazdálkodási terv készítési kötelezettség, amennyiben az  alhaszonbérbe adás a  haszonbérleti 
szerződés hatálybalépésének napjától számított 60 napon belül megvalósul, ebben az  esetben a  halgazdálkodási 
terv készítési kötelezettség az  alhaszonbérlőt terheli. E  rendelkezés a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 
halászati őrzését nem érinti, annak működését biztosítani kell.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti, a  haszonbérleti szerződés és az  alhaszonbérleti szerződés hatálybalépése közötti 
legfeljebb 60 napos időtartam alatt az  adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogási tevékenység 
– a  haszonbérlő hozzájárulásával – a  nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó szabályok szerint 
végezhető.”

12. § (1) A Hhvtv. 56. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés szerinti halászati őri vizsga érvényességét a  halászati őr működési helyének, illetve 
illetékességének megváltozása nem érinti.”

 (2) A Hhvtv. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Állami alkalmazásban álló halászati őr
a) feladat- és hatáskörében országos illetékességgel eljárhat,
b) a  hal származását bármely természetes vagy jogi személynél – beleértve a  hal forgalmazásával, fuvarozásával, 
étkezési célú feldolgozásával és értékesítésével foglalkozókat is – ellenőrizheti, valamint a tevékenység végzésének 
helyére beléphet, és
c) feladatteljesítése során az  árvízvédelmi töltést – beleértve a  forgalomtól elzárt területeket is – engedély nélkül 
használhatja.”

 (3) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:]
„c) a  kifogható mérettartományon kívüli, a  területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a  tilalmi időben 
kifogott, valamint a  védett halat és más hasznos víziállatot a  vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az  élettelen 
halat elismervény ellenében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint elvenni,”

 (4) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a (7) bekezdés a következő f ) ponttal 
egészül ki:
[Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:]
„e) a  horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az  állami horgászjegyet, turista 
állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki
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ea) tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik vagy halászik, ideértve a  megengedettnél 
több horgászkészség vagy halászeszköz használatát,
eb) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,
ec) kíméleti területen horgászik vagy halászik,
ed) tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
ee) védett hal egyedét kifogja,
ef ) általános tilalmi időben horgászik vagy halászik,
eg) a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi, vagy
eh) a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja,
f ) az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, a vízpartról élve elszállítani 
megkísérelt halat abba a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe visszaengedni, amelyből a halat kifogták, vagy 
elismervény ellenében elvenni és gyorsan, kíméletesen leölni.”

 (5) A Hhvtv. 56. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a halászati őr jogosult a (7) bekezdésben foglalt intézkedése keretében 
megismert személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.”

 (6) A Hhvtv. 56. §-a a következő (13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve alkalmazásában álló állami halászati őr a  jogellenes 
halgazdálkodási tevékenység felderítése érdekében próbavásárlást végezhet. A  próbavásárláshoz az  állami 
halászati őr közreműködő személyt vehet igénybe. A  közreműködő személy részére a  közreműködést igénybe 
vevő halgazdálkodási hatóság megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő nevét, továbbá azt, hogy 
mely forgalmazónál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt. A közreműködő személyre a halgazdálkodási hatóság 
ügyintézőjére vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(14) Próbavásárlás esetén az állami halászati őr az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, 
ezzel egyidejűleg a  forgalmazó képviseletében eljáró személy a  termék visszavétele mellett köteles a  vételárat 
visszatéríteni. Ha a  próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenőrzés során a  termék károsodik, részben vagy 
egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek minősül.”

13. §  A Hhvtv. a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A.  § (1) A  halászati őr a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének őrzése 
érdekében az 56. § (7) bekezdés f ) pontja szerinti tevékenysége során a kép-, video-, illetve hangrögzítő készüléket 
a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltetheti:
a) a kép-, video-, illetve hangfelvétel rögzítése a jogsértő cselekmények megelőzését vagy bizonyítását szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem 
érhető el,
c) a  készülék alkalmazása az  a)  pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig 
terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
(2) Az (1) bekezdés alapján rögzített felvételhez – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a halászati 
őr, a halgazdálkodásra jogosult és a halgazdálkodási hatóság férhet hozzá, az más részére nem továbbítható.
(3) Az  (1)  bekezdés alapján rögzített felvételt tárolni kell abból a  célból, hogy az  a  rögzítés helyszínén elkövetett 
jogsértő cselekmény miatt indult eljárásban bizonyítékul felhasználható legyen. A  megismert adatokat és 
a  felvételeket a  halászati őr, a  halgazdálkodásra jogosult és az  eljáró halgazdálkodási hatóság 5 évig kezeli, ezt 
követően a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható.
(4) Bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából előterjesztett, az (1) bekezdés 
alapján rögzített felvétel megismerésére irányuló megkeresésére a  rögzített felvétel másolatát a  megkereső szerv 
számára haladéktalanul meg kell küldeni.”

14. §  A Hhvtv. 57. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti halászati őri vizsga érvényességét a  társadalmi halőr működési helyének 
megváltozása nem érinti. Az a társadalmi halőr, aki az 56. § (2) bekezdés szerinti halászati őri vizsgával rendelkezik, 
a (2) bekezdés a) pontjában előírt halászati őri vizsga letételére nem köteles.”

15. §  A Hhvtv. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59.  § (1) Valamennyi halnak és halterméknek a  forgalmazás során meg kell felelnie a  tenyésztett víziállatokra és 
az  azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a  víziállatokban előforduló 
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egyes betegségek megelőzéséről és az  azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak, 
valamint az  Európai Unió közvetlenül is alkalmazandó jogi aktusában meghatározott fogyasztói tájékoztatási 
követelményeknek.
(2) A forgalmazás során az eltérő beszerzésből származó valamennyi hal és haltermék csak elkülönítetten tárolható.”

16. §  A Hhvtv. a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A.  § A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a  Balatoni Halászati Zrt. tekintetében az  államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a miniszter gyakorolja.”

17. §  A Hhvtv. 61. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során]
„n) azonnali eljárási cselekmény érdekében a helyszíni szemlét a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott 
tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja;”

18. §  A Hhvtv. a 62. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„19/A. Egyes eljárási rendelkezések
62/A. § Halgazdálkodási hatósági ügyben
a) a kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő,
b) legfeljebb két ízben van helye hiánypótlásra felhívásnak.
62/B. § (1) A halgazdálkodási hatóság felfüggeszti az eljárását, ha a halgazdálkodási hatósági ügy előkérdését más 
szerv büntetőeljárásban folytatott eljárása képezi.
(2) A  halgazdálkodási hatóság a  határozatát hivatalból a  jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével 
is módosíthatja vagy visszavonhatja illetve szakhatóságként a  döntést hozó hatóságnál kezdeményezheti 
a  közreműködésével kiadott határozat módosítását vagy visszavonását abban az  esetben, ha az  őshonos 
halállomány fennmaradását és természetes módon történő megújulását, gyarapodását, a  hal és élőhelyének 
védelmét akadályozó szempontok azt szükségessé teszik.
(3) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, a  teljesítés 
elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást elrendelő hatóság.”

19. § (1) A Hhvtv. 63. § (3) bekezdése a következő s)–x) ponttal egészül ki:
[A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott 
forrást a miniszter a következőkre fordítja:]
„s) a  halfogyasztást ösztönző nemzeti program kialakítása, halra, haltermékre, halkereskedelemre vagy halból 
készült ételekre vonatkozó nemzeti minőségrendszerek, illetve védjegyek támogatása,
t) halat, horgászatot, valamint halászatot bemutató muzeális gyűjtemények, illetve bemutató intézmények, 
épületek, létesítmények létrehozásának támogatása,
u) halat, horgászatot, valamint halászatot ábrázoló művészeti alkotások létrehozásának támogatása,
v) halgazdálkodási és halvédelmi kutatások támogatása,
w) a halgazdálkodási szakpolitikát meghatározó nemzetközi szervezetekben Magyarország tagságának támogatása,
x) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület tulajdonjogának kiemelt halgazdálkodási vagy halvédelmi érdekből, 
adásvételi szerződéssel állami tulajdonba történő átruházása.”

 (2) A Hhvtv. 63. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti bevétel a  halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének bevétele, 
amelyet a következőkre fordít:]
„b) az állami halőri szolgálat működtetése.”

20. §  A Hhvtv. 20. alcíme a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A.  § A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve a  63.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti 
díjbevételeiről és annak a 63. § (4) bekezdésében meghatározott felhasználásáról a tárgyévet követő év június 30-ig 
a miniszter részére részletes szakmai és költségvetési beszámolót készít.”

21. §  A Hhvtv. a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A.  § A halgazdálkodási hatósági eljárás keretében elkobzott, ideiglenesen visszatartott vagy tulajdonosa által 
hátrahagyott horgászkészséget, halászeszközt, egyéb eszközt – ha az  erről szóló döntés jogerőre emelkedésének 
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vagy a hátrahagyott eszköz elkobzásának, ideiglenes visszatartásának vagy megtalálásának időpontjától számított 
hat hónapon belül nem jelentkezik érte tulajdonosa – a halgazdálkodási hatóság jogosult megsemmisíttetni vagy 
a tulajdonos nevében és helyett rendelkezni vele.”

22. §  A Hhvtv. 66. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha]
„h) a 10. § (3) bekezdés szerint előírt kötelezettségének teljesítését a határozat kézhezvételétől számított 60 napon 
belül nem kezdi meg.”

23. § (1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki]
„f ) a  halgazdálkodási kíméleti területen a  tilalom feloldásáig halászati, horgászati vagy egyéb tevékenységet  
– ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát –, vadászatot, fürdőzést végző;”
[személlyel szemben.]

 (2) A  Hhvtv. 67.  § (1)  bekezdés n)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és az  (1)  bekezdés a  következő 
o)–q) ponttal egészül ki:
[A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki]
„n) a  halfogásra alkalmas horgászkészséget vagy aktív halászeszközt annak halfogási célú használata során 
folyamatos felügyelet nélkül hagyó,
o) az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, jogszerűen kifogott halat 
a vízpartról nem leölve elszállító,
p) a kifogott halat korábban kifogottal kicserélő,
q) az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt meghatározás szerint kívülről akasztott halat megtartó”
[személlyel szemben.]

 (3) A Hhvtv. 67. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki az  igazolatlan eredetű, nem nyomon követhető halat, 
halterméket vagy más hasznos víziállatot forgalmazó természetes vagy jogi személlyel szemben.
(5) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki a 38. § (2) bekezdése alapján kiadott halászati engedély 
38.  § (3)  bekezdésében meghatározott rendelkezését megsértő természetes személlyel vagy jogi személlyel 
szemben.”

24. §  A Hhvtv. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Három éven belüli ismételt halgazdálkodási, halvédelmi jogsértés elkövetése esetén a bírság összege legalább 
a  korábban kiszabott bírság másfélszerese, de legfeljebb az  e  törvényben foglalt kiszabható bírság legmagasabb 
mértéke.”

25. §  A Hhvtv. a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A.  § A halgazdálkodási hatóság a  halgazdálkodási bírság és a  halvédelmi bírság kiszabása során megismert 
személyes adatokat a halgazdálkodási bírság esetén 15 évig, a halvédelmi bírság esetén 5 évig kezeli.”

26. §  A Hhvtv. 70. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A halgazdálkodási hatóság figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont személyt, ha]
„b) halfogásra jogosító okmányok nélkül bemutatási vagy ökológiai célból halászott vagy más hasznos víziállatot 
forgalmazási célból gyűjtött, de a  halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a  halászat vagy 
a  gyűjtés időpontjában érvényes halászati engedélyét, fogási naplóját, valamint a  személyazonosság igazolására 
szolgáló arcképes igazolványát, és amennyiben az  ellenőrzés időpontjáig a  fogási naplóban rögzítendő, de nem 
rögzített halat, illetve a más hasznos víziállatot nem tartotta meg,”

27. §  A Hhvtv. 71. §-a a következő 3–5. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben]
„3. határozza meg az  egyenáramú elektromos eszközzel végzett, tudományos kutatási, valamint az  egyéb célú 
halfogási engedély kiadásának részletes szabályait;
4. határozza meg a  halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szempontjait és 
kijelölésére irányuló eljárás részletes szakmai és eljárási szabályait;
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5. határozza meg a  halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére irányuló eljárás részletes szakmai és eljárási 
szabályait.”

28. §  A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38–44. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„38. az  államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a  tulajdonosi 
ellenőrzésre, valamint haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat;
39. az  akvakultúrás termeléshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségekre, továbbá az  adatok gyűjtésére 
vonatkozó részletes szabályokat;
40. a  halgazdálkodási vízterületről kifogott halak és más hasznos víziállatok haltermelési létesítménybe történő 
telepítésének részletes feltételeit;
41. az  egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos érintésvédelmi 
felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;
42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;
43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;
44. az idegenhonos inváziós halfajok visszaszorítására alkalmas program feltételeit.”

29. § (1) A Hhvtv. 74. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti jogosult halgazdálkodási jogáról a  halgazdálkodási hatóság felé tett nyilatkozatával 
lemondhat.”

 (2) A Hhvtv. 74. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  e  törvény hatálybalépését megelőzően létrejött olyan társult halászati jog esetén, amelynél a  halászati 
jog gyakorlásának alapját képező ingatlan, illetve ingatlanok tekintetében az  állami tulajdonjog hányada nem 
haladja meg az 50%-ot, a halgazdálkodási jog gyakorlása körében az államot a halgazdálkodási hatóság országos 
illetékességű szerve képviseli, amennyiben meghaladja az  50%-ot, a  miniszter által meghatalmazott személy 
képviseli.”

30. § (1) A Hhvtv.
a) 2. § 3. pontjában a „nyomtatvány” szövegrész helyébe az „űrlap” szöveg,
b) 2. § 9. pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „bemutatási” szöveg,
c) 40.  § (1)  bekezdésben az  „az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet” szövegrész helyébe 

„a kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a  horgászok és a  horgász egyesületek országos 
érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az állami horgászjegy 
és a horgász fogási napló forgalmazásával megbízott” szöveg,

d) 44. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges, illetve jogerős” szöveg,
e) 45.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  pontjában a  „kereskedelmi, ökológiai, valamint szelektív célú halászat” 

szövegrész helyébe a „bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más hasznos 
víziállat forgalmazási célú gyűjtése” szöveg,

f ) 45. § (1) bekezdés a) pont ac) pontjában a „horgászjegyet” szövegrész helyébe a „horgászjegyet vagy a turista 
állami horgászjegyet” szöveg,

g) 45.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „fogási naplót” szövegrész helyébe a „fogási naplót vagy a  turista állami 
horgászjegyet és a fogási naplót” szöveg,

h) 54. § (4) bekezdés b) pontjában a „feljogosított” szövegrész helyébe a „megbízott” szöveg,
i) 56.  § (7)  bekezdés d)  pontjában a  „horgászrendet” szövegrész helyébe a  „horgászrendet vagy helyi 

halászrendet” szöveg
lép.

 (2) A Hhvtv.
a) 57.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „halgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a „működési helye szerinti 

halgazdálkodási hatóság” szöveg,
b) 58.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében a „hal vagy haltermék” szövegrész helyébe a „hal, haltermék, vagy más 

hasznos víziállat” szöveg,
c) 63. § (3) bekezdés c) pontjában a „halfajok” szövegrész helyébe a „halfajok, más hasznos víziállatok” szöveg,
d) 65. § f ) pontjában a „lefoglalását” szövegrész helyébe a „lefoglalását, zár alá vételét” szöveg,
e) 65. § h) pontjában a „lefoglalhat” szövegrész helyébe a „lefoglalhat, zár alá vehet” szöveg,
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f ) 69. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
g) 72. § (1) bekezdés 10. és 30. pontjában a „fogási napló” szövegrész helyébe a „papíralapú és az elektronikus 

fogási napló” szöveg,
lép.

31. § (1) Hatályát veszti a Hhvtv. 21/A. alcíme.
 (2) Hatályát veszti a Hhvtv.

a) 38. § (7) bekezdése,
b) 52. § (4) bekezdése,
c) 58. § (4) bekezdésében az „az állategészségügyi hatóság közreműködésével” szövegrész,
d) 58. § (5) bekezdésében a „szálláshely vagy” szövegrész,
e) 63. § (4) bekezdés c) pontja,
f ) 67. § (1) bekezdés d) pontjában az „a törvény által” szövegrész,
g) 67. § (1) bekezdés j) pontja,
h) 69. § (3) bekezdése,
i) 72. § (1) bekezdés 9. pontjában az „eljárással összefüggő” szövegrész,
j) 72. § (1) bekezdés 29. pontjában a „ , továbbá az engedélyezésére vonatkozó szabályokat” szövegrész,
k) 74. § (8) bekezdése.

32. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 9. § (2) bekezdése, a 17. és 18. §, a 30. § (1) bekezdés d) pontja, a 30. § (2) bekezdés d)–f ) pontja, a 31. § 

(1) bekezdése, valamint a 31. § (2) bekezdés b) és h) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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