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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. §
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Btk.  422. §-a a  következő  [(1a)  bekezdéssel  egészül  ki:](1)  bekezdése helyébe a  következő
rendelkezés lép:

[„(1a) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok
vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából

a) nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy területet,
továbbá – a közösségi közlekedési eszköz kivételével – járművet titokban átkutat,
b)  nyilvános  vagy  a  közönség  részére  nyitva  álló  helyen  kívül  más  helyiségben  vagy
területen,  továbbá  –  a  közösségi  közlekedési  eszköz  kivételével  –  járművön  történteket
titokban technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti.”]

„  (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése
céljából

a)  helyiséget  vagy  ehhez  tartozó  bekerített  helyet  a  jogosult,  illetve  a  használó  tudta  és
beleegyezése nélkül titokban átkutat,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



b)  helyiséget  vagy  ehhez  tartozó  bekerített  helyet  a  jogosult,  illetve  a  használó  tudta  és
beleegyezése nélkül, technikai eszköz alkalmazásával megfigyel vagy az ott történteket rögzíti,
c)  más  közlést  tartalmazó  zárt  küldeményét  felbontja  vagy  megszerzi,  és  annak  tartalmát
technikai eszközzel rögzíti,
d) elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított
vagy azon tárolt adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Indokolás 

Mint ahogy azt a javaslat általános vitája során is említettem, a kormányzati  módosítás nem
kezeli  azon  személyiségi  joggal  kapcsolatos  helyzetet,  amikor  valaki  titokban  például  egy
bevásárlóközpont  női  mosdójában  helyez  el  illegálisan  kamerát.  A Jobbik  korábbi,  önálló
indítványként benyújtott szabályozása szigorúbb és jobban lefedi a szabályozandó területet, így
ennek elfogadására teszek javaslatot.
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