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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi
együttműködést szabályozó törvények módosításáról szóló T/17572. számú törvényjavaslathoz
az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Cstv. a következő 83/T. [§-al]§-sal egészül [ki]ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Nbjt. 42. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Nbjt. 38-42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A bíróság vagy az ügyész az átadott büntetőeljárás folytatását rendeli el, ha
a) az átvevő külföldi  állam a  [büntetőeljárást]büntetőeljárás átvételével  kapcsolatos döntését
visszavonja,”



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Nbjt. 44. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Nbjt. 43. és 44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A büntetőeljárás átvételével kapcsolatos egyeztetésre a 39.  [§]§-t és a 40. § (1) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 61. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(3) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a bíróság csak abban az esetben jogosult,
ha  azt  a  megkereső  igazságügyi  hatóság  kifejezetten  kéri,  vagy  a  kért  eljárási  cselekmény
végrehajtására a magyar jogszabályok alapján a [bírság]bíróság jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 61. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„  (5) Magyarország a megkereséseket magyar nyelven fogadja. A Magyarország által előterjesztett
megkeresést a megkeresett állam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére lefordítva
kell előterjeszteni.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 63. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„63. §
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(1)  Ha  e  törvény  eltérően  nem  rendelkezik, az  eljárási  jogsegély  iránti  megkeresés  közvetlen
előterjesztésére a büntetőeljárás megindítását követően a vádemelésig az ügyészség, azt követően a
bíróság jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 63/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„63/E. §

(1)  A  magyar  igazságügyi  hatóság  az  eljárási  jogsegély  iránti  megkeresés  teljesítése  során
megszerzett  bizonyítási  [eszközt]eszköz,  valamint  az  azzal  kapcsolatos  iratok  átvételéről
[egyeztetés]egyeztetést kezdeményezhet.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 63/G. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(5) Az eljárási  jogsegély iránti  megkeresés teljesítésével összefüggésben a magyar igazságügyi
hatóság [általa ]által a külföldi hatóságnak megtérített költség bűnügyi költség.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 64. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„64. §

Az eljárási jogsegély formái különösen:
b)  fogvatartott  személy  ideiglenes  átadása  az  eljárási  jogsegély  iránti  megkeresést  teljesítő
államba,”
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 74. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„74. §

(1)  A  megkereső  igazságügyi  hatóság  által  a  sértettnek  vagy  az  arra  jogosultnak  történő
visszaszolgáltatás  érdekében  előterjesztett  eljárási  jogsegély  iránti  megkeresés  teljesítésére  az
ügyészség  rendelkezik  hatáskörrel.  A teljesítésre  az  az  ügyészség  rendelkezik  illetékességgel,
amelynek területén a megkeresésben megjelölt tárgy vagy a vagyontárgy található.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 74. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresés akkor teljesíthető, ha a megkereső igazságügyi
hatóság,

a) a sértett vagy az arra jogosult tulajdonjogát kétséget kizáróan igazolja, és”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nbjt. 74. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nbjt. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(5)  Ha  a  rendelkezésre  álló  adatok,  illetve  a  külföldi  hatósággal  történő  egyeztetés  alapján  a
lefoglalás  a  Be.  155.  §  (1)  bekezdése  alapján  megszüntethető  és  a  lefoglalt  tárgy,  illetve
vagyontárgy a Be. 155. § (2) bekezdése, vagy a megkereső igazságügyi  hatóság rendelkezésére
figyelemmel a Be.  155.  §  (3)  bekezdése  alapján kiadható,  az ügyész,  illetve – az ügyész vagy
törvény rendelkezése alapján – a lefoglalást elrendelő hatóság a lefoglalást megszünteti és a tárgyat,
illetve a vagyontárgyat a sértettnek, vagy a megkereső igazságügyi hatóság rendelkezése alapján az
arra jogosultnak visszaszolgáltatja.”
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Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: elhagyás

[10. §

Az Nbjt. 76. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  Nemzetközi  szerződés  vagy  viszonosság  hiányában  Magyarország  a  megkereséseket
magyar nyelven fogadja.”]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Be. 166. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A Be. 166. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jegyzőkönyvet az ügyész vagy a nyomozó hatóság eljáró tagja szükség esetén kijavítja vagy
kiegészíti,  a  kijavítást  és  a  kiegészítést  aláírja,  és  arról  az  érdekelteket  értesíti.  [A ]Akik  a
nyomozási  cselekményen  jelen  voltak, a  jegyzőkönyv  általuk  történt  megismerését  követően  a
jegyzőkönyv  kijavítását  vagy  kiegészítését  indítványozhatják.  A kijavítást  a  jegyzőkönyvben  a
kijavítás dátumának megjelölésével fel kell jegyezni, vagy az indítvány elutasítását az iratokban fel
kell tüntetni. Elektronikus irat kijavítását vagy kiegészítését a kijavítandó vagy kiegészítendő rész
megjelölésével külön elektronikus iratban kell elkészíteni.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § j)-m) pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A Be.
j)  262.  §  (4)  bekezdésében  az  „ügydöntő  határozat  indokolást  is  tartalmazó  kiadmányát”
szövegrész helyébe az „indokolást is tartalmazó ügydöntő határozatot” szöveg és az „a határozat
indokolást  is  tartalmazó  kiadmányát”  szövegrész  helyébe  az  „az  indokolást  is  tartalmazó
határozatot” szöveg,
k) 369. § (1) bekezdésében a „határozatainak kiadmányait” szövegrész helyébe a „határozatát”
szöveg és a „határozatának kiadmányaival” szövegrész helyébe a „határozatával” szöveg,
l) 395. § (3) bekezdésében a „határozatának kiadmányait” szövegrész helyébe a „határozatát”
szöveg és a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyébe a „határozatával” szöveg,
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m) 429. § (2) bekezdésében a „határozatának kiadmányait” szövegrész helyébe a „határozatát”
szöveg és a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyébe a „határozatával” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

37. §

Hatályát veszti a Be.
a) 69/A-69/D. §-a és az azt megelőző alcím címe,

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az  Európai  Unió  bűnüldözési  információs  rendszere  és  a  Nemzetközi  Bűnügyi  Rendőrség
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV.
törvény [(a továbbiakban: NEBEK tv.) ]14/F. § [(1) és (8) ](1)-(8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - NEBEK tv. 14/F. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az  Európai  Unió  bűnüldözési  információs  rendszere  és  a  Nemzetközi  Bűnügyi  Rendőrség
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV.
törvény  (a  továbbiakban:  NEBEK  tv.)  14/F.  §  (1)  és  (8)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:

„(6)  Ha  nemzetközi  szerződés  lehetővé  teszi  a  találatot  elérő  szerv  a  nemzetközi  bűnügyi
együttműködésről  szóló  1996.  évi  XXXVIII.  törvény 73.  §-ában foglaltak  alapján  a  lefoglalást
megszünteti,  ha  az  adatokat  elhelyező  ország  külföldi  központi  hatósága  által  rendelkezésre
bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy a lefoglalás a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény (a továbbiakban: Be.) 155. § (1) bekezdése alapján megszüntethető és a lefoglalt dolog

b) külföldi hatóság rendelkezése szerint, a Be. 155. § (3)  [bekezdés]bekezdése alapján a dolog
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kiadása iránt alapos igényt bejelentő részére
kiadható.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - NEBEK tv. 14/F. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az  Európai  Unió  bűnüldözési  információs  rendszere  és  a  Nemzetközi  Bűnügyi  Rendőrség
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV.
törvény  (a  továbbiakban:  NEBEK  tv.)  14/F.  §  (1)  és  (8)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:

„(8)  Ha  az  adatokat  elhelyező  ország  külföldi  központi  [hatóság]hatósága az  (5)  bekezdésben
meghatározott  határidőn  belül  a  (6)  bekezdés  alkalmazásához szükséges  adatokat  nem bocsátja
rendelkezésre vagy az eljárási jogsegély iránti megkeresést nem terjeszti elő, a találatot elérő szerv
a lefoglalást megszünteti, és a lefoglalt tárgyat annak rendeli kiadni, akitől lefoglalta. A találatot
elérő szerv a lefoglalás megszüntetéséről a külföldi központi hatóságot és az ügyészt tájékoztatja.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § - Szjstv. 27. § (1b) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

46. §

Az Szjstv. 27. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1b)  Az  Európai  Unió  tagállamaitól  érkező  külföldi  határozatot  pénzbírságot  kiszabó  külföldi
határozatnak kell tekinteni, és a végrehajtását a központi hatóság átveszi, ha a végrehajtás átvételét

b) szabálysértés elkövetését megállapító vagy azon alapuló tagállami határozatban megállapított
eljárási költség, vagy

vonatkozásában kezdeményezik.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (1) bekezdés új módnyitó
Módosítás jellege: kiegészítés

47. §

(1) Az Szjstv. 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külföldi határozat végrehajtásának átvételét meg kell tagadni, ha)
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

49. §

Hatályát veszti az Szjstv.
a) 4. § (2) [bekezdésében ]bekezdés e) pontjában az „és bélyegzőlenyomatát” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Btk. 92/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A Btk. IX. Fejezete a 92/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A beszámításnál
a) egy napi szabadságvesztés egy napi elzárásnak, négy óra közérdekű munkának, egy napi tétel
pénzbüntetésnek, hat óra jóvátételi munkának vagy egy napi javítóintézeti nevelésnek,
b) egy napi elzárás egy napi szabadságvesztésnek, négy óra közérdekű munkának, egy napi tétel
pénzbüntetésnek, hat óra jóvátételi munkának vagy egy napi javítóintézeti nevelésnek,
c) négy óra közérdekű munka egy napi szabadságvesztésnek, egy napi elzárásnak, egy napi tétel
pénzbüntetésnek, hat óra jóvátételi munkának vagy egy napi javítóintézeti nevelésnek,
d)  egy napi  tétel  pénzbüntetés  egy napi  szabadságvesztésnek,  egy napi  elzárásnak,  négy óra
közérdekű munkának, hat óra jóvátételi munkának vagy egy napi javítóintézeti nevelésnek,
e) egy napi javítóintézeti nevelés egy napi szabadságvesztésnek, egy napi elzárásnak, négy óra
közérdekű munkának, egy napi tétel pénzbüntetésnek vagy hat óra jóvátételi munkának,
f)  hat  óra  jóvátételi  munka  egy  napi  szabadságvesztésnek,  egy  napi  elzárásnak,  négy  óra
közérdekű munkának, egy napi tétel pénzbüntetésnek vagy egy napi javítóintézeti nevelésnek,

felel meg.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

61. §

A Btk.
g) 399. § (4) bekezdés c) pontjában, 400. § (2) bekezdés b) pontjában, 402. § (2) bekezdésében és
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403.  §  (3)  bekezdésében a  „tőzsdei,  elszámolóházi,  központi  [értéktári]értéktári" szövegrész
helyébe a „tőzsdei, központi értéktári” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - EUtv. 71/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az EUtv. 71/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71/E. §

(1)  A  tagállami  igazságügyi  hatóság  által,  a  sértettnek  vagy  az  arra  jogosultnak  történő
visszaszolgáltatás  érdekében  előterjesztett  jogsegély  iránti  megkeresése  alapján  a  magyar
igazságügyi hatóság lefoglalja azt a tárgyat, illetve vagyontárgyat,

a) amely tekintetében a tagállami igazságügyi hatóság a sértett vagy az arra jogosult tulajdonjogát
kétséget kizáróan igazolta, és”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - EUtv. 71/E. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az EUtv. 71/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a rendelkezésre álló  adatok,  illetve a  tagállami hatósággal  történő egyeztetés  alapján a
lefoglalás  a  Be.  155.  §  (1)  bekezdése  alapján  megszüntethető  és  a  lefoglalt  tárgy,  illetve
vagyontárgy a  Be.  155.  §  (2)  bekezdése, vagy a  tagállami  igazságügyi  hatóság  rendelkezésére
figyelemmel a Be.  155.  §  (3)  bekezdése  alapján kiadható,  az ügyész,  illetve – az ügyész vagy
törvény rendelkezése alapján – a lefoglalást elrendelő hatóság a lefoglalást megszünteti és a tárgyat,
illetve a vagyontárgyat a sértettnek  vagy a tagállami igazságügyi hatóság rendelkezése alapján az
arra jogosultnak visszaszolgáltatja.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

73. §
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Az EUtv. [a 71/E. §-t követően ]36/I. alcíme a következő 71/F. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - EUtv. 74. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

Az EUtv. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„74. §

(1)  A  felügyeleti  intézkedés  végrehajtásának  átvételére  irányuló  jogsegély  [irányuló]iránti
megkeresés teljesítésére a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén
működő járásbíróság, valamint Budapesten és a 73. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén a
Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - EUtv. 86. §
Módosítás jellege: módosítás

74. §

Az EUtv. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„86. §

A  felügyeleti  intézkedést  elrendelő  tagállami  határozat  [elismerése  és  ]végrehajtása  során
Magyarország területén felmerülő bűnügyi költséget a magyar állam viseli.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - EUtv. 103. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78. §

Az EUtv. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A [határozatot]határozat és a [tanúsítványt]tanúsítvány bármely olyan módon megküldhető,
amely  lehetővé  teszi  a  megkeresés  hitelességének  megállapítását.  E  rendelkezést  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.”
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Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § - EUtv. 105. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az EUtv. 104. és 105. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  A  megkeresés  [továbbírására]továbbítására,  valamint  a  tagállami  hatósággal  történő
kapcsolattartásra a 104. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - EUtv. 179. § 25. pont
Módosítás jellege: módosítás

83. §

Az EUtv. 179. §-a a következő 25. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)

„25.  a  terrorizmus  elleni  küzdelemről,  a  2002/475/IB  tanácsi  kerethatározat  felváltásáról,
valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § l) pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az EUtv.
l) 98. § (3) bekezdésében az [„(1) bekezdés” ]„Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe [a „(2)
bekezdés” ]az „A (2) bekezdésben” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § n) pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §
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Az EUtv.
n) 101. § (2) bekezdésében  [az]a „határozatot  a  tanúsítvánnyal  együtt”  szövegrész helyébe a
„tanúsítványt” szöveg, valamint a „lefordított határozatot és tanúsítványt” szövegrész helyébe a
„határozatot és a lefordított tanúsítványt” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

Hatályát veszti az EUtv.
a) 5. § (3) bekezdésében az „elismerését és” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Hatályát veszti az EUtv.
f) 93. § [(3)](2) bekezdésében az „elismerésére és” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § új p) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

Hatályát veszti az EUtv.
p) 98. § (4) bekezdés b) pontjában az „elismeréséről és” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

16. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása
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Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Büntető Törvénykönyvről  szóló 2012.  évi  C.  törvény hatálybalépéséhez  kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény a következő
2/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

109. §

A Bv. tv. [az ]V. [Fejezet ]Fejezete a 180. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § c) és d) pont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Bv. tv.
c)  10/A.  §  (5)  bekezdésében  az  „igényt  írásban  a  fogvatartás  helye”  szövegrész  helyébe  az
„igényt írásban, a külön jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon, a
fogvatartás helye” szöveg[ lép],
d) 10/B. § (6) bekezdésében a „kifizetése céljából, a kártalanítás kifizetését követő harminc napig
kezelheti.”  szövegrész  helyébe  a  „kifizetése  céljából,  a  fejezeti  kezelésű  előirányzat  terhére
történő  kifizetések  bizonylatainak  külön  jogszabályban  rögzített  megőrzési  határidejéig
kezelheti.” szöveg[ lép],

lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Bv. tv.
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j) 140. § (1) bekezdésében [a]az „Az elítéltet” szövegrész helyébe [a]az „Az elítélt” szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § l) és új m) pont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Bv. tv.
l) 301. § (1) bekezdésében a „296. § rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „296. § (1) bekezdés c)
pontjának  és  (2)  bekezdésének  rendelkezéseit”  szöveg,[  és  a  301.  §  (4)  bekezdésében  a
„szabadságvesztés-büntetést  tölt  –  ideértve  a  közérdekű  munka  vagy  a  pénzbüntetés
helyébe lépő szabadságvesztést is –, a várható” szövegrész helyébe a „ szabadságvesztést –
ideértve a közérdekű munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést is – vagy
elzárást tölt, a várható” szöveg,]
m) 301. § (4) bekezdésében a „szabadságvesztés-büntetést tölt – ideértve a közérdekű munka
vagy  a  pénzbüntetés  helyébe  lépő  szabadságvesztést  is  –,  a  várható”  szövegrész  helyébe  a
„szabadságvesztést  –  ideértve  a  közérdekű  munka  vagy  a  pénzbüntetés  helyébe  lépő
szabadságvesztést is – vagy elzárást tölt, a várható” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § n) és o) pont, valamint új p) pont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Bv. tv.
n) 346.  [§(1) ]§ (1)  bekezdésében  [a „ A ]az „A javítóintézeti nevelést e törvény” szövegrész
helyébe  [a „ A ]az „A javítóintézeti nevelést a bíróság jogerős ügydöntő határozata alapján, e
törvény” szöveg,
o) 432.  §  (4) bekezdésében a „rendbírság helyébe lépő elzárás halasztására engedélyezett idő.”
szövegrész  helyébe  a  „rendbírság  helyébe  lépő  elzárás  halasztására  vagy  félbeszakítására
engedélyezett idő.” szöveg,
p) 436. § (10) bekezdés b) pontjában a „kérelem beérkezésekor a jogsértés” szövegrész helyébe a
„kérelem benyújtásakor a jogsértés” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. §
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Módosítás jellege: módosítás

124. §

(1)  Az európai  uniós  és  a  nemzetközi  bűnügyi  együttműködést  szabályozó törvények,  és  ehhez
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény
(a továbbiakban: 2017. évi XXXIX. törvény) 9. §-ának az Nbjt. 46. § (2) bekezdését [megállapító
rendelkezésében]módosító rendelkezése az „555. § (2) bekezdés b), d) és j) pontjában” szövegrész
helyett az „555. § (2) bekezdés d) és j) pontjában” [szöveg]szöveggel lép hatályba.

(2)  A  2017.  évi  XXXIX.  törvény  13.  §-ának  az  Nbjt.  51.  §  (3)  bekezdését  [megállapító
rendelkezésében]módosító rendelkezése az „ülést tart.” szövegrész helyett az „ülést tart, amelyen
az ügyész részvétele kötelező.” [szöveg]szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § - EUtv. 122/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

132. §

A 2017. évi XXXIX. törvény 76. §-ának az EUtv. 122/B. §-át megállapító rendelkezése a következő
szöveggel lép hatályba:

„122/B. §

(1) 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]rendelkezései alapján
határozza meg, ha annak időpontja megelőzi a feltételes szabadságra bocsátás magyar jogszabályok
alapján meghatározható legkorábbi időpontját.”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § - EUtv. 140/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

134. §

A 2017. évi XXXIX. törvény 76. §-ának az EUtv. 140/A. §-át megállapító rendelkezése a következő
szöveggel lép hatályba:

„(6)  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 vagy közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegés, a bíróság a
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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.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A 2017.  évi  XXXIX.  törvény 76.  §-ának az  EUtv.  140/D.  §-át  megállapító  rendelkezése  a
következő (2a) és (2b) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 137. §
Módosítás jellege: módosítás

137. §

(1)  A  2017.  évi  XXXIX.  törvény  76.  §-ának  az  EUtv.  108.  §  a)  pontját  megállapító
[rendelkezésében]rendelkezése az „555. § (2) bekezdés b), d) és j) pontjában” szövegrész helyett
az „555. § (2) bekezdés d) és j) pontjában” [szöveg]szöveggel lép hatályba.

(2)  A 2017.  évi  XXXIX.  törvény  76.  §-ának  az  EUtv.  113/B.  §  (2)  bekezdését  megállapító
[rendelkezésében]rendelkezése az  „eredeti  vagy  hitelesített  másolatát”  szövegrész  helyett  az
„eredeti példányát vagy hitelesített másolatát” [szöveg]szöveggel lép hatályba.

(3)  A 2017.  évi  XXXIX.  törvény  76.  §-ának  az  EUtv.  119/B.  §  (4)  bekezdését  megállapító
[rendelkezésében]rendelkezése az  „eredeti  vagy  hitelesített  példányát”  szövegrész  helyett  az
„eredeti példányát vagy hitelesített másolatát” [szöveg]szöveggel lép hatályba.

[(4)  A 2017. évi  XXXIX. törvény 76. §-ának az EUtv.  140/A. § (5) bekezdését  megállapító
rendelkezésében  a  „szabálysértés,”  szövegrész  helyett  a  „szabálysértés  vagy  közigazgatási
bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegés,” szöveg lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-59. §, a 61. § d)-g) pontja, a 62-106. § és a [62]108-123. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

16



Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § 1-6. pont
Módosítás jellege: módosítás

140. §

E törvény
1.  44-49.  és  128.  §-a  a  kölcsönös  elismerés  elvének a  pénzbüntetésekre  való  alkalmazásáról
szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak,
2. [60]59. §-a a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése,
nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából
végzett  kezelése  tekintetében  a  természetes  személyek  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad
áramlásáról,  valamint  a  2008/977/IB tanácsi  kerethatározat  hatályon kívül  helyezéséről  szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
3.  [60]59.  §-a  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
4.  [60. ]40. és 42.  §-a a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i
(EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5. 62. §-a az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002.
június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak,
6. 63-68. §-a a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április
3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § 8-12. pont
Módosítás jellege: módosítás

140. §

E törvény
8.  75-78.  §-a  a  vagyonnal  vagy  bizonyítékkal  kapcsolatos  biztosítási  intézkedést  elrendelő
határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB
tanácsi kerethatározatnak
9.  79-81.  §-a  a  joghatóság  gyakorlásával  kapcsolatos,  büntetőeljárások  során  felmerülő
összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i  2009/948/IB  tanácsi
kerethatározatnak,
[10.  128.  §-a  a  kölcsönös  elismerés  elvének  az  ítéletekre  és  próbaidőt  megállapító
határozatokra  való,  a  próbaidő  alatti  magatartási  szabályok  és  alternatív  szankciók
felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/947/IB kerethatározatnak,
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11.  128.  §-a  a  kölcsönös  elismerés  elvének  a  vagyonelkobzást  elrendelő  határozatokra
történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározatnak,]
12.  131.  §-a  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[,]

való megfelelést szolgálja.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 53.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (3) bekezdés … kézbesítéssel, illetve…

2.
7. § - Nbjt. 44/B. § (2) 
bekezdés

… ki[,] vagy…

3.
9. § - Nbjt. 61. § (6) 
bekezdés

…történő [kapcsolattarásra]kapcsolattartásra a…

4.
9. § - Nbjt. 62/C. § (2) 
bekezdés

…megküldésére [ésszerű]észszerű határidőt…

5.
9. § - Nbjt. 67. § (1) 
bekezdés

…szakértőként, audiovizuális …

6.
9. § - Nbjt. 67/A. § (2) 
bekezdés

…feltételek [figyelembe vételével ]figyelembevételével 
kerülhet …

7.
9. § - Nbjt. 75/A. § (2) 
bekezdés

…címzett [tartózkodás]tartózkodási helye…

8.
17. § (1) bekezdés - Be. 
57. § (2) bekezdés

…legfeljebb [nyolc napos ]nyolcnapos határidő …

9.
32. § (1) bekezdés - Be. 
379. § (3) bekezdés a) 
pont

…szerint [elsőfokon ]első fokon hatáskörrel …

10.
32. § (2) bekezdés - Be. 
379. § (5) bekezdés

…perben [elsőfokon ]első fokon eljáró …

11.
34. § - Be. 584. § (2) 
bekezdés

…a [Magyar Állam]magyar állam képviseletében…

12.
46. § - Szjstv. 27. § (1a) 
bekezdés

… végrehajtható, és…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13.
46. § - Szjstv. 27. § (1b) 
bekezdés c) pont

…vagy [közjavára ]köz javára fizetendő …

14.
50. § (2) bekezdés - 
Bnytv. 69. § (3) bekezdés

… [melyet]amelyet akkor…

15.
53. § - Btk. 92/A. § (2) 
bekezdés

…beszámításnál [egy napi ]egynapi szabálysértési elzárás 
[egy napi ]egynapi szabadságvesztésnek,… 
… [egy napi ]egynapi tétel pénzbüntetésnek, valamint [egy
napi ]egynapi javítóintézeti …

16.
53. § - Btk. 92/A. § (3) 
bekezdés

…forintonként [egy napi ]egynapi szabadságvesztésnek,…

… értékének, illetve [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

17.
53. § - Btk. 92/A. § (4) 
bekezdés

…óránként [egy napi ]egynapi szabadságvesztésnek,… 
… [egy napi ]egynapi tétel … 
…valamint [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

18.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés a) pont

[egy napi ]egynapi szabadságvesztés [egy napi ]egynapi 
elzárásnak,… 
… [egy napi ]egynapi tétel … 
…vagy [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

19.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés b) pont

[egy napi ]egynapi elzárás [egy napi ]egynapi 
szabadságvesztésnek,… 
… [egy napi ]egynapi tétel … 
…vagy [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

20.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés c) pont

…munka [egy napi ]egynapi szabadságvesztésnek, [egy 
napi ]egynapi elzárásnak, [egy napi ]egynapi tétel … 
…vagy [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

21.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés d) pont

[egy napi ]egynapi tétel pénzbüntetés [egy napi ]egynapi 
szabadságvesztésnek, [egy napi ]egynapi elzárásnak,… 
…vagy [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

22.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés e) pont

[egy napi ]egynapi javítóintézeti nevelés [egy napi ]
egynapi szabadságvesztésnek, [egy napi ]egynapi 
elzárásnak,… 
… [egy napi ]egynapi tétel …

23.
54. § - Btk. 92/B. § (2) 
bekezdés f) pont

…munka [egy napi ]egynapi szabadságvesztésnek, [egy 
napi ]egynapi elzárásnak,… 
… [egy napi ]egynapi tétel … 
…vagy [egy napi ]egynapi javítóintézeti …

24.
56. § - Btk. 279. § (1) 
bekezdés

… akadályozza[,] vagy…

25.
58. § - Btk. 408. § (1) 
bekezdés d) pont

… [magán-nyugdíjpénztári]magánnyugdíjpénztári 
vagy…

26.
74. § - EUtv. 77. § (1) 
bekezdés d) pont

… Magyarországon[,] vagy…

27.
74. § - EUtv. 78. § (2) 
bekezdés

…kijavítására [ésszerű]észszerű határidőt…
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28.
74. § - EUtv. 87. § (4) 
bekezdés

… hozzájárulását[,] vagy…

29.
74. § - EUtv. 90. § (3) 
bekezdés

… módosításáról[,] vagy…

30.
79. § - EUtv. 104. § (5) 
bekezdés

… eredményre, a… 
… lévő[,] vagy…

31.
79. § - EUtv. 104. § (10) 
bekezdés

… nincs[,] vagy…

32.
79. § - EUtv. 105. § (1) 
bekezdés

Ha [párhozamos]párhuzamos eljárások…

33.
79. § - EUtv. 105. § (4) 
bekezdés

…megkeresésben [ésszerű]észszerű határidőt…

34. 84. § k) pont … nyelvű[,] vagy…

35.
87. § - 2012. évi C. 
törvény 2/A. §

…alatt [egy napi ]egynapi közérdekű …

36.
103. § - Bv. tv. 133. § (4) 
bekezdés

…az [egy havi ]egyhavi alapmunkadíj … 
…az [egy havi ]egyhavi alapmunkadíj …

37.
107. § - Bv. tv. 176. § (5) 
bekezdés

…üzletben [állítathatja]állíttathatja össze…

38.
117. § - Bv. tv. 310. § (3) 
bekezdés a) pont

… viselkedését[,] és…

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5.,  13. A  nemzetközi  bűnügyi  jogsegélyről  szóló  törvény  belső  koherenciájának  biztosítása
érdekében végrehajtott módosítás; a Javaslat 10. §-ában meghatározott szabály kerül át az eljárási
jogsegély általános szabályaihoz. Jogalkalmazói igény merült fel arra, hogy az eljárási jogsegély
részletes újraszabályozása miatt valamennyi alaki és eljárási szabály az Nbjt. V. fejezetébe kerüljön,
valamint az is, hogy a megkeresések fogadásának és előterjesztésének nyelvhasználati szabályai is
egyértelműen jelenjenek meg. 
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5., 13.

6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

8. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.

9. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9.

10-12.,  25-26. Belső  koherenciát  érintő  módosítások.  A NEBEK  tv.  és  a  SIS  II.  tv.  körözési
eljárással kapcsolatos szabályozását érintően a bűncselekmény következtében a sértett birtokából
kikerült  tárgyak  visszaadása  esetén  gyakorlati  igény  merült  fel,  hogy  –  tipikusan  a  biztosító
társaságok által kártalanított esetekben – ne csupán a sértett részére történhessen meg a megtalált
tárgyak  kiadása.  Ezt  az  igényt  fogalmazza  meg  a  2005.  évi  CVI.  törvénnyel  kihirdetett  uniós
bűnügyi jogsegély egyezmény 8. cikke is, amely nem a sértettet, hanem a tárgy jogos tulajdonosát
említi  e jogsegélyi  forma címzettjeként.  A NEBEK tv.  és a SIS II.  tv.  szabályozása mindennek
megfelelően  került  kialakításra.  A  nemzetközi  körözéssel  kapcsolatos  szabályozás  a  bűnügyi
jogsegély  tárgy visszaadása  jogintézményén  alapul,  a  körözés  és  a  találat  esetén  alkalmazandó
szabályok  lényegében  a  jogsegélyi  szabályok  gyakorlati  megvalósulását  rendezik.  Ezért
elengedhetetlen  a  NEBEK  tv.-ben  és  a  SIS  II.  tv.-ben  már  megjelenő  –  a  nemzetközi
kötelezettségnek is megfelelő – szabályozás átvezetése a jogsegély törvényekbe is. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10-12., 25-26.

14. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 14.

15. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15.

16. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 16.

17. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 17.

18. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18.

19. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 19.

20. Jogalkalmazást segítő pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20.
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21. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 21.

22. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 22.

23. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 23.

24. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 24.

27. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 27.

28. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 28.

29. Belső koherencia megteremtését célzó módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 29.

30. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30.

31. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 31.

32. Technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 32.

33. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 33.

34. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 34.

35. Belső koherencia megteremtését célzó módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 35.

36. Belső koherencia megteremtését célzó módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 36.

37. Belső koherencia megteremtését célzó módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 37.

38. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 38.

39. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 39.

40. Nyelvhelyességi pontosítás. 
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 40.

41. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 41.

42. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 42.

43. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 43.

44. Kodifikációs  technikai  pontosítást  tartalmazó  módosítás,  illetve  annak  rögzítése,  hogy  a
hathónapos határidőt a kérelemnek az Emberi Jogok Európai Bíróságához történő benyújtásától, és
nem annak beérkezésétől kell számítani. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 44.

45. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 45.

46. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 46.

47.,  49. A kodifikációs  technikai  pontosítás  mellett  a  módosításnak  az  a  célja,  hogy  bűnügyi
jogsegély  keretében  olyan  jogsértések  átvételére  is  sor  kerülhessen,  amelyek  nem  minősülnek
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre
való  alkalmazásáról  szóló,  2005.  február  24-i  2005/214/IB  tanácsi  kerethatározat  hatálya  alá
tartoznak. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 47., 49.

48. Kodifikációs technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 48.

50. Technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 50.

51. Technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 51.

52. Technikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 52.

53. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 53.
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