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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése, valamint 102. §-a (1) bekezdése alapján
a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX . törvény módosításáról szóló T/18090 . számú
törvényjavaslathoz az Alkotmány- és igazságügyi bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 .

	

A törvényjavaslat 93 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

"93 . §

(1) A Be. 206. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) [A titkos adatszerzés eredménye más büntetőeljárásban, valamint a
nyomozás elrendelését megelőzően bűnüldözési célból engedélyezett titkos
információgyűjtés eredménye büntetőeljárásban az általános szabályok szerint
[76. § (2) bek.] is csak akkor használható fel, ha a titkos adatszerzés e
törvényben meghatározott feltételei [200. § (1) bek., 201 . §, 202. §] a
büntetőeljárás, illetőleg a másik büntetőeljárás esetében is fennállnak .] A titkos
adatszerzés eredménye annak a bűncselekménynek a bizonyítására, és azzal
szemben használható fel, amely miatt, és akivel szemben a titkos adatszerzést a
bíróság engedélyezte ."

bizottsági módosító javaslat

(2) jA Be . 206 . §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki :
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„(5) A nyomozás elrendelését megelőzően nem bűnüldözési célból
folytatott, bírói, illetőleg igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos
információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban az általános szabályok
szerint [76 . § (2) bek.] is csak akkor használható fel,

a) ha a titkos adatszerzés e törvényben meghatározott feltételei (201 . §,
202. §) a büntetőeljárás esetében fennállnak, és

b) a büntetőeljárásban felhasználni kívánt adat megszerzését követően a
titkos információgyűjtést végző szerv a feljelentési kötelezettségének
haladéktalanul eleget tett.

(6) A nyomozás elrendelését megelőzően nem bűnüldözési célból
folytatott, bírói, illetőleg igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos
információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bizonyítási eszközként
történő felhasználását az (5) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása
esetén a nyomozás elrendelését követően az ügyész indítványozhatja . Az
indítványról a nyomozási bíró határoz .

(7) A nyomozás elrendelését megelőzően folytatott, bírói engedélyhez
kötött titkos információgyűjtés tényét a megyei (fővárosi) bíróság elnöke
igazolja. Az igazolás tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel érintett
ügy számát és tárgyát, az érintett személy nevét, a titkos információgyűjtés
engedélyezésére irányuló előterjesztés, illetőleg az engedély kereteit.]

A Be. 206 .§-a akövetkező (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4)
bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul :

"L4) Akivel szemben a titkos adatszerzést a bírósá en edél ezte a titkos
adatszerzés eredménye olyan bűncselekmény bizonyítására is felhasználható,
amelyet az engedélyben nem jelöltek meg, feltéve, hogyatitkos adatszerzése
törvényben meghatározott feltételei (201 . §) ez utóbbi bűncselekmény tekintetében is
fennállnak .

(5) Annak a bűncselekménynek a bizonyítására, amely miatt a titkos
adatszerzést a bíróság engedélyezte, a titkos adatszerzés eredménye minden
elkövetővel szemben felhasználható ."

(3) A Be. a következő alcímmel és206/A.§-sal egészülkí :

„A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása

206/A . § (1) A bűnüldözési célból folytatott bírói engedélyhez kötött titkos
információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban akkor használható fel, ha

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott
feltételei (201 .§) a bizonyítani kívánt bűncselekmény tekintetében fennállnak,

b)abüntetőeljárásban felhasználni kívánt információ megszerzését követően
a titkos információgyűjtést végző szerv a feljelentési kötelezettségének
haladéktalanul eleget tett .
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(2)Akivel szembena bíróság bűnüldözési célbóltitkos információgyűjtést
engedélyezett,az(1)bekezdésbenmeghatározott feltételek fennállása esetén a
titkos információgyűités eredménye olyan bűncselekmény bizonyítására is
felhasználható, amelyet az engedélyben nem jelöltek meg, feltéve, hogy a titkos
adatszerzés e törvényben meghatározott feltételei ez utóbbi bűncselekmény
tekintetében is fennállnak .

(3) Annak a bűncselekménynek a bizonyítására, amely miatt a titkos
információgyűitést a bíróság engedélyezte, az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállása esetén a titkos információgyűités eredménye minden elkövetővel
szemben felhasználható .

(4) A nem bűnüldözési célból folytatott bírói, illetőleg igazsáqüqy-miniszteri
engedélyhez kötött titkos információgyűités eredménye a büntetőeljárásban akkor
használható fel, ha

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott
feltételei (201 . §) a bizonyítani kívánt bűncselekmény tekintetében fennállnak,

b)a büntetőeljárásban felhasználni kívánt információ megszerzését követően
a titkos információgyűitést végző szerv a feljelentési kötelezettségének
haladéktalanul eleget tett .

(5) A nem bűnüldözési célból folytatott titkos információgyűités eredménye a
(4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén is kizárólag az
engedélyben megjelölt személy bűncselekményének bizonyítására használható fel .

(6) A bírói, illetőleg igazsáqüqy-miniszteri engedélyhez kötött titkos
információgyűités eredményének a büntetőeljárásban bizonyítási eszközként történő
felhasználását az (1)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a
nyomozás elrendelését követően az ügyész indítványozhatja . Az indítványról a
nyomozási bíró határoz.

(7) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűités tényét a megyei,
(fővárosi) bíróság elnöke igazolja. Az igazolás tartalmazza a bíróság megjelölését, az
engedéllyel érintett üqV számát és tárgyát, az érintett személy nevét, a titkos
információgyűités engedélyezésére irányuló előterjesztés, illetőleg az engedély
kereteit ."

2 .

	

A törvényjavaslat 94. §-ában a Be . törvényjavaslat szerinti 207 . §-a (2)
bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A nyomozási bíró dőnt]

„b) a titkos adatszerzés engedélyezéséről [203. § (4) és (6) bek .],
megszüntetéséről [205 . § (3) bek.], valamint a titkos információgyűjtés
eredményének büntetőeljárásban bizonyítási eszközként történő felhasználásának
lehetőségéről [206/A.- § (6) bek.],"
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INDOKOLÁS

A Be .-nek a törvényjavaslattal módosított 206 . §-a pontosítja a titkos
adatszerzés, illetőleg a titkos információgyűjtés eredményének felhasználását az
azok alapjául szolgáló, illetőleg másik büntetőeljárásban is . A törvényjavaslat
differenciált szabályozást kíván bevezetni . A titkos adatszerzés mellett a bűnüldözési
célból elrendelt titkos adatszerzés eredményének felhasználhatóságát kizárólag a
Be. 200-202. §-ában meghatározott feltételekhez köti . A nem bűnüldözési célból
folytatott titkos információgyűjtés eredményét ez utóbbi feltétel teljesülése esetén is
csak akkor lehet felhasználni, ha a szerv haladéktalanul feljelentést tett . E
szabályozás azonban továbbra sem határozza meg kellő pontossággal a
felhasználás feltételeit, egyes esetekben pedig a célhozkötöttség elvét sem juttatja
megfelelően kifejezésre .

A törvényjavaslat 93. §-át érintő módosító javaslat arra irányul, hogy a titkos
adatszerzés és a titkos információgyűjtés felhasználásának eseteit a törvényben
elkülönítse, és ezzel egyidejűleg világosan meghatározza az ilyen módokon szerzett
bizonyíték felhasználásának törvényi feltételeit . E törvényi feltételeket a jogalkotó
pontosan meghatározni tartozik mind a magánlakás sérthetetlenségéhez, illetőleg a
személyes adatok védelméhez való jog alkotmányosan megengedhető korlátozása
érdekében, mind az 1993 . évi XXXI . törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az
alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 8 . cikke alapján .

Ennek megfelelően a törvényjavaslat 93 . §-át érintő módosítás a Be. 206 . §-
ának szabályozási körét a titkos adatszerzés felhasználása esetére szűkíti, így hozva
összhangba a rendelkezést az azt megelőző alcímmel . A módosító javaslat emellett
a Be.-t új 206/A §-sal egészíti ki, amely a titkos információgyűjtés eredményének
felhasználása címet kapja, és megteremti a titkos információgyűjtés
felhasználásának szabályait önálló §-ban .

A titkos adatszerzés elrendelésének részletes szabályait a Be . IX .
Fejezetének V. Címe tartalmazza . A titkos információgyűjtés részletes szabályait
külön törvények, így a rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény, a Vám- és
Pénzügyőrségről szóló 2004 . évi XIX . törvény, a határőrizetről és a Határőrségről
szóló 1997 . évi XXXII . törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény határozza meg, amelyek a bűnüldözési és a nem
bűnüldözési célból elrendelt titkos információgyűjtés eseteinek elkülönítését is
megteremtik . Ezért a törvényjavaslattal érintett titkos módszereknek kettő helyett
három csoportra osztása indokolt . Ennek megfelelően külön rendelkezik a 206 . § a
Be . alapján folytatott titkos adatszerzés felhasználásának feltételeiről, a 206/A . § (1)-
(3) bekezdése a nyomozó hatóságok által, azaz bűnüldözési célból, bírói engedéllyel
folytatott titkos információgyűjtés eredménye felhasználásának feltételeiről, valamint
a 206/A . § (4)-(5) bekezdése az Nbty. felhatalmazása folytán a nemzetbiztonsági
szolgálatok által folytatott titkos információgyűjtés eredménye felhasználásának
feltételeiről .

Mindhárom esetben értelemszerűen alapvető feltétel, hogy a Be . 76-77 .§-
ában meghatározott feltételek teljesüljenek, ezért erre az új 206-206/A §-ban nem
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szükséges külön utalni, viszont pontosan meg kell határozni, hogy milyen
bűncselekmény bizonyítására, és kivel szemben lehet a titkos adatszerzés
eredményét, illetőleg a titkos információgyűjtés eredményét felhasználni a
büntetőeljárásban .

A 206 . § új (3)-(6) bekezdése értelmében a titkos adatszerzés eredményének
felhasználhatósága az engedélyben meghatározott személyhez, illetőleg az
engedélyben meghatározott bűncselekményhez kötött . Ennek eredményeképpen ha
a büntetőeljárás olyan személy ellen folyik, akit az engedélyben nem jelöltek meg, és
az engedélyben a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény sincs feltüntetve, - a
célhozkötöttség követelményére figyelemmel - a titkos adatszerzés eredménye e
személlyel szemben nem használható fel . E korlátozás mellett - a hatályos törvény
206 . §-ának a törvényjavaslattal csak átszámozás miatt érintett (4) bekezdésében
megfogalmazottakon kívül - a felhasználásnak a Be . szabályainak, különösen a 200-
201 . § megszegése a felhasználás korlátja .

A titkos információgyűjtést az Rtv . 63 §-a, a Hőrty. 54 .§-a, valamint a Vám- és
Pénzügyőrségről szóló törvény 21 . §-a alapján bűncselekmény elkövetésének
megelőzésére, felderítésére, megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására,
elfogására, körözött személy felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására,
bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást
folytató hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttműködő személyek
védelme érdekében lehet végezni. Ezeket összefoglalóan bűnüldözési célból
elrendelt információgyűjtésnek tekinti a módosítás, és az így megszerzett adat
felhasználhatóságát a feljelentés megtételéhez köti. Az engedélyben meg nem
nevezett személy, illetve bűncselekmény tekintetében ugyanazon feltételek
érvényesülnek, mint a titkos adatszerzés esetében .

Titkos információgyűjtés elrendelésére az Nbty . alapján is van mód . A
törvényjavaslat a nem bűnüldözési célból folytatott titkos információgyűjtés esetében
a feljelentési kötelezettség mellett külön korlátot teremt a megszerzett információ
felhasználhatóságának . Mivel az Nbty. 57. §-a alapján kiadott engedély csak az
érintettekre utal, és bűncselekményt ilyen engedélyben természetszerűleg nem
tüntetnek fel, a titkos információgyűjtés eredményének felhasználására kizárólag az
engedélyben megnevezett személlyel szemben kerülhet sor. A célhozkötöttség
alkotmányos követelménye nem teszi ugyanis lehetővé, hogy az Nbty .-ben
meghatározott, azaz a büntetőeljáráséval meg nem egyező célból folytatott titkos
információgyűjtés során olyan személlyel szemben is terhelő adatokat gyűjtsenek,
akire az engedély nem vonatkozik. Ez a büntetőeljárás szempontjából nem számít
törvényesen megszerzett bizonyítéknak .

A titkos információgyűjtés során beszerzett adatok tárolását közvetve a
módosító javaslattal beiktatott 206/A . § (6) bekezdése, valamint a Be . 207 . § (2)
bekezdése b) pontját érintő módosítás teszi lehetővé, amely a nyomozási bíró
eljárását írja elő a titkos információgyűjtés felhasználhatóságáról való döntés
érdekében .

A 206/A . § (7) bekezdése beiktatásának indokai megegyeznek a
törvényjavaslat 93 . §-ához fűzött indokolásban foglaltakkal . A nyomozás elrendelését
megelőzően folytatott, bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés tényéről
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kiadott igazolás jelenleg is működő gyakorlat, bár tőrvényi előírás erről nincs . Az
igazolás arra szolgál, hogy a későbbiekben ellenőrizni lehessen, ha a
büntetőeljárásban a nyomozás elrendelését megelőzően folytatott titkos
információgyűjtés eredményére hivatkoznak, miszerint ténylegesen történt ilyen bírói
engedélyhez kötött információgyűjtés. A Javaslat szabályozása meghatározza az
igazolás tartalmi kellékeit. Hangsúlyozandó, hogy nem a titkos információgyűjtés
eredményéről, hanem tényéről állít ki igazolást a megyei (fővárosi) bíróság elnöke,
azzal azonban, hogy az igazolás lényeges tartalmi eleme a titkos információgyűjtés
engedélyezésére irányuló előterjesztés, illetőleg az engedély kereteinek ismertetése .

Budapest, 2006 . ANud 2 z5 .

Vvbt/11~
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Dr . Vastagh Pál

a bizottság elnöke
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