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Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94. (1 )
bekezdése, valamint a 102 . (1) bekezdése alapján az egyes büntet ő tárgyú törvények
módosításáról szóló T/11105 . számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 14 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„14. §

[A Be. 158/D. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a
továbbiakban : NMHH)” szövegrész helyébe az „az NMHH-t” szöveg lép . ]

(1) A Be. a 158/A. §-t követően a következő alcímmel és 158/B-158/D. §-sal egészül ki :

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel e

158/B .	 (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektroniku s
hírközlő hálózat útján közzétett adat (e cím alkalmazásában a továbbiakban : elektronikus adat)
feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozása, és az adathoz való hozzáférés ideiglene s
megakadályozása.

(2) Ha az eljárás olyan közvádra üldözend ő bűncselekmény miatt folyik, amellyel
kapcsolatban elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének van helye, és az a
bűncselekmény folytatásának megakadályozásához szükséges, az ideiglenes hozzáférhetetlenn é
tétel rendelhető el .

(3) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság rendeli el .

(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelhető
a) elektronikus adat ideiglenes eltávolításával ,
b) elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával .



(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére kötelezett a
bíróság megnevezésével és a határozat számának a megjelölésével tájékoztatja a felhasználókat a
tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról .

(6) A(4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel és a számítástechnika i
rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés együttesen is elrendelhető .

158/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására az elektronikus kereskedelm i
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló törvényben meghatározott tárhelyszolgáltatót kell kötelezni . A kötelezett a határozat vele
történő közlését követő egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására .

(2)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdés a) pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételét a bíróság megszünteti, és az elektronikus adat visszaállítását rendeli el, h a

a) az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének oka megszűnt, vagy
b) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk. 77 . § (2) bekezdése alapján az elektronikus

adat végleges hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye .

(3) Az elektronikus adat 158/B . § (4) bekezdés a) pontja szerinti idei lg enes
hozzáférhetetlenné tétele a büntetőeljárás befejezésével megszűnik. Ha a bíróság az elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az elektronikus adat visszaállításár a
kötelezi a tárhelyszolgáltatót .

(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszüntetéséről és az elektronikus adat
visszaállításáról szóló határozatot a kötelezettel haladéktalanul közölni kell . A tárhelyszolgátatóa
határozat vele történő közlésétől számított egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat
visszaállítására.

(5) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására és visszaállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítését a bírósági végrehajtó foganatosítja .

(6) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára a tárhelyszolgáltatóval szemben az
elektronikus	 adat	 ideiglenes	 eltávolítására vagy visszaállítására	 vonatkozó	 kötelezettség
elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjed ő rendbírságot szabhat ki . A rendbírság
ismételten is kiszabható .

158/D .	 (1) A bíróság elrendeli az elektronikus adat 158/B . §(4) bekezdésb)pontja szerint i
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, ha

a) a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettsége t
nem teljesítette, vagy az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a külföldi hatósá g
jogsegély iránti megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül ne m
vezetett eredményre, é s

b) a büntetőeljárás gyermekpornográfia (Btk.204 .§) vagy állam elleni bűncselekmény (Btk.
XXIV. Fejezet) vagy terrorcselekmény (Btk.314-316.§) miatt indult, és az elektronikus adat e
bűncselekménnyel áll összefüggésben .

(2)A bíróság a határozatával az elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az elektroniku s
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására .

(3)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételéről szóló határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni . A hirdetményt
tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdet őtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróságok



központi internetes honlapján, a hirdetményi kézbesítésre egyebekben a 70 § (5L6) bekezdését
kell alkalmazni . Az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozattal szembena
kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezést jelenthet be .

(4)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglene s
hozzáférhetetlenné tételét a bíróság megszünteti, ha

a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkoz ó
kötelezettségét ,

b) az elrendelésének oka egyébként megszűnt, vagy
c a nyomozást megszüntették kivéve ha a Btk 77 . (2) bekezdése alapján az elektronikus

adat végleges hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye .

(5)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B.	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tétele a büntetőeljárás befejezésével megsz űnik . "

(2) A Be. 158/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„158/D. § (1) A bíróság elrendeli az elektronikus adat 158/B . § (4) bekezdésb)pontja szerinti
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, h a

a) a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettsége t
nem teljesítette, vagy az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a külföldi hatósá g
jogsegély iránti megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül ne m
vezetett eredményre, és

b) a büntetőeljárás gyermekpornográfia (Btk . 204. §) vagy állam elleni bűncselekmény (Btk.
XXIV. Fejezet) vagy terrorcselekmény (Btk . 314-316 . §) miatt indult, és az elektronikus adate
bűncselekménnyel áll összefüggésben .

(2) A bíróság a határozatával az elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az elektroniku s
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására .

(3) Ha az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ismeretlen, az elektronikus ada t
158/B . § (4) bekezdésb)pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételér ő l szóló határozatot
hirdetményi úton kell kézbesíteni . A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság
hirdetőtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján, a hirdetmény i
kézbesítésre egyebekben a 70 .	 (5)-(6) bekezdését kell alkalmazni . Az elektronikus adat feletti
rendelkezésre jogosult a határozattal szemben a kézbesítést ől számított nyolc napon belül
fellebbezést jelenthet be .

(4) A bíróság az elektronikus adat 158/B . § 14) bekezdésb)pontja szerinti ideiglenes
hozzáférhetetlenné tétele elrendeléséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t .

(5)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételének a végrehajtását az NMHH szervezi és ellen őrzi . Az NMHH a bíróság
elektronikus úton megküldött értesítése alapján az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglene s
megakadályozására vonatkozó kötelezettséget bevezeti a központi elektronikus hozzáférhetetlenn é
tételi határozatok adatbázisába, ezzel egyidejűleg a bíróság határozatáról elektronikus úton
haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítést ő l számított
egy munkanapon	 belül	 kötelesek	 az	 elektronikus	 adathoz	 való hozzáférés	 ideiglenes
megakadályozására . Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettséget nem teljesíti ,
az NMHH errő l haladéktalanul értesíti a bíróságot .



(6)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B.	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételét a bíróság megszünteti, ha

a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkoz ó
kötelezettségét,

b) az elrendelésének oka egyébként megszűnt, vagy
c) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk . 77 . § (2) bekezdése alapján az elektroniku s

adat végleges hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye .

(7)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tételének megszüntetésérő l a bíróság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az
NMHH-t, amely az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkoz ó
kötelezettséget törli a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisából, és
ezzel egyidejűleg a kötelezettség megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az
elektronikus hírközlési szol _ áltatókat amel ek az értesítést ől számított e . munkana on belül
kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést .

(8)	 Az	 elektronikus	 adat	 158/B .	 §	 (4)	 bekezdésb)pontja	 szerinti	 ideiglenes
hozzáférhetetlenné tétele a büntetőeljárás befejezésével megszűnik. Ha a bíróság az elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az ideiglenes hozzáférhetetlenné téte l
megszűnésérő l elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t, amely az elektronikus adatho z
való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget	 törli a központi
elektronikus hozzáférhetetlenné	 tételi	 határozatok adatbázisából,	 és	 ezzel	 egyidejűlega
kötelezettség megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési
szolgáltatókat, amelyek az értesítéstől számított egy munkanapon belül kötelesek biztosítani az
elektronikus adathoz a hozzáférést.

(9) Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a hozzáférés újbóli biztosításár a
vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, az NMHH erről haladéktalanul értesíti a bíróságot .

(10) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlés i
szolgáltatóval szemben az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vag y
a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttó l
egymillió forintig terjedő rendbírságot szabhat ki . A rendbírság ismételten is kiszabható . "

(3) A Be. az 596 . §-t követően a következő alcímmel és 596/A . §-sal egészül ki :

„Rendelkezés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés véglege s
megakadályozásával történ ő végrehajtásáról

596/A .	 (1) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus adat véglege s
hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés véglege s
megakadályozásával rendeli el, ha

a) a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglene s

	

megakadályozása volt elrendelve j158/D .	 (1) bekezdés], és a hozzáférés megakadályozás a
továbbra is indokolt ,

b) a tárhelyszolgáltató a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11 .
törvényerejű rendelet 91 . § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem teljesíti a
kötelezettséget ,

c) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk . 204. §)
megvalósulása miatt rendelte el, és a tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget, a
pénzbírság kiszabására tekintet nélkül haladéktalanul,



d) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a külföldi hatósá g
jogsegély iránti megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem
vezetett eredményre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétel e
végrehajtásának a hozzáférés végleges megakadályozásával történ ő elrendeléséről az ügydöntő
határozatot hozó bíróság dönt .

(3) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáféré s
végleges megakadályozásával történő elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben

a) az ügyész és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozat közlését ő l ,
b) az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ,

ha az ismeretlen, a 158/D. § (3) bekezdése szerinti hirdetményi úton történő kézbesítéstő l
számított nyolc napon belül fellebbezhet . "

(4) Ha az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáféré s
végleges megakadályozásával történő elrendeléséről a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság
döntött, a fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelően irányadó .

(5) A bíróság az ügyész indítványára az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétel e
végrehajtásának a hozzáférés végleges megakadályozásával történ ő végrehajtását megszünteti, haa
tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét ."

(4) A Be. 596/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáféré s
végleges megakadályozásával történ ő elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben az ügyés z
a határozat közlését ől, az elektronikus hírközlési szolgáltató az erről szóló értesítéstől és az
elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozat közlésétől – ideértve a 158/D. § (3)
bekezdése szerinti hirdetményi úton történő kézbesítést is, ha az elektronikus adat felett i
rendelkezésre jogosult ismeretlen – számított nyolc napon belül fellebbezhet . ”

(5) A Be. 596/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáféré s
végleges megakadályozásával történ ő elrendelésérő l,	 illetve annak az (5) bekezdés szerint i
megszüntetéséről szóló határozatáról elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t . Az
elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges megakadályozásáva l
történő végrehajtását az NMHH szervezi és ellenőrzi . Az NMHH az elrendelésrő l szóló határozattal
ka . csolatosan a 158/D.

	

5 bekezdése a me szüntetésről szóló határozattal ka . csolatosan a
158/D .	 (7) és (9) bekezdése szerint jár el .

(7) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlési szolgáltatóva l
szemben az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a hozzáféré s
újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig
terjedő rendbírságot szabhat ki . A rendbírság ismételten is kiszabható . A rendbírságot kiszab ó
határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek van helye . '

2. A törvényjavaslat 19 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„19. §



(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolód ó
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi CCXXIII. törvény (a
továbbiakban : 2012. évi CCXXIII . törvény) 320 .	 (4) bekezdésében a „292-313 . §” szövegrész
helyébe a „292-309 . §, 311-313 . &” szöveg lép .

(2) A 2012. évi CCXXIII . törvény 320. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) A 310. § (1) bekezdése 2014 . január 1-jén lép hatályba . ”

[(1)) Nem lép hatályba a [Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáró l
szóló 2012. évi CCXXIII . törvény (a továbbiakban :] 2012. évi CCXXIII. törvény[)] 94 . §-a, 105 .
§ (3) bekezdése, 174. §-a,[és 1177. § (3) bekezdése, 288 . &-a és 310 . § (2) bekezdése.

[(2)] ( Hatályát veszti a 2012 . évi CCXXIII . törvény 318. § (10) és (11) bekezdése ."

3. A törvényjavaslat a következő 20. §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak
megjelölése megfelelően változik :

„20.

(1) Az ügyészségrő l szóló 2011 . évi CLXIII . törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) Az ügyész az e címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és
helyen	 ellenőrizheti	 a	 törvényekben meghatározott	 joghátrányok	 és	 fogkorlátozások
végrehajtásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás alatt álló k
jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését . E rendelkezés megfelel ő alkalmazásával jár
el az utógondozás, a bűnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás vonatkozásában is .”

(2) Az ügyészségrő l szóló 2011 . évi CLXIII . törvény 22 .	 (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

1 Az ü . ész az e címben fo . lalt felűi eleti tevéken se e során bármel idő . ontóan és
helyen	 ellenőrizheti	 a	 törvényekben	 meghatározott	 joghátrányok	 és	 jogkorlátozások
végrehajtásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás alatt álló k
jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését . E rendelkezés megfelel ő alkalmazásával jár
el az utógondozás, a bűnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás, valamint a központ i
elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának vonatkozásábanis .”

4. A törvényjavaslat a következ ő 21 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak
megjelölése megfelelően változik :

„21 . §

Nem lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról	 szóló	 2007 . évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2013 . évi LII. törvény 49 . § (2) bekezdése .”



5. A törvényjavaslat a következő 22. §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak
megjelölése megfelelően változik :

„22 .

(1) Az elektronikus hírközlésrő l szóló 2003 . évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 1 . & (1)
bekezdése a következő e)ponttal egészül ki :

(E törvény hatálya kiterjed)

„ e)a 159/B. § és a 182. & (3) bekezdés tekintetében az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirő l
szóló	 törvényben meghatározott keres ő -	 és gyorsítótárolás	 szolgáltatást végző közvetítő
szolgáltatókra (a továbbiakban együtt : kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók) . ”

(2) Az Eht . 10 .	 (1) bekezdése következ ő 28 . ponttal egészül ki :

(AHatóság)

„28. szervezi és ellenőrzi az elektronikus hírközl ő hálózat útján közzétett adat büntető ügyben
elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, és ennek érdekébe n
működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát, valamint
közreműködik a hozzáférhetetlenné tételhez szükséges technikai környezet biztosításában . ”

(3) Az Eht. a 92. &-t követően a következő alcímmel és 92/A . §-sal egészül ki :

„Együttműködés elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében

92/A .	 & (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ s
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott
egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító közvetít ő szolgáltatást végző elektronikus hírközlési
szolgáltató (a továbbiakban : hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató) a Hatósá g
értesítését követően köteles haladéktalanul de lekésőbb e_ munkanason belül a büntet ő ü ben
eljáró bíróság által az elektronikus hírközl ő hálózat útján közzétett adathoz való hozzáférés
megakadályozásával elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt teljesíteni .

(2) Ha a Hatóság azt észleli, hogy a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltat ó
nem teljesíti az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét, annak haladéktalan teljesítésére hívja fel, ha a
hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettségének a felhívás ellenére ne m
tesz eleget, a Hatóság ezt jelzi a bíróságnak .

(3) A bíróság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben a
büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott mértékű rendbírságot szabhat ki .

(4)	 A	 hozzáférést	 biztosító	 elektronikus hírközlési	 szolgáltató	 köteles	 a	 bíróság
megnevezésével és a határozat számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókata
tartalomhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges megakadályozásának a logalan1áról .

(5) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a bíróság által a
szolgáltatás Magyarországon történő megkezdésének időpontja elő tt elrendelt elektronikus adathoz
való hozzáférés ideiglenes és végleges megakadályozását a szolgáltatás megkezdését ől a 159/C.&
(1) bekezdése szerint teljesíteni ."

(4) Az Eht. a 159/A. &-t követően a következő alcímmel és 159/B-159/C . §-sal egészül ki :



„A Hatóság közreműködése az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné
tételében

159/B. § (1) A Hatóság a büntető eljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 158/D. § (5)
bekezdése és 596/A. § (6) bekezdése alapján szervezi és ellenőrzi a büntető ügyben a bíróság által
elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását .

(2) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a bíróság elektroniku s
adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné 	 tételérő l	 szóló rendelkezését kizárólag
elektronikus úton közli a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatókkal .

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében működtetia
központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a továbbiakban : KEHTA) ,
és a működtetés céljából feldolgozza az oda bevitt adatokat. A KEHTA adatai nem nyilvánosak ,
azokba csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság és az Ország'yű lés illetékes bizottságánaka
tagjai tekinthetnek be .

(4) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a KEHTA-ban rögzít i
a) az eljáró bíróság megnevezését és a határozat számát,
b) az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás

megszüntetésérő l szóló rendelkezést,
c) az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.
(5) A Hatóság a hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az adatok pótlása érdekébe n

a bíróságot elektronikus úton megkeresi, továbbá jelzi a bíróságnak, ha a rendelkezés elektroniku s
hírközlési szolgáltatók általi végrehajtása a megadott adattartalommal kétséges lehet .

159/C . § (1) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keres ő- és
gyorsítótár-szolgáltatók kötelesek a KEHTA-hoz csatlakozni abból a célból, hogy a bírósá g
elektronikus	 adathoz	 való	 hozzáférés	 megakadályozásáról, 	 illetve	 a	 megakadályozá s
megszüntetéséről	 rendelkező 	 határozatainak	 eleget	 tegyenek,	 illetve	 a	 végrehajtást	 a
hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló keresés eredményeként találat vagy a tárolt változat
elérhetőségének nem biztosításával elősegítsék.

(2) Mentesül a KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól az a nyilvános internet-
hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlés i
szolgáltatón keresztül csatlakozik a Budapesti Adatkicserél ő Központhoz (BIX) és a nemzetköz i
adatkicserélő központokhoz, amely szolgáltató már csatlakozott a KEHTA-hoz .

(3) A KEHTA és a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve a keres ő -
és orsítótár-szol _áltatók közötti adatcsere elektronikus formában hitelesített adatka • csolat útjá n
történik. A bíróság és a Hatóság közötti elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési
szolgáltatás útján történik .

(4) A Hatóság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és
gyorsítótár-szolgáltató kérésére közreműködik a határozatok végrehajtásához szükséges technika i
környezet biztosításában .

(5) Ha a Hatóság az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében a
(4) bekezdés szerint közreműködik, az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlés i
szolgáltatóval és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatóval közigazgatási	 szerződést köt.A
közreműködés keretében a Hatóság a közigazgatási szerződésben meghatározott módon és feltételekke l
hozzáférést biztosít az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a keres ő- és
gyorsítótár-szolgáltató részére olyan technikai segítségnyújtó rendszerhez, amely m űszaki jellemző inél fogva
alkalmas a hozzáférhetetlenné tétel megvalósítására .

(6) A Magyarország területén található adatkicserélő központok, így különösen a Budapest
Internet Exchange (BIX) kötelesek közreműködni az e § szerinti intézkedések végrehajtásában .

(7) A Hatóság ajánlást adhat ki a jelen § szerinti hozzáférhetetlenné tételi kötelezettsé g
teljesítésének módjára vonatkozó legjobb gyakorlatokról, illetve felhasználói segítséget nyújt a
bíróság, a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keres ő- és gyorsítótár-
szolgáltatók számára a KEHTA kezeléséhez .”



(5) Az Eht . 182. § (3) bekezdése a következ ő 33 . ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg : )

„33 . a 159/B . § szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keres ő- és gyorsítótár-
szolgáltatók KEHTA-hoz való kapcsolódásának és elektronikus kapcsolattartásának, valaminta
KEHTA-hoz való kapcsolódás alóli mentesülés részletes szabályait . ”

(6) Az Eht. 156. & (8) bekezdésében az „iránymutatást” szövegrész helyébe az „ajánlást”
szöveg lép . "

6. A törvényjavaslat 20 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„20. §

(1) Ez a törvény – a [(2) és (3)] (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013 . június
[30-án]29-én lép hatályba .

(2) A 17.	 és a 19. § 2013 . június 30-án lép hatályba .

[(2)]O Az 1 . § (11) bekezdése, a 4-12. §z a 13. § (1) bekezdése, a 14. & (1) és (3 )
bekezdése,[és Ja 18 . és a 20 . § (1) bekezdése 2013 . július 1-jén lép hatályba .

[(3)j 44) Az 1 . § (1)–(10) bekezdése, a 21–] és 3 . §,[ és] a [14]	 15 . § és a(–116. § 2013 . július
2-án lép hatályba .

(5) A 13 . & (2) és L3)bekezdése, a 14. &(2), (4) ésJ5) bekezdése, a 20 . & (2) bekezdése ésa
22. & 2014 . január 1-jén lép hatályba.”

INDOKOLÁS

A bizottság az Országos Bírósági Hivatal és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósá g
kezdeményezése alapján pontosítja az internetes blokkolással kapcsolatos rendelkezéseket .

Budapest, 2013 . május 21 .

Dr. Cser-Palkovics András
elnök
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