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ORSZÁGGYŰLÉS
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László ú r
az Országgy űlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . §
(1) bekezdése, valamint 102. (1) bekezdése alapján az egyes büntet őjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló T/12617 . számú törvényjavaslathoz az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat a következ ő 11 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó mere v
hivatkozásainak megjelölése ennek megfelel ően változik :

„11.

A Be. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

,l(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő a hatvan napot nem
haladhatja meg. Ez a határid ő a szakértő igazolási kérelmére egy alkalommal, legfeljebb
harminc nappal meghosszabbítható .'

2. A törvényjavaslat a következő 12. §-sal egészül ki, egyidejű leg a törvényjavaslat további
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó mere v
hivatkozásainak megjelölése ennek megfelel ően változik :

„12.

A Be. 113 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :



„113. § (1) Ha a szakértő a közreműködést vagy a véleménynyilvánítást a megtagadá s
következményeire történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal kel l
sújtani, és az okozott költség megfizetésére kell kötelezni .

(2) A szakértőt rendbírsággal kell sújtani, és az okozott költség megfizetésére kel l
kötelezni, ha a szakvélemény el őterjesztésére rendelkezésére álló határid őt önhibájábó l
elmulasztja. Ha a szakvélemény előterjesztését a kirendelt társaság vagy szervezet vezet ője
által kijelölt szakértő mulasztja el önhibájából, a rendbírság kiszabásának, illetve az okozot t
költség megfizetésére kötelezésnek a kirendelt gazdasági társasággal, szakért ői intézménnyel,
szervezettel vagy szakértő i testülettel szemben van helye .

(3) Ha a szakértő a mentességére hivatkozva tagadja meg a véleményadást, az enne k
helyt nem adó határozat elleni jogorvoslat elbírálásáig nem kötelezhető közreműködésre .”"

3. A törvényjavaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

„12. §

W A Be. 132. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti felülvizsgálatnak az eljárá s
felfüggesztése (266 . §) nem akadálya . ”

(2) A Be. 132. § (3) bekezdés	 pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Az előzetes letartóztatás megszűnik, )

„c) ha annak tartama az öt évet eléri, és a terhelttel szemben tizenöt évig terjedő vagy
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmény miatt van folyamatban
eljárás, ”

(kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás
esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés

_folytán megismételt eljárás van folyamatban) ”

4. A törvényjavaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :

„14. §

A Be. 138. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(4) A bíróság rendelkezhet úgy, hogy a házi őrizet elő írásainak megtartását a
rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellen őrizze. [A házi
őrizet előírásai megtartásának ellenőrzéséről külön jogszabály rendelkezik .]Ha	 a házi
őrizet elrendelésére a terhelttel szemben személy elleni er őszakos bűncselekmény [Btk. 459 .
26. pont] elkövetése miatt folyamatban lévő eljárásban kerül sor, továbbá, ha a háziőrizeteta
bíróság a terhelt előzetes letartóztatásának a 132 . § (3) bekezdése szerinti megszűnését
követően rendelte el, a bíróság a terhelt mozgását nyomon követ ő technikai eszközzel történő
ellenőrzését elrendeli, kivéve ha ezen eszköz alkalmazásának technikai feltételei nem
biztosíthatóak .

(5) Katonával [Btk . 127 . § (1) bekezdés] szemben szolgálati viszonyának tartama alatt
házi őrizet nem rendelhet ő el .”
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5. A törvényjavaslat a következ ő 49. §-sal egészül ki, egyidejű leg a törvényjavaslat további
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó merev
hivatkozásainak megjelölése ennek megfelel ően változik :

„49.

A Be. 268 .	 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt vevő személyek indítványára
intézkedik aziránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak . Ennek
érdekében — határidő tűzésével, szükség esetén az eljárás felfüggesztése mellett —
megkeresheti az ügyészt, továbbá pártfogó felügyel ő i vélemény beszerzését rendelheti el . Az
ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására, bizonyítási eszköz felkutatására é s
biztosítására irányulhat.'

6. A törvényjavaslat 62 . §-a a következ ők szerint módosul :

„62 . §

A Be . XXI. Fejezete akövetkező alcímmel és 464/A . §-sal egészül ki :

„A kiemelt jelentőségű ügyek

464/A. § A XXVIII/A. Fejezet rendelkezései közül az 554/H . §, az 554/M. § és az
554/N. rendelkezései fiatalkorú esetén nem alkalmazhatók .”

7. A törvényjavaslat 69 . §-a a következők szerint módosul :

„69. §

A Be .

1. 29. § a) pontjában a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati” ,

2. 149. § (4) bekezdésében az „a számítástechnikai” szövegrész helyébe az „az
információs” ,

3. 155 . § (7) bekezdésében a „Vámáru” szövegrész helyébe a „Nem közösségi áru”,
4. 156 . § (3) bekezdésében az „(1)—(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” ,
5. VIII . Fejezet VIII . Címében a „SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁ N

RÖGZÍTETT ADATOK” szövegrész helyébe az „INFORMÁCIÓS RENDSZERBE N
TÁROLT ADATOK” ,

6. 158/A. §-át megelőző alcímében a „Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok ”
szövegrész helyébe az „Információs rendszerben tárolt adatok”,

7. 158/A. § (1) bekezdésében az „a számítástechnikai rendszer útján rögzített ”
szövegrész helyébe az „az információs rendszerben tárolt” ,

8. 158/A. § (2) bekezdésében az „a számítástechnikai rendszer útján rögzített ”
szövegrész helyébe az „az információs rendszerben tárolt” ,
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9. 158/A. § (3) bekezdésében a „számítástechnikai rendszer útján rögzített” szövegrés z
helyébe az „információs rendszerben tárolt”, az „a számítástechnikai rendszer útjá n
rögzített” szövegrész helyébe az „az információs rendszerben tárolt” ,

10 .158/A .

	

(4) bekezdésében a „számítástechnikai” szövegrész helyébe az
„információs” ,

11. 158/A. § (7) bekezdésében az „a számítástechnikai” szövegrész helyébe az „a z
információs” ,

12. 158/B. § (6) bekezdésében az „a számítástechnikai rendszer útján rögzített” szövegrész
helyébe az „az információs rendszerben tárolt” ,

13 .158/C. § (4) bekezdésében a „tárhelyszolgátató” szövegrész helyébe a
„tárhelyszolgáltató” ,

14. 178/A. § (1) bekezdésében az „adóhatóságtól” szövegrész helyébe az „adóhatóságtól ,
társadalombiztosítási szervtől, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervt ől,
egészségbiztosítási szervtől” ,

15. 184. § (4) bekezdésében az „illető leg a Rendőrtiszti Fő iskolán” szövegrész helyébe az
„illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán” ,

16.204. § (2) bekezdésében az „illetőleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített ”
szövegrész helyébe az „illetve az információs rendszerben tárolt” ,

17. 211 . § (4) bekezdésében az „a)—d) pontja” szövegrész helyébe az „a)—d) és g) pontja” ,
18 .267. § (1) bekezdés 1) pontjában a „[Btk . 29. § (1) bekezdés] .” szövegrész helyébe a

„[Btk. 29. § (1) bekezdés],”,
19. 332. § (1) bekezdés g) pontjában az „esetén .” szövegrész helyébe az „esetén,” ,
20. 471 . § (1) bekezdésében a „bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló” szövegrés z
helyébe	 a	 „bíróságok	 elnevezéséről,	 székhelyérő l	 és	 illetékességi	 területének
meghatározásáról szóló” ,
21. 473 . § (1) bekezdésében a „bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló” szövegrés z
helyébe	 a	 „bíróságok	 elnevezéséről,	 székhelyérő l	 és	 illetékességi	 területének
meghatározásáról szóló” ,
[20]22 . 485/A. § (1) bekezdésében az „eljárásra illetékes parancsnoknak” szövegrés z
helyébe a „jogkör gyakorlójának” ,
[21]23 . 485/A. § (2) bekezdésében a „hetvenkét órán” szövegrész helyébe a „három
napon” ,
(22]24. 485/A. (4) bekezdésében az „eljárásra illetékes parancsnok” szövegrész helyéb e
a „jogkör gyakorlója” ,
[23]25 .485/B. § (1) bekezdésében a „parancsnoki” szövegrész helyébe a „fegyelmi” ,
[24]26 . 485/B. § (2) bekezdésében a „parancsnoknál” szövegrész helyébe a „fegyelm i
jogkör gyakorlójánál”, a „huszonnégy órán” szövegrész helyébe az „egy napon” ,
[25]27 . 485/B . § (3) bekezdés c) pontjában a „parancsnokot” szövegrész helyébe a
„fegyelmi jogkör gyakorlóját” ,
[26]28 . 485/B. (4) bekezdésében a „parancsnok” szövegrész helyébe a „fegyelmi jogkö r
gyakorlója” ,
[27]29 . 596/A. (5) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrész helyébe a „végleges”,
[28]30. 604. (4) bekezdés b) pontjában a „Honvédség tekintetében” szövegrész helyéb e
a „Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében” ,
[29]31 . 604.

	

(5) bekezdés a) pontjában az „együttesen” szövegrész helyébe az
„egyetértésben ”

szöveg lép . "

8. A törvényjavaslat 70 . §-a a következők szerint módosul :

4



„70. §

Hatályát veszti a Be .

a) 111 . (6) bekezdése,
b) 137 . (3) bekezdésében az „— a terhelt hozzájárulásával —” szövegrész ,
c) 150. § (1) bekezdésében a „jármű,” szövegrész ,
d) 327/A. §-a,
e) 554/E. §-a és az azt megelőző alcím[ .] ,
fi 554/F . §-a és az azt megel őző alcím,
g) 554/M. §-a és az azt megelőző alcím,
h) 554/N. §-a és az azt megelőző alcím . ”

9. A törvényjavaslat 81 . § (16) bekezdése a következők szerint módosul :

„(16) A Bnytv. 68. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A büntetés-végrehajtási intézet[ a befogadás során] közvetlen hozzáféréssel
jogosult
a) az elítélt személyazonosságának ellen őrzése céljából a 4 . § (2) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt adatot átvenni, valamint
b) a büntetőügy iktatószámának és a jogerős bírói határozat számának megadásával, a 11 .
(1) bekezdés b) és m) pontjában vagy a 16 . § (1) bekezdés b) és m) pontjában meghatározott
adatokat átvenni annak igazolása céljából, hogy az elítélt ujj- és tenyérnyomatát vagy DNS-
profilját az elítélés alapjául szolgáló büntet őeljárás során nyilvántartásba vették .'

110 . A törvényjavaslat a következ ő 86. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki,
egyidejű leg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavasla t
önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése ennek megfelelően változik :

„14. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és a z
ügyészi életpályáról szóló 2011 . évi CLXIV . törvény módosítása

86.&

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és a z
ügyészi életpályáról szóló 2011 . évi CLXIV. törvény (a továbbiakban : Usztv.) 50. &(2)
bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :

[Az (1)bekezdésben meghatározott eseteken túl akkor is min ősíteni kell az ügyészt, ha az
ügyész]

„c) a soron kívül lefolytatandó eljárásban a nyomozás iratainak ismertetését követően az
iratok megvizsgálására a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint a felette s
ügyész által meghosszabbított határidőt elmulasztja . ”

(2) Az Üsztv. 50. §(3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a soron kívüli min ősíté s
elrendelését az ügyésszel írásban közölni kell .”

11. A törvényjavaslat 113 . §-a a következ ők szerint módosul :

„113 . §

(1) A Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 3 . §
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A magyar büntető törvényt kell alkalmazn i
a) a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekményre is, ha az]

„ab) állam elleni bűncselekmény, – kivéve a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetet t
kémkedést és a kémkedést az Európai Unió intézményei ellen – tekintet nélkül arra, hogy az
az elkövetés helyének törvénye szerint büntetendő-e,”

(2) A Btk. 184. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„184. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azza l
kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény t
a) bűnszövetségben ,
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivata l
létesítményében
követik el .

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő , aki az ott meghatározott bűncselekmény
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat .

(4) Aki csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot kínál vagy átad ,
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt egy évig ,
b) a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetben bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(5) Aki
a)az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ
el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

(3) A Btk. „Új pszichoaktív anyaggal visszaélés ” alcíme a következő 184/A-184/D . §-
sal egészül ki :

„184/A. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív anyagot kínál, átad ,
b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával új pszichoaktív anyago t
forgalomba hoz vagy azzal kereskedik ,
c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendel t
épület területén, illetve annak közvetlen környezetében új pszichoaktív anyagot
ca)kínál, átad,
cb)forgalomba hoz vagy azzal kereskedik ,
bűntett miatt két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés öt évtő l tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

6



a) bűnszövetségben,
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználv a
követik el .

(3) Az (1)—(2) bekezdés szerint büntetend ő , aki az ott meghatározott bűncselekmény
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat .

(4) Aki az (1) bekezdésa)vagyca)pontjában meghatározott bűncselekményt csekély
mennyiségű új pszichoaktívayagra követi el, három évig, hivatalos vagy közfeladatot ellát ó
személyként, e minőséget felhasználva történ ő elkövetés esetén egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetend ő .

(5) Aki az (1) vagy a(2)bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére
irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

184/B. § (1) Aki
a) új pszichoaktív anyagot el őállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon
átszállít ,
b) csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart ,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2)A büntetés egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a b űncselekményt
a) üzletszerűen,
b) bűnszövetségben ,
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e min őséget felhasználva
követik el .

(3) Az (1)—(2) bekezdés szerint büntetendő , aki az ott meghatározott bűncselekmény
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat .

(4) Aki az (1)—(2) bekezdésben meghatározott b űncselekmény elkövetésére irányul ó
előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el, a
büntetés
a) az (1) bekezdésa)pontjában meghatározott esetben vétség miatt egy évig ,
b) a(2)bekezdésa)és c) pontjában meghatározott esetben vétség miatt két évi g
terjedő szabadságvesztés .

184/C. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásáva l
aa) új pszichoaktív anyagot el őállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azo n
átszállít,
ab)csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart ,
b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendel t
épület területén, illetve annak közvetlen környezetében
ha)új pszichoaktív anyagot előállít ,
bb)csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart ,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2)A büntetés két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény t
a) bűnszövetségben ,
b) üzletszerűen,
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e min őséget felhasználva
követik el .

(3) Az (1)—(2) bekezdés szerint büntetendő , aki az ott meghatározott bűncselekmény
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat .
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(4) Aki az (1)–(2) bekezdésben meghatározott b űncselekmény elkövetésére irányul ó
előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(5) Ha bűncselekményt csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el, a
büntetés
a) az (1) bekezdésa)pontaa)alpontjában ésb)pontba)alpontjában meghatározott esetben
vétség miatt két évig ,
b) a (2) bekezdésb)és c) pontjában meghatározott esetben bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztés .

184/D. § (1) A 184-184/C. § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló törvényben meghatározott fogalmat kell érteni .

(2) A 184–184/C . § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha
a készítmény legfeljebb 10 gramm tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz."

(4) A Btk. 240. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A 236. és a 238 . § alkalmazásában ittas állapotban lévő személy az, akineka
szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter leveg őalkohol-
koncentrációnál nagyobb érték el ő idézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származ ó
alkohol van .”

([2]5) A Btk . XXIV. Fejezete a következő alcímmel és 261/A . §-sal egészül ki :

„Kémkedés az Európai Unió intézményei ellen

261/A. § A 261 . § szerint büntetendő , aki az Európai Unión kívüli harmadik állam
részére az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa elle n
hírszerző tevékenységet folytat .”

([3]6) A Btk. 263. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos
megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás ,
hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres er ő ellen elkövetett
kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezet t
ilyen bűncselekményt követtek el, és errő l a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének ,
mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztéssel
büntetendő . ”

(7) A Btk. 283 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Aki abból a célból, hogy az ellene folytatott büntet őeljárás alól oly módon vonj a
ki magát, hogy a lakhelyelhagyási tilalom tartama alatt a számára kijelölt területet, körzetet
vagy a háziőrizet tartama alatt a kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet a ház i
őrizet szabályainak megszegésével elhagyja, vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztéssel
büntetendő . ”

([4]8) A Btk . XXXIII. Fejezete a következ ő alcímmel és 349/A . §-sal egészül ki :

8



„Sporteredmény tiltott befolyásolás a

349/A. § (1) Aki olyan megállapodást köt, aminek következtében valamel y
sportszövetség versenyrendszerében szervezett vagy a sportszövetség versenynaptárában
egyébként szerepl ő [sportrendezvény]verseny, 	 mérkőzés eredménye nem [az adott sportág
szabályzatának, ]a versenyszabályzatnak vagy a [tiszta]tisztességes játék elveinek megfelelő
módon alakul ki, ha más bűncselekmény nem valósul meg, b űntett miatt három évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetend ő .
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el . ”

([5]9) A Btk. 388/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és
rendelkezés lép :

„Magánindítvány

388/A. § A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésérő l és az 1383/2003/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013 . június 12-i 608/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 1 . cikk (1) bekezdése szerinti esetekben a 385 . §-ban és a 388 .
§-ban meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethet ő , kivéve, ha azzal
összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek . ”

([6] 10) A Btk. a következő 388/B . §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Értelmező rendelkezés

388/B. § E fejezet alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg ű
bűncselekmény a vagyon elleni bűncselekmény . ”

([7]11) A Btk .

a) 73 . § c) pontjában a „gyógyszerhamisítás” szövegrész helyébe az „egészségügyi termé k
hamisítása” ,
b) [240. § (3) bekezdésében a „0,50 gramm/liter ezrelék” szövegrész helyébe a „0,5 0
gramm/liter”, a „0,25 milligramm/liter ezrelék” helyébe a „0,25 milligramm/liter” ,
c) 1287. § (1) bekezdés c) pontjában az „információs rendszer útján rögzített adatok ”
szövegrész helyébe az „információs rendszerben tárolt adatok ”

szöveg lép . "

12. A törvényjavaslat 114 . §-a a következők szerint módosul :

„114. §

(1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésrő l szóló 2012 .
évi CLXXX . törvény (a továbbiakban : EUtv.) 6. § (2) bekezdésb)pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

[Az (1)bekezdés nem alkalmazható, ha a kibocsátó tagállam jogával összhangban]
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	 b)a kitűzött tárgyalás ismeretében a keresett személy a tárgyaláson való képviseletér e
ba)védő t hatalmazott meg vagy
bb)számára védőt rendeltek ki, és a kirendelés ismeretében annak személyét nem kifogásolta ,
és a meghatalmazott vagy a kirendelt védő a keresett személy érdekében a tárgyaláson eljárt,"

([1]2) Az [Európai Unió tagállamaival folytatott b űnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban : ]EUtv.[)] 98. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(2) Ha a biztosítási intézkedést elrendel ő tagállami határozattal érintett bizonyítás i
eszközt, elkobzás alá eső dolgot, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyont Magyarország
területén már lefoglalták, zár alá vették, illetve a bizonyítási eszköz megőrzése érdekében
információs rendszerben tárolt adatok megőrzését rendelték el, a tagállami határozatot akkor
kell végrehajtani, ha a kényszerintézkedést megszüntették, illetve feloldották .”

([2]3) Az EUtv. 99. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Egyebekben az e fejezetben foglalt határozatok végrehajtása során a lefoglalásra, az
információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezésre, illetve a zár alá vételr e
vonatkozó eljárási és végrehajtási szabályokat kell megfelelően alkalmazni . ”

([3]4) Az EUtv. 101 . § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Ha a büntetőeljárás során lefoglalás, zár alá vétel vagy információs rendszerbe n
tárolt adatok megőrzésére kötelezés elrendelése, illetve alkalmazása válik szükségessé, és a
bizonyítási eszköz, az elkobzás alá es ő dolog, illetve a vagyonelkobzás alá eső vagyon egy
másik tagállam területén található, a magyar igazságügyi hatóság a kényszerintézkedést
elrendelő határozattal egyidej űleg kitölti a 7 . számú melléklet szerinti tanúsítványt.”

([4]5) Az EUtv . 101 . § (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Ha a nyomozó hatóság lefoglalás vagy információs rendszerben tárolt adatok
megőrzésére kötelezés elrendelését, illetve zár alá vétel alkalmazását tartja szükségesnek
olyan bizonyítási eszköz, elkobzás alá es ő dolog vagy vagyonelkobzás alá eső vagyon
tekintetében, amely egy másik tagállam területén található, elő terjesztést tesz az ügyésznek az
(1) bekezdésben meghatározott határozat meghozatala vagy annak bíróságnál történő
indítványozása iránt . ”

(6) Az EUtv. 112 .	 (2) bekezdésb)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A jogerős szabadságvesztés büntetést kiszabó va gy szabadságelvonással járó intézkedés t
alkalmazó tagállami határozat elismerését és vé:reha'tását a Fővárosi Törvén szé k
megtagadja, ha azt a terhelt távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelm űen
megállapítható, hogy a tagállami igazságügyi hatóság államának jogával összhangban)

b)a kitűzött tárgyalás ismeretében a terhelt a tárgyaláson való képviseletére
ba)védő t hatalmazott meg vagy
bb)számára védő t rendeltek ki, és a kirendelés ismeretében annak személyét nem kifogásolta ,
és a meghatalmazott vagy a kirendelt védő a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy"
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([5]7) Az EUtv . 127 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a tagállamban az
ítélet elismerésére és végrehajtására melyik tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel é s
illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat
kapcsolattartó pontjain keresztül kell beszerezni . ”

([6]8) Az EUtv . 129 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Ha a tagállami igazságügyi hatóság arról értesíti a minisztert, hogy az ítéle t
végrehajtását azért szüntette meg, mert az elítélt a végrehajtás megkezdése után a tagálla m
területén nem volt megtalálható és a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre ,
akkor a továbbiakban az ítélet végrehajtására a magyar szabályok irányadóak .”

(9) AzEUtv . 139. § (2)bekezdés b)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Abíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozatelismerését ésvégrehajtását
megtagadja, ha azt a terhelt távollétében hozták,kivéve,ha a tanúsítványbólegyértelműen
megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban )

•
b)a kitűzött tárgyalás ismeretében a terhelt a tárgyaláson való képviseletér e

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"

(10)AzEUtv.149.§ (2)bekezdésb)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Abíróság a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtásá t
megtagadja, ha azt a terhelt távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelm űen
megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban) .

b
•
)a kitűzött tárgyalás ismeretében a terhelt a tárgyaláson való képviseletér e

ba)védő t 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"

(11)AzEUtv.158. § (2)bekezdésb)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Abíróság a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat elismerését és végrehajtásá t
megtagadja, ha azt a terhelt távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelműen
megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban )

•
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'

13. A törvényjavaslat 116 . §-a következ ők szerint módosul :

„116. §
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A 37-39. §, a 69. § 16 . pontja, a 72. § és a 84 . § az Alaptörvény 46 . cikk (6)
bekezdése, a 85 . § az Alaptörvény 43 . cikk (4) bekezdése,	 a 14. alcím a 29 . cikk (7) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül ."
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Indokolás :

1—2. A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) jelenleg nem
szab határidőt a szakvélemény előterjesztésére, azt a kirendelőnek kell meghatároznia. A
törvény nem ír elő továbbá kötelez ő jelleggel alkalmazandó szankciót sem arra az esetre — a
kiemelt jelentőségű ügyek kivételével —, ha a szakért ő a szakvélemény elő terjesztésére
rendelkezésre álló határidőt önhibájából elmulasztja. A büntetőeljárások elhúzódását
esetenként a szakértő szakvéleményének hosszadalmas elkészülte is okozhatja. A
büntetőeljárások eredményességének és id őszerűségének javítása céljából indokolt a
szakértőkre vonatkozó rendelkezések módosítása, és egyrészt a szakvélemény elkészítésére
60 napos határidő megállapítása (amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható) ,
másrészt a szakértő kötelező jellegű rendbírsággal sújtása, ha a szakvéleményét nem készíti e l
a megadott határidőre .

3. A kiemelkedő tárgyi súlyú, vagyis a tizenöt évig terjed ő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmények elkövet őivel szemben indult
büntetőeljárások során az el őzetes letartóztatás id őtartama a hatályos szabályozás értelmébe n
négy év. A közelmúlt sajnálatos eseményei rávilágítottak azonban arra, hogy nem minde n
esetben elegendő ennyi idő az első fokú ügydöntő határozat meghozatalára és az előzetes
letartóztatás feltételeinek (így különösen a szökés, elrejtőzés veszélyének) fennállta esetén, az
előzetes letartóztatás megszűnése súlyosan megnehezíti, veszélyezteti a büntetőeljárás
befejezését, ezért indokolt az el őzetes letartóztatás maximális id őtartamának öt évre történő
felemelése .

4. A büntetőeljárások eredményes befejezése érdekében indokolt a házi őrizet
szabályainak módosítása, amely szerint azok a terheltek, akikkel szemben személy ellen i
erőszakos bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban kerül sor házi őrizet
elrendelésére, illetve akik azért kerülnek házi őrizetbe, mert az előzetes letartóztatásuk
maximális ideje lejárt, kötelezően viseljenek a terhelt mozgását nyomon követő technikai
eszközt, ne pedig bírói mérlegelés alapján. Ez alól egy kivétel van, ha terhelt mozgását
nyomon követő technikai eszköz alkalmazásához a technikai feltételek (pl . nincs áram a házi
őrizet végrehajtására kijelölt lakásban) nem biztosíthatóak . Ebben az esetben a bíró nem
rendeli el az eszköz alkalmazását, de a házi őrizet végrehajtásáról szóló jogszabály
rendelkezései szerint ilyenkor folyamatos őrzéssel kell majd ellenőrizni a házi őrizet
szabályainak megtartását.

5. A törvényhely az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011 . évi LXXXIX. törvénnyel történt módosítása az eljárás gyorsításá t
célozta, azonban a módosítás nem váltotta be gyakorlati célját . Azokban az esetekben, amikor
az ügyész a vádat alátámasztó bizonyítékot nem szerezte be, vagy úgy terjeszti elő a vádat ,
hogy azzal egyidej ű leg jelzi, hogy valamely bizonyíték még nem áll a rendelkezésre, illetv e
további bizonyítás felvételét indítványozza, az eljárás nem lesz gyorsabb akkor, ha a
bizonyítást nem a nyomozó hatóság, hanem a bíróság foganatosítja. Ezzel azonban a bírósági
szakasz eljárása húzódik el annak ellenére, hogy az érintett bizonyíték a vádemelés
megalapozását szolgálná . A törvény jelenlegi szabályozása csak szűk keresztmetszetben teszi
lehetővé az ügyész megkeresését és a bíróság a vádhatóság feladatát átvéve a vádat
megalapozó bizonyítást kénytelen felvenni . A módosítás ezt a gyakorlatban felmerült
problémát kívánja orvosolni .
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6.

	

A módosítás kodifikációs pontosítást végez .

7. A módosítás technikai pontosítást tartalmaz. A bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló törvény helyett a bíróságok elnevezésér ő l, székhelyérő l és illetékességi
területének meghatározásáról szóló törvényre utal, mivel azokat a törvényszékeket, aho l
katonai tanácsok működnek az utóbbi törvény jelöli ki, és az határozza meg a katona i
tanácsok illetékességi területét is .

8. A bíróságok gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a kiemelt jelent őségű
ügyekben a kihallgatás speciális szabályai nem gyorsítják, hanem éppen ellenkező leg ,
lassítják a büntetőeljárásokat . A magyar jogrendtől idegen „keresztkérdezés” esetén a
bizonyítás, annak idő igényessége miatt nem tervezhet ő , a kikérdezésben kellő tapasztalattal
nem rendelkező kérdező nehezíti, néhol félre is viheti a bizonyítást, a kell ő koncepció nélkül i
kikérdezés után az utolsóként jogot kapó bíróságnak sok esetben elölről kell kezdenie az
érintetthez a kérdések feltevését, valamint a tárgyalás vezetése és a rendfenntartás továb b
növeli a tárgyalás id őtartamát . Tekintettel arra, hogy a tényállás megalapozott tisztázásána k
kötelezettsége továbbra is a bíróságé, és az általános szabályok szerinti eljárás nem zárja el az
ügyészt, a vádlottat és a védőt saját kérdéseinek feltevését ől, mindenképpen időszerűbb
ítélkezést tesz lehetővé az általános szabályok szerinti kihallgatás, ezért a módosító
rendelkezés hatályon kívül helyezi a „keresztkérdezésre” vonatkozó rendelkezéseket a kiemel t
jelentőségű ügyek eljárási szabályai közül .

9. A módosító javaslat a büntetés-végrehajtási intézet számára meghatározott felada t
végrehajtását segíti elő . A büntetés-végrehajtási intézetnek tudnia kell, hogy neki kell- e
nyilvántartásba venni a terhelt ujj- és tenyérnyomatát vagy ezt a büntet őeljárás során már
megtették. A büntetés-végrehajtási intézet a személyazonosító adatokkal csak a
személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásából tud adatot szerezni . Ezért szüksége s
egyrészt a büntetőügy iktatószáma, amely a büntetőeljárás hatálya alatt álló nyilvántartásának
lekérdezését segíti és szükséges a jogerős bírósági határozat száma, amely a bűntettesek
nyilvántartásában adott tételhez hozzáférést teszi lehet ővé. Az adatközléseknek a bűntettesek
nyilvántartásába történő érkezése és az elítélt büntetés-végrehajtási intézetben történő
megjelenése időben eltérhet egymástól, így előfordulhat, hogy a bűntettesek nyilvántartásában
még nem található adat, amikor az elítélt már a büntetés-végrehajtási intézetbe kerül . Ezért
szükséges, hogy a büntetés-végrehajtási intézet le tudja kérdezni mindkét szám alapján a z
információt .

10. Magyarország arra törekszik, hogy a büntetőeljárás során olyan jogi megoldások
kerüljenek kiépítésre, amelyek ráhatást biztosítanak az eljárások hatékony és ésszer ű időn
belül történő lefolytatására. Az eljárásjogi szabályok mellett a szervezeti és jogállás i
törvények előírásainak kialakításakor is fontos szempont, hogy azok az eljárások id őszerű
lefolytatását biztosítják, ezért a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011 . évi CLXIV. törvény (a továbbiakban
Usztv.) már jelenleg is tartalmaz az e cél megvalósítását elősegítő szabályokat . Ilyenek az
ügyészek kinevezési feltételeit meghatározó, a rendszeres képzést, továbbképzést el ő író ,
továbbá az ügyészek min ősítésére vonatkozó rendelkezések .

A Javaslat az ügyészek min ősítésére vonatkozó szabályozást egészíti ki egy további, az
időszerű eljárást biztosító rendelkezéssel . E szerint az ügyész soron kívüli minősítésére pedig
akkor is sor kell, hogy kerüljön, ha a soron kívül lefolytatandó eljárásban a nyomozá s
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iratainak ismertetését követően az iratok megvizsgálására a büntetőeljárásról szóló törvényben
meghatározottak szerint a felettes ügyész által meghosszabbított határidőt elmulasztja.

Ezek az előírások hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar igazságszolgáltatás maga s
színvonalon, megfelelő hatékonysággal működjön.

11 . a) Napjainkra a hagyományos értelemben vett kábítószer használat jelent ősen
csökkent. Ezen anyagok helyét a dizájner drogok (új pszichoaktív anyagok) vették át ,
amelyek tulajdonképpen módosított kémiai képletű kábítószerek, ebbő l kifolyólag hasonló,
sőt gyakran veszélyesebb élettani hatásúak, mint a kábítószerek . Viszont mivel az új
pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetési tétele a kábítószerekkel való elkövetés i
magatartások büntetési tételeihez képest alacsonyabbak, mind a fogyasztó, mind a terjesztő
kevésbé veszélyesnek hiszi a cselekményt .
Emellett, szemben a kábítószerrel elkövetett visszaélésekkel, az új pszichoaktív anyagok
esetében a megszerzés és a tartás nem bűncselekmény, így az a személy nem vonható
felelősségre, aki nagyobb mennyiségű anyagot tart magánál, még abban az esetben sem, h a
elismeri, azt tervezte, hogy másnak a kés őbbiekben átadja, ez ugyanis a forgalmazó i
magatartások — jelenleg büntetlen — előkészülete .
A vázolt problémákat kezeli az új pszichoaktív anyaggal való visszaélés tényállásának a
kábítószerrel elkövetett bűncselekmények mintájára való átalakítása. Az új pszichoaktív
anyag esetében az elkövetési magatartások azonosak, mint a kábítószerrel elkövetet t
cselekmények esetében, azonban — az arányosság szem el ő tt tartásával — a büntetési tételek
eggyel alacsonyabb szinten lettek meghatározva . A minősített esetek is lényegében
megegyeznek, különbség viszont, hogy az új pszichoaktív anyagok esetében — mivel a tiszt a
hatóanyag tartalom nem állapítható meg — a jelent ős mennyiségre történő elkövetés nem
került szabályozásra .
Az új pszichoaktív anyagok megszerzése, tartása is büntetend ővé válik, ha azt csekél y
mennyiséget meghaladó anyag (10 gramm tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz ó
készítmény) vonatkozásában követik el . A kínálat visszaszorítása érdekében szükséges
ugyanis a megszerzés és a tartás büntetni rendelése, anélkül azonban, hogy a fogyasztókat i s
szankcionálnánk. A csekély mennyiségre történő elkövetés más elkövetési magatartások
esetében privilegizált esetet képez .

b) A házi őrizet szabályozása módosításának indokaihoz kapcsolódik a Büntet ő
Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvényben a fogolyszökés tényállásának módosítása is ,
azaz, hogy minden esetben minősüljön fogolyszökés bűncselekményének az, ha a házi
őrizetben lévő személy a házi őrizet tartama alatt a számára kijelölt lakást és az ahhoz tartoz ó
bekerített helyet engedély nélkül elhagyja. A Javaslat ezért módosítja a fogolyszökés
bűncselekményének tényállását és az elkövetési magatartás meghatározásából elhagyja a
kijelölt hely végleges elhagyása céljából történ ő eltávozást és úgy rendelkezik, hogy
fogolyszökést követ el az a házi őrizetben lévő személy, aki a házi őrizet szabályait
megszegve — bármilyen időtartamra, bármilyen célból — elhagyja a számára kijelölt lakás t
vagy bekerített helyet .

c) A módosítás a Sportról szóló 2004 . évi I. törvény hivatkozott rendelkezéseinek ,
illetve fogalomhasználatának való megfelelést teremti meg . A módosító javaslat biztosítja a z
összhangot a sportról szóló törvény versenyrendszerre (bajnokságra) és versenyszervezésse l
összefüggő kizárólagos sportszövetségi szakmai feladatra vonatkozó rendelkezéseivel . A
módosító javaslat alapján továbbá biztosítottá válik, hogy a versenynaptárban szerepl ő
további, elsősorban barátságos mérkőzéseken való elkövetés is váljon büntethet ővé. Az
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elkövetés szempontjából a legfontosabb, sportszakmailag is értelmezhet ő , és a sportról szóló
törvényben foglaltakkal is összhangban álló tényállási elem a versenyszabályzatban foglaltak ,
illetve a tisztességes játék (fair play) általánosan elfogadott elvének sérelme .

12. A személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének
az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követ ően hozott határozatokr a
való alkalmazásának el őmozdítása tekintetében született 2009 . február 26-i 20091299/IB
tanácsi kerethatározat öt korábbi kerethatározatot módosít oly módon, hogy az azokho z
kapcsolódó eljárásokban (európai elfogatóparancs, pénzbüntetés, vagyonelkobzás ,
szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, a próbaidő alatti
magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete) a terhelt távollétében hozot t
határozatok elismerésének és végrehajtásának megtagadási okait pontosítja . A magyar
szabályozás módosítása a kerethatározatnak való teljes megfelelés érdekében indokolt .

13. Módosításra kerülnek az Üsztv . olyan rendelkezései, amelyek elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazata szükséges, ehhez kapcsolódik ez a
módosító rendelkezés, amely az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének
való megfelelést biztosítja .

Budapest, 2013 . november 5 .

dr . Cser-Palkovics Andrá s
elnök
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