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Összegző jelentés

a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő,
továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések

kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15054.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  25-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő,
továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések

kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló
T/15054. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15054/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Be.: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi … törvény
Nbtv.: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
Rtv.: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
Tv.: a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/15054/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés - Nbtv. 8/A. § (3) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) Az Nbtv. 8/A. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Terrorelhárítási  Információs  és  Bűnügyi  Elemző  Központ  támogató,  koordinációs  elemző-
értékelő tevékenység során)

„i) abban az esetben, ha
ia)  bűncselekmény gyanúját  –  ideértve  a  kísérlet,  valamint  ha  a  törvény az  előkészületet
büntetni  rendeli,  az  előkészület  gyanúját  is  –  észleli,  az  52/E.  §  [(3)](2) bekezdésében
foglaltak  figyelembevételével  feljelentést  tesz  a  nyomozás  lefolytatására  hatáskörrel  és
illetékességgel  rendelkező  nyomozó  hatóságnál  vagy  ügyészségnél  és  átadja  az  általa
összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ib)  olyan  információt  szerez  meg,  amely  alapján  a  büntetőeljárásról  szóló  törvényben
meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye, az 52/E. § [(3)](2) bekezdésében
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foglaltak  figyelembevételével  előkészítő  eljárást  kezdeményezhet  a  hatáskörrel  és
illetékességgel  rendelkező  ügyészségnél,  nyomozó  hatóságnál,  a  rendőrség  belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervénél vagy a rendőrség terrorizmust
elhárító szervénél és átadhatja az általa összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet
leplezett eszközök alkalmazására;
ic) olyan információt szerez meg, amely alapján nemzetbiztonsági szolgálat vagy a rendőrség
terrorizmust  elhárító  szervének  hatáskörébe  tartozó  intézkedés  megtételének  lehet  helye,
ennek  kezdeményezése  céljából  a  hatáskörrel  rendelkező  nemzetbiztonsági  szolgálatnak,
illetve a rendőrség terrorizmust elhárító szervének átadhatja az általa összegyűjtött adatokat,
szükség esetén javaslatot tehet titkos információgyűjtés lefolytatására;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/15054/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés - Nbtv. 58. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Az Nbtv. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A bírói engedélyhez kötött  eszköz alkalmazásának tényét igazoló,  a büntetőeljárásról szóló
2017. évi …. törvény (a továbbiakban: Be.) 257. § (2) bekezdése szerinti igazolás beszerzéséről a
titkos  információgyűjtést  folytató  szerv  vezetője  a  büntetőeljárás  kezdeményezését  megelőzően
gondoskodik. A törvényszék elnöke a Be. 257. § (2) bekezdése szerinti igazolást az erre irányuló
kérelem  érkezésétől  számított  három  munkanapon  belül  állítja  ki,  amelyet  a  titkos
információgyűjtést  folytató  szerv  vezetője  megküld  a  büntetőeljárás  megindítására  jogosult
szervnek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/15054/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés - Tv. 38. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §
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(1)  A  bűnüldöző  szervek  nemzetközi  együttműködéséről  szóló  2002.  évi  LIV.  törvény  (a
továbbiakban: Tv.) 38. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A titkos információgyűjtésre irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell:)

„d) a titkos információgyűjtés folytatása törvényi feltételeinek fennállását megalapozó  részletes
indokolást és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/15054/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1.
10. § - Rtv. 75/D. § (5) 
bekezdés

… feltéve, hogy…

2.
10. § - Rtv. 75/J. § (5) 
bekezdés

…a [személyi jövedelemadó-levonási ]
személyijövedelemadó-levonási és …

3.
19. § (1) bekezdés - Nbtv. 
8/A. § (3) bekezdés i) pont 
ia) alpont

… ügyészségnél, és…

4.
19. § (1) bekezdés - Nbtv. 
8/A. § (3) bekezdés i) pont 
ib) alpont

… szervénél, és…

5.
32. § - NAV tv. 65/C. § (4) 
bekezdés

… feltéve, hogy…

6.
32. § - NAV tv. 65/I. § (5) 
bekezdés

…a [személyi jövedelemadó-levonási ]
személyijövedelemadó-levonási és [befizetési]-befizetési 
kötelezettséget…

7.
39. § - Ütv. 25/O. § (4) 
bekezdés

… feltéve, hogy…

8.
39. § - Ütv. 25/U. § (4) 
bekezdés

…a [személyi jövedelemadó-levonási ]
személyijövedelemadó-levonási és …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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