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A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények,
valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/17572. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság  –  a  HHSZ  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítási
javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. október 9. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17572/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. §
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Btk. 422.  [§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:]§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

[„(1a) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok
vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából

a) nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy területet,
továbbá – a közösségi közlekedési eszköz kivételével – járművet titokban átkutat,
b)  nyilvános  vagy  a  közönség  részére  nyitva  álló  helyen  kívül  más  helyiségben  vagy
területen,  továbbá  –  a  közösségi  közlekedési  eszköz  kivételével  –  járművön  történteket
titokban technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti.”]

„  (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése
céljából

a)  helyiséget  vagy  ehhez  tartozó  bekerített  helyet  a  jogosult,  illetve  a  használó  tudta  és
beleegyezése nélkül titokban átkutat,
b)  helyiséget  vagy  ehhez  tartozó  bekerített  helyet  a  jogosult,  illetve  a  használó  tudta  és
beleegyezése nélkül, technikai eszköz alkalmazásával megfigyel vagy az ott történteket rögzíti,
c)  más  közlést  tartalmazó  zárt  küldeményét  felbontja  vagy  megszerzi,  és  annak  tartalmát
technikai eszközzel rögzíti,
d) elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított
vagy azon tárolt adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

T/17572/2/1. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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