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2018. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a magánélet védelméhez szükséges módosításáról

Az Országgyűlés  figyelembe véve,  hogy az  Európai  Unióról  szóló  szerződés  (EUSZ)  2.  cikke
kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is
tükrözik,  hogy az  Unió  az  emberi  méltóság  tiszteletben tartása,  a  szabadság,  a  demokrácia,  az
egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, és a
„Sargentini”  jelentés  megállapításai  szerint  Magyarország  az  elmúlt  években  alkotott  egyes
törvényekkel  súlyosan megsértette  az  említett  értékeket,  kifejezi  sajnálatát  a  történtek  miatt,  és
megszigorítja azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik a leplezett eszközök alkalmazását a
büntetőeljárásban.

1. §

(1)  A  rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  (továbbiakban:  Rtv.)  75/D.  §-ának  (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve a bírói engedélyhez kötött
eszköz alkalmazásának megszüntetéséről tájékoztatja a bíróságot és az érintettet.”

(2) Az Rtv. 91/A. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A rendőrségi adatkezelő szerv az e törvényben meghatározott bűnüldözési feladatok ellátása
céljából bűnüldözési adatállományban kezeli az alábbi adatokat:]

„c)  a  szándékos  bűncselekmény megalapozott  gyanúja  miatt  meggyanúsított  személy adatait,
személyleírását,  fényképét,  különös  ismertetőjegyeit,  hangmintáját,  valamint  az  elvégzett
kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatait a bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig, ha
a  büntethetőség  elévülése  kizárt,  az  adatok  bűnüldözési  adatállományba  történt  bekerülésétől
számított ötven évig, elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésről
való hivatalos rendőrségi tudomásszerzés időpontjáig,
d)  a  rendőrségen  fogvatartott,  a  Be.  szerinti  személyi  szabadságot  érintő  bírói  engedélyes
kényszerintézkedés  hatálya  alatt  állók  a  bűncselekmény  büntethetőségének  elévüléséig,  ha  a
büntethetőség  elévülése  kizárt,  az  adatok  bűnüldözési  adatállományba  történt  bekerülésének
időpontjától számított ötven évig, elítélés esetén a büntetett  előélethez fűződő hátrányok alóli
mentesítésről való hivatalos rendőrségi tudomásszerzés időpontjáig.”

2. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„58. §

(1) Az 5. § és a 6. § meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása során az 56. §-ban felsorolt
titkos információgyűjtést a Fővárosi Törvényszék elnöke által e feladatra kijelölt bíró engedélyezi.
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(2) A bíró az előterjesztés benyújtásától számított 72 órán belül határozatot hoz. Az előterjesztésnek
helyt  ad,  vagy azt  megalapozatlansága  esetén  elutasítja.  A határozat  ellen  fellebbezésnek nincs
helye.

(3) Az 5. § b), d), h)-j), valamint a 6. § d), i),  l)-n) pontjaiban meghatározott nemzetbiztonsági
feladatok kivételével az 56. §-ban felsorolt titkos információgyűjtést ideiglenesen az igazságügyért
felelős  miniszter  is  engedélyezheti.  Ebben  az  esetben  a  miniszter  köteles  azonnal  az  illetékes
bíróhoz  fordulni  a  (1)  bekezdésben  foglalt  engedély  megszerzése  érdekében.  Ha  a  bíró  az
előterjesztést  elutasítja,  a gyűjtött  információkat  meg kell  semmisíteni  és az érintett  személyt  a
titkos információgyűjtés tényéről tájékoztatni kell.”

3. §

(1) A büntetőeljárásról  szóló 2017. évi  XC. törvény (továbbiakban:  Be.)  252. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:

„252. §

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazásának eredménye annak a bűncselekménynek
a  bizonyítására  és  azzal  az  érintett  személlyel  szemben  használható  fel,  amely miatt  és  akivel
szemben az alkalmazást a bíróság engedélyezte.”

(2) A Be. 342. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előkészítő eljárás során a Hetedik Részben meghatározott adatszerző tevékenységet a (2) és
(3)  bekezdésben  meghatározott  korlátozással  lehet  folytatni,  és  csak  abban  az  esetben,  ha  az
előkészítő eljárás a 234. §-ban meghatározott bűncselekmény gyanújának megállapítása miatt van
folyamatban.”

(3) A Be. 343. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előkészítő  eljárás  során bírói  engedélyhez kötött  leplezett  eszközöket  a  bűncselekmény
gyanújának  megállapítása  érdekében,  azzal  a  személlyel  szemben  lehet  alkalmazni,  aki  a
bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhet.”

(4) A Be. 343. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az előkészítő eljárásban bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazására kizárólag a
más életének szándékos kioltásával járó bűncselekmények; az emberrablás; az öt évig terjedő vagy
ennél  súlyosabb  szabadságvesztéssel  büntetendő,  a  Btk.  XXIV.  Fejezete  szerinti  állam  elleni
bűncselekmény; a terrorcselekmény; a terrorizmus finanszírozása; vagy a szándékosan elkövetett
közveszély okozása bizonyítására kerülhet sor.

(6)  Az  (5)  bekezdésben  meghatározott  ügyekről  –  a  bírói  engedélyhez  kötött  leplezett  eszköz
alkalmazója  –  negyedévenként  tájékoztatja  az  Országgyűlés  Nemzetbiztonsági  bizottságát.  A
tájékoztatóban  fel  kell  tüntetni  az  érintett  ügyeket,  az  alkalmazott  eszközöket,  és  az  eszköz
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alkalmazásának indokait.”

4. §

(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatályba lépésének napján hatályát veszti a Be. 253. §-a és az Rtv. 63. §-ának (7)
bekezdése.
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Általános indokolás

Az Európai Parlament 2018. szeptember 12-én elfogadott ún. „Sargentini jelentés” „A magánélet
védelme és az adatvédelem” címszó alatt a (25) pontban hivatkozott EJEB ítélet, valamint a (26)
pontban idézett ENSZ Emberi Jogi Bizottsági jelentés alapján két súlyos hiányosságra hívta fel a
figyelmet:  Egyrészt  nincs  megfelelő,  azaz a  végrehajtó hatalomtól  független bírói  kontroll  a
titkos  információgyűjtésekkel  kapcsolatban,  másrészt  az  érintetteknek  sem  áll  rendelkezésre
megfelelő jogorvoslati lehetőség, amellyel a titkos adatgyűjtés megszűnését követően az esetleg
szükségtelenül felmerült hatósági lépésekkel, illetve visszaélésekkel szemben élhetnének.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat előírja, hogy a titkos információgyűjtés tényéről, annak megszűnése után az érintettet
utólag tájékoztatni kell. Az utólagos értesítés ad némi esélyt az esetleges hatósági túlkapások
elleni  fellépésre.  Ez  a  megoldás  a  hivatali  visszaélések  elkövetőire  is  legalább  részleges
visszatartó erőt jelent.

A 91/A.§  (1)  bekezdés  időhatárainak  szűkítése  védelmet  jelent  az  érintett  személyeknek.  A
büntetőeljárások jogerős befejezését követően, illetve az ahhoz fűzött joghátrányok lejárta után
nincs büntetőjogi érdek az adatok további nyilvántartására. A „kihallgatott személy” kifejezés
helyett alkalmazott „meggyanúsított személy” alkalmazása biztosítja, hogy a később vád alá nem
helyezett  vagy felmentett  személyek  esetében  nincs  lehetőség  (büntetőjogi  érdek)  az  adatok
nyilvántartására.

2. § 

Az elmúlt  időszakban -  több jogszabályi  rendelkezés  módosításával  -  a  végrehajtói  hatalmat
képviselő miniszteri engedélyezés helyébe a bírói engedélyezés lépett. A törvény 58.§ (1)–(3)
bekezdéseiben  még  fennmaradt  a  nem  bírói  út  lehetősége  a  titkos  információgyűjtés
engedélyezésére, amelyet ez a törvényjavaslat orvosol.

3. § 

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazásánál figyelembe kell venni a célhoz
kötöttség és arányosság elvét.

Az előkészítő eljárás során engedélyezett széles körű adatgyűjtés csak súlyos bűncselekmények
esetén indokolt.

A büntetőeljárásról  szóló  törvény  hatályos  rendelkezései  alapján  leplezett  eszközöket  lehet
alkalmazni  olyan  személyekkel  szemben,  akiknek  feltehetően  semmi  közük  nincsen  a
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bűncselekményhez. Ez ellentmond az arányosság és célhoz kötöttség elvének.

Csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetében indokolt a leplezett eszközök alkalmazása az
előkészítő szakaszban.

4. § 

A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A büntetőeljárásról szóló törvény 253. §.-át feleslegessé teszi a Be. 252 §. módosítása.

A rendőrségről szóló törvény 63.§ (7) bekezdése lehetővé teszi a miniszteri engedéllyel történő
TEK  titkos  megfigyelési  tevékenységét.  Nem indokolt,  hogy  a  TEK  külön  jogosítványokat
kapjon más rendőri szervekhez képest, ezért a javaslat hatályon kívül helyezi ezt a rendelkezést.
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