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Törvények

2012. évi CLXXX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl*
ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

E törvényt a büntetõügyekben az Európai Unió más tagállamával (a továbbiakban: tagállam) folytatott
együttmûködés, valamint az európai elfogatóparancs alapján folytatott átadási eljárás során kell alkalmazni. Ha az
együttmûködés nemzetközi szerzõdésen alapul, a törvény alkalmazásának feltétele, hogy a végrehajtó tagállam
a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályát elismerte.

2. §

A tagállamokkal e törvény alapján folytatott eljárásokban a nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló törvényt, a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló törvényt (a továbbiakban Btk.) és a büntetõeljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: Be.) az
e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ
AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS ÉS AZ ÁTADÁS
I. FEJEZET
ÁTADÁS MAGYARORSZÁGRÓL
1. Az európai elfogatóparancs végrehajtásának alapelvei
3. §

(1) A Magyarország területén tartózkodó személy a tagállam igazságügyi hatósága (a továbbiakban: tagállami
igazságügyi hatóság) által kibocsátott európai elfogatóparancs alapján büntetõeljárás lefolytatása, szabadságvesztés
büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából elfogható és átadható olyan
bûncselekmények esetén, amelyeknél a kibocsátó tagállam joga szerint a büntetési tétel felsõ határa legalább tizenkét
havi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, vagy ha jogerõsen legalább négy hónapi
szabadságvesztésre, illetve szabadságelvonással járó intézkedésre ítélték.
(2) A keresett személyt a cselekmény kettõs büntetendõségének mérlegelése nélkül az európai elfogatóparancs alapján
át kell adni az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekményfajták esetében.
(3) Az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekményfajták esetében, ha az európai elfogatóparancsot kibocsátó
igazságügyi hatóság államának joga szerint a büntetési tétel felsõ határa nem éri el a háromévi szabadságvesztést,
illetve szabadságelvonással járó intézkedést, valamint az 1. számú mellékletben fel nem sorolt bûncselekményfajták
esetében az átadás akkor engedélyezhetõ, ha azok a cselekmények, amelyek miatt az európai elfogatóparancsot
kibocsátották, a magyar törvény szerint bûncselekménynek minõsülnek.
(4) Ha az európai elfogatóparancs több bûncselekményre vonatkozik, és e bûncselekmények közül legalább egy megfelel
az (1) bekezdésben meghatározott, a büntetési tétel felsõ határára vonatkozó elõírásnak, az átadás a többi, olyan
bûncselekményre is engedélyezhetõ, amely ennek az elõírásnak nem felel meg, de a magyar törvény szerint is
bûncselekménynek minõsül.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az európai elfogatóparancs végrehajtása nem tagadható meg az adókkal és az illetékekkel, a vámokkal és a devizával
kapcsolatos bûncselekmények esetén amiatt, hogy a magyar jog nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint
vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-,
illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a kibocsátó tagállam joga.

2. Az eljáró bíróság
4. §

E fejezet alapján, mint végrehajtó igazságügyi hatóság kizárólag a Fõvárosi Törvényszék jár el egyesbíróként.
Határozata ellen, ha e törvény nem zárja ki, fellebbezésnek van helye, amelyet a Fõvárosi Ítélõtábla bírál el
tanácsülésen. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

3. Megtagadási okok
5. §

Az európai elfogatóparancs végrehajtását a Fõvárosi Törvényszék megtagadja, ha:
a) a keresett személy gyermekkor miatt nem büntethetõ,
b) a 3. § (3) bekezdésében említett valamely esetben az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény
a magyar törvény szerint nem bûncselekmény,
c) a magyar törvény szerint a büntethetõség vagy a büntetés elévült, feltéve, hogy az európai elfogatóparancs
alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá tartozik,
d) egy tagállamban a keresett személy ellen az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló
cselekmény miatt már olyan határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás megindításának akadályát képezi, vagy
amely alapján a büntetést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs ítéletet hozó
tagállam joga szerint az nem hajtható végre,
e) a keresett személyt egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen felmentették vagy jogerõsen
elítélték, feltéve, hogy a büntetést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs
ítéletet hozó állam joga szerint az nem hajtható végre,
f) az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény miatt a keresett személy ellen
Magyarország területén büntetõeljárás van folyamatban,
g) a magyar igazságügyi hatóság (bíróság, ügyész) vagy nyomozó hatóság az európai elfogatóparancs alapjául
szolgáló bûncselekmény miatt a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást, illetve az eljárást megszüntette,
h) az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, és
a bûncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki.

6. §

(1) Az európai elfogatóparancs végrehajtását a Fõvárosi Törvényszék megtagadja, ha azt olyan határozat végrehajtása
céljából bocsátották ki, amelyet a keresett személy távollétében hoztak.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a kibocsátó tagállam jogával összhangban
a) a keresett személyt megfelelõ idõben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra, vagy
arról más módon hivatalos tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is
megtartható, vele szemben az eljárás határozattal befejezhetõ,
b) a keresett személy által meghatalmazott vagy számára kirendelt védõ a keresett személy érdekében a tárgyaláson
eljárt,
c) a határozat kézbesítése megtörtént, a keresett személy tájékoztatást kapott a rendes, illetve a rendkívüli
jogorvoslati lehetõségekrõl, de a rendelkezésre álló határidõn belül erre irányuló indítványt nem tett, vagy jelezte,
hogy nem vitatja a távollétében hozott határozatot, vagy
d) a határozatot nem kézbesítették a keresett személynek, de az átadását követõen haladéktalanul kézbesítik
számára, tájékoztatják a rendes, illetve a rendkívüli jogorvoslati lehetõségekrõl, és az erre rendelkezésre álló
határidõrõl.
(3) Ha az európai elfogatóparancsot a (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint bocsátották ki, az európai
elfogatóparancs tartalmáról való tájékoztatás alkalmával a keresett személy kérheti, hogy az átadását megelõzõen
bocsássák rendelkezésére a kibocsátó tagállami határozat egy példányát. Ezt a Fõvárosi Törvényszék a kézhezvételt
követõen haladéktalanul továbbítja – kizárólag tájékoztatás céljából – a keresett személynek. A keresett személy
kérésének nincs halasztó hatálya az átadási eljárásra és az európai elfogatóparancs végrehajtására.
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7. §

A Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadhatja, ha az olyan bûncselekményre
vonatkozik, amelyet egészben vagy részben Magyarország területén követtek el.

8. §

(1) Ha az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása
céljából bocsátották ki, és a keresett személy olyan magyar állampolgár, aki Magyarország területén lakóhellyel
rendelkezik, a Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadja, és – ha az elõzetes adatok
alapján nem áll fenn a végrehajtás átvételének egyetlen megtagadási oka sem – elrendeli a keresett személy
ideiglenes végrehajtási letartóztatását, és az errõl szóló határozatát haladéktalanul megküldi az igazságügyért felelõs
miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter kezdeményezi a tagállamnál az elítélt szabadságvesztés
büntetése vagy szabadságelvonással járó intézkedése végrehajtásának átvételét.
(2) Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás legfeljebb a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó
intézkedés végrehajtására vonatkozó határozat meghozataláig tart, és nem lehet hosszabb, mint a tagállami
határozatban szereplõ büntetés vagy intézkedés tartama.
(3) Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás teljes idõtartamát be kell számítani a bíróság által elismert és végrehajtásra
átvett szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés tartamába.
(4) A tárgyaláson ügyész és védõ részvétele kötelezõ.
(5) Ha az európai elfogatóparancsot büntetõeljárás lefolytatása céljából bocsátották ki, és a keresett személy olyan
magyar állampolgár, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, csak akkor adható át, ha a kibocsátó tagállami
igazságügyi hatóság megfelelõ jogi garanciát nyújt arra, hogy szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással
járó intézkedés jogerõs kiszabása esetén a keresett személyt kérelmére a büntetés vagy az intézkedés végrehajtására
visszaszállítják Magyarország területére.

9. §

(1) Ha ugyanazon személy ellen két vagy több tagállam bocsátott ki európai elfogatóparancsot, a Fõvárosi Törvényszék
határoz az európai elfogatóparancsok végrehajtásáról, és az összes körülmény mérlegelésével dönt arról, hogy melyik
európai elfogatóparancs alapján kerüljön a keresett személy elõször átadásra. A Fõvárosi Törvényszék a döntés
meghozatalakor figyelemmel van különösen a bûncselekmény súlyára és elkövetési helyére, az európai
elfogatóparancsok kibocsátásának idõpontjára, valamint arra, hogy az európai elfogatóparancsot büntetõeljárás
lefolytatása vagy szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából
bocsátották-e ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéshez a Fõvárosi Törvényszék – szükség esetén – beszerezi az Európai Unió Mûködésérõl
szóló szerzõdés 85. cikke szerinti Európai Igazságügyi Együttmûködési Egység (a továbbiakban: Eurojust) véleményét.
(3) Ha egy európai elfogatóparancs és egy harmadik ország kiadatási kérelme ütközik, az eljárásra a nemzetközi bûnügyi
jogsegélyrõl szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
(4) E § nem érinti Magyarországnak a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútumából eredõ kötelezettségeit.

4. Õrizet
10. §

(1) A Magyarország területén elfogott személyt õrizetbe kell venni és a Fõvárosi Törvényszék elé kell állítani, ha vele
szemben európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve ha ellene valamely tagállam nemzetközi körözést rendelt el.
Ez az õrizet hetvenkét óráig tarthat. Az õrizetet az azt foganatosító szerv az ügyész engedélyével azonnal megszünteti,
ha minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az õrizetbe vett személy nem azonos azzal a személlyel, akivel
szemben az európai elfogatóparancsot kibocsátották.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a Magyarország területén elfogott személyre vonatkozóan a Schengeni
Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 2007. évi CV. törvény
(a továbbiakban: SIS tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti figyelmeztetõ jelzést helyeztek el, és ez a figyelmeztetõ
jelzés a (3) bekezdés szerint az európai elfogatóparanccsal egyenértékû.
(3) A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztetõ jelzés az európai elfogatóparanccsal egyenértékû, ha
a figyelmeztetõ jelzés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ információ tartalmazza a SIS tv. 6. § (1) bekezdés
a)–e) pontjaiban, valamint 14. §-ában meghatározott adatokat.
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5. Tárgyalás
11. §

(1) A Fõvárosi Törvényszék tárgyalást tart, amelyen
a) a keresett személyt meghallgatja, különösen személyazonosságára, állampolgárságára vonatkozó, és – ha erre
nyilatkozni kíván – az átadás feltételeit e törvény alapján befolyásoló körülményekre;
b) tájékoztatja a keresett személyt az egyszerûsített átadási eljárás lehetõségérõl és annak jogkövetkezményeirõl;
c) ha a keresett személy nem kíván élni az egyszerûsített átadási eljárás lehetõségével, és a bíróság megállapítja,
hogy nem áll fenn az 5. §-ban, a 6. §-ban, illetve a 8. § (1) bekezdésében említett megtagadási okok valamelyike,
elrendeli a keresett személy ideiglenes átadási letartóztatását, és az errõl szóló határozatot haladéktalanul
megküldi a miniszternek.
(2) A tárgyaláson az ügyész és a védõ részvétele kötelezõ. A Fõvárosi Törvényszék a tárgyalásról az ügyészt értesíti,
a tárgyalásra a védõt idézi.
(3) Ha keresett személynek nincs meghatalmazott védõje, a Fõvárosi Törvényszék számára védõt, ha a magyar nyelvet
nem ismeri, tolmácsot rendel ki.
(4) Ha a tagállami igazságügyi hatóság kéri, a Fõvárosi Törvényszék az átadási eljárás keretében elrendeli a 24. §
(1) bekezdésében megjelölt tárgyaknak a rendõrség általi felkutatását és lefoglalását.

6. Egyszerûsített átadás
12. §

(1) A Fõvárosi Törvényszék elrendeli a keresett személy átadási letartóztatását és átadását (egyszerûsített átadás), ha
a) az európai elfogatóparancs végrehajtásának és az átadásnak a feltételei fennállnak, és
b) a keresett személy – a megfelelõ figyelmeztetést követõen – az átadásába beleegyezik, ebben az esetben
a figyelmeztetést és a beleegyezést, valamint adott esetben a 30. §-ban említett specialitás szabálya
alkalmazásának jogáról való kifejezett lemondást jegyzõkönyvben rögzíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beleegyezés nem vonható vissza.
(3) Az egyszerûsített átadás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye.

7. Az európai elfogatóparancs végrehajtása
13. §

(1) Ha a keresett személy az átadásába nem egyezik bele, az ideiglenes átadási letartóztatás elrendelésérõl a miniszter
értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot az európai elfogatóparancs haladéktalan megküldése érdekében.
(2) Az európai elfogatóparancsot a miniszter fogadja, és azt haladéktalanul megküldi a Fõvárosi Törvényszéknek.
(3) A Fõvárosi Törvényszék tárgyalást tart, amelyre a 11. § rendelkezéseit az (1) bekezdésének b) és c) pontja kivételével
alkalmazni kell.
(4) Ha az európai elfogatóparancs végrehajtásának és az átadásnak a feltételei fennállnak, a Fõvárosi Törvényszék
elrendeli a keresett személy átadási letartóztatását és átadását. A tárgyaláson hozott határozattal szembeni
fellebbezésrõl az ügyésznek, a keresett személynek és védõjének a határozat kihirdetését követõen nyomban
nyilatkoznia kell.
(5) A fellebbezést két napon belül az iratokkal együtt közvetlenül kell felterjeszteni a Fõvárosi Ítélõtáblához.

14. §

Ha a Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadja, a megtagadás okáról a kibocsátó
tagállami igazságügyi hatóságot a miniszter a megtagadásról rendelkezõ jogerõs határozat alapján tájékoztatja.

15. §

(1) A 11. § (1) bekezdés c) pontja szerint elrendelt ideiglenes átadási letartóztatást meg kell szüntetni, ha annak
elrendelésétõl számított negyven napon belül az európai elfogatóparancs nem érkezik meg.
(2) A 12. § (1) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése szerint elrendelt átadási letartóztatás a keresett személy átadásáig tart.
(3) Az átadási, az ideiglenes átadási, vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatás helyett más személyi szabadságot
korlátozó kényszerintézkedés nem alkalmazható, illetve óvadék ellenében a keresett személy átadási, ideiglenes
átadási vagy ideiglenes végrehajtási letartóztatása nem szüntethetõ meg.

16. §

(1) Az európai elfogatóparancs végrehajtásáról és az átadásról szóló jogerõs határozatot, ha a keresett személy
a) beleegyezik az átadásába, a beleegyezés kinyilvánítását követõ tíz,
b) az átadásába nem egyezik bele, az elfogását követõ hatvan
napon belül kell meghozni.
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(2) Ha kivételes esetben az európai elfogatóparancs végrehajtásáról és az átadásról szóló határozat az (1) bekezdésben
meghatározott határidõn belül nem hozható meg, a Fõvárosi Törvényszék a késedelem okainak közlése mellett
– a miniszter útján – haladéktalanul tájékoztatja errõl a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot. A határidõ ebben
az esetben további harminc nappal meghosszabbítható.
(3) Ha kivételes esetben nem lehet betartani az e §-ban elõírt határidõket, a késedelem okainak közlése mellett a miniszter
errõl tájékoztatja az Eurojustot.

8. Menekültügyi hatóság értesítése
17. §

Ha a keresett személy menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kéri, a bíróság haladéktalanul értesíti
a menekültügyi hatóságot arról, hogy a keresett személlyel szemben átadási eljárás van folyamatban.

9. Eljárás mentességet élvezõ személyek esetében
18. §

(1) Ha a keresett személyt nemzetközi jogon vagy közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség illeti meg Magyarország
területén, a 16. §-ban elõírt határidõket attól a naptól kell számítani, amelyen a Fõvárosi Törvényszékre érkezik
a mentesség felfüggesztésérõl, illetve a büntetõeljárás megindításához való elõzetes hozzájárulásról szóló értesítés.
(2) A mentesség felfüggesztése érdekében a Fõvárosi Törvényszék haladéktalanul megkeresi a nemzetközi jogon vagy
a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség ügyében döntési jogkörrel rendelkezõ szervet, illetve személyt. Ha
a mentesség felfüggesztése egy másik állam vagy valamely nemzetközi szervezet hatáskörébe tartozik, e tényrõl
a szükséges intézkedés megtétele érdekében – a miniszter útján – értesíti a kibocsátó tagállami igazságügyi
hatóságot.

10. Kiegészítõ információk kérése
19. §

Ha a Fõvárosi Törvényszék megítélése szerint a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság által közölt tények és adatok
nem elégségesek az európai elfogatóparancs végrehajtása és az átadás tárgyában történõ határozathozatalhoz,
kérheti a miniszter útján, hogy sürgõsséggel bocsássák a rendelkezésére a szükséges kiegészítõ információkat –
különösen az 5. §-ban, a 8. § (5) bekezdésében, a 9. §-ban meghatározottakat – és a 16. §-ban elõírt határidõk
figyelembevételével határidõt szabhat ezek megküldésére.

11. A keresett személy átadása
20. §

(1) Az európai elfogatóparancs végrehajtásáról és az átadásról szóló jogerõs határozatot a Fõvárosi Törvényszék
haladéktalanul megküldi a miniszternek.
(2) A miniszter az európai elfogatóparancs végrehajtásáról és az átadásról szóló döntésrõl, valamint a keresett személy
európai elfogatóparancs alapján történt fogva tartásának idõtartamáról értesíti a kibocsátó tagállami igazságügyi
hatóságot és a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központot (a továbbiakban: NEBEK).
(3) A keresett személy átadásáról a NEBEK a rendõrség közremûködésével gondoskodik, és annak – az érintett hatóságok
megállapodása szerinti – lehetõ legkorábbi idõpontban meg kell történnie.
(4) A keresett személyt legkésõbb az európai elfogatóparancs végrehajtásáról és az átadásról szóló határozat jogerõre
emelkedésétõl számított tíz napon belül át kell adni a kibocsátó tagállam illetékes hatóságának.
(5) Ha a keresett személy átadása a (4) bekezdésben elõírt határidõn belül a tagállamok bármelyikén kívül esõ
elháríthatatlan akadály miatt nem lehetséges, új átadási idõpontban kell megegyezni. A keresett személyt ebben az
esetben az így megállapított új határnapot követõ tíz napon belül kell átadni.
(6) Az átadás kivételesen ideiglenesen elhalasztható különös méltánylást érdemlõ emberiességi okból, különösen, ha
megalapozottan feltételezhetõ, hogy az átadás végrehajtása veszélyeztetné a keresett személy életét vagy
egészségét. Az ideiglenes elhalasztási ok megszûnését követõen az európai elfogatóparancsot végre kell hajtani.
A Fõvárosi Törvényszék az ideiglenes elhalasztásról és annak okáról – a miniszter útján – haladéktalanul tájékoztatja
a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot, és új átadási idõpontban állapodik meg. A keresett személyt ebben az
esetben a megállapodás szerinti új idõpontot követõ tíz napon belül kell átadni.
(7) Az érintett személyt a (4)–(6) bekezdésben említett határidõk lejárta után haladéktalanul szabadon kell bocsátani.
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21. §

(1) Ha a keresett személy nem mondott le a 30. §-ban meghatározott specialitás szabályának alkalmazásáról, az átadását
követõen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásához a hozzájárulást a Fõvárosi Törvényszék megadja, ha az
európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bûncselekmény e törvény rendelkezései szerint önmagában is átadási
kötelezettséget von maga után. A 8. § (5) bekezdésében az átadás feltételeként megszabott jogi garanciákat ebben az
esetben is meg kell követelni.
(2) A Fõvárosi Törvényszék az erre vonatkozó határozatot legkésõbb a kérelem kézhezvételét követõ harminc napon belül
hozza meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni további átadás esetén is, ha a keresett személy nem mondott le
a specialitás szabályának alkalmazásáról, és az átadását követõen egy másik tagállam bocsát ki ellene európai
elfogatóparancsot. A hozzájárulást e törvény rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó egyezményekkel összhangban
kell elbírálni.

22. §

(1) A Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtásáról hozott határozatában elhalaszthatja a keresett
személy átadását annak érdekében, hogy ellene Magyarország területén a büntetõeljárást lefolytathassák, vagy ha
már elítélték, az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekménytõl különbözõ bûncselekmény
miatt kiszabott szabadságvesztés büntetését vagy szabadságelvonással járó intézkedését végrehajthassák.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átadást elhalasztó határozatot a Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs
végrehajtásáról hozott határozatát követõen is meghozhatja.
(3) Az átadás elhalasztása helyett a Fõvárosi Törvényszék – a kibocsátó tagállami igazságügyi hatósággal írásban történt
közös megállapodásban meghatározott feltételek szerint – ideiglenesen átadhatja a keresett személyt a kibocsátó
tagállami igazságügyi hatóságnak.
(4) A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) annak megjelölését, hogy milyen eljárási cselekmény lefolytatása céljából van szükség a keresett személy
ideiglenes átadására;
b) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az ideiglenesen átadott keresett személyt a megjelölt eljárási
cselekményt követõen a kért, illetve engedélyezett átadási határidõn belül visszaszállítják Magyarországra, ez
a határidõ kérelemre meghosszabbítható;
c) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az ideiglenesen átadott keresett személy a tagállami tartózkodása
alatt Magyarországra történõ visszaszállításáig fogva tartásban lesz;
d) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a keresett személy ideiglenes átadásával és visszaszállításával kapcsolatban
felmerülõ valamennyi költséget a megkeresõ tagállam vállalja.

23. §

Ha a keresett személy az átadási, az ideiglenes átadási vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelésekor
elõzetes letartóztatásban van, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, szabadságvesztését tölti, vagy vele szemben
szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, az átadási, az ideiglenes átadási vagy az ideiglenes végrehajtási
letartóztatást attól az idõponttól kezdõdõen kell foganatba venni, amikor az elõzetes letartóztatás vagy az ideiglenes
kényszergyógykezelés megszûnik, a szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása
befejezõdik, illetve a keresett személyt feltételes szabadságra bocsátják vagy a javítóintézetbõl ideiglenesen
elbocsátják.

12. Tárgyak lefoglalása és átadása
24. §

(1) A Fõvárosi Törvényszék a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság kérelmére vagy hivatalból elrendeli azoknak
a tárgyaknak a lefoglalását és átadását
a) amelyek bizonyítási eszközként felhasználhatók, vagy
b) amelyeket a keresett személy a bûncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett.
(2) Az (1) bekezdésben említett tárgyak akkor is átadhatók, ha az európai elfogatóparancsot a keresett személy
halála vagy szökése miatt nem lehet végrehajtani.
(3) Ha a Magyarország területén folyamatban lévõ büntetõeljárásban az (1) bekezdésben említett tárgyakra szükség van,
azokat ideiglenesen vissza lehet tartani, vagy a visszaszolgáltatás feltételével át lehet adni a kibocsátó tagállamnak.
(4) E § rendelkezései nem érintik az e tárgyakon fennálló tulajdonjogot és egyéb jogokat.
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II. FEJEZET
ÁTADÁS MAGYARORSZÁGRA
13. Az európai elfogatóparancs kibocsátása
25. §

(1) Ha a terhelttel szemben büntetõeljárást kell lefolytatni, az Európai Unió valamely tagállamában történõ elfogása és
átadása érdekében a bíróság – feltéve, hogy a bûncselekmény tárgyi súlya ezt indokolja – haladéktalanul európai
elfogatóparancsot bocsát ki. Ha a terhelten jogerõsen kiszabott szabadságvesztést kell végrehajtani, az európai
elfogatóparancsot a büntetés-végrehajtási bíró bocsátja ki. A vádirat benyújtása elõtt az európai elfogatóparancsot a
nyomozási bíró bocsátja ki. Az európai elfogatóparancsot a bíróság vagy a büntetés-végrehajtási bíró a terhelt
bejelentett lakóhelye, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye – ha a terhelt egyikkel sem rendelkezik,
a kibocsátó bíróság székhelye – szerint illetékes rendõrkapitányságnak és a NEBEK-nek küldi meg.
(2) Az európai elfogatóparancs olyan cselekmények esetén bocsátható ki, amelyeknél a Btk. szerint a büntetési tétel felsõ
határa legalább egyévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés. Ha a szabadságvesztést kiszabó
vagy a szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó határozatot már meghozták, az európai elfogatóparancs csak
akkor bocsátható ki, ha a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés tartama legalább négy hónap.
(3) Az európai elfogatóparancsot a 2. számú mellékletben szereplõ tanúsítványnak megfelelõen, az 1. számú melléklet
figyelembevételével kell kibocsátani.
(4) Az európai elfogatóparancsot le kell fordítani a végrehajtó tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek
egyikére.
(5) A bíróság az európai elfogatóparancsban kérheti azon tárgyak lefoglalását és átadását,
a) amelyek bizonyítási eszközként felhasználhatók, vagy
b) amelyeket a keresett személy a bûncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett.
(6) A büntetõeljárás befejezését követõen haladéktalanul és díjmentesen vissza kell szolgáltatni azokat az átadott
tárgyakat, amelyekre az azokat átadó tagállamnak vagy harmadik személynek szerzett joga fennmaradt.
(7) Az európai elfogatóparancs hatálya kiterjed Magyarország területére is.
(8) Az európai elfogatóparancsot haladéktalanul vissza kell vonni, ha a kibocsátásának oka megszûnt. Az európai
elfogatóparancs folyamatban lévõ büntetõeljárás esetén az eljárás jogerõs befejezéséig – a terhelt Magyarországon
történõ elfogásának vagy a terhelt halálának esetét kivéve – nem vonható vissza. Az európai elfogatóparancs
visszavonásáról szóló végzést a kibocsátó bíróság haladéktalanul megküldi a terhelt bejelentett lakóhelye, ennek
hiányában bejelentett tartózkodási helye – ha a terhelt egyikkel sem rendelkezik, a kibocsátó bíróság székhelye –
szerint illetékes rendõrkapitányságnak és a NEBEK-nek.

26. §

Az európai elfogatóparancsot a bíróság a terhelt elfogásáról szóló értesítés kézhezvételét követõen haladéktalanul
a miniszternek küldi meg továbbítás céljából.

14. Eljárás halmazati és összbüntetés esetén
27. §

(1) Szabadságvesztés végrehajtására irányuló átadás esetén, ha halmazati büntetést szabtak ki, és a tagállami igazságügyi
hatóság nem valamennyi cselekmény alapján kiszabott büntetés végrehajtására engedélyezi az átadást, az elsõ fokon
eljárt bíróság határozatot hoz az arra a cselekményre esõ büntetésrészrõl, amellyel kapcsolatban az átadást a tagállami
igazságügyi hatóság engedélyezi. Az eljárásra a büntetõeljárásról szóló törvénynek a különleges eljárásokra
vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben írt büntetésrészt a halmazati büntetés alapját képezõ bûncselekmények büntetési tételei felsõ
határának egymáshoz viszonyított arányából kiindulva kell megállapítani.
(3) Ha a szabadságvesztést, amelyre az átadást a tagállami igazságügyi hatóság engedélyezi, összbüntetésbe foglalták,
azt az alapítéletben kiszabott szabadságvesztést kell végrehajtani, amelyre az átadást kérik, illetve engedélyezik. Az
(1) és (2) bekezdést értelemszerûen alkalmazni kell, ha az alapítéletben halmazati büntetést szabtak ki.
(4) Ha az átadást az összbüntetésbe foglalt valamennyi szabadságvesztés végrehajtására kérik, illetve engedélyezik, az
összbüntetésben megállapított szabadságvesztést kell végrehajtani.
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15. Külföldi fogvatartás beszámítása
28. §

Az európai elfogatóparancs végrehajtásából eredõ külföldi fogvatartás teljes idõtartamát a Btk.-nak az elõzetes
fogvatartás beszámítására vonatkozó szabályai szerint be kell számítani a bíróság által kiszabott büntetésbe vagy
szabadságelvonással járó intézkedésbe.

16. Megállapodás ideiglenes átadásról
29. §

Ha a tagállami igazságügyi hatóság az átadás elhalasztása helyett – az írásban kötött közös megállapodásban
meghatározott feltételek szerint – a keresett személy ideiglenes átadásáról hoz határozatot, a megállapodásban
rögzített feltételek minden magyar hatóságra kötelezõek. A megállapodásra a 22. § (4) bekezdését értelemszerûen
alkalmazni kell.

17. A specialitás szabálya
30. §

(1) Az átadott személlyel szemben az átadása elõtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bûncselekménytõl
különbözõ egyéb bûncselekmény miatt nem indítható büntetõeljárás, nem ítélhetõ el, és egyéb módon sem fosztható
meg szabadságától.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha
a) a személy a végleges szabadon bocsátását követõ negyvenöt napon belül nem hagyja el – bár erre lehetõsége lett
volna – Magyarország területét, vagy elhagyása után ide visszatér;
b) a bûncselekmény szabadságvesztés büntetéssel nem büntethetõ vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel
nem fenyegetett;
c) a büntetõeljárás eredményeként nem kerül sor személyi szabadságot korlátozó intézkedés alkalmazására;
d) a személlyel szemben szabadságelvonással nem járó büntetés vagy intézkedés, különösen pénzbüntetés
szabható ki, illetve alkalmazható, még akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés személyi szabadságának
korlátozását eredményezheti;
e) a személy beleegyezett az átadásába, és ezzel egyidejûleg lemondott a specialitás szabályának alkalmazásáról;
f) a személy az átadása után, az átadását megelõzõen elkövetett meghatározott cselekmények vonatkozásában
kifejezetten lemondott a specialitás szabályának alkalmazásához fûzõdõ jogáról, vagy
g) a személyt átadó tagállami igazságügyi hatóság a (4) bekezdéssel összhangban hozzájárulását adja.
(3) A (2) bekezdés f) pontja szerinti lemondás során a lemondó nyilatkozatot bíróság elõtt kell megtenni, és azt
jegyzõkönyvbe kell venni, amelyet mind az igazságügyi hatóság képviselõjének, mind a nyilatkozattevõnek alá kell
írnia. A lemondó nyilatkozatot úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelmûen kitûnjön, hogy azt az érintett
személy önként és az abból adódó következmények teljes tudatában tette. A személy védõt vehet igénybe.
(4) A hozzájárulás iránti kérelmet a 25. § (3) bekezdésében hivatkozott adatok és a 25. § (4) bekezdése szerinti fordítás
kíséretében kell a 26. §-ban meghatározott úton elõterjeszteni a tagállami igazságügyi hatóságnak.

18. Átadás a végrehajtó államtól eltérõ államnak
31. §

(1) Az európai elfogatóparancs alapján keresett személy azon tagállam hozzájárulása nélkül, amely õt átadta, az átadása
elõtt elkövetett bûncselekmény miatt kibocsátott európai elfogatóparancs alapján átadható a végrehajtó tagállamtól
különbözõ tagállamnak, ha
a) a keresett személy a végleges szabadon bocsátását követõ negyvenöt napon belül nem hagyja el – bár erre
lehetõsége lett volna – Magyarország területét, vagy elhagyása után ide visszatér;
b) a keresett személy beleegyezik abba, hogy az európai elfogatóparancs alapján a végrehajtó tagállamtól
különbözõ tagállamnak átadják;
c) a keresett személyre a 30. § (2) bekezdésének a), e), f) és g) pontja szerint nem vonatkozik a specialitás szabálya.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti beleegyezés során a beleegyezõ nyilatkozatot bíróság elõtt kell megtenni, és azt
jegyzõkönyvbe kell venni, amelyet mind a bírónak, mind a nyilatkozattevõnek alá kell írnia. A lemondó nyilatkozatot
úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelmûen kitûnjön, hogy azt az érintett személy önként és az abból adódó
következmények teljes tudatában tette. A személy védõt vehet igénybe.
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(3) Az (1) bekezdésben foglalt eseteket kivéve az európai elfogatóparancs alapján átadott személy nem adható ki
harmadik államnak azon tagállam illetékes hatóságának hozzájárulása nélkül, amely õt átadta.

19. A keresett személy átvétele
32. §

A keresett személy átvételérõl a NEBEK a rendõrség közremûködésével gondoskodik.

III. FEJEZET
KÖLTSÉGVISELÉS, ÁTSZÁLLÍTÁS
20. Költségviselés
33. §

A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása során Magyarország területén
felmerülõ költség bûnügyi költség, amelyet a magyar állam visel.

21. Átszállítás
34. §

(1) A miniszter engedélyezi, hogy a keresett személyt Magyarország területén átadás céljából átszállítsák, feltéve, hogy
tájékoztatást kapott
a) annak a személynek a személyazonosságáról és állampolgárságáról, aki ellen az európai elfogatóparancsot
kibocsátották;
b) az európai elfogatóparancs meglétérõl;
c) a bûncselekmény jellegérõl és jogi minõsítésérõl;
d) a bûncselekmény körülményeinek ismertetésérõl, ideértve az elkövetés idõpontját és helyét is.
(2) Ha az európai elfogatóparancsot büntetõeljárás lefolytatása céljából bocsátották ki, és a keresett személy olyan
magyar állampolgár, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, a keresett személy csak akkor szállítható át,
ha a kibocsátó tagállam megfelelõ jogi garanciát nyújt arra, hogy a szabadságvesztés büntetés vagy
a szabadságelvonással járó intézkedés jogerõs kiszabása esetén kérelmére a büntetés vagy az intézkedés
végrehajtására visszaszállítják Magyarország területére.
(3) Ha az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés büntetés végrehajtása vagy szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtása céljából bocsátották ki, és a keresett személy olyan magyar állampolgár, aki Magyarország területén
lakóhellyel rendelkezik, a miniszter megtagadja az átszállítást.
(4) A légi úton történõ átszállítás esetén az (1) bekezdés nem alkalmazható akkor, ha nem tervezett leszállásra kerül sor.
(5) Ha az átszállítás olyan személyt érint, akit harmadik állam ad ki egy tagállamnak, az (1)–(2) és (4) bekezdést
megfelelõen kell alkalmazni. Ebben az esetben az európai elfogatóparancs alatt kiadatási kérelmet kell érteni.

HARMADIK RÉSZ
ELJÁRÁSI JOGSEGÉLYEK
IV. FEJEZET
A TAGÁLLAMOKKAL BÜNTETÕÜGYEKBEN FOLYTATOTT ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY
22. Általános szabályok
35. §

(1) Ha e törvény vagy nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik, valamely tagállammal büntetõügyben folytatott
együttmûködés során az eljárási jogsegély iránti megkeresés elõterjesztésére a büntetõeljárás megindítását követõen
a magyar igazságügyi hatóság közvetlenül jogosult.
(2) A büntetõeljárás megindítása elõtt a tagállami bûnüldözõ szerv által megküldött, valamint a magyar bûnüldözõ szerv
által elõterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresés fogadására, teljesítésére és elõterjesztésére a bûnüldözõ
szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a büntetõeljárás megindítása
elõtt elõterjesztett megkeresés végrehajtása során az ügyben a büntetõeljárást megindítják, az együttmûködést

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

26727

a továbbiakban – a közvetlen tájékoztatás kivételével – csak e törvény szerint, mint eljárási jogsegély iránti megkeresés
teljesítését lehet folytatni.
(3) E fejezet rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik.
36. §

Az eljárási jogsegély formái különösen:
a) közvetlen tájékoztatás,
b) tárgyak visszaadása,
c) fogva tartott személyek ideiglenes átszállítása,
d) kihallgatás zártcélú távközlõ hálózat útján,
e) kihallgatás távbeszélõ-készülék útján,
f) közös nyomozó csoport létrehozása,
g) fedett nyomozó alkalmazása,
h) bûnüldözõ szervvel együttmûködõ személy igénybevétele,
i) ellenõrzött szállítás,
j) bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés.

37. §

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tagállami igazságügyi hatóság által elõterjesztett eljárási jogsegélyformák
iránti megkeresés fogadására és teljesítésére az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amelynek területén
a visszaadni kért tárgy található, az ideiglenesen átszállítani kért személyt fogva tartják, a kihallgatni kért személy lakik
vagy tartózkodik, illetve a kihallgatni kért személyt fogva tartják.
(2) A magyar igazságügyi hatóság nemzetközi szerzõdés alapján a tagállam bûnüldözõ szerveitõl is elfogadhat, illetve
közvetlenül e szervekhez is intézhet eljárási jogsegély iránti megkeresést, ha a tagállam belsõ joga lehetõvé teszi azt,
hogy a bûnüldözõ szerv a büntetõügyekben folytatott jogsegélyben részt vegyen.
(3) Az eljárási jogsegély iránti megkeresés nem teljesíthetõ és nem terjeszthetõ elõ, ha az csorbítja Magyarország
felségjogait, veszélyezteti biztonságát, sérti közrendjét.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata a vádirat benyújtásáig a legfõbb ügyész, a vádirat benyújtása után
a miniszter hatáskörébe tartozik.

38. §

(1) A megkeresést írásban, indokolt esetben a megkeresõ azonosítását lehetõvé tevõ más alkalmas módon vagy eszközzel
– különösen telefax vagy számítástechnikai rendszer útján – is elõ lehet terjeszteni, és az így elõterjesztett megkeresést
szabályszerûnek kell tekinteni.
(2) Ha a magyar igazságügyi hatóságnak a megkeresés teljesítésére nincs hatásköre vagy nem rendelkezik
illetékességgel, a megkeresést haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ magyar igazságügyi
hatósághoz. A megkeresés áttételérõl – a magyar igazságügyi hatóság pontos megjelölésével – az áttételt elrendelõ
magyar igazságügyi hatóság értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot.

39. §

(1) Ha a megkeresésben foglaltak alapján a teljesítés nem vagy csak részben lehetséges, a magyar igazságügyi hatóság
e körülményrõl haladéktalanul tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot, és ezzel egyidejûleg megjelöli azokat
az adatokat, amelyek ismerete a megkeresés teljesítéséhez szükséges. Szükség esetén a magyar igazságügyi hatóság
a tagállami igazságügyi hatóságot közvetlenül, rövid úton keresi meg a szükséges adatok közlése érdekében.
(2) Ha a megkeresés teljesítése során olyan körülmény merül fel, amely alapján e törvény rendelkezései szerint nincs helye
az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésének, az iratokat az akadály megjelölésével az ügyész a legfõbb
ügyésznek, a bíróság pedig a miniszternek küldi meg. A legfõbb ügyész, illetve a miniszter – az ok megjelölésével –
értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot a megkeresés teljesítésének akadályáról.

40. §

Ha a magyar igazságügyi hatóság által elõterjesztett megkeresést a tagállami igazságügyi hatóság az abban megjelölt
feltételek alapján nem vagy csak részben tudja teljesíteni, azonban a megkeresés indokai továbbra is fennállnak,
a magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóság által megjelölt feltételek teljesítése iránt intézkedik.

41. §

Ha az eljárási jogsegély iránti megkeresést teljesítik, a külföldi személyek ki- és beutazásának, valamint a tárgyak
átadásának és átvételének a magyar útlevél-, az idegenrendészeti és a vámjogszabályok rendelkezései nem
képezhetik akadályát.
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23. Alkalmazandó eljárási szabályok
42. §

A magyar igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során a tagállami igazságügyi
hatóság által kifejezetten kért és megjelölt szabályok szerint, illetve technikai módszert alkalmazva jár el, ha ez nem
összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel.

43. §

A magyar igazságügyi hatóság kérheti a tagállami igazságügyi hatóságot, hogy megkeresését a magyar
jogszabályokban foglaltak szerint, illetve az általa meghatározott technikai módszert alkalmazva teljesítse.

44. §

Az eljárási jogsegély keretében az érintett személy tanúként vagy terheltként történõ kihallgatásakor a magyar és
– erre vonatkozó kérelem esetén – a tagállam jogának a kihallgatásra, a vallomástétel megtagadására, illetve
a vallomástételi mentességekre és akadályokra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

45. §

E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni a jogi személlyel szemben indult büntetõeljárással összefüggésben
elõterjesztett jogsegély iránti megkeresésre is. A tagállami igazságügyi hatóság által jogi személy vonatkozásában
elõterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére – ha a megkeresésbõl más nem következik – a jogi
személy székhelye szerint illetékes ügyész, illetve bíróság jogosult.

24. Határidõk
46. §

(1) A megkeresést a tagállami igazságügyi hatóság által kért határidõt alapul véve kell teljesíteni.
(2) Ha a megkeresés fogadásakor nyilvánvaló, hogy annak teljesítése az abban foglalt határidõn belül nem lehetséges, a
magyar igazságügyi hatóság haladéktalanul tájékoztatást ad a megkeresés teljesítéséhez szükséges idõtartamról.
A tagállami igazságügyi hatóságtól nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a megjelölt teljesítési határidõ ismeretében is
fenntartja-e a megkeresését.

47. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság a megkeresésben megadott határidõ kitûzésének indokát megjelöli.
(2) Ha a megkeresett tagállami igazságügyi hatóság arról tájékoztatja a magyar igazságügyi hatóságot, hogy
a megkeresés a kért határidõn belül nem teljesíthetõ, a magyar igazságügyi hatóságnak haladéktalanul nyilatkoznia
kell, hogy a megkeresést továbbra is fenntartja-e.

25. Hivatalos irat kézbesítése
48. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság a hivatalos iratot egy másik tagállamban tartózkodó címzett részére közvetlenül, posta
útján, kézbesítési bizonyítvánnyal, zárt iratban kézbesíti.
(2) A hivatalos iratot – ha a címzett a magyar nyelvet nem ismeri – le kell fordítani a címzett anyanyelvére vagy az általa
ismertként megjelölt más nyelvre, vagy – ha ezek a magyar igazságügyi hatóság által nem ismertek – a címzett
tartózkodás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére. Az irathoz a címzett által
ismert nyelven mellékelni kell a tájékoztatást az eljárási jogairól és kötelességeirõl.
(3) Hivatalos iratot csak abban az esetben lehet a címzett tartózkodási helye szerinti tagállam hatóságának eljárási
jogsegély keretében a kézbesítés érdekében megküldeni, ha
a) a címzett címe ismeretlen,
b) a postai úton történõ kézbesítés nem volt lehetséges, vagy
c) megalapozottan feltételezhetõ, hogy a postai úton való kézbesítés nem vezet eredményre.

26. Közvetlen tájékoztatás
49. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság a folyamatban lévõ vagy befejezett büntetõügyben a tagállami igazságügyi
hatóságnak közvetlenül tájékoztatást adhat, illetve ilyen üggyel kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet.
(2) A nyomozó hatóság vagy az ügyész a büntetõeljárással kapcsolatban a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható
személy kilétének, tartózkodási helyének megállapítása, elrejtõzésének, a bûncselekmény befejezésének vagy újabb
bûncselekmény elkövetésének megakadályozása végett, vagy késedelmet nem tûrõ más okból a tagállami
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igazságügyi hatóságtól vagy bûnüldözõ szervtõl közvetlenül tájékoztatást kérhet, illetve annak tájékoztatást adhat.
A tájékoztatás tényérõl és tartalmáról a nyomozó hatóság az ügyészt haladéktalanul értesíti.
50. §

(1) Ha a 49. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáskérés eredménytelen vagy elõreláthatóan nem vezetne eredményre,
a nyomozó hatóság vagy az ügyész a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon elõterjesztett tájékoztatás iránti
kérelemmel fordulhat a tagállami illetékes bûnüldözõ szervhez vagy igazságügyi hatósághoz. Ha a kérelmet
a nyomozó hatóság terjeszti elõ, errõl a tényrõl és annak tartalmáról az ügyészt haladéktalanul értesíti.
(2) A nyomozó hatóság vagy az ügyész a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése végett a tagállami bûnüldözõ szerv vagy
igazságügyi hatóság számára tizennégy napos határidõt állapít meg.
(3) Ha a tájékoztatás iránti kérelem az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekmények valamelyikére vonatkozik,
a nyomozó hatóság vagy az ügyész a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése végett
a) hétnapos határidõt,
b) sürgõsségi megkeresés esetén nyolcórás határidõt
állapíthat meg.

51. §

(1) Ha a tagállami bûnüldözõ szervtõl vagy igazságügyi hatóságtól a 49. § (2) bekezdésében meghatározott adatra
vonatkozó, a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon érkezik megkeresés, a nyomozó hatóság vagy az ügyész
a rendelkezésére álló információt átadja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell megadni. Ha az
információról a nyomozó hatóság ad tájékoztatást, errõl és a tájékoztatás tartalmáról az ügyészt haladéktalanul
értesíti.
(3) A megkeresést a nyomozó hatóság vagy az ügyész a hozzáérkezésétõl számított tizennégy napon belül teljesíti.
(4) Ha a megkeresés az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekményfajták valamelyikére vonatkozik, és a kért
információ a nyomozó hatóság vagy ügyész számára közvetlenül hozzáférhetõ, a megkeresést a nyomozó hatóság
vagy az ügyész a hozzáérkezésétõl számított
a) hét napon,
b) sürgõsségi megkeresés esetén nyolc órán
belül teljesíti.
(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás teljesítése aránytalan terhet jelent, azt a nyomozó hatóság vagy az
ügyész legfeljebb három nappal elhalasztja. Errõl a megkeresõ hatóságot haladéktalanul értesíti, és a késedelem okát a
4. számú melléklet megfelelõ részének kitöltésével indokolja.
(6) Ha a (3)–(4) bekezdésben meghatározott határidõn belül a tájékoztatásadás nem teljesíthetõ, a nyomozó hatóság
vagy az ügyész errõl a megkeresõ hatóságot haladéktalanul értesíti, és a késedelem indokát a 4. számú melléklet
megfelelõ részének kitöltésével indokolja.
(7) A megkeresés teljesítését a nyomozó hatóság vagy az ügyész megtagadja, ha
a) a teljesítés
aa) Magyarország alapvetõ nemzetbiztonsági érdekét sérti, vagy
ab) folyamatban lévõ nyomozás vagy bûnüldözési, bûnmegelõzési feladatok ellátását, illetve valamely személy
biztonságát veszélyezteti, vagy
b) a kért információ
ba) jelentõsége nem áll arányban a megkeresésben foglalt céllal, illetve a cél szempontjából lényegtelen,
bb) csak külön engedély alapján hozzáférhetõ, és ezen engedély hiányzik, vagy
bc) csak más tagállam vagy harmadik ország hozzájárulásával adható át, és ezen hozzájárulás hiányzik.
(8) A megkeresés teljesítése megtagadható, ha a kérelem olyan bûncselekményre vonatkozik, amely egy évnél rövidebb
idõtartamú szabadságvesztéssel büntetendõ.

52. §

(1) A külön jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság a bûncselekménybõl származó jövedelem és
bûncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elõsegítése érdekében az erre
a feladatra kijelölt tagállami közigazgatási, bûnüldözési vagy igazságügyi hatóságtól közvetlenül tájékoztatást kérhet,
illetve annak tájékoztatást adhat.
(2) A külön jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság által elõterjesztett tájékoztatáskérésre az 50. §, az általa
történõ tájékoztatásadásra az 51. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 3. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon elõterjesztett kérelemben meg kell jelölni a megkereséssel érintett vagyonnal, illetve
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a vélhetõen érintett természetes vagy jogi személlyel összefüggõ ismert adatokat is. A külön jogszabályban
meghatározott nyomozó hatóság a kérelemrõl és annak tartalmáról az ügyészt haladéktalanul értesíti.
(3) Ha a külön jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság olyan tény vagy adat birtokába jut, amely alapján
megalapozottan feltehetõ, hogy a bûncselekménybõl származó jövedelem és bûncselekményhez kapcsolódó más
vagyon felkutatásának és azonosításának elõsegítése céljából a kijelölt tagállami hatóságnak feladata ellátásához erre
szüksége van, a birtokába jutott adatról vagy tényrõl az (1) bekezdésben meghatározott kérelem nélkül is tájékoztatást
adhat.

27. Tárgy visszaadása
53. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság azt a tárgyat, amelyre a bûncselekményt elkövették, a tagállami igazságügyi hatóság
megkeresésére átadhatja abból a célból, hogy azt a tagállami igazságügyi hatóság a tulajdonosnak visszaadja.
A megkeresés csak akkor teljesíthetõ, ha a tagállami igazságügyi hatóság a megkeresés alapjául szolgáló
határozatában vagy a mellékletként csatolt okirattal kétséget kizáró módon igazolja az érintett személy tulajdonjogát.
(2) A magyar igazságügyi hatóság elrendeli az átadni kért tárgy lefoglalását, és – szükség esetén – az ismeretlen helyen
lévõ tárgy körözését rendelheti el.
(3) A tárgy átadása nem sértheti jóhiszemû harmadik személy jogait, és nem veszélyeztetheti a Magyarország területén
folyamatban lévõ büntetõeljárás sikerét.
(4) Ha az átadni kért tárgyra a Magyarország területén folyamatban lévõ büntetõeljárásban szükség van, a tárgy átadását
az eljárás jogerõs befejezéséig vagy a lefoglalás jogerõs megszüntetéséig a magyar igazságügyi hatóság elhalasztja, és
errõl a tagállami igazságügyi hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(5) A magyar igazságügyi hatóság közvetlenül megkeresheti a tagállami igazságügyi hatóságot olyan tárgy átadása
érdekében, amelyre a bûncselekményt elkövették, és amelynek visszaadása iránt a magyar igazságügyi hatóság elõtt a
tulajdonjogát kétséget kizáró módon igazoló személy kérelmet terjesztett elõ. A kérelmet a tagállami igazságügyi
hatósághoz intézett eljárási jogsegély iránti megkereséshez csatolni kell.

28. Fogva tartott személy ideiglenes átszállítása
54. §

(1) Ha a tagállami igazságügyi hatóság olyan, Magyarország területén teljesítendõ eljárási cselekmény iránt terjesztett elõ
megkeresést, amelyen a megkeresõ tagállam területén fogva tartott személy jelenléte szükséges, akkor ezt a személyt
– a megkeresõ tagállammal megkötött eseti megállapodás alapján – az eljárási cselekmény végrehajtása érdekében
Magyarország területére ideiglenesen át lehet szállítani.
(2) Az ideiglenesen átszállított személy fogva tartását a magyar büntetés-végrehajtási jogszabályok szerint Magyarország
területén is biztosítani kell.
(3) Ha a magyar igazságügyi hatóság olyan eljárási cselekmény iránt terjesztett elõ megkeresést, amelyen a Magyarország
területén fogva tartott személy jelenléte szükséges, akkor ezt a személyt – a megkeresett tagállammal megkötött eseti
megállapodás alapján – ideiglenesen annak a tagállamnak a területére lehet átszállítani, ahol az eljárást le kell folytatni.
(4) Az elõzetes letartóztatásban lévõ terhelt ideiglenes átszállítására vonatkozó megállapodást a vádirat benyújtása elõtt
a legfõbb ügyész, a vádirat benyújtása után, illetve a szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó
intézkedést töltõ személy esetében a miniszter köti meg. A megállapodás tartalmazza az érintett személy ideiglenes
átszállításának részleteit, valamint azt a határnapot, amikorra az érintett személyt vissza kell szállítani a megkeresõ
tagállam, illetve Magyarország területére.
(5) Az ideiglenes átszállításhoz az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges. A Magyarország területén fogva
tartott személy hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazó iratot és annak fordítását csatolni kell a megkereséshez.
(6) A tagállam területén töltött fogva tartás esetén a magyar törvény szerint elrendelt kényszerintézkedés, illetve
szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtását folyamatosnak kell tekinteni.

29. Kihallgatás zártcélú távközlõ hálózat útján
55. §

(1) A tanú, a szakértõ vagy – erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján – a terhelt zártcélú távközlõ hálózat
útján történõ kihallgatására vagy meghallgatására vonatkozó, a tagállami igazságügyi hatóság által elõterjesztett
megkeresés teljesítésére kizárólag a bíróság jogosult.
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(2) A bíróság a tagállami igazságügyi hatóságot közvetlenül megkeresheti tanú zártcélú távközlõ hálózat útján történõ
kihallgatása érdekében, ha Magyarország területén az érintett személy megjelenése nem lehetséges.

30. Kihallgatás távbeszélõ-készülék útján
56. §

(1) Ha a tagállami igazságügyi hatóság tanú vagy szakértõ – erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján –
távbeszélõ-készülék útján történõ kihallgatása iránt keresi meg a magyar igazságügyi hatóságot, a kihallgatás
lefolytatására a zártcélú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatás szabályait kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy
az ügyész is teljesítheti a jogsegély iránti megkeresést.
(2) A távbeszélõ-készülék útján történõ kihallgatásra vonatkozó jogsegély teljesítése nem tagadható meg arra
hivatkozással, hogy a Be. nem teszi lehetõvé e jogintézmény alkalmazását.

31. Közös nyomozócsoport létrehozása
57. §

(1) A legfõbb ügyész engedélyével az ügyész, illetve a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatósága közös
nyomozócsoport létrehozását kezdeményezheti, ha
a) a már megindult büntetõeljárásban a több tagállamra kiterjedõ bûncselekmény felderítése különösen bonyolult;
b) a bûncselekmény miatt több tagállam folytat büntetõeljárást, és ezért a nyomozások összehangolására van
szükség.
(2) A bûncselekmény különösen akkor több tagállamra kiterjedõ, ha
a) azt több tagállamban követik el;
b) azt egy tagállamban követik el, de elõkészületének, irányításának, illetve a hozzá kapcsolódó részesi
magatartásoknak a jelentõs részét egy másik tagállamban fejtik ki;
c) azt egy tagállamban követik el, de abban olyan bûnszervezet érintettsége állapítható meg, amely egynél több
államban folytat büntetendõ tevékenységet;
d) azt egy tagállamban követik el, de más tagállam társadalmi vagy gazdasági rendjét is sérti vagy veszélyezteti.
(3) A legfõbb ügyész vagy az általa kijelölt ügyész az érintett tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatósággal – az
érintettség mértékét is figyelembe véve – állapodik meg abban, hogy a közös nyomozócsoport mely tagállam
területén mûködjön.

58. §

(1) A közös nyomozócsoport a legfõbb ügyész vagy az általa kijelölt ügyész és a tagállami igazságügyi vagy nyomozó
hatóság közötti eseti megállapodással jön létre.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt megállapodás tartalmazza különösen:
a) a bûncselekmény leírását, amelynek nyomozására a közös nyomozócsoportot létrehozzák,
b) a mûködési területet,
c) a közös nyomozócsoport összetételét,
d) a közös nyomozócsoport vezetõjét,
e) a mûködés idõtartamát és a meghosszabbítás feltételeit,
f) a közös nyomozócsoport más tagállamban eljáró tagjának kötelezettségeit és jogait,
g) a mûködés feltételeit,
h) a mûködés költségeinek viselését,
i) a közös nyomozócsoport más tagállamban eljáró tagja által mûködési körében okozott károkért való
felelõsségének szabályairól szóló tájékoztatást.

59. §

A Magyarország területén mûködõ közös nyomozócsoportot az ügyész vagy a nyomozó hatóság vezetõje, illetve
a nyomozó hatóságnak a nyomozó hatóság vezetõje által kijelölt tagja vezeti. Ha a közös nyomozócsoportot a
nyomozó hatóság vezetõje, illetve tagja vezeti, az ügyésznek rendszeresen beszámol a közös nyomozócsoport
mûködésérõl, és elõzetesen tájékoztatja a foganatosítandó nyomozási cselekményekrõl.

60. §

(1) A tagállami nyomozó hatóság Magyarország területén eljáró tagja
a) a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen kényszerítõ
eszközt alkalmazhat, továbbá szolgálati lõfegyverét magánál tarthatja, azt azonban kizárólag jogos védelmi
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helyzetben, illetve végszükségben használhatja; a magyar bûnüldözõ szervek tevékenységére vonatkozó
jogszabályokban meghatározott más kényszerítõ eszközt nem vehet igénybe;
b) a bûncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfoghatja, az elfogás helyszínén visszatarthatja, azonban
köteles õt haladéktalanul a magyar nyomozó hatóságnak átadni; a magyar bûnüldözõ szervek tevékenységére
vonatkozó jogszabályokban meghatározott más intézkedést azonban nem alkalmazhat.
A közös nyomozócsoport feladatának teljesítéséhez szükséges mértékben a tagállami igazságügyi vagy nyomozó
hatóság Magyarország területén eljáró tagja
a) államának joga szerint és a tagállam hivatalos nyelvén – a 44. § rendelkezéseire figyelemmel – tanút vagy terheltet
hallgathat ki és errõl jegyzõkönyvet készíthet, amelynek másolati példányát és magyar fordítását az eljárás
irataihoz kell csatolni,
b) a nyomozási cselekményeken jelen lehet, a nyomozási cselekményekrõl államának joga szerint és a tagállam
hivatalos nyelvén jegyzõkönyvet készíthet, amelynek másolati példányát és magyar fordítását az eljárás irataihoz
kell csatolni,
c) az ellenõrzött szállításban fedett nyomozóként eljárhat.
A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben, ha a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóság
Magyarország területén eljáró tagja az eljárási cselekmény során a tagállam hivatalos nyelvét használja, a magyar
igazságügyi vagy nyomozó hatóság – szükség esetén – tolmácsot rendel ki. A tagállam hivatalos nyelvének
használatával kapcsolatban felmerült költséget a megkeresõ tagállam viseli.
Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések és kényszerítõ eszközök alkalmazásának feltételeirõl a közös
nyomozócsoport magyar vezetõje tájékoztatja a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatóságának tagját.
Az eljárási jogsegély teljesítése során a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatóságának tagja Magyarország
területén a közös nyomozócsoport magyar vezetõjének utasítása szerint jár el.
Az ügyész vagy a közös nyomozócsoport magyar vezetõje haladéktalanul értesíti a tagállami igazságügyi vagy
nyomozó hatóságot, ha a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatóságának tagja a magyar jog szerint büntetendõ
cselekményt követett el.

(1) Az Eurojust, illetve annak nemzeti képviselõje, valamint az Európai Rendõrségi Hivatal (a továbbiakban: Europol) által
kezdeményezett közös nyomozócsoportra, a tagok jogaira és kötelezettségeire e törvényt kell alkalmazni. Az Europol
tisztviselõje e törvény szerint vehet részt a közös nyomozócsoportban, de feladatának végrehajtása során nem
alkalmazhat a Be.-ben meghatározott kényszerintézkedést vagy a rendõrségrõl szóló törvényben (a továbbiakban:
Rtv.) meghatározott kényszerítõ eszközt.
(2) Valamely tagállammal, illetve az Europollal együttmûködési megállapodást kötött külföldi hatósággal létrehozott,
Magyarország területén mûködõ közös nyomozócsoport kezdeményezheti a NEBEK-nél, hogy a számára
engedélyezett körben adatot vagy más technikai tanácsadást kérjen az Europoltól.
(3) Minden olyan adatot, amely az (1) bekezdésben meghatározott közös nyomozócsoport tevékenységébõl származik,
a NEBEK-en keresztül az Europol részére továbbítani kell.

32. Az Europolnak Magyarország területén feladatot végrehajtó tisztviselõjére vonatkozó rendelkezések
62. §

(1) Az Europolnak a Magyarország területén mûködõ közös nyomozócsoportban részt vevõ tisztviselõje a feladatának
végrehajtása során a Magyarország területén okozott kárért a magyar jog szerint felel. Az ilyen kárt a közös
nyomozócsoportban részt vevõ nyomozó hatóság, ha a közös nyomozócsoportban több nyomozó hatóság vesz részt,
a rendõrség téríti meg a károsultnak, vagy a károsult részérõl arra jogosultnak. Az Europol teljes mértékben megtéríti
azt az összeget, amelyet a nyomozó hatóság az e bekezdésben említett kár miatt a károsultnak, vagy a károsult részérõl
arra jogosultnak kifizetett.
(2) Az Europolnak a Magyarország területén mûködõ közös nyomozócsoportban részt vevõ tisztviselõjének szolgálati
viszonyára, különös tekintettel fegyelmi felelõsségére vonatkozóan az eredeti szolgálati helye szerinti tagállam jogát
kell alkalmazni.

33. Fedett nyomozó alkalmazása
63. §

(1) Ha a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatósága által folytatott büntetõeljárás eredményessége érdekében
tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén, illetve magyar fedett nyomozónak egy másik tagállam
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területén történõ alkalmazása szükséges, a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatósága kérésére tagállami fedett
nyomozó Magyarország területén, illetve magyar fedett nyomozó egy másik tagállam területén alkalmazható.
(2) Ha a Magyarország területén folyamatban lévõ büntetõeljárás eredményessége érdekében egy másik tagállam
területén magyar fedett nyomozó, illetve Magyarország területén tagállami fedett nyomozó alkalmazása szükséges,
ezt a legfõbb ügyész a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóságnál kezdeményezheti.
64. §

(1) A fedett nyomozó alkalmazására a legfõbb ügyész és a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatósága közötti eseti
megállapodás alapján kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza különösen:
a) a fedett nyomozó alkalmazásának idõtartamát,
b) az alkalmazás feltételeit,
c) a fedett nyomozó jogait és kötelezettségeit,
d) a fedett nyomozó leleplezõdése esetén alkalmazandó intézkedést,
e) a fedett nyomozó által mûködési körében okozott károkért való felelõsségének szabályairól szóló tájékoztatást.
(3) A 60. §-t kell megfelelõen alkalmazni, ha a tagállami fedett nyomozó Magyarország területén jár el.

34. Együttmûködõ személy igénybevétele
65. §

(1) A Magyarország területén mûködõ közös nyomozócsoport tagja Magyarország területén tagállami hatósággal
együttmûködõ személyt igénybe vehet.
(2) A tagállamban mûködõ közös nyomozócsoportban eljáró magyar tag az ügyésszel vagy a nyomozó hatósággal
együttmûködõ személyt akkor vehet igénybe, ha ezt a személyt, illetve az általa szolgáltatott adatot a tagállam
legalább olyan védelemben részesíti, mint amilyet a magyar jogszabály elõír.

35. Ellenõrzött szállítás
66. §

(1) A büntetõeljárás megindítását követõen a tagállami hatóság megkeresése alapján, az ügyész vagy a nyomozó hatóság
és a tagállami hatóság eseti megállapodása szerint Magyarország területén ellenõrzött szállítás hajtható végre.
(2) Az ellenõrzött szállításról szóló eseti megállapodás során rendelkezni kell:
a) a szállítmány tartalmáról, várható útvonaláról és idõtartamáról, a szállítás módjáról, a szállítóeszköz azonosítására
alkalmas adatokról,
b) az ellenõrzött szállítást irányító személyrõl,
c) a résztvevõk kapcsolattartásának módjáról,
d) a kísérés módjáról,
e) a kísérésben részt vevõ személyek számáról,
f) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeirõl,
g) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedésekrõl,
h) váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedésekrõl.
(3) A Magyarország területén alkalmazott ellenõrzött szállítás során a mûvelet irányítására és ellenõrzésére a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ ügyész vagy nyomozó hatóság jogosult.
(4) Az ellenõrzött szállítmány kísérésében – az (1) bekezdésben meghatározott eseti megállapodás szerint – a tagállami
hatóság tagja is részt vehet. Az ellenõrzött szállítás kísérésében fedett nyomozó a legfõbb ügyész engedélyével vehet
részt.

67. §

Az Eurojust magyar nemzeti tagjának tájékoztatása érdekében a Magyarország területén alkalmazott ellenõrzött
szállítás irányítására és ellenõrzésére jogosult magyar bûnüldözõ szerv a következõ adatok közlésével tájékoztatja az
ügyészt a legalább három államot és ebbõl legalább két tagállamot érintõ ellenõrzött szállításról:
a) az érintett tagállamok és hatáskörrel rendelkezõ hatóságok,
b) olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen büntetõeljárás van folyamatban,
c) a szállítás típusa,
d) annak a bûncselekménynek a típusa, amellyel kapcsolatosan az ellenõrzött szállítást végzik.
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36. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés
68. §

(1) A büntetõeljárás megindítását követõen az ügyész és a nyomozó hatóság – a tagállami igazságügyi vagy nyomozó
hatóságtól érkezett megkeresés alapján – bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést (a továbbiakban: titkos
adatszerzés) végezhet.
(2) A nyomozó hatóság a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóságtól közvetlenül érkezett titkos adatszerzésre
irányuló megkeresésrõl haladéktalanul értesíti az ügyészt.
(3) A megkeresés akkor teljesíthetõ, ha a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóság a saját államának joga szerinti
engedéllyel és a titkos adatszerzést végzõ ügyész vagy nyomozó hatóság a Be.-ben meghatározott bírói engedéllyel
rendelkezik.
(4) A megkeresés teljesítése során a titkos adatszerzést a Fõvárosi Törvényszék elnöke által e feladatra kijelölt bíró
engedélyezi.
(5) A nyomozó hatóság a titkos adatszerzés lefolytatásáról folyamatosan tájékoztatja az ügyészt, és a titkos adatszerzés
végrehajtásáról készített jelentést az ügyésznek megküldi.
(6) Az ügyész a Be.-ben meghatározott titkos adatszerzés végrehajtására irányuló megkeresést kizárólag a magyar
jogszabályok szerinti bírói engedély beszerzését követõen terjesztheti elõ a tagállami igazságügyi vagy nyomozó
hatóságnál.

69. §

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció, illetve a számítástechnikai eszköz vagy
rendszer útján továbbított adatok megismerésére, rögzítésére irányuló megkeresés – a 68. § (3) bekezdésében
foglaltakon felül – akkor teljesíthetõ, ha a titkos adatszerzéssel érintett személy Magyarország területén tartózkodik,
továbbá, ha a titkos adatszerzéssel érintett személy harmadik állam területén tartózkodik, azonban a közlemény vagy
adat megismerése, rögzítése a Magyarország területén mûködõ elektronikus hírközlési szolgáltató közremûködését
igényli, vagy az azt lehetõvé tevõ technikai eszköz Magyarország területén található.

70. §

(1) Az ügyész által a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóságnál elõterjesztett titkos adatszerzés végrehajtására
irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a nyomozást végzõ ügyész vagy nyomozó hatóság megnevezését, a nyomozás elrendelésének idõpontját, az ügy
számát,
b) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásának helyét,
c) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásával érintett nevét, illetve az azonosítására alkalmas adatot, valamint
a titkos adatszerzés vele szemben alkalmazni kívánt eszközének, illetve módszerének megnevezését,
d) az alkalmazás tervezett tartamának kezdõ és befejezõ idõpontját naptári napban és órában meghatározva,
e) a titkos adatszerzés alkalmazásának Be.-ben meghatározott feltételeinek a meglétére vonatkozó részletes leírást,
így különösen az alapul szolgáló bûncselekmény megnevezését,
f) annak igazolását, hogy a titkos adatszerzést a folyamatban levõ büntetõeljáráshoz kapcsolódóan szabályszerûen
engedélyezték,
g) a titkos adatszerzés végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges további technikai és adminisztrációs adatokat.
(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció, illetve a számítástechnikai eszköz vagy
rendszer útján továbbított vagy ott tárolt adatok megismerésére, rögzítésére irányuló, az ügyész által a tagállami
igazságügyi vagy nyomozó hatóságnál elõterjesztett megkeresésnek – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül –
tartalmaznia kell
a) a titkos adatszerzéssel érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás, számítástechnikai eszköz, rendszer vagy
módszer megnevezését,
b) a továbbítandó adatok körét,
c) a titkos adatszerzés idõtartamát.
(3) A tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóság által elõterjesztett titkos adatszerzés végrehajtására irányuló
megkeresés akkor teljesíthetõ, ha az tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat.
(4) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció, illetve a számítástechnikai eszköz vagy
rendszer útján továbbított vagy ott tárolt adatok megismerésére, rögzítésére irányuló megkeresés esetén a titkos
adatszerzéssel érintett személy nem Magyarország területén tartózkodik, de a közlemény vagy az adat
megismeréséhez, rögzítéséhez vagy az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kötõdõ járulékos és kísérõ
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adatok rögzítéséhez, továbbításához a magyar hatóságok közremûködése szükséges, a megkeresésnek – az (1) és a
(2) bekezdésben foglaltak mellett – tartalmaznia kell a tényállás rövid ismertetését is.
71. §

(1) A 68. § (1) bekezdésében foglalt titkos adatszerzésre irányuló megkeresés alapján az ügyész vagy a nyomozó hatóság
az ügyész útján a megfigyelt, illetve rögzített adatot a megkeresõ tagállami hatóságnak továbbítja.
(2) A titkos adatszerzésre irányuló megkeresés alapján az ügyész vagy a nyomozó hatóság – az (1) bekezdésben foglalt
intézkedésen túl – az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikációnak, illetve
a számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított vagy ott tárolt adatnak azonos minõsítési szinten
a) a megkeresõ tagállami hatóság eszközére történõ átirányításáról (közvetlen továbbítás),
b) a kísérõ és járulékos adatok rögzítésérõl, illetve továbbításáról,
c) más tagállamban folytatott titkos adatszerzéshez technikai segítség nyújtásáról
rendelkezhet.

V. FEJEZET
AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁS HELYETT ALKALMAZANDÓ FELÜGYELETI INTÉZKEDÉST ELRENDELÕ
HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
37. Értelmezõ rendelkezés
72. §

(1) E fejezet alkalmazásában felügyeleti intézkedés: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság által
a büntetõeljárás során hozott határozatban elrendelt intézkedés, amely a terhelt számára olyan kötelezettséget állapít
meg, amely az elõzetes letartóztatással elérni kívánt célt szabadságelvonás nélkül is biztosítja.
(2) Az e fejezetben szabályozott eljárás során e törvénynek a közvetlen tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit
megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Amennyiben az e fejezetben szabályozott eljárás során európai elfogatóparancs kibocsátására kerül sor, e törvénynek
a Második Részét megfelelõen alkalmazni kell.

38. A végrehajtás átvétele
73. §

(1) A bíróság elismeri és végrehajtja a tagállami hatóság felügyeleti intézkedést elrendelõ határozatát (a továbbiakban
e fejezet alkalmazásában: felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat), ha azt az 5. számú melléklet szerinti
tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték, és a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye
Magyarországon van, valamint a terhelt a felügyeleti intézkedésrõl való tájékoztatást követõen Magyarországra
történõ visszatéréséhez hozzájárult.
(2) A felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a terhelt lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén mûködõ helyi bíróság, valamint Budapesten a Budai Központi
Kerületi Bíróság intézkedik.
(3) Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezõ terhelt a felügyeleti intézkedés
végrehajtásának magyar hatóság általi ellenõrzését kéri, és igazolja, hogy Magyarországhoz családi, kulturális vagy
gazdasági kapcsolataira tekintettel szorosan kötõdik, a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat
elismerésérõl és végrehajtásáról a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt, ha a felügyeleti intézkedést elrendelõ
tagállami határozatot az 5. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték.

74. §

(1) A bíróság 73. §-ban meghatározott feladatait a nyomozási bíró látja el. A nyomozási bíró határozata ellen benyújtott
fellebbezést a törvényszék másodfokú tanácsa bírálja el.
(2) Ha a magyar igazságügyi hatóságnak a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésére és
végrehajtására nincs hatásköre, vagy nem rendelkezik illetékességgel, azt haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ bírósághoz, és az áttételrõl a kibocsátó tagállami hatóságot értesíti.

75. §

A nyomozási bíró a következõ felügyeleti intézkedéseket elrendelõ tagállami határozatot ismeri el és hajtja végre:
a) a terhelt kötelezése a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye címében történõ változás bejelentésére,
b) arra vonatkozó tilalom, hogy a terhelt Magyarországon vagy a kibocsátó tagállamban meghatározott helyre,
helységbe vagy meghatározott területre belépjen,
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a terhelt kötelezése arra, hogy meghatározott idõpontban meghatározott helyen tartózkodjon,
a terhelt kötelezése arra, hogy meghatározott idõpontban meghatározott hatóságnál jelentkezzen,
a terhelt kötelezése arra, hogy tartózkodjon meghatározott személlyel való érintkezésbe lépéstõl,
arra vonatkozó korlátozás, hogy a terhelt Magyarország területét elhagyja.

76. §

(1) A nyomozási bíró a rendelkezésére álló iratok alapján a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat
elismerésérõl annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül határozatot hoz, amelyet a tagállami hatóság
részére haladéktalanul megküld. Ha az elismerõ határozat ellen fellebbezést nyújtottak be, a nyomozási bíró számára
az elismerésre nyitva álló határidõ további harminc nappal meghosszabbodik. A nyomozási bíró az elismerõ határozat
ellen benyújtott fellebbezésrõl haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(2) Ha kivételes esetben az elismerõ határozat az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem hozható meg, errõl
a nyomozási bíró a késedelem okainak és az elismeréshez várhatóan szükséges idõtartamnak a közlése mellett
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(3) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozatot hiányos, illetve pontatlan tanúsítvány
alapján akkor ismeri el és hajtja végre, ha a pontatlan, illetve hiányos adatok annak elismerését és végrehajtását nem
akadályozzák. Ha a tanúsítványban foglaltak alapján a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerése
és végrehajtása nem vagy csak részben lehetséges, a nyomozási bíró errõl a tagállami hatóságot haladéktalanul
értesíti, a tanúsítvány kiegészítésére, kijavítására határidõt tûz, és megjelöli azokat az adatokat, amelyek ismerete
a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismeréséhez és végrehajtásához szükséges. A nyomozási bíró
a hiányzó vagy pontatlan adatok pótlásáig, kijavításáig elhalasztja az elismerõ határozat meghozatalát, és errõl
a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
(4) Ha a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat és a tanúsítvány nem postai úton érkezett, a nyomozási bíró
kérheti a tagállami hatóságot, hogy a határozat és a tanúsítvány eredeti példányát küldje meg számára.

77. §

(1) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerését és a végrehajtását megtagadja,
ha
a) a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem bûncselekmény;
b) a határozat továbbításának a 73. §-ban meghatározott feltételei nem állnak fenn, vagy a megküldött tanúsítvány
nem a 75. §-ban meghatározott felügyeleti intézkedést tartalmazza;
c) a megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt, felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozatra
vonatkozik;
d) a hiánypótlásra, kijavításra tûzött határidõ eredménytelenül eltelt;
e) Magyarországon, illetve egy tagállamban a terhelt ellen a határozat kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény
miatt már olyan határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján
a felügyeleti intézkedést már végrehajtották, vagy annak végrehajtása folyamatban van;
f) a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen elítélték, vagy a terheltet egy
harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen felmentették;
g) ha a magyar törvény szerint a büntethetõség elévült, feltéve, hogy a határozat alapjául szolgáló bûncselekmény
magyar joghatóság alá tartozik;
h) a végrehajtás ellenõrzését magyar törvény kizárja;
i) a keresett személy gyermekkor miatt nem büntethetõ.
(2) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását nem tagadhatja
meg az adókkal és az illetékekkel, a vámokkal és a devizával kapcsolatos bûncselekmények esetén amiatt, hogy
a magyar jog nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat,
vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint
a kibocsátó tagállam joga.
(3) Az (1) bekezdés b)–f) pontjaiban meghatározott megtagadási okok fennállása esetén a nyomozási bíró a megtagadó
határozat meghozatala elõtt egyeztet a tagállami hatósággal, és azt felkérheti a döntéséhez szükséges tájékoztatás
megadására.
(4) A felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadásáról
a nyomozási bíró indokolt határozatot hoz, amelyet a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküld. A határozat
ellen jogorvoslatnak helye nincs.
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78. §

(1) A nyomozási bíró az elismerõ határozatában a tagállami határozatban elrendelt felügyeleti intézkedésnek a magyar
jog szerint leginkább megfelelõ felügyeleti intézkedést állapítja meg alkalmazandó felügyeleti intézkedésként,
azonban az nem lehet szigorúbb a tagállami határozatban elrendelt felügyeleti intézkedésnél.
(2) Ha ugyanazon terhelt ellen különbözõ bûncselekmények miatt több tagállam hatósága rendelt el felügyeleti
intézkedést, és azok végrehajtását Magyarországtól kérik, a nyomozási bíró a szigorúbb felügyeleti intézkedést
elrendelõ tagállami határozatot ismeri el és hajtja végre.

79. §

(1) A nyomozási bíró a 75. § a) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedést elismerõ határozatában a terheltet arra
kötelezi, hogy magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye címének megváltozását az elköltözés után három
munkanapon belül jelentse be az elismerõ határozatot hozó bíróságnál, és ezzel egyidejûleg a terheltet figyelmezteti
arra, hogy ennek elmulasztása esetén rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezhetõ.
(2) A nyomozási bíró
a) a 75. § b) és e) pontjában foglalt felügyeleti intézkedés esetében távoltartást,
b) a 75. § c) pontjában foglalt felügyeleti intézkedés esetében lakhelyelhagyási tilalmat vagy házi õrizetet,
c) a 75. § d) pontjában foglalt felügyeleti intézkedés esetében lakhelyelhagyási tilalmat vagy távoltartást
állapít meg alkalmazandó felügyeleti intézkedésként.
(3) A nyomozási bíró a 75. § b), d), e) pontjaiban meghatározott felügyeleti intézkedést elismerõ határozatában a terheltet
arra kötelezi, hogy a bíróság által meghatározott ideig a tagállami hatóság vagy a bíróság által meghatározott helytõl,
helységtõl, területtõl vagy személytõl tartsa távol magát, továbbá szükség esetén elõírhatja, hogy a terhelt
meghatározott idõközönként a bíróság által kijelölt nyomozó hatóságnál jelentkezzék. A nyomozási bíró a távoltartás
e törvényben meghatározott elismerésekor a Be.-ben a távoltartás elrendelésére meghatározott egyéb feltételeket
nem vizsgálhatja.
(4) A nyomozási bíró a 75. § c) vagy d) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedést elismerõ határozatában
a terheltet arra kötelezi, hogy a bíróság által meghatározott ideig meghatározott területet, körzetet engedély nélkül
nem hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetve a lakóhelyét nem változtathatja meg, továbbá szükség esetén
elõírhatja, hogy a terhelt meghatározott idõközönként a bíróság által kijelölt nyomozó hatóságnál jelentkezzék.
A nyomozási bíró a lakhelyelhagyási tilalom e törvényben meghatározott elismerésekor a Be.-ben a lakhelyelhagyási
tilalom elrendelésére meghatározott egyéb feltételeket nem vizsgálhatja.
(5) A nyomozási bíró a 75. § c) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedést elismerõ határozatában a terheltet arra
kötelezi, hogy a bíróság által kijelölt lakásban és az ahhoz tartozó bekerített helyen tartózkodjék, és azt csak a bíróság
által meghatározott célból, különösen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása vagy gyógykezelés
céljából a határozatban írt idõben és távolságra (úti célra) hagyhatja el. A nyomozási bíró a házi õrizet e törvényben
meghatározott elrendelésekor a Be.-ben a házi õrizet elrendelésére meghatározott egyéb feltételeket nem
vizsgálhatja.
(6) A nyomozási bíró a távoltartás, a lakhelyelhagyási tilalom vagy a házi õrizet szabályainak megszegése esetén a terhelt
elõzetes letartóztatását nem rendelheti el, azonban a 84. § (2) bekezdésének megfelelõen a tagállami hatóságot
a felügyeleti intézkedés megsértésérõl haladéktalanul értesíti. A lakhelyelhagyási tilalom szabályainak megszegése
esetén házi õrizetet akkor rendelhet el, ha a 84. § (2) bekezdése szerint megküldött értesítése alapján a tagállami
hatóság ezen alcím alapján olyan további határozatot hozott, amelynek értelmében a (2) bekezdés b) pontja szerint
házi õrizet állapítható meg.
(7) A nyomozási bíró a 75. § f) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedést elismerõ határozatában a terheltnek
megtiltja Magyarország területének elhagyását, továbbá a terheltet arra kötelezi, hogy úti okmányát az elismerõ
határozatot hozó bíróságnak adja át.

80. §

(1) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozatban megjelölt idõtartamnak megfelelõen
állapítja meg az elismert felügyeleti intézkedés tartamát, úgy, hogy az a (2) bekezdésben meghatározott idõtartamot
nem haladhatja meg.
(2) Ha a nyomozási bíró felügyeleti intézkedésként
a) lakhelyelhagyási tilalmat állapít meg, akkor annak idõtartamát legfeljebb hat hónapban,
b) házi õrizetet állapít meg, akkor annak idõtartamát legfeljebb három hónapban,
c) távoltartást állapít meg, akkor annak idõtartamát legfeljebb hatvan napban
határozhatja meg.
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(3) A Be.-nek a lakhelyelhagyási tilalom és a házi õrizet meghosszabbítására, fenntartására és megszüntetésére vonatkozó
rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(4) Ha a Be. 137. § (7) bekezdése alkalmazásának van helye, azt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felügyeleti
intézkedés részleges feloldását kizárólag a nyomozási bíró rendelheti el.
(5) Az elismert felügyeleti intézkedés végrehajtásának ellenõrzésére a magyar jog az irányadó.
81. §

(1) Az elismert felügyeleti intézkedés idõtartamának lejárta elõtt tíz nappal a nyomozási bíró a 6. számú mellékletben
szereplõ formanyomtatvány megfelelõ részének kitöltésével a tagállami hatóságot errõl értesíti.
(2) Ha a tagállami hatóság a felügyeleti intézkedés fenntartására irányuló határozatát a felügyeleti intézkedés
határidejének lejárta elõtt a bíróságnak megküldi, e tagállami határozat elismerésére az általános szabályok irányadók
azzal, hogy a megtagadási okok nem vizsgálhatóak.
(3) Ha a tagállami hatóság a nyomozási bírónak a (1) bekezdésben foglalt tájékoztatása ellenére nem kéri a felügyeleti
intézkedés határidejének lejárta elõtt a felügyeleti intézkedés fenntartását, a nyomozási bíró a felügyeleti intézkedést
megszünteti.

82. §

A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedés végrehajtása során bármikor megkereséssel fordulhat a tagállami
hatósághoz azzal kapcsolatban, hogy a felügyeleti intézkedés végrehajtásának ellenõrzése a továbbiakban is
indokolt-e.

83. §

A nyomozási bíró haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot, ha
a) a terhelt tartózkodási helye megváltozott, vagy
b) a végrehajtás ellenõrzése akadályba ütközik, különösen, ha a terhelt nem található Magyarországon.

84. §

(1) Ha a tagállami hatóság a nyomozási bírót az elismert felügyeleti intézkedés módosításáról tájékoztatja, a nyomozási
bíró a módosított felügyeleti intézkedés elismerését és végrehajtását megtagadhatja, ha a módosított felügyeleti
intézkedés nem felel meg a 75. §-ban meghatározott felügyeleti intézkedéseknek. A nyomozási bíró a megtagadásról
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(2) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedés megsértésérõl a 6. számú mellékletben szereplõ formanyomtatványon
haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot.
(3) Ha a nyomozási bíró (2) bekezdésben meghatározott értesítése ellenére a tagállami hatóságtól az értesítés
kézhezvételétõl számított öt napon belül nem kap visszajelzést arról, hogy az ezen alcímben meghatározott további
határozatot hozott, a bíróság határidõ tûzésével felkérheti a tagállami hatóságot a határozat meghozatalára. Ha a
tagállami hatóság a megjelölt határidõn belül nem hoz határozatot, a nyomozási bíró a felügyeleti intézkedés
végrehajtásának ellenõrzését megszünteti, és az errõl szóló határozatát a tagállami hatóság részére haladéktalanul
megküldi.
(4) Ha a tagállami hatóság az ezen alcímben meghatározott további határozatot hoz, annak elismerésére az általános
szabályok irányadók azzal, hogy a megtagadási okok nem vizsgálhatóak.

85. §

(1) A nyomozási bíró a felügyeleti intézkedés végrehajtásának ellenõrzését megszünteti, ha
a) a terhelt a felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerését követõen Magyarország területén
nem található, és a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, vagy a terhelt lakóhellyel, illetve
tartózkodási hellyel Magyarországon már nem rendelkezik,
b) a tagállami hatóság a tanúsítvány visszavonásáról értesítette,
c) a módosított felügyeleti intézkedés elismerését és végrehajtását a 84. § (1) bekezdése alapján megtagadta,
d) a felügyeleti intézkedés határideje meghosszabbítás nélkül letelt.
(2) A megszüntetõ határozatot a nyomozási bíró a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküldi.

86. §

A felügyeleti intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtásának ellenõrzése során a Magyarország területén
felmerülõ költség bûnügyi költség, amelyet a magyar állam visel.
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39. A végrehajtás átadása
87. §

88. §

(1) Ha a büntetõeljárás során a bíróság az elõzetes letartóztatás helyett felügyeleti intézkedést rendel el, és
a) a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye valamely tagállam területén van, valamint a terhelt a felügyeleti
intézkedésrõl való tájékoztatást követõen hozzájárult az e tagállamba történõ visszatéréséhez, vagy
b) a terhelt a felügyeleti intézkedést elrendelõ határozatnak a lakóhelyétõl vagy a tartózkodási helyétõl eltérõ más
tagállamban történõ elismerését és végrehajtását kérte,
a bíróság a felügyeleti intézkedést elrendelõ határozattal egyidejûleg kitölti az 5. számú melléklet szerinti
tanúsítványt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a határozatot a tanúsítvánnyal együtt le kell fordítani az (1) bekezdésben
meghatározott tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére. A bíróság a lefordított határozatot és
tanúsítványt a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága számára közvetlenül küldi meg.
(3) A bíróság a lefordított határozatot és a tanúsítványt a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága
számára posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján továbbítja. A számítástechnikai rendszer útján
továbbított határozatot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni. Ha a bíróság a határozatot nem postai úton
küldte meg, akkor kérelemre a határozat és a tanúsítvány eredeti példányát megküldi a tagállami hatóság számára.
(4) A határozatot és a tanúsítványt a bíróság egyidejûleg csak egy tagállamba továbbíthatja.
(5) Ha a bíróság nem tudja megállapítani, hogy a tagállamban melyik hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel
a határozat elismerésére és végrehajtására, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat
kapcsolattartó pontjain keresztül szerzi be.
A bíróság a következõ felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenõrzését kérheti a tagállami hatóságtól:
a) lakhelyelhagyási tilalom,
b) házi õrizet,
c) távoltartás.

89. §

(1) Ha a felügyeleti intézkedést másik tagállamban hajtják végre, és annak meghosszabbítása vagy fenntartása indokolt,
az ügyész a felügyeleti intézkedés határidejének lejárta elõtt tíz nappal a meghosszabbításra vagy a fenntartásra
indítványt tesz a bíróságnak. A bíróság a felügyeleti intézkedés fenntartásáról határozatot hoz, amelyet a felügyeleti
intézkedés határidejének lejárta elõtt hét nappal megküld a tagállami hatóságnak.
(2) Ha a felügyeleti intézkedés határidejének lejárta elõtt a tagállami hatóság a 6. számú mellékletben szereplõ
formanyomtatványon a határidõ lejártáról értesíti a bíróságot, a bíróság az ügyész indítványára dönt a felügyeleti
intézkedés fenntartásáról, és az errõl szóló határozatát a tagállami hatóságnak haladéktalanul megküldi.

90. §

Ha a tagállami hatóság a felügyeleti intézkedésnek a tagállami jog szerinti leghosszabb idõtartamáról vagy
a felügyeleti intézkedés átalakításáról tájékoztatja a bíróságot, és a végrehajtó tagállamban a végrehajtás ellenõrzése
még nem kezdõdött meg, a bíróság, ha így az általa elrendelt felügyeleti intézkedés tagállami végrehajtását nem tartja
megfelelõnek, a tájékoztatás kézhezvételétõl számított tíz napon belül dönthet a tanúsítvány visszavonásáról, és az
errõl szóló határozatát a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküldi.

91. §

A tagállami hatóság azzal kapcsolatos megkeresésére, hogy a felügyeleti intézkedés fenntartása a továbbiakban is
indokolt-e, a bíróság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, és szükség esetén további határozatot hoz.

92. §

Ha a tagállami hatóság a 6. számú mellékletben szereplõ formanyomtatványon a bíróságot tájékoztatja a felügyeleti
intézkedés megsértésérõl, illetve bármely, a felügyeleti intézkedés végrehajtását érintõ olyan körülményrõl, amelynek
alapján a Be. szerint további határozat meghozatala válik szükségessé, a bíróság meghozza a szükséges határozatot, és
azt a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküldi.
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VI. FEJEZET
A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ, AZ ELKOBZÁS ALÁ ESÕ DOLOG ÉS A VAGYONELKOBZÁS ALÁ ESÕ VAGYON
MEGÕRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY
40. A végrehajtás átvétele
93. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság elismeri és végrehajtja egy tagállami igazságügyi hatóság által
a) a bizonyítási eszközök felderítése, összegyûjtése, biztosítása vagy felhasználása végett, vagy
b) az elkobzás, illetve a vagyonelkobzás biztosítása érdekében
kibocsátott határozatot (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami
határozat), ha azt a 7. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a magyar igazságügyi
hatóságnak megküldték, és a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá esõ dolog, illetve a vagyonelkobzás alá esõ vagyon
Magyarország területén található.
(2) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésére és végrehajtására az a magyar igazságügyi
hatóság jogosult, amely a magyar jog szerint az ilyen határozatot meghozza, kényszerintézkedést elrendeli, és
a végrehajtás iránt intézkedik.
(3) Ha ugyanazon bizonyítási eszköz, elkobzás alá esõ dolog, illetve vagyonelkobzás alá esõ vagyon biztosítására
vonatkozóan két vagy több tagállam igazságügyi hatósága bocsátott ki biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami
határozatot, a magyar igazságügyi hatóság az összes körülmény mérlegelésével dönt arról, hogy melyik tagállam
határozatát hajtja végre. A döntés meghozatalakor a magyar igazságügyi hatóság különösen a bûncselekmény súlyát
és elkövetési helyét, a tagállami határozat kibocsátásának idõpontját veszi figyelembe.
(4) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtására az a magyar igazságügyi hatóság illetékes,
amelynek területén a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá esõ dolog, illetve a vagyonelkobzás alá esõ vagyon található.
Ha a tagállami határozat kibocsátásának alapjául szolgáló bûncselekmény miatt Magyarországon büntetõeljárás van
folyamatban, a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtására az a magyar igazságügyi hatóság
illetékes, amely elõtt a büntetõeljárás folyamatban van.
(5) Ha a magyar igazságügyi hatóságnak a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésére és
végrehajtására nincs hatásköre vagy nem rendelkezik illetékességgel, azt haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ magyar igazságügyi hatósághoz, és az áttételrõl értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot.

94. §

(1) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozatot az 1. számú mellékletben meghatározott
bûncselekményfajták esetében a cselekmény kettõs büntetendõségének mérlegelése nélkül végre kell hajtani.
(2) Ha a tagállami igazságügyi hatóság államának joga szerint annak a bûncselekménynek a büntetési tétele felsõ határa,
amely miatt a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását kérik, nem éri el
a háromévi szabadságvesztést, illetve szabadságelvonással járó intézkedést, a tagállami határozatot csak akkor lehet
elismerni és végrehajtani, ha a bûncselekmény megfelel az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekmények
valamelyikének.
(3) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt bûncselekményfajták esetében a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami
határozatot a magyar igazságügyi hatóság akkor ismeri el és hajtja végre, ha az a cselekmény, amely miatt a tagállami
határozat elismerését és végrehajtását kérik, a magyar törvény szerint bûncselekménynek minõsül.

95. §

(1) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását a magyar igazságügyi hatóság
megtagadja, ha
a) a 94. § (2)–(3) bekezdés szerinti esetben a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem
bûncselekmény;
b) a magyar jog szerint a határozat alapjául szolgáló bûncselekmény büntethetõsége elévült;
c) Magyarországon vagy valamely tagállamban a terhelt ellen a tagállami határozat alapjául szolgáló cselekmény
miatt már olyan jogerõs határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás megindításának akadályát képezi, vagy olyan
határozatot hoztak, amelynek alapján az elkobzást, a vagyonelkobzást, illetve az ennek megfelelõ büntetést vagy
intézkedést a tagállami határozatban megjelölt dologra vagy vagyonra már végrehajtották, annak végrehajtása
folyamatban van, vagy a jogerõs ítéletet hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;
d) a terhelt ellen egy harmadik államban már jogerõs határozatot hoztak, feltéve, hogy a tagállami határozatban
megjelölt dologra vagy vagyonra az elkobzást, a vagyonelkobzást, illetve az ennek megfelelõ büntetést vagy
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intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs ítéletet hozó állam joga
szerint az nem hajtható végre;
e) a tagállami igazságügyi hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt biztosítási
intézkedést elrendelõ tagállami határozatra vonatkozik;
f) a hiánypótlásra, kijavításra tûzött határidõ eredménytelenül eltelt, illetve a 96. § (2) bekezdésére figyelemmel
kiegészített tagállami határozat végrehajtása továbbra sem lehetséges;
g) a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet, illetve
nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ személy birtokában lévõ bizonyítási eszközre, elkobzás alá esõ
dologra vagy vagyonelkobzás alá esõ vagyonra vonatkozik, és a mentelmi jogot, illetve a nemzetközi jogon
alapuló mentességet nem függesztették fel;
h) a végrehajtást magyar törvény kizárja.
(2) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerése és végrehajtása nem tagadható meg az adókkal és
az illetékekkel, a vámokkal és a devizával kapcsolatos bûncselekmények esetén amiatt, hogy a magyar jog nem ismer
ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat, vagy nem tartalmaz
ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a kibocsátó tagállam
joga.
96. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerése és végrehajtása
feltételeinek fennállásáról határozatot hoz, amelyet a tagállami igazságügyi hatóság részére megküld. A magyar
igazságügyi hatóság a határozatában a magyar jogszabályok szerint állapítja meg az alkalmazandó intézkedést, és
ennek megfelelõen rendelkezik ezen intézkedés végrehajtásáról úgy, hogy az a lehetõ legnagyobb mértékben
megfeleljen annak az intézkedésnek, amelyet a tagállami határozat tartalmaz.
(2) A magyar igazságügyi hatóság a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozatot hiányos, illetve pontatlan
tanúsítvány alapján akkor ismeri el és hajtja végre, ha a pontatlan, illetve hiányos adatok a tagállami határozat
elismerését és végrehajtását nem akadályozzák. Ha a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozatban, illetve a
tanúsítványban foglaltak alapján a tagállami határozat elismerése és végrehajtása nem vagy csak részben lehetséges,
a magyar igazságügyi hatóság errõl a tagállami igazságügyi hatóságot haladéktalanul értesíti, a tanúsítvány, illetve
a benne szereplõ hiányzó vagy pontatlan adatok pótlására, kijavítására határidõt tûz, és ezzel egyidejûleg megjelöli
azokat az adatokat, amelyek ismerete a tagállami határozat elismeréséhez és végrehajtásához szükséges.
(3) A magyar igazságügyi hatóság a tanúsítvány helyett olyan hivatalos iratot is elfogadhat, amely a biztosítási
intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtásához szükséges adatokat megfelelõ módon tartalmazza.
(4) A határozat végrehajtása más hivatalos irat vagy feltétel meglétéhez nem köthetõ.

97. §

(1) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadásáról a magyar
igazságügyi hatóság indokolt határozatot hoz, amelyet a tagállami igazságügyi hatóság részére megküld. E határozat
ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(2) A magyar igazságügyi hatóság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot, ha a biztosítási
intézkedést elrendelõ tagállami határozat elismerése és végrehajtása akadályba ütközik, különösen ha a bizonyítási
eszköz, az elkobzás alá esõ dolog vagy a vagyonelkobzás alá esõ vagyon eltûnt, megsemmisült, a tanúsítványban
meghatározott helyen nem található, illetve kiegészítõ információ kérése ellenére nem áll rendelkezésre elegendõ
adat ahhoz, hogy a bizonyítási eszközt, az elkobzás alá esõ dolgot vagy a vagyonelkobzás alá esõ vagyont a magyar
igazságügyi hatóság megtalálja.

98. §

(1) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtása elhalasztható, ha e határozat alapjául szolgáló
cselekmény miatt vagy azzal összefüggésben Magyarország területén büntetõeljárás van folyamatban, és
e büntetõeljárás sikerét a tagállami határozat végrehajtása jelentõsen veszélyeztetné.
(2) Ha a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozattal érintett bizonyítási eszközt, elkobzás alá esõ dolgot, illetve
vagyonelkobzás alá esõ vagyont Magyarország területén már lefoglalták, zár alá vették, valamint ha a vagyonelkobzás
alá esõ vagyon biztosítási intézkedés hatálya alatt áll, illetve a bizonyítási eszköz megõrzése érdekében
számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megõrzését rendelték el, a tagállami határozatot akkor kell
végrehajtani, ha a kényszerintézkedést megszüntették, illetve feloldották.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, a magyar büntetõeljárásban elrendelt kényszerintézkedés
megszüntetésérõl, illetve feloldásáról szóló határozatot mindaddig nem lehet végrehajtani, amíg a biztosítási
intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtása érdekében a kényszerintézkedés fenntartására szükség van.
(4) A magyar büntetõeljárásban lefoglalt dolgot a Be. 155. §-a alapján nem lehet kiadni addig, amíg
a) a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtása érdekében elrendelt kényszerintézkedést a
magyar igazságügyi hatóság nem szüntette meg,
b) a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott, a lefoglalt bizonyítási eszköz átadására vonatkozó kérelem,
illetve a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtása érdekében elrendelt
kényszerintézkedés hatálya alatt lévõ dolog vagy vagyon elkobzására, illetve vagyonelkobzására vonatkozó
határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a magyar igazságügyi hatóság nem hozott határozatot.
(5) A magyar igazságügyi hatóság a biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtásának elhalasztásáról
határozatot hoz, amelyben a végrehajtás elhalasztásának idõtartamát feltünteti; a végrehajtás elhalasztásáról szóló
határozatot a tagállami igazságügyi hatóságnak megküldi. E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(6) Ha a végrehajtás elhalasztásának oka megszûnt, a magyar igazságügyi hatóság haladéktalanul intézkedik
a határozatban foglalt kényszerintézkedés elrendelése, illetve alkalmazása iránt. Errõl a magyar igazságügyi hatóság
a tagállami igazságügyi hatóságot írásban, azaz posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján értesíti.
A számítástechnikai rendszer útján továbbított határozatot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.
99. §

(1) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozatot a magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi
hatóság által kifejezetten kért és megjelölt szabályok szerint hajtja végre, ha ez nem összeegyeztethetetlen a magyar
jogrendszer elveivel.
(2) A biztosítási intézkedést elrendelõ tagállami határozat végrehajtásáról a magyar igazságügyi hatóság a tagállami
igazságügyi hatóságot írásban, posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján értesíti. A számítástechnikai
rendszer útján továbbított iratot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.
(3) Egyebekben az e fejezetben foglalt határozatok végrehajtása során a lefoglalásra, a számítástechnikai rendszer útján
rögzített adatok megõrzésére kötelezésre, a zár alá vételre, illetve a biztosítási intézkedésre vonatkozó eljárási és
végrehajtási szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

100. §

(1) Ha a Be. szabályai alapján a magyar igazságügyi hatóság a kényszerintézkedés megszüntetését tartja szükségesnek,
errõl a tagállami igazságügyi hatóságot értesíti, és a kényszerintézkedés megszüntetése elõtt megfelelõ határidõt
állapít meg a tagállami igazságügyi hatóságnak annak érdekében, hogy észrevételt tegyen.
(2) Az ezen alcímben meghatározott eljárásokat soron kívül kell lefolytatni.

41. A végrehajtás átadása
101. §

(1) Ha a büntetõeljárás során lefoglalás, zár alá vétel, biztosítási intézkedés vagy számítástechnikai rendszer útján
rögzített adatok megõrzésére kötelezés elrendelése, illetve alkalmazása válik szükségessé, és a bizonyítási eszköz, az
elkobzás alá esõ dolog, illetve a vagyonelkobzás alá esõ vagyon egy másik tagállam területén található, a magyar
igazságügyi hatóság a kényszerintézkedést elrendelõ határozattal egyidejûleg kitölti a 7. számú melléklet szerinti
tanúsítványt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a határozatot a tanúsítvánnyal együtt le kell fordítani annak a tagállamnak
a hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, amelynek területén a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá esõ
dolog, illetve a vagyonelkobzás alá esõ vagyon található (végrehajtó tagállam). A magyar igazságügyi hatóság
a lefordított határozatot és tanúsítványt a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ igazságügyi hatósága
számára közvetlenül küldi meg.
(3) A határozat rendelkezõ része – a Be.-ben foglaltakon kívül – szükség szerint tartalmazza,
a) a lefoglalni kért bizonyítási eszköz átadása iránti kérelmet a magyar igazságügyi hatóság részére, vagy
b) rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a kényszerintézkedéssel érintett bizonyítási eszközt, elkobzás alá esõ
dolgot, illetve vagyonelkobzás alá esõ vagyont az a) pont szerinti kérelem, illetve az elkobzására, illetve
vagyonelkobzásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelem továbbításáig a végrehajtó tagállamban kell
tartani.
(4) Ha a nyomozó hatóság lefoglalás vagy számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megõrzésére kötelezés
elrendelését, illetve biztosítási intézkedés és zár alá vétel alkalmazását tartja szükségesnek olyan bizonyítási eszköz,
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elkobzás alá esõ dolog vagy vagyonelkobzás alá esõ vagyon tekintetében, amely egy másik tagállam területén
található, elõterjesztést tesz az ügyésznek az (1) bekezdésben meghatározott határozat meghozatala vagy annak
bíróságnál történõ indítványozása iránt.
102. §

(1) A magyar igazságügyi hatóság kérheti a tagállami igazságügyi hatóságtól, hogy a határozatot a magyar
jogszabályokban foglaltak szerint hajtsa végre. Ebben az esetben az alkalmazandó magyar jogszabályokat
a tanúsítványban részletesen ismertetni kell.
(2) Ha a magyar igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot a tagállami igazságügyi hatóság az abban megjelölt
adatok és feltételek alapján nem vagy csak részben tudja végrehajtani, a magyar igazságügyi hatóság a tagállami
igazságügyi hatóság által megjelölt feltételek teljesítése iránt haladéktalanul intézkedik.

103. §

(1) A határozatot és a tanúsítványt írásban, posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján kell megküldeni
a tagállam hatáskörrel rendelkezõ és illetékes igazságügyi hatósága részére. A számítástechnikai rendszer útján
továbbított határozatot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.
(2) Ha a magyar igazságügyi hatóság nem tudja megállapítani, hogy a végrehajtó tagállamban melyik igazságügyi
hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a határozat végrehajtására, a kapcsolatfelvételhez szükséges
adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül szerzi be.
(3) Ha a 101. § (1) bekezdésében említett kényszerintézkedés elrendelésének oka megszûnt, a határozatot kibocsátó
magyar igazságügyi hatóság ezt haladéktalanul közli a tagállami igazságügyi hatósággal.

VII. FEJEZET
A BÜNTETÕELJÁRÁSOK SORÁN FELMERÜLÕ, A TAGÁLLAMOK JOGHATÓSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ÖSSZEÜTKÖZÉSEK MEGELÕZÉSE, RENDEZÉSE
42. Tagállamok közötti információcsere
104. §

(1) A tagállami hatóság írásbeli megkeresése alapján – a megkeresésben megjelölt határidõn belül, vagy ha a tagállami
hatóság a megkeresésben határidõt nem jelölt meg, akkor haladéktalanul – a legfõbb ügyész írásban tájékoztatást
nyújt arról, hogy a megkeresésben megjelölt személlyel szemben a megkeresésben foglalt cselekmény miatt
Magyarországon folyamatban van-e büntetõeljárás.
(2) Ha Magyarországon a megkeresésben megjelölt személlyel szemben büntetõeljárás van folyamatban, a legfõbb
ügyész arról is tájékoztatja a tagállami hatóságot, hogy az eljárás mely ügyészség vagy bíróság elõtt van folyamatban.
Ha a megkeresésben foglalt ügyben jogerõs határozat született, a legfõbb ügyész errõl a tényrõl tájékoztatja
a tagállami hatóságot.
(3) Ha a tagállami hatóság arról tájékoztatja a legfõbb ügyészt, hogy a megkeresésben említett személyt a tagállamban
fogva tartják, a tagállami megkeresést soron kívül kell teljesíteni.
(4) Ha a legfõbb ügyész az (1) bekezdésben foglalt határidõn belül a tájékoztatást nem tudja megadni, errõl a késedelem
okainak megjelölése mellett haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, és megjelöli a tájékoztatás
megadásához elõreláthatóan szükséges idõtartamot.
(5) Ha magyar hatósághoz valamely tagállamból az (1) bekezdés szerinti megkeresés érkezik, a magyar hatóság
a megkeresést haladéktalanul továbbítja a legfõbb ügyésznek, és errõl tájékoztatja a tagállami hatóságot.

105. §

(1) Ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt másik tagállam is
büntetõeljárást folytat, a vádirat benyújtása elõtt az ügyész, azt követõen a bíróság errõl értesíti a legfõbb ügyészt.
A legfõbb ügyész az adat megerõsítése érdekében írásban megkeresi a tagállami hatóságot.
(2) Ha a legfõbb ügyész nem tudja megállapítani, hogy a tagállamban melyik hatóság rendelkezik hatáskörrel és
illetékességgel az (1) bekezdésben foglalt adat megerõsítésére, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az Európai
Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül szerzi be.
(3) A legfõbb ügyész a megkeresésben ésszerû határidõt szab a megkeresés teljesítésére. Ha a terheltet Magyarországon
fogva tartják, a legfõbb ügyész a megkeresés soron kívüli teljesítését kéri a tagállami hatóságtól.
(4) Megkeresésében a legfõbb ügyész legalább az alábbi adatokat közli a tagállami hatósággal:
a) a terhelt, valamint a sértett(ek) természetes személyazonosító adatai,
b) a büntetõeljárás tárgyát képezõ cselekmény(ek) és körülmények leírása,
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a büntetõeljárás állása,
a büntetõeljárást folytató ügyészség vagy bíróság megnevezése,
az a tény, hogy a terheltet fogva tartják.

43. A konzultációs eljárás
106. §

(1) Ha a 104. és 105. §-ban foglalt eljárás során megállapítást nyert, hogy a terhelttel szemben a Magyarországon folyó
büntetõeljárással párhuzamosan ugyanazon cselekmény miatt másik tagállam is büntetõeljárást folytat, errõl
a legfõbb ügyész a büntetõeljárást folytató ügyészt vagy bíróságot haladéktalanul tájékoztatja. Ezzel egyidejûleg
a legfõbb ügyész konzultációt kezdeményez vagy a tagállami hatóság kezdeményezése alapján konzultációt folytat
– a büntetõeljárást folytató ügyész vagy bíróság bevonásával – a tagállami hatósággal a párhuzamos büntetõeljárások
következményeinek elkerülése érdekében.
(2) A konzultáció megkezdésekor az ügyész a nyomozást, illetve a bíróság az eljárást határozattal felfüggeszti.
(3) A legfõbb ügyész a büntetõeljárás felfüggesztésérõl tájékoztatja a tagállami hatóságot. A konzultáció során a legfõbb
ügyész – ha lehetséges – teljesíti a tagállami hatóságnak a konzultáció elõsegítése érdekében elõterjesztett,
információ átadása iránti megkeresését. A megkeresés teljesítését meg kell tagadni, ha a teljesítés Magyarország
alapvetõ nemzetbiztonsági érdekét sérti.
(4) A felek a konzultáció során minden lényeges szempontot figyelembe vesznek annak eldöntése érdekében, hogy
a továbbiakban melyik tagállam folytassa a büntetõeljárást. Ilyen lényeges szempont lehet különösen
a tagállamokban folyó büntetõeljárások állása, az a tény, hogy melyik tagállamban áll rendelkezésre több bizonyíték,
hogy a tagállamokban folyamatban lévõ büntetõeljárások kapcsolódnak-e az adott tagállamban folyó más
büntetõeljáráshoz, a terhelt fogva tartásának helye, illetve a terhelt állampolgársága.

107. §

(1) Ha a 106. §-ban foglaltak alapján a felek nem jutottak megállapodásra azzal kapcsolatban, hogy a továbbiakban melyik
tagállam folytassa a büntetõeljárást, a legfõbb ügyész az Eurojusthoz fordulhat az ügy eldöntése érdekében, feltéve,
hogy az Eurojust a konkrét esetben hatáskörrel rendelkezik. A legfõbb ügyész az Eurojust megkeresésérõl tájékoztatja
a tagállami hatóságot.
(2) Ha a 106. §-ban foglaltak alapján a felek arra a megállapodásra jutottak, hogy az eset összes körülménye alapján
indokolt, hogy a büntetõeljárást a továbbiakban Magyarország folytassa le, akkor az ügyben eljáró ügyész vagy
bíróság a büntetõeljárást folytatja. A büntetõeljárás befejezésérõl a legfõbb ügyész tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(3) Ha a 106. §-ban foglaltak alapján a felek arra a megállapodásra jutottak, hogy az eset összes körülménye alapján
indokolt, hogy a büntetõeljárást a továbbiakban a tagállam folytassa le, akkor az ügyben eljáró ügyész vagy bíróság
a nyomozást, illetve az eljárást megszünteti. Az ügyész vagy a bíróság ilyen döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(4) A 106. és 107. §-ban foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a legfõbb ügyész nem a 104. és 105. §-ban meghatározott
információcsere alapján, hanem más forrásból szerzett tudomást a másik tagállamban párhuzamosan folyó
büntetõeljárásról.

NEGYEDIK RÉSZ
VÉGREHAJTÁSI JOGSEGÉLYEK
VIII. FEJEZET
A BÜNTETÕÜGYEKBEN HOZOTT, SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉST KISZABÓ VAGY SZABADSÁGELVONÁSSAL
JÁRÓ INTÉZKEDÉST ALKALMAZÓ ÍTÉLETEK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
44. A végrehajtás átvétele
108. §

A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat végrehajtásával kapcsolatos bírósági eljárásra a Be. 555. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott
rendelkezés nem alkalmazható.

109. §

(1) A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozatot vagy annak hitelesített másolatát, a 8. számú melléklet szerinti magyar nyelvû tanúsítványt, az elítélt
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nyilatkozatát tartalmazó jegyzõkönyvet és – ha az elítélt Magyarországon tartózkodik – az elítélt értesítését igazoló,
a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a miniszter fogadja, és ha a 111. §-ban meghatározott feltételek
fennállnak, megküldi a végrehajtó igazságügyi hatóságként kizárólagos illetékességgel eljáró Fõvárosi
Törvényszéknek. A Fõvárosi Törvényszék egyesbíróként jár el.
(2) Ha a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozatban pénzbüntetés kiszabására, illetve vagyonelkobzás elrendelésére is sor kerül, a határozat elismerésére és
a végrehajtásról szóló határozat meghozatalára a Fõvárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(3) Ha a bírósághoz vagy más hatósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek elintézésére nem
illetékes vagy nem rendelkezik hatáskörrel, a megkeresést haladéktalanul továbbítja a miniszternek, és errõl
tájékoztatja a tagállami hatóságot.
110. §

(1) Ha a tagállami igazságügyi hatóság által kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó
intézkedés tartama hosszabb, mint ami a határozat alapjául szolgáló tényállás szerinti bûncselekményre vonatkozóan
– a Btk.-nak a büntetés enyhítésére vonatkozó szabályaira is figyelemmel – a magyar törvény alapján megállapítható
lenne, akkor a bíróság által megállapított büntetés vagy intézkedés tartama nem lehet rövidebb, mint a határozat
alapjául szolgáló tényállás szerinti bûncselekményre a Btk. által elõírt büntetési tételkeret felsõ határa.
(2) A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat végrehajtása során a magyar jog szabályai az irányadók.
(3) A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat magyarországi elismerése és végrehajtása esetén is csak a határozatot hozó tagállam hatósága jogosult
a határozat bármilyen felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára.

111. §

(1) A tagállami igazságügyi hatóság által kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtása akkor vehetõ át, ha a határozat és a tanúsítvány miniszterhez történõ érkezésekor az elítélt letöltendõ
büntetésébõl vagy a vele szemben alkalmazott intézkedés tartamából még legalább hat hónap hátra van.
(2) A tagállami igazságügyi hatóság által kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtása az elítélt hozzájárulása nélkül átvehetõ, ha
a) az elítélt Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ magyar állampolgár,
b) a magyar állampolgársággal rendelkezõ vagy a Magyarországra bevándorolt, itt letelepedett, illetve
Magyarország által menekültként elismert nem magyar állampolgár elítélt a tagállamban történt elítélését
követõen vagy az ellene a tagállamban folyamatban lévõ eljárásra tekintettel Magyarországra szökött vagy ide
más módon visszatért, vagy
c) az elítélt olyan magyar állampolgár, akit a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással
járó intézkedést alkalmazó tagállami határozatba, vagy a tagállami határozatra tekintettel hozott más
határozatba foglalt kiutasításról vagy kitoloncolásról szóló rendelkezés alapján Magyarországra kitoloncolnának.
(3) A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, nem magyar állampolgár elítélttel szemben
kiszabott büntetésnek vagy alkalmazott intézkedésnek a végrehajtása az elítélt hozzájárulásával átvehetõ, ha
a) az elítélt a szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat jogerõre emelkedésekor már legalább öt éve jogszerûen tartózkodott a magyar állam területén, és az
állandó tartózkodási jogát nem veszíti el a határozat végrehajtását követõen,
b) az elítélt Magyarországra bevándorolt, itt letelepedett vagy Magyarország által menekültként elismert személy,
vagy
c) Magyarországhoz családi, kulturális vagy gazdasági kapcsolataira tekintettel szorosan kötõdik.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a miniszter részletes indokolással ellátott írásbeli véleményben tájékoztatja a
kibocsátó tagállam igazságügyi hatóságát, ha a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtásának átvétele az elítélt társadalomba való beilleszkedésének elõsegítését nem szolgálná.

112. §

(1) A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat elismerését és végrehajtását a Fõvárosi Törvényszék megtagadja, ha
a) az elítélt gyermekkor miatt nem büntethetõ,
b) a tagállami határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar jog szerint nem bûncselekmény,
c) a magyar jog szerint a büntetés elévült,
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d)

Magyarországon, illetve egy tagállamban a határozat alapjául szolgáló cselekmény miatt korábban már olyan
határozatot hoztak, amely alapján a büntetést vagy intézkedést végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban
van, vagy a jogerõs határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre,
e) az elítéltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen elítélték, feltéve, hogy a büntetést
vagy intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs ítéletet hozó állam
joga szerint az nem hajtható végre,
f) az elítéltet egy másik tagállamban vagy egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen
felmentették,
g) a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott tanúsítvány nyilvánvalóan nem felel meg a mellékelt
határozatnak,
h) a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott tanúsítvány hiányos, pontatlan, és a hiánypótlásra, kijavításra
kitûzött határidõ eredménytelenül telt el, illetve a kiegészített tanúsítvány végrehajtása továbbra sem lehetséges,
i) az elítélt közjogi tisztség betöltésén vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és mentelmi jogát, illetve
a diplomácia mentességét nem függesztették fel,
j) a tagállami határozat alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, és a bûncselekményre
közkegyelem terjed ki,
k) a tagállami igazságügyi hatóság a 118. § (2) bekezdés g) pontja és (3) bekezdése alapján nem járul hozzá ahhoz,
hogy az elítélttel szemben az átszállítása elõtt elkövetett, a határozat alapjául szolgáló bûncselekménytõl
különbözõ egyéb bûncselekmény miatt Magyarországon büntetõeljárás induljon, õt elítéljék vagy egyéb módon
vonják el a szabadságát,
l) a tagállami határozat olyan pszichiátriai vagy orvosi kezelésre irányuló, vagy más, szabadságelvonással járó
intézkedést tartalmaz, amelyet Magyarország nem tud végrehajtani.
(2) A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat elismerését és végrehajtását a Fõvárosi Törvényszék megtagadja, ha azt a terhelt távollétében hozták,
kivéve, ha a tanúsítványból egyértelmûen megállapítható, hogy a tagállami igazságügyi hatóság államának jogával
összhangban
a) a terheltet megfelelõ idõben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra vagy arról más
módon hivatalosan tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is
megtartható, vele szemben az eljárás határozattal befejezhetõ,
b) a terhelt által meghatalmazott vagy számára kirendelt védõ a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy
c) a tagállami határozat kézbesítése megtörtént, az elítélt tájékoztatást kapott a rendes, illetve a rendkívüli
jogorvoslati lehetõségekrõl, de a rendelkezésre álló határidõn belül erre irányuló indítványt nem tett, vagy jelezte,
hogy nem vitatja a távollétében hozott határozatot.
113. §

A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat végrehajtásának átvétele nem tagadható meg az adókkal és az illetékekkel, a vámokkal és a devizával
kapcsolatos bûncselekmények esetén amiatt, hogy a magyar jog nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint
vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-,
illeték, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a másik tagállam joga.

114. §

Ha a Fõvárosi Törvényszék a 112. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel a tagállami határozat vagy a határozat lényeges
részeinek magyar nyelvre történõ lefordítását kéri, a végrehajtásról szóló határozat meghozatala elhalasztható
a fordítás kézhezvételéig.

115. §

A Fõvárosi Törvényszék határozata ellen – ha e törvény nem zárja ki – fellebbezésnek van helye, amelyet a Fõvárosi
Ítélõtábla tanácsülésen bírál el. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

116. §

Ha a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat elismerésérõl és végrehajtásáról szóló határozat meghozatalához további információ szükséges, a Fõvárosi
Törvényszék a miniszter útján keresi meg a tagállami igazságügyi hatóságot.

117. §

Ha a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott tanúsítvány olyan hiányosságokat, pontatlanságokat tartalmaz,
amelyek miatt az elismerés és a végrehajtás nem vagy csak részben lehetséges, illetve ha a tanúsítvány nyilvánvalóan
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nem felel meg a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó
tagállami határozatnak, a bíróság határidõt tûz a hiányzó, pontatlan adatok pótlására, kijavítására, továbbá megjelöli
azokat az adatokat, amelyek a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést
alkalmazó tagállami határozat elismeréséhez és végrehajtásához szükségesek. A bíróság a hiánypótlás elintézéséig
elhalasztja a határozathozatalt. A miniszter errõl haladéktalanul értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot.
118. §

(1) A végrehajtás érdekében Magyarországra átszállított személlyel szemben az átszállítása elõtt elkövetett, a jogerõs
szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami határozat
alapjául szolgáló bûncselekménytõl különbözõ egyéb bûncselekmény miatt nem indítható büntetõeljárás, nem
ítélhetõ el, és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától (a továbbiakban: a specialitás elve).
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha
a) az elítélt a végleges szabadon bocsátását követõ negyvenöt napon belül – bár lehetõsége lett volna rá – nem
hagyja el Magyarország területét, vagy elhagyása után ide visszatér,
b) a bûncselekmény szabadságvesztés büntetéssel nem büntethetõ, vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel
nem fenyegetett,
c) a büntetõeljárás eredményeként nem kerül sor személyi szabadságot korlátozó intézkedés alkalmazására,
d) az elítélttel szemben szabadságelvonással nem járó büntetés vagy intézkedés, különösen pénzbüntetés szabható
ki, illetve alkalmazható, még akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés az elítélt személyi szabadságának
korlátozását eredményezheti,
e) az elítélt hozzájárult az átszállításhoz,
f) az elítélt az átszállítása után, az átszállítását megelõzõen elkövetett meghatározott cselekmények
vonatkozásában kifejezetten lemondott a specialitás szabályának alkalmazásához fûzõdõ jogáról,
g) a tagállami igazságügyi hatóság a (4) bekezdésben foglaltakhoz a hozzájárulását adja, vagy
h) az elítélt Magyarországra szökött vagy ide visszatért.
(3) A (2) bekezdés f) pontja szerinti lemondó nyilatkozatot a büntetés-végrehajtási bíró elõtt kell megtenni, és azt
jegyzõkönyvbe kell foglalni, amelyet mind a bírónak, mind a nyilatkozattevõnek alá kell írnia. A lemondó nyilatkozatot
úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelmûen kitûnjék, miszerint azt az elítélt önként és az abból adódó
következmények teljes tudatában tette. Az elítélt védõt vehet igénybe.
(4) A (2) bekezdés g) pont szerinti hozzájárulás iránti kérelmet a (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyv és a 25. § (3) bekezdése
szerinti európai elfogatóparancs kíséretében, a 25. § (4) bekezdése szerint kell a tagállami igazságügyi hatósághoz
elõterjeszteni.

119. §

(1) Ha nem állnak fenn a végrehajtás elhalasztásának feltételei, a bíróság az iratok kézhezvételétõl számított kilencven
napon belül jogerõs határozatot hoz a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó
intézkedést alkalmazó tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról.
(2) Ha kivételes esetben a határozat az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem hozható meg, a bíróság
– a késedelem okainak és a jogerõs határozat meghozatalához elõreláthatóan szükséges idõnek a közlése mellett –
a miniszter útján haladéktalanul tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot.

120. §

A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat végrehajtásának megtagadásáról a bíróság indokolt határozatot hoz.

121. §

A jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozat hatályon kívül helyezésérõl vagy végrehajthatóságának megszûnésérõl szóló értesítés alapján a Fõvárosi
Törvényszék haladéktalanul intézkedik a végrehajtás megszüntetése érdekében.

122. §

A 111. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén a miniszter kezdeményezheti a tagállamnál az elítélt
szabadságvesztés büntetése vagy szabadságelvonással járó intézkedése végrehajtásának átvételét.

123. §

A Fõvárosi Törvényszék – a miniszter útján – írásban értesíti a tagállami igazságügyi hatóságot
a) ha a büntetés vagy intézkedés arra tekintettel nem hajtható végre, hogy a határozat és a tanúsítvány
Magyarországra történõ továbbítását követõen az elítélt nem található az ország területén,
b) a végrehajtás átvételérõl szóló jogerõs határozatról, beleértve a határozat jogerõre emelkedésének idõpontját is,
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a végrehajtás átvételét megtagadó bírósági határozatról, beleértve a megtagadás indokát is,
ha a végrehajtás megtagadására közkegyelem miatt kerül sor,
az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi idõpontjáról, valamint ha az elítéltet a bíróság pártfogó
felügyelet alá helyezte, annak tényérõl, feltéve, hogy a tagállami igazságügyi hatóság az errõl szóló tájékoztatást
kérte,
ha az elítélt a végrehajtás befejezését megelõzõen megszökött,
ha a büntetést vagy intézkedést végrehajtották, vagy a végrehajtás egyéni kegyelem vagy közkegyelem miatt
befejezõdött.

124. §

A Fõvárosi Törvényszék a jogerõs szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést
alkalmazó tagállami határozat és a tanúsítvány megérkezése vagy a végrehajtásra vonatkozó határozat meghozatala
elõtt a Magyarország területén tartózkodó elítélt ideiglenes végrehajtási letartóztatását rendeli el, ha
a) a tagállami igazságügyi hatóság erre irányuló indítványt tett,
b) az elõzetes adatok alapján nem áll fenn a végrehajtás átvételének egyetlen megtagadási oka sem, és
c) megalapozottan feltehetõ, hogy szabadlábon hagyása esetén az elítélt elrejtõzik, szökést kísérel meg, vagy más
módon kivonja magát a büntetés végrehajtása alól.

125. §

Az ülésen ügyész és védõ részvétele kötelezõ.

126. §

Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás legfeljebb a büntetés végrehajtására vonatkozó határozat meghozataláig tart,
és nem haladhatja meg a büntetés tartamát. Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás teljes idejét – az elõzetes
fogvatartás beszámítására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen – be kell számítani a végrehajtásra átvett
szabadságvesztés büntetésbe vagy szabadságelvonással járó intézkedésbe.

45. A végrehajtás átadása
127. §

(1) Ha az elítélt Magyarországon vagy a végrehajtó tagállamban tartózkodik, a magyar bíróság jogerõs szabadságvesztés
büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést tartalmazó ítélete és a 8. számú melléklet szerinti tanúsítvány az
elítélt hozzájárulása nélkül továbbítható
a) az elítélt állampolgársága szerinti azon tagállamba, ahol az elítélt lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye van,
b) abba a tagállamba, amelybe az elítéltet a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtását követõen, az ítéletbe, illetve az ítéletre tekintettel hozott más határozatba foglalt kiutasításról szóló
rendelkezés alapján kitoloncolják, vagy
c) abba a tagállamba, amelybe az elítélt a Magyarországon történt elítélését követõen, vagy az ellene
Magyarországon folyamatban lévõ eljárásra tekintettel elszökött, vagy oda visszatért.
(2) Ha a szabadságvesztés büntetésnek vagy szabadságelvonással járó intézkedésnek az (1) bekezdéstõl eltérõ más
tagállamban történõ végrehajtása – családi, kulturális vagy gazdasági kapcsolataira tekintettel – az elítélt
társadalomba való beilleszkedésének elõsegítését szolgálja, az ítélet és a tanúsítvány az elítélt hozzájárulásával
továbbítható ebbe a tagállamba.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, az ítélet és a tanúsítvány továbbítását megelõzõen a miniszter elõzetes egyeztetést
folytathat a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságával arról, hogy az hozzájárul-e a tanúsítvány és az ítélet
továbbításához.

128. §

(1) A tanúsítványt a jogerõs ítélet alapján a fogvatartás helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró állítja ki.
A hiányzó adatok beszerzése érdekében a büntetés-végrehajtási bíró a minisztert keresi meg.
(2) A bíróság által elítélt személy – ha a végrehajtás átadásának feltételei fennállnak vagy megalapozottan feltehetõ, hogy
a feltételei fenn fognak állni – a vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetésnek vagy szabadságelvonással járó
intézkedésnek egy másik tagállamban történõ végrehajtása érdekében a büntetés-végrehajtási bíró elõtt
nyilatkozatot tehet, amelyet jegyzõkönyvbe kell foglalni. A jegyzõkönyvet a büntetés-végrehajtási bírónak és
a nyilatkozattevõnek alá kell írnia. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az elítélt személy tagállamban található lakóhelyét
vagy állandó tartózkodási helyét, és a büntetés tagállami végrehajtásával kapcsolatban megfogalmazott indokait is.
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(3) A büntetés-végrehajtási bíró a miniszternek továbbítja
a) a tanúsítványt,
b) az elítélt nyilatkozatáról készült jegyzõkönyvet,
c) az ítéletet.
129. §

(1) A végrehajtás átadása iránt a miniszter keresi meg a tagállami igazságügyi hatóságot. A megkeresésben tájékoztatást
kell kérni arról, hogy a végrehajtó tagállam joga szerint az érintett személy mely idõpontban jogosult korai vagy
feltételes szabadságra.
(2) A tanúsítványt le kell fordítani a végrehajtó tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére. Ha
a végrehajtó tagállam olyan nyilatkozatot tesz, hogy más nyelven készült fordítást is elfogad, a tanúsítvány azon
a nyelven is továbbítható.
(3) Az ítéletet csak akkor kell lefordítani a (2) bekezdésben megjelölt valamely nyelvre, ha a végrehajtó tagállam erre
irányuló kérelmet terjeszt elõ, és korábban olyan nyilatkozatot tett, amely alapján kérheti az ítéletnek vagy annak
lényeges részeinek fordítását.
(4) A miniszter a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az elítélt anyanyelvén vagy az általa ismertként
megjelölt más nyelven értesíti az elítéltet az iratoknak a tagállami igazságügyi hatóság részére történt továbbításáról.
(5) A büntetés végrehajtásának megkezdése elõtt a tanúsítvány – indokolással – visszavonható. A tanúsítványt vissza kell
vonni, ha az (1) bekezdés szerinti megkeresésre érkezett tájékoztatás alapján feltehetõ, hogy a bíróság által kiszabott
szabadságvesztés büntetés célja a korai vagy feltételes szabadságra bocsátás idõpontjának végrehajtó tagállam általi
meghatározására tekintettel nem érhetõ el.
(6) A végrehajtás átadásáról a miniszter dönt.

130. §

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága havonta tájékoztatja a minisztert az Európai Unió valamely
tagállamának állampolgárságával rendelkezõ, jogerõsen szabadságvesztés büntetésre vagy szabadságelvonással járó
intézkedésre ítélt személyekrõl.

46. Végrehajtás érdekében történõ átszállítás
131. §

(1) Ha a magyar bíróság által jogerõsen szabadságvesztés büntetésre, vagy szabadságelvonással járó intézkedésre ítélt
személy Magyarország területén tartózkodik, a végrehajtó tagállami igazságügyi hatósággal egyeztetett idõpontban,
de legkésõbb a végrehajtás átvételérõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon belül az
elítéltet át kell adni a végrehajtó tagállam hatóságának.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül az elítélt átadása nem lehetséges, haladéktalanul tájékoztatni
kell a végrehajtó tagállami igazságügyi hatóságot, és új átszállítási idõpontban kell megállapodni. Az elítélt átadására
ebben az esetben az új idõpontot követõ tíz napon belül kerül sor.

132. §

A tagállami igazságügyi hatóság által elítélt személy átvételérõl a NEBEK a rendõrség közremûködésével gondoskodik,
és az elítéltet a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállítja.

47. Átmenõ átszállítás
133. §

(1) A kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság által jogerõsen szabadságvesztés büntetésre vagy szabadságelvonással
járó intézkedésre ítélt személynek a végrehajtó tagállamba történõ átszállítása esetén a miniszter engedélyezheti az
elítéltnek a Magyarország területén történõ átmenõ átszállítását, feltéve, hogy a kibocsátó tagállami igazságügyi
hatóság az erre irányuló kérelmét és a határozat alapján kiállított tanúsítvány egy példányát írásban megküldte.
(2) A miniszter tájékoztatja a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot, ha a kibocsátó tagállam területérõl történõ
átszállítást megelõzõen az elítélt által elkövetett, az ítélet alapjául szolgáló bûncselekménytõl különbözõ egyéb
bûncselekmény vagy vele szemben kiszabott más büntetés miatt Magyarországon büntetõeljárás indítható,
elítélhetõ, és szabadságától egyéb módon megfosztható.
(3) A miniszter az átmenõ átszállítási kérelem kézhezvételétõl számított hét napon belül dönt az átmenõ átszállításról. Ha
a tanúsítványhoz nem csatoltak magyar nyelvû fordítást, a miniszter a megkeresõ államtól kérheti a tanúsítvány angol,
német vagy francia nyelvre történõ fordítását. Ebben az esetben az átmenõ átszállításról szóló határozat meghozatala
a fordítás megérkezéséig elhalasztható.
(4) Az átmenõ átszállítás ideje alatt az elítéltet fogva kell tartani.
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(1) Ha a magyar bíróság által jogerõsen szabadságvesztés büntetésre vagy szabadságelvonással járó intézkedésre ítélt
személy valamely tagállamon keresztül történõ átmenõ átszállítására van szükség, a miniszter az erre irányuló
kérelmet és az ítélet alapján kiállított tanúsítvány egy példányát írásban megküldi az érintett tagállamnak.
(2) Ha az átmenõ átszállítás érdekében megkeresett tagállam arról tájékoztatja a minisztert, hogy a Magyarország
területérõl történõ átszállítást megelõzõen az elítélt által elkövetett, az ítélet alapjául szolgáló bûncselekménytõl
különbözõ egyéb bûncselekmény vagy vele szemben kiszabott büntetés miatt a megkeresett tagállamban
büntetõeljárás indítható, elítélhetõ, és szabadságától egyéb módon megfosztható, a kérelem visszavonható.
(3) Az átmenõ átszállítást engedélyezõ tagállam erre irányuló kérése esetén a miniszter a tagállam által elfogadott
nyelven továbbítja a tanúsítványt.
(4) Ha a légi úton történõ átmenõ átszállítás esetén egy tagállamban nem tervezett leszállásra kerül sor, a miniszter
megküldi az érintett tagállamnak az (1) bekezdés szerinti dokumentumokba foglalt információkat.

48. Költségviselés
135. §

(1) Az átmenõ átszállítás során Magyarország területén felmerülõ költséget az átmenõ átszállítást kérelmezõ tagállam
viseli, a megtérítés érdekében a miniszter intézkedik.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az átmenõ átszállítást kérelmezõ tagállam és Magyarország között
a költségviseléssel kapcsolatban a viszonossági elv érvényesül.

IX. FEJEZET
A FELTÉTELES SZABADSÁG, VALAMINT A PRÓBAIDÕ TARTAMÁRA ELÕÍRT MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS
EGYÉB ALTERNATÍV SZANKCIÓK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
49. Értelmezõ rendelkezés
136. §

E fejezet alkalmazásában alternatív szankció a végrehajtandó szabadságvesztés
szabadságelvonással járó intézkedéstõl, illetve pénzbüntetéstõl eltérõ szankció.

büntetéstõl

vagy

50. A végrehajtás átvétele
137. §

(1) A bíróság elismeri egy tagállami hatóság által meghozott,
a) közérdekû munkát kiszabó határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
b) felfüggesztett szabadságvesztésrõl, feltételes szabadságra bocsátásról, próbára bocsátásról rendelkezõ
határozatot, és gondoskodik az abban foglalt egy vagy több alábbi, az elítélt személy számára elõírt kötelezettség
vagy tilalom végrehajtásáról:
ba) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt lakóhelyének vagy munkahelyének megváltozását az illetékes
hatóságnak bejelentse;
bb) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt belépjen bizonyos helyekre vagy meghatározott területre;
bc) Magyarország területének elhagyására vonatkozó korlátozás;
bd) az elítélt magatartására, lakóhelyére, oktatására és képzésére, szabadidõs tevékenységére, szakmai
tevékenysége végzésének korlátozására vagy módjára vonatkozó elõírások;
be) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott idõpontokban egy meghatározott hatóságnál
jelentkezzen;
bf) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt meghatározott személyekkel kapcsolatot tartson;
bg) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt a bûncselekmény elkövetéséhez felhasznált, meghatározott
tárgyakat használjon;
bh) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt megtérítse, illetve annak
teljesítését bizonyítsa;
bi) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeresen kapcsolatot tartson, vele
együttmûködjön;
bj) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak
vesse alá magát.
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(2) A bíróság
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben közérdekû munkát,
b) az (1) bekezdés ba), bb), bd)–bj) alpontjaiban foglalt kötelezettség vagy tilalom esetén a feltételes szabadság
tartamára, a próbára bocsátás, illetve a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére elrendelt pártfogó
felügyelet keretében elõírt magatartási szabályt,
c) az (1) bekezdés bc) alpontjában foglalt korlátozás esetén a külön törvényben meghatározott külföldre utazási
tilalmat
határoz meg, illetve szab ki.
(3) Az elismerés és végrehajtás feltétele, hogy a tagállami hatóság által hozott jogerõs határozatot (a továbbiakban e
fejezet alkalmazásában: alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat) a 10. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal
együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték, és az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van,
valamint az elítélt Magyarországra visszatért vagy vissza kíván térni.
(4) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról az elítélt lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék székhelyén mûködõ helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi
Kerületi Bíróság intézkedik.
(5) Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezõ elítélt a jogerõs tagállami határozatba
foglalt magatartási szabály vagy közérdekû munka magyar hatóság által történõ végrehajtását kéri, és igazolja, hogy
Magyarországhoz családi, kulturális vagy gazdasági kapcsolataira tekintettel szorosan kötõdik, az alternatív szankciót
kiszabó tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt, ha a tagállami
határozatot a 10. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték.
(6) Ha az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat nem postai úton érkezett, a bíróság kérheti a tagállami
hatóságot, hogy a határozat és a tanúsítvány eredeti példányát küldje meg számára.
(7) Ha a bírósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek elintézésére nem illetékes vagy nem
rendelkezik hatáskörrel, a megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes törvényszék székhelyén mûködõ helyi
bíróságra vagy a Budai Központi Kerületi Bíróságra, és errõl a tagállami hatóságot tájékoztatja.
138. §

(1) A bíróság legkésõbb az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat és a tanúsítvány kézhezvételétõl számított
hatvan napon belül dönt a tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt döntés az ott meghatározott határidõn belül nem hozható meg, a bíróság a késedelem
okainak megjelölése mellett errõl haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, és megjelöli a döntéshez
szükséges idõtartamot.

139. §

(1) A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha
a) az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem
bûncselekmény;
b) a 137. § (1), (3) vagy (5) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek;
c) Magyarországon, illetve egy tagállamban az elítélt ellen az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat
kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény miatt már olyan határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás
megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján az elõírt magatartási szabályt vagy alternatív szankciót,
illetve az ennek megfelelõ szankciót már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs
határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;
d) az elítéltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen elítélték, feltéve, hogy az elõírt
magatartási szabályt vagy alternatív szankciót, illetve az ennek megfelelõ szankciót már végrehajtották, annak
végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs határozatot hozó állam joga szerint az nem hajtható végre, illetve
az elítéltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen felmentették;
e) az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá
tartozik, és a magyar törvény szerint a kiszabott büntetés elévült;
f) az elítélt közjogi tisztség betöltésén alapuló vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és a mentelmi
jogát, illetve a diplomáciai mentességet nem függesztették fel;
g) az elítélt a magyar szabályok szerint gyermekkor miatt nem büntethetõ;
h) a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt, alternatív szankciót kiszabó
határozatra vonatkozik;
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i)

(2)

(3)

(4)

(5)

140. §

a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány hiányos, pontatlan vagy a tanúsítvány hiányzik, és
a hiánypótlásra, kijavításra tûzött határidõ eredménytelenül telt el, illetve a kiegészített tanúsítvány végrehajtása
továbbra sem lehetséges;
j) az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat olyan orvosi kezelést rendel el, amelyet Magyarország
a magyar jognak megfelelõ átalakítása ellenére sem tud végrehajtani;
k) az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá
tartozik, és a bûncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki;
l) a felfüggesztett szabadságvesztés vagy a próbára bocsátás, illetve a feltételes szabadságra bocsátás tagállami
határozatban megállapított próbaideje, illetve tartama nem éri el a hat hónapot.
A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha azt a terhelt
távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelmûen megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban
a) a terheltet megfelelõ idõben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra vagy arról más
módon hivatalosan tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is
megtartható, vele szemben az eljárás határozattal befejezhetõ,
b) a terhelt által meghatalmazott vagy számára kirendelt védõ a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy
c) az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat kézbesítése megtörtént, az elítélt tájékoztatást kapott
a rendes, illetve a rendkívüli jogorvoslati lehetõségekrõl, de a rendelkezésre álló határidõn belül erre irányuló
indítványt nem tett, vagy jelezte, hogy nem vitatja a távollétében hozott határozatot.
A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását nem tagadhatja meg az
adókkal és az illetékekkel, a vámokkal és a devizával kapcsolatos bûncselekmények esetén amiatt, hogy a magyar jog
nem ismer ugyanolyan adót, illetéket, valamint vámmal, illetve adóval, illetékkel azonos hatású díjat, vagy nem
tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a kibocsátó
tagállam joga.
Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadásáról a bíróság
indokolt határozatot hoz, amelyet a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküld. A határozat meghozatala elõtt
– ha az szükséges – a bíróság egyeztet a tagállami hatósággal. A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A bíróság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat
végrehajtásának megkezdése akadályba ütközik, különösen, ha az elítélt Magyarország területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel már nem rendelkezik.

(1) A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról hozott határozatát
megküldi a tagállami hatóságnak.
(2) A bíróság a határozatában az 137. § (2) bekezdése szerint állapítja meg az adott bûncselekményre alkalmazandó
magatartási szabályt vagy alternatív szankciót, és ennek megfelelõen rendelkezik ennek végrehajtásáról úgy, hogy az
a lehetõ legnagyobb mértékben megfeleljen annak a magatartási szabálynak vagy alternatív szankciónak, amelyet
a tagállami határozat tartalmaz.
(3) Ha a 137. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben
a) a tagállami hatóság úgy függesztette fel a szabadságvesztés végrehajtását, hogy annak a Btk. szerint nincs helye,
b) az elítélt olyan bûncselekményt követett el, amely miatt a büntetés kiszabása a Btk. szerint próbaidõre nem
halasztható el,
c) a tagállami hatóság a szabadságvesztésre ítéltet úgy bocsátotta feltételes szabadságra, hogy annak a Btk. szerint
nincs helye,
a bíróság az ilyen felfüggesztett szabadságvesztést, próbára bocsátást vagy feltételes szabadságra bocsátást is
felfüggesztett szabadságvesztésként, próbára bocsátásként vagy feltételes szabadságra bocsátásként ismeri el úgy,
mintha a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése, a próbára bocsátás, illetve a feltételes szabadságra
bocsátás a Btk. rendelkezései szerint történt volna.
(4) Ha a magatartási szabály vagy alternatív szankció tagállami határozatban megjelölt idõtartama meghaladja a Btk.
szerint megállapítható leghosszabb idõtartamot, akkor a bíróság a szankció idõtartamát a Btk. szerint meghatározható
leghosszabb idõtartamban állapítja meg.
(5) Ha a magatartási szabály vagy alternatív szankció tagállami határozatban megjelölt idõtartama nem éri el a Btk. szerint
megállapítható legrövidebb idõtartamot, akkor a bíróság a szankció idõtartamát a tagállami határozatban megjelölt
idõtartamban állapítja meg.
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(6) A bíróság a magatartási szabály vagy alternatív szankció idõtartamát – a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével – a
tagállami határozatban foglalt idõegységek alapján határozza meg.
(7) A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozatot hiányos, illetve pontatlan tanúsítvány alapján akkor
ismeri el és hajtja végre, ha a pontatlan, illetve hiányos adatok a tagállami határozat elismerését és végrehajtását nem
akadályozzák. Ha a tanúsítványban foglaltak alapján az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerése és
végrehajtása nem vagy csak részben lehetséges, a bíróság errõl a tagállami hatóságot haladéktalanul értesíti,
a tanúsítvány kiegészítésére, kijavítására határidõt tûz, és megjelöli azokat az adatokat, amelyek ismerete az alternatív
szankciót kiszabó tagállami határozat elismeréséhez és végrehajtásához szükséges. A bíróság a hiányzó vagy
pontatlan adatok pótlásáig, kijavításáig elhalasztja az elismerõ határozat meghozatalát, és errõl a tagállami hatóságot
haladéktalanul tájékoztatja.
(8) Ha a tanúsítvány hiányzik, a bíróság annak pótlásáig elhalasztja az elismerõ határozat meghozatalát, és errõl
a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.
141. §

(1) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtása során a magyar jog szabályai irányadók, ideértve
a feltételes szabadság megszüntetésére, a próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására,
a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására, az elõírt magatartási szabályok módosítására, a közérdekû munka
átváltoztatására vonatkozó szabályokat. Az e bekezdésben foglalt határozatok meghozataláról a bíróság
haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot.
(2) A bíróság a magatartási szabály vagy az alternatív szankció megsértésérõl a 11. számú mellékletben szereplõ
formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot.
(3) A bíróság a tagállami hatóságot kérelemre haladéktalanul tájékoztatja az alternatív szankciót kiszabó tagállami
határozat alapjául szolgáló bûncselekmény kapcsán a magyar jog szerint kiszabható szabadságvesztés maximális
mértékérõl, valamint arról, hogy a tagállami határozatban elõírt magatartási szabály vagy alternatív szankció
megsértése esetén a magyar jog szerint milyen szankciók szabhatók ki.

142. §

(1) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtását a bíróság haladéktalanul megszünteti, ha
a) a tagállami hatóság a tanúsítvány visszavonásáról értesíti a bíróságot;
b) ha az elítélt a végrehajtás megkezdése után Magyarország területén nem található, és a felkutatására tett
intézkedések nem vezettek eredményre, vagy az elítélt lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel Magyarországon
már nem rendelkezik;
c) az elítélt Magyarországon a végrehajtás megkezdése után kegyelemben részesül;
d) a tagállami hatóság a határozat hatályon kívül helyezésérõl, visszavonásáról vagy végrehajthatóságának
megszûnésérõl értesíti a bíróságot.
(2) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtását a bíróság haladéktalanul megszünteti, ha
a tagállamban az elítélt ellen új büntetõeljárás indult, és a végrehajtás megszüntetését a tagállami hatóság kéri.
(3) A végrehajtás megszüntetésérõl a bíróság haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot.

143. §

Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtásának befejezésérõl a bíróság a tagállami hatóságot
írásban, posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján értesíti. A számítástechnikai rendszer útján továbbított
iratot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.

144. §

Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerése és végrehajtása során felmerülõ költségek bûnügyi
költségnek minõsülnek, amelyet a magyar állam visel.

51. A végrehajtás átadása
145. §

(1) Ha a bíróság
a) a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti, próbára bocsátást alkalmaz, a szabadságvesztésre ítéltet feltételes
szabadságra bocsátja, a próbaidõre, illetve a feltételes szabadság tartamára pártfogó felügyeletet rendel el, és
a következõ, egy vagy több magatartási szabályt állapítja meg:
aa) az elítélt a bûncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;
ab) az elítélt a bûncselekmény sértettjétõl, illetve annak lakásától, munkahelyétõl vagy attól a nevelési-oktatási
intézménytõl, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;
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ac)

az elítélt meghatározott jellegû nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, továbbá meghatározott
közterületeket ne látogasson;
ad) az elítélt nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;
ae) az elítélt meghatározott helyen és idõközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;
af) az elítélt meghatározott tanulmányokat folytasson;
ag) az elítélt – hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá
magát;
ah) az elítélt, ha munkaképes – a lehetõségekhez képest – álljon munkaviszonyban, vagy egyéb
keresõfoglalkozást folytasson;
ai)
az elítélt a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a pártfogó
felügyelõnek elõzetesen jelentse be;
aj)
az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeres kapcsolatot tartson;
ak) az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt térítse meg;
b) közérdekû munkát szab ki,
akkor e magatartási szabályoknak és alternatív szankcióknak valamely tagállam által történõ elismerése és
végrehajtása érdekében a bíróság a jogerõs ítéletet és a 10. számú mellékletben megjelölt tanúsítványt megküldi az
elítélt személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, ha az
elítélt visszatért vagy vissza kíván térni abba a tagállamba, vagy az elítélt kérelmére – ha családi, kulturális vagy
gazdasági kapcsolataira tekintettel a társadalomba való beilleszkedésének elõsegítését szolgálja – ettõl eltérõ
tagállam hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, feltéve hogy ez utóbbi a továbbításhoz hozzájárult.
(2) Az elítélt kérelmét, illetve arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vissza kíván térni a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti tagállamba, a bíróság jegyzõkönyvbe foglalja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a határozatot a tanúsítvánnyal együtt le kell fordítani a tagállam hivatalos
nyelvére, hivatalos nyelveinek egyikére vagy a tagállam által megjelölt nyelvre. A bíróság a lefordított határozatot és a
tanúsítványt a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága számára posta, telefax vagy
számítástechnikai rendszer útján továbbítja. A számítástechnikai rendszer útján továbbított határozatot minõsített
elektronikus aláírással kell ellátni. A határozatot és a tanúsítványt egyidejûleg csak egy tagállamba lehet továbbítani.
Ha a bíróság a határozatot nem postai úton küldte meg, akkor kérelemre a határozat és a tanúsítvány eredeti
példányát meg kell küldeni a tagállami hatóság számára.
(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a tagállamban a határozat elismerésére és
végrehajtására melyik tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges
adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül kell beszerezni.
146. §

(1) Ha
a) a tagállami hatóság a magatartási szabályt vagy alternatív szankciót a nemzeti jogának megfelelõen átalakította,
b) a tagállami hatóság a bíróságot kérelemre tájékoztatta a határozat alapjául szolgáló bûncselekmény kapcsán a
tagállam joga szerint kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartamáról, valamint arról, hogy az elõírt
magatartási szabály vagy alternatív szankció megsértése esetén a tagállam joga szerint milyen szankciók
szabhatók ki,
és a tagállamban a végrehajtás ellenõrzése még nem kezdõdött meg, a bíróság, ha erre tekintettel az általa elõírt
magatartási szabály vagy alternatív szankció tagállami végrehajtását nem tartja megfelelõnek, az errõl szóló tagállami
tájékoztatás kézhezvételétõl számított tíz napon belül dönthet a tanúsítvány visszavonásáról, és az errõl szóló
határozatát a tagállami hatóság részére haladéktalanul megküldi.
(2) Ha
a) a bíróság a tanúsítványt az (1) bekezdés szerint visszavonta, és errõl a tagállami hatóságot értesítette;
b) az elítélt ellen Magyarországon új büntetõeljárás indult, és errõl a magyar bíróság a tagállami hatóságot
értesítette;
c) az elítélt a végrehajtás megkezdése után a tagállam területén nem található és a felkutatására tett intézkedések
nem vezettek eredményre, vagy lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel a tagállamban már nem rendelkezik;
d) a magatartási szabályok megszegése miatt a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása, a feltételes
szabadság megszüntetése, a próbára bocsátás megszüntetése és büntetés kiszabása vagy a közérdekû munka
végzésére vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a kiszabott közérdekû munka átváltoztatása válik
szükségessé, és az ezzel kapcsolatos határozat meghozatalát a tagállami hatóság megtagadta;
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és a tagállami hatóság a végrehajtást ez alapján megszüntette, a továbbiakban a bíróság a végrehajtást a magyar
szabályok szerint folytatja.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglalt határozatok meghozataláról, valamint a végrehajtás idejének leteltérõl a bíróság
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.
147. §

(1) Ha a határozat eredményes végrehajtása érdekében szükséges, a bíróság és a tagállami hatóság egyeztetést folytat
egymással.
(2) A bíróság a határozatának hatályon kívül helyezésérõl vagy végrehajthatóságának megszûnésérõl haladéktalanul
értesíti a tagállami hatóságot.
(3) A bíróság haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot, ha olyan körülményt észlel, amely a feltételes szabadság
megszüntetését, a próbára bocsátás megszüntetését és büntetés kiszabását, a felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtását, az elõírt magatartási szabályok módosítását vagy a közérdekû munka átváltoztatását alapozhatja meg.

X. FEJEZET
PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
52. A végrehajtás átvétele
148. §

(1) Egy másik tagállamban bûncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszeg (a továbbiakban: tagállami
pénzbüntetés), jogi személlyel szemben büntetõeljárásban alkalmazott pénzbírság, büntetõeljárásban megállapított
eljárási költség, valamint a sértett vagy a köz javára fizetendõ jóvátétel végrehajtása iránti megkeresés esetén a bíróság
dönt a megkeresés alapjául szolgáló jogerõs határozat (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: pénzbüntetést
kiszabó tagállami határozat) elismerésérõl és végrehajtásáról, ha a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozatot
a 13. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték, feltéve, hogy a terhelt
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagyonnal vagy jövedelemmel, a jogi személy Magyarországon
székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.
(2) A pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a terhelt, a jóvátétel fizetésére
kötelezett lakóhelye, az eljárás alá vont jogi személy székhelye, ezek hiányában a végrehajtás alá vonható vagyontárgy
helye szerinti törvényszék székhelyén mûködõ helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság intézkedik.
Ha az eljárásra illetékes bíróság nem állapítható meg, a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerésérõl és
végrehajtásáról a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt.
(3) Ha a szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozatban pénzbüntetés kiszabására is sor kerül, a tagállami határozat elismerésére és a végrehajtásról szóló
határozat meghozatalára a Fõvárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(4) A bíróság határozatában megállapítja a végrehajtandó összeget, amelynek elõírása és beszedése a törvényszék
szervezetében mûködõ bírósági gazdasági hivatal feladata.
(5) Ha a bírósághoz vagy más igazságügyi hatósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek
elintézésére nem illetékes, vagy nem rendelkezik hatáskörrel, a megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes
helyi bíróságra, és errõl a tagállami igazságügyi hatóságot tájékoztatja.
(6) A 12. számú mellékletben meghatározott bûncselekményfajták esetében a végrehajtásról a cselekmény kettõs
büntetendõségének mérlegelése nélkül intézkedni kell.
(7) A 12. számú mellékletben fel nem sorolt bûncselekményfajták esetében a pénzbüntetést kiszabó tagállami
határozatot akkor lehet végrehajtani, ha a cselekmény, amely miatt a végrehajtást kérik, a magyar törvény szerint is
bûncselekménynek minõsül.
(8) Ha a tagállami hatóság olyan cselekmény miatt terjeszt elõ jogsegély iránt megkeresést, amely államának joga szerint
bûncselekmény, de a magyar jog szerint szabálysértés, a bíróság errõl értesíti a megkeresõ tagállami hatóságot. Ha
a tagállami hatóság az értesítésre adott nyilatkozatában a jogsegély teljesítése iránti kérelmét fenntartja, a bíróság
a megkeresést teljesítés végett átteszi a szabálysértési jogsegélyrõl szóló törvényben meghatározott központi
hatósághoz.
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149. §

(1) A bíróság a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha
a) a keresett személy gyermekkor miatt nem büntethetõ;
b) a 148. § (7) bekezdésében meghatározott esetben, ha a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat alapjául
szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem bûncselekmény;
c) a magyar törvény szerint a büntetés elévült;
d) egy tagállamban a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat alapjául szolgáló cselekmény miatt korábban már
olyan határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján
a pénzbüntetést már megfizették vagy végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs
határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;
e) a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen elítélték, feltéve, hogy a büntetést
vagy intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs határozatot hozó
állam joga szerint az nem hajtható végre, vagy a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt
jogerõsen felmentették;
f) a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt határozatra vonatkozik;
g) a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, és
a bûncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki;
h) a természetes személy terhelt közjogi tisztség betöltésén vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és
a mentelmi jogát nem függesztették fel;
i) a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozatban meghatározott összeg vagy annak a tagállami határozat
jogerõre emelkedésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon euróra
átszámított összege nem haladja meg a 70 eurót.
(2) A bíróság a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha azt a terhelt
távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelmûen megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban
a) a terheltet megfelelõ idõben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra vagy arról más
módon hivatalosan tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is
megtartható, vele szemben az eljárás határozattal befejezhetõ,
b) a terhelt által meghatalmazott vagy számára kirendelt védõ a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy
c) a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat kézbesítése megtörtént, az elítélt tájékoztatást kapott a rendes,
illetve a rendkívüli jogorvoslati lehetõségekrõl, de a rendelkezésre álló határidõn belül erre irányuló indítványt
nem tett, vagy jelezte, hogy nem vitatja a távollétében hozott határozatot.
(3) A bíróság a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadhatja, ha a tagállami
hatóság által megküldött tanúsítvány hiányos, vagy a tanúsítvány hiányzik. A hiánypótlásra a 96. § (2)–(4)
bekezdésének rendelkezéseit értelemszerûen kell alkalmazni. A pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat
elismerését és végrehajtását meg kell tagadni, ha a hiánypótlásra, kijavításra tûzött határidõ eredménytelenül telt el,
vagy a kiegészített tanúsítvány végrehajtása továbbra sem lehetséges.

150. §

(1) A pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadásáról a bíróság indokolt
határozatot hoz, amelyet a tagállami hatóság részére megküld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(3) Ha a terhelt igazolja, hogy a megkeresésben megjelölt összeget részben vagy egészben megfizette, a bíróság az
eljárást felfüggeszti, és egyidejûleg megkeresi a tagállami hatóságot, hogy a megfizetés tényét harminc napon belül
igazolja vissza. Ha a megadott határidõn belül a tagállami hatóság a megkeresésre nem válaszol, az eljárást meg kell
szüntetni.
(4) A tagállami hatóságnak a határozata hatályon kívül helyezésérõl, visszavonásáról vagy végrehajthatóságának
megszûnésérõl szóló értesítése alapján a végrehajtást haladéktalanul meg kell szüntetni.

151. §

(1) Ha a megkeresés a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátétel megfizetésére vonatkozik, a bíróság jogszabályban
meghatározott módon intézkedik ennek végrehajtása iránt.
(2) A büntetõeljárásban megállapított eljárási költség végrehajtása iránti megkeresést a bûnügyi költség végrehajtására
vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani.
(3) A végrehajtás alá esõ vagyonon fennálló büntetõeljárási kényszerintézkedésekkel összefüggésben a 98. §
rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell.
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152. §

(1) Ha a megkeresésben meghatározott tagállami pénzbüntetés végrehajtásának a feltételei fennállnak, de
a tanúsítványban vagy a határozatban a tagállami hatóság nem határozta meg a tagállami pénzbüntetés napi
tételeinek számát vagy egy napi tétel összegét, azt a bíróság a Btk. 51. §-ának megfelelõen határozatban állapítja meg.
A pénzbüntetés így megállapított mértéke – a (2) bekezdés esetét kivéve – megegyezik a tagállami pénzbüntetésnek
a tagállami határozat jogerõre emelkedése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási
árfolyamon forintra átszámított összegével.
(2) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény a magyar büntetõ joghatóság alá tartozik, és a tagállami pénzbüntetés
mértéke meghaladja a pénzbüntetés Btk. szerint kiszabható legmagasabb mértéket, tekintettel a Btk. 2. §-ára is, akkor
a bíróság a Btk. szerint kiszabható legmagasabb összegben állapítja meg azt.
(3) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény nem tartozik magyar büntetõ joghatóság alá, a tagállami pénzbüntetés
határozatban, illetve tanúsítványban megjelölt mértékének megváltoztatása nélkül a bíróság a napi tételek számát
a Btk. 51. §-ának megfelelõen határozza meg. Ha a tagállami pénzbüntetés mértéke meghaladja a Btk. szerint
kiszabható legmagasabb mértéket, a napi tétel összege a Btk. 51. §-ában megjelöltnél magasabb összegben is
meghatározható.
(4) Ha a tagállami hatóság a tanúsítványban megjelölte, hogy a tagállami pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetére az
átváltoztatásához hozzájárul, a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén a Btk. 52. §-át és 114. § (2) bekezdését, valamint
a Be. 563. §-át értelemszerûen alkalmazni kell. A bíróság az átváltoztatásról a tagállami hatóságot a jogerõs határozat
megküldésével tájékoztatja.
(5) A jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság esetén a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi
intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény 6. §-ában meghatározott korlátozás nem alkalmazható.
(6) A bíróság határozata ellen, ha e törvény nem zárja ki, fellebbezésnek van helye, amelyet a törvényszék tanácsülésen
bírál el.

153. §

(1) Az összeg megfizetésérõl, illetve az eljárási költség megfizetésére kötelezést követõen a végrehajtási eljárás
eredményérõl a bíróság tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(2) Ha a terhelt nem fizette meg a pénzbüntetést, és a tagállami hatóság az átváltoztatáshoz nem járult hozzá, vagy ha
a terhelt nem fizette meg önként a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátételt, a bíróság tájékoztatja a tagállami
hatóságot, hogy a pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat végrehajtása Magyarországon nem lehetséges.
(3) E fejezet alapján a terhelt (jóvátételre kötelezett) által megfizetett, illetve a terhelten végrehajtott pénzösszeg
nemzetközi megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában a magyar államra száll.

53. A végrehajtás átadása
154. §

(1) A pénzbüntetésnek egy másik tagállamban való végrehajtása iránt a bíróság, amelynek eljárásában a pénzbüntetés, a
bûnügyi költség végrehajthatóvá válik, a hatáskörrel rendelkezõ és illetékes tagállami hatósághoz címzett közvetlen
megkeresés útján intézkedhet, feltéve, hogy a pénzbüntetés összege a határozat jogerõre emelkedésének napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítva meghaladja a 70 eurót.
(2) A bíróság kiállítja a 13. számú mellékletben szereplõ tanúsítványt, amelyet a végrehajtó tagállam hivatalos nyelvére
vagy a tagállam által megjelölt nyelvre lefordítva posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján továbbít.
A számítástechnikai rendszer útján továbbított határozatot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.
(3) Ha a pénzbüntetés, a bûnügyi költség végrehajtása egyidejûleg több tagállamban is lehetséges, a bíróság az összes
körülmény mérlegelésével határoz arról, hogy a végrehajtás iránti megkeresést melyik tagállamba küldi meg.
A megkeresést egyidejûleg csak egy tagállamba lehet továbbítani.
(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a végrehajtó tagállamban a határozat
végrehajtására melyik tagállami hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges
adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül kell beszerezni.

155. §

(1) A bíróság a végrehajtási eljárás megszüntetésére vagy felfüggesztésére, továbbá a végrehajtás alá esõ összeg
csökkentésére okot adó körülményrõl haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó tagállamban eljáró hatóságot.
(2) A tanúsítványban meg kell jelölni, hogy a pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetén a bíróság a büntetés
átváltoztatásához hozzájárul.
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XI. FEJEZET
VAGYONELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGSEGÉLY
54. A végrehajtás átvétele
156. §

(1) Egy másik tagállamban lefolytatott büntetõeljárásban,
a) bûncselekménybõl származó vagy azzal egyenértékû vagyon,
b) bûnszervezetben való részvétel ideje alatt szerzett vagyon, illetve
c) bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt dolog
végleges tulajdonvesztését elrendelõ szankciót tartalmazó bírósági határozat végrehajtása iránti megkeresés esetén
a bíróság dönt a megkeresés alapjául szolgáló tagállami határozat (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában:
vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat) elismerésérõl és végrehajtásáról, ha a jogerõs vagyonelkobzást
elrendelõ tagállami határozatot a 14. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak
megküldték, ha a határozatból megállapítható, hogy a terhelt Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve
megalapozott feltételezés szerint vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik.
(2) A vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról
a) a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alá esõ vagyon vagy dolog helye,
b) ha a vagyon vagy a dolog helye nem ismert
ba) a terhelt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye,
bb) ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozatot jogi személlyel szemben hozták, a jogi személy
székhelye
szerinti törvényszék székhelyén mûködõ helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt. Ha az
eljárásra illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy a végleges tulajdonvesztést jelentõ szankció alá esõ vagyon több
helyen található, a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a Budai Központi
Kerületi Bíróság dönt.
(3) Ha a szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami
határozatban vagyonelkobzás elrendelésére is sor kerül, a tagállami határozat elismerésére és a végrehajtásról szóló
határozat meghozatalára a Fõvárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(4) Ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat meghozatalát megelõzõen a tagállami hatóság annak a dolognak
vagy vagyonnak a biztosítása érdekében, amelyre a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat vonatkozik,
a bizonyítási eszközök felderítése, összegyûjtése, biztosítása vagy felhasználása végett, illetve az elkobzás,
vagyonelkobzás biztosítása érdekében határozatot bocsátott ki, és azt magyar igazságügyi hatóság a 93–100. §
alapján végrehajtotta, akkor a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról a
93–100. § szerint eljárt igazságügyi hatóság székhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén mûködõ helyi bíróság
dönt.
(5) Ha a bírósághoz valamely tagállamból olyan megkeresés érkezik, amelynek elintézésére nem illetékes vagy nem
rendelkezik hatáskörrel, a megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes helyi bíróságra, és errõl egyidejûleg
a tagállami bíróságot tájékoztatja.
(6) Az 1. számú mellékletben meghatározott bûncselekmények esetében a végrehajtásról a cselekmény kettõs
büntetendõségének mérlegelése nélkül intézkedni kell.
(7) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt bûncselekmények esetében a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami
határozatot akkor lehet végrehajtani, ha a cselekmény, amely miatt a végrehajtást kérik, a magyar törvény szerint is
bûncselekmény.
(8) A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtásának biztosítása érdekében lefoglalást vagy zár
alá vételt rendel el akkor is, ha erre vonatkozóan korábban a 93–100. § szerinti megkeresés nem érkezett.

157. §

A vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerésérõl és végrehajtásáról hozott bírósági határozat
végrehajtása vagyonelkobzás esetén a törvényszéki végrehajtó feladata.

158. §

(1) A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja,
a) a 156. § (7) bekezdésében meghatározott esetben, ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alapjául
szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem bûncselekmény;
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b)

ha Magyarországon vagy egy másik tagállamban a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alapjául
szolgáló cselekmény miatt korábban már olyan határozatot hoztak, amely a büntetõeljárás megindításának
akadályát képezi, vagy amely alapján a végleges tulajdonvesztést jelentõ szankciót végrehajtották, annak
végrehajtása folyamatban van, illetve a jogerõs határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;
c) ha a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerõsen elítélték, feltéve, hogy a végleges
tulajdonvesztést jelentõ szankciót már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerõs
ítéletet hozó állam joga szerint az nem hajtható végre, illetve a terheltet egy harmadik államban ugyanazon
cselekmény miatt jogerõsen felmentették;
d) ha a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt vagyonelkobzást elrendelõ
tagállami határozatra vonatkozik;
e) ha a terhelt közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet, illetve nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez,
és a mentelmi jogot nem függesztették fel, illetve a nemzetközi jogon alapuló mentességet nem függesztették
fel;
f) ha a vagyonelkobzást a tagállami határozathoz csatolt tanúsítvány i. pont 1.2. iii vagy iv alpontja szerinti vagyonra
kell elrendelni, de a Btk. 77/B. § (1) bekezdés b) pontja a vagyonelkobzásra nem ad lehetõséget;
g) ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alapjául szolgáló bûncselekmény magyar joghatóság alá
tartozik, és a bûncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki.
(2) A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha azt a terhelt
távollétében hozták, kivéve, ha a tanúsítványból egyértelmûen megállapítható, hogy a tagállami joggal összhangban
a) a terheltet megfelelõ idõben, határnapot és helyet megjelölve, közvetlenül idézték a tárgyalásra vagy arról más
módon hivatalosan tudomást szerzett, továbbá tájékoztatták arról, hogy a tárgyalás a távollétében is
megtartható, vele szemben az eljárás határozattal befejezhetõ,
b) a terhelt által meghatalmazott vagy számára kirendelt védõ a terhelt érdekében a tárgyaláson eljárt, vagy
c) a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat kézbesítése megtörtént, az elítélt tájékoztatást kapott a rendes,
illetve a rendkívüli jogorvoslati lehetõségekrõl, de a rendelkezésre álló határidõn belül erre irányuló indítványt
nem tett, vagy jelezte, hogy nem vitatja a távollétében hozott határozatot.
(3) A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha a tagállami
bíróság által megküldött tanúsítvány hiányos, vagy a tanúsítvány hiányzik, és a hiánypótlásra, kijavításra tûzött
határidõ eredménytelenül telt el, illetve a kiegészített tanúsítvány végrehajtása továbbra sem lehetséges.
A hiánypótlásra a 96. § (2)–(4) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell.
(4) A vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtásának megtagadásáról a bíróság indokolt határozatot
hoz, amelyet a tagállami hatóság részére megküld.
159. §

(1) A vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtását a bíróság határozatában – ha a 158. § szerinti
megtagadási okok nem állnak fenn – a 156. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott vagyonra vonatkozó
határozat esetén vagyonelkobzásként, a 156. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott dologra vonatkozó határozat
esetén elkobzásként rendeli végrehajtani.
(2) Ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat meghatározott vagyontárgyra vonatkozik, és a tanúsítványból
megállapítható, hogy a tagállami hatóság ehhez hozzájárult, a bíróság a vagyonelkobzást a vagyontárgy értékének
megfelelõ pénzösszegben kifejezve is elrendelheti.
(3) Ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat meghatározott pénzösszegre vonatkozik, a bíróság
a vagyonelkobzást a pénzösszeg értékének megfelelõ vagyon elkobzására is elrendelheti.
(4) A pénzösszeget a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat kibocsátásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett átváltási árfolyamon forintra átszámított összegben kell meghatározni.
(5) A bíróság a határozatában rendelkezik arról, hogy ha az elkobzás, illetve vagyonelkobzás végrehajtásából befolyt
összeg a (4) bekezdés szerinti átszámítási szabályok figyelembevételével
a) a tízezer eurónak megfelelõ forintösszeget nem haladja meg, akkor az a magyar államot illeti;
b) a tízezer eurónak megfelelõ forintösszeget meghaladja, akkor a végrehajtásból befolyt összeg 50%-a magyar
államot, 50%-a pedig a kibocsátó tagállamot illeti.
(6) Ha több vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat
a) azonos dologra vagy vagyontárgyra vonatkozóan, vagy
b) azonos természetes vagy jogi személyre nézve pénzösszegben meghatározva
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tartalmaz rendelkezést, és a b) pont esetében a természetes vagy a jogi személy Magyarország területén nem
rendelkezik elegendõ vagyonnal valamennyi vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtásához, akkor
a bíróság az eset összes körülményének mérlegelésével dönt arról, hogy melyik tagállam határozatát hajtja végre.
A döntés meghozatalakor a bíróság különösen a bûncselekmény súlyát és elkövetési helyét, a határozat
kibocsátásának idõpontját veszi figyelembe.
(7) A bíróság határozata ellen, ha e törvény nem zárja ki, fellebbezésnek van helye, amelyet a törvényszék tanácsülésen
bírál el. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésben a vagyonelkobzást
elrendelõ tagállami határozat nem támadható. A fellebbezés tényérõl az elsõ fokon eljárt bíróság értesíti a tagállami
hatóságot.
160. §

(1) A bíróság az eljárást felfüggeszti,
a) ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat meghatározott pénzösszegre vonatkozik, és a tanúsítványból
megállapítható, hogy a határozatot egyidejûleg több tagállamnak küldték meg, és a bíróság szerint
megalapozottan feltehetõ, hogy fennáll annak a veszélye, hogy Magyarország és az érintett többi tagállam
területén történõ végrehajtásból származó teljes összeg meghaladja a tagállami határozatban meghatározott
pénzösszeget;
b) a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig, ha Magyarország területén olyan büntetõeljárás van folyamatban,
amelynek sikerét a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtása veszélyeztetné;
c) a hiánypótlásra, kijavításra tûzött határidõ leteltéig, ha a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány hiányos,
vagy a tanúsítvány hiányzik;
d) ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozattal érintett személy igazolja, hogy a határozat szerinti
szankciót bármely államban részben vagy egészben már végrehajtották;
e) ha megalapozottan feltehetõ, hogy az elkobzás alá esõ dolog vagy a vagyonelkobzás alá esõ vagyontárgy
a kulturális örökség védett eleme.
(2) Az eljárás felfüggesztésérõl a bíróság indokolt határozatot hoz, amelyet a tagállami hatóság részére értesítésként
megküld.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti felfüggesztést követõen a bíróság
a) az eljárást megszünteti, ha a tagállami hatóság arról értesíti, hogy a határozatában meghatározott pénzösszeg
a többi tagállam területén történt végrehajtás eredményeként teljes összegben végrehajtásra került, vagy
a tagállami hatóság a (2) bekezdés szerinti értesítésre harminc napon belül nem válaszol;
b) az eljárást folytatja, és a vagyonelkobzást a tagállami hatóság értesítésében megjelölt pénzösszeg erejéig rendeli
végrehajtani, ha a tagállami hatóság arról értesíti, hogy határozatának teljes összegre történõ végrehajtásához az
értesítésében megjelölt összeg még hiányzik.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a büntetõeljárás jogerõs befejezését követõen a bíróság
a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtását
a) elrendeli, ha a büntetõeljárásban a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alapján az elkobzás alá esõ
dolog, vagy a vagyonelkobzás alá esõ vagyon elkobzását vagy vagyonelkobzását nem rendelték el;
b) megtagadja, ha a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat alapján az elkobzás alá esõ dolog, vagy
a vagyonelkobzás alá esõ vagyon elkobzását vagy vagyonelkobzását a büntetõeljárásban elrendelték.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti felfüggesztést követõen a bíróság
a) az eljárást folytatja, ha a hiánypótlást, kijavítást a tagállami hatóság a megadott határidõig teljesítette;
b) a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtását megtagadja, ha a hiánypótlásra, kijavításra tûzött
határidõ eredménytelenül telt el, illetve a kiegészített tanúsítvány alapján a végrehajtás továbbra sem lehetséges.
(6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti felfüggesztést követõen a bíróság megkeresi a tagállami hatóságot, hogy
a határozata végrehajtásának tényét harminc napon belül igazolja. Ha a megadott határidõn belül a tagállami hatóság
igazolja határozata végrehajtásának tényét, vagy a megadott határidõn belül nem válaszol, a bíróság határozatában
a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat végrehajtását megtagadja. Ha a tagállami hatóság azt igazolja, hogy
határozatának végrehajtása nem történt meg, a bíróság az eljárást folytatja.
(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti felfüggesztést követõen a bíróság megkeresi a kulturális örökségvédelmi hatóságot
annak megállapítása céljából, hogy az elkobzás alá esõ dolog vagy vagyonelkobzás alá esõ vagyontárgy a kulturális
örökség védett eleme-e. Ha a kulturális örökségvédelmi hatóság megállapítja, hogy az adott dolog vagy vagyontárgy
a kulturális örökség védett eleme, a bíróság az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtását úgy rendeli el, hogy a
tárgy a magyar állam tulajdonába és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá kerüljön, és
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ezzel egyidejûleg értesíti a tagállami hatóságot, hogy az a dolog vagy vagyontárgy, amelyre a vagyonelkobzást
elrendelõ tagállami határozat vonatkozik, nemzeti kulturális örökséghez tartozó tárgy, így annak átadását
megtagadja. Ha a dolog vagy a vagyontárgy nem a kulturális örökség védett eleme, akkor a bíróság az eljárást folytatja.
161. §

A tagállami hatóságnak a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat hatályon kívül helyezésérõl, visszavonásáról,
vagy végrehajthatóságának megszûnésérõl szóló értesítése alapján a végrehajtást haladéktalanul meg kell szüntetni.

55. A végrehajtás átadása
162. §

(1) A bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt dolog elkobzásának vagy a Btk. 77/B. § (1) bekezdés
a)–c) pontja alapján elrendelt vagyonelkobzásnak egy másik tagállamban való végrehajtása iránt az a bíróság,
amelynek eljárásában az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajthatóvá válik, a hatáskörrel rendelkezõ és illetékes
tagállami hatósághoz címzett közvetlen megkeresés útján intézkedhet.
(2) A bíróság kiállítja a 14. számú mellékletben szereplõ tanúsítványt, amelyet – a megkeresés alapjául szolgáló
határozattal együtt – a végrehajtó tagállam hivatalos nyelvére vagy a tagállam által megjelölt nyelvre lefordítva posta,
telefax vagy számítástechnikai rendszer útján továbbít. A számítástechnikai rendszer útján továbbított tanúsítványt és
határozatot minõsített elektronikus aláírással kell ellátni.
(3) A határozatot és a tanúsítványt egyidejûleg – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – csak egy tagállamba lehet
továbbítani.
(4) Ha a bíróság a vagyonelkobzást pénzösszegben rendelte el, a határozatot és a tanúsítványt ahhoz a tagállami
bíróságához továbbítja, amelynek területén a vagyonelkobzással érintett természetes vagy jogi személy
megalapozottan feltehetõen vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik.
(5) Ha a bíróság a vagyonelkobzást nem pénzösszegben rendelte el, illetve határozata elkobzásra vonatkozik,
a határozatot és a tanúsítványt ahhoz a tagállami bírósághoz továbbítja, amelynek területén megalapozottan
feltehetõ, hogy
a) a vagyonelkobzással érintett természetes vagy jogi személy vagyonnal rendelkezik,
b) meghatározott vagyontárgyra vonatkozó vagyonelkobzás, illetve elkobzás esetén, a vagyonelkobzás alá esõ
vagyontárgy, illetve az elkobzás alá esõ dolog található.
(6) Ha a (4) és (5) bekezdés alapján nem állapítható meg, hogy melyik tagállam hatósága illetékes a bíróság határozatának
végrehajtására, akkor a határozatot és a tanúsítványt annak a tagállamnak az illetékes hatóságához kell továbbítani,
amelynek területén az elkobzással, illetve vagyonelkobzással érintett természetes személy utolsó ismert tartózkodási
helye, illetve jogi személy nyilvántartott székhelye található.
(7) A tanúsítvány egyidejûleg több tagállam illetékes hatóságához is továbbítható, ha a bíróság megalapozottan
feltételezi, hogy a határozata alapján
a) elkobzás alá esõ több dolog, vagy vagyonelkobzás alá esõ több vagyontárgy különbözõ tagállamokban található;
b) elkobzás alá esõ dolog, illetve vagyonelkobzás alá esõ vagyontárgy elkobzása több tagállam területére kiterjedõ
fellépést tesz szükségessé;
c) elkobzás alá esõ dolog, illetve vagyonelkobzás alá esõ vagyontárgy több meghatározott tagállam egyikében
található;
d) pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás teljes összegének fedezésére Magyarország és bármelyik további
tagállam területén található vagyon értéke nem elegendõ.
(8) Ha a bíróság a tanúsítványt több tagállamnak küldi meg, akkor a tanúsítványban ennek okát megjelöli.
(9) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a végrehajtó tagállamban a határozat
végrehajtására melyik hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat
az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül kell beszerezni.

163. §

A bíróság az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtására vonatkozó eljárás megszüntetésére vagy
felfüggesztésére, illetve a vagyonelkobzás alá esõ pénzösszeg vagy vagyon csökkentésére okot adó körülményrõl
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot. A vagyonelkobzás alá esõ pénzösszeg vagy vagyon csökkentésére
okot adó körülményrõl szóló tájékoztatással egyidejûleg a bíróság meghatározza azt az összeget, amelyre nézve
határozatának végrehajtása még nem történt meg.
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ÖTÖDIK RÉSZ
AZ EUROPOL ÉS AZ EUROJUST
XII. FEJEZET
AZ EUROPOL
56. Értelmezõ rendelkezések
164. §

E fejezet alkalmazásában
1. hatáskörrel rendelkezõ hatóság: a tagállamok mindazon állami szervei, amelyek a nemzeti jog szerint
a bûncselekmények megelõzésére, felderítésére és üldözésére hatáskörrel rendelkeznek,
2. Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága: a Be.-ben meghatározott nyomozó hatóság, a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott pénzügyi
információs egységként mûködõ hatóság, az Rtv.-ben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, továbbá
a szervezett bûnözés elleni koordinációt végzõ szerv,
3. nemzeti egység: az adott tagállam által az Europollal való kapcsolattartásra kijelölt rendvédelmi szerv vagy az adott
tagállam valamely rendvédelmi szervének az Europollal való kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egysége.

57. Az Europol jogállása és rendeltetése
165. §

Az Europol jogi személy.

166. §

Az Europol segítséget nyújt a tagállamok nyomozó hatóságai, pénzügyi információs egységként mûködõ hatósága
számára a szervezett bûnözés, a terrorizmus, valamint a 15. számú mellékletben meghatározott, több tagállamot
érintõ bûncselekmények felderítésében és nyomozásában, amennyiben e bûncselekmények jelentõsége és
következményei miatt a tagállamok közös fellépése szükséges.

58. Az Europollal történõ kapcsolattartással és információcserével összefüggõ feladatokat ellátó szerv és
Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága
167. §

(1) Magyarországon az Europollal történõ kapcsolattartással és információcserével összefüggõ feladatokat a NEBEK látja
el.
(2) Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága közvetlenül is tarthat fenn kapcsolatot az Europollal. Magyarország
hatáskörrel rendelkezõ hatóságának a vezetõje jelöli ki az általa vezetett szervnél az Europollal történõ közvetlen
kapcsolattartásra feljogosított személyt és e személyrõl – neve, beosztása, szolgálati helye és elérhetõsége
megadásával – tájékoztatja a NEBEK-et.
(3) A NEBEK vezetõje gondoskodik Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága és az Europol közötti közvetlen
kapcsolattartás feltételeinek és módjának a kidolgozásáról, továbbá Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága,
valamint az annál közvetlen kapcsolattartásra feljogosított személy számára hozzáférhetõvé tételérõl.
(4) A NEBEK vezetõje szakmai felügyeletet gyakorol az Europol és a NEBEK, továbbá Magyarország hatáskörrel rendelkezõ
hatóságának közvetlen kapcsolattartásra feljogosított tagjai közötti információcsere, a nyílt, valamint a minõsített
adatok átadása felett.
(5) Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatósága az Europoltól közvetlenül érkezõ minden adatot átad a NEBEK-nek.
(6) Magyarország hatáskörrel rendelkezõ hatóságának közvetlen kapcsolattartásra feljogosított tagja tájékoztatja
a NEBEK-et az Europol információk, nyílt vagy minõsített adatok átadására vonatkozó megkeresésérõl, illetve
a hatáskörrel rendelkezõ hatóság által a megkeresésre adandó válaszról. A tájékoztatást követõ huszonnégy órán belül
a NEBEK a megkeresés teljesítését megtiltja, ha annak teljesítése jogszabályba ütközik, vagy a megkeresés
megtagadásának (10) bekezdés szerinti feltételei fennállnak. A megkeresés teljesíthetõségének akadályairól, illetve
a megkeresés teljesítésének (10) bekezdés szerinti megtagadásáról a NEBEK haladéktalanul értesíti az Europolt.
(7) A NEBEK a feladatai ellátása érdekében az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi
Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvényben
meghatározottak szerint jogosult a személyes adat és a bûnüldözési adat – ideértve a titkos információgyûjtéssel
érintett adatot és információt is – kezelésére, átvételére és továbbítására. Ezen adatokat a NEBEK jogosult – közvetlen
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hozzáféréssel is – térítés nélkül átvenni az ilyen adatot tartalmazó adatállományból. Az adatátvételi igényt
a megkeresett adatkezelõ haladéktalanul köteles a leggyorsabb adattovábbítási úton teljesíteni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározottakon kívül a NEBEK a feladatai ellátásához szükséges információk beszerzése
érdekében megkeresi Magyarország feladatánál fogva érintett hatáskörrel rendelkezõ hatóságát. Magyarország
hatáskörrel rendelkezõ hatósága haladéktalanul átadja a megkeresésben megjelölt adatokat.
(9) A NEBEK a (7)–(8) bekezdésben foglalt feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában az adott
nemzetbiztonsági szolgálattal kötött együttmûködési megállapodásban meghatározottak szerint gyakorolja.
(10) A NEBEK vezetõje az Europol vagy más tagállam hatáskörrel rendelkezõ hatóságának információk, nyílt vagy
minõsített adatok átadására vonatkozó megkeresésének teljesítését megtagadhatja, amennyiben a válaszadás
a) veszélyeztetné a közrend vagy a közbiztonság megõrzését,
b) sértené Magyarország alapvetõ nemzetbiztonsági érdekét,
c) folyamatban lévõ titkos információgyûjtés vagy nyomozás sikerét, természetes személyek életét, testi épségét,
vagyonát veszélyeztetné, vagy
d) a nemzetbiztonsági szolgálatokra, avagy az azok által végzett mûveleti tevékenységre vonatkozó információk
kiszolgáltatását jelentené.

59. Az Europol által kezdeményezett nyomozás
168. §

Az Europolnak nyomozás megindítására, lefolytatására vagy összehangolására irányuló megkeresésére a választ,
valamint a nyomozás eredményérõl az Europolnak nyújtott tájékoztatást Magyarország hatáskörrel rendelkezõ
hatósága a NEBEK-en keresztül küldi meg.

60. Összekötõ tisztviselõ
169. §

(1) A rendészetért felelõs miniszter az általa felügyelt rendvédelmi szervek állományából legalább egy fõ összekötõ
tisztviselõt küld az Europolhoz. Más miniszter az általa felügyelt rendvédelmi szerv állományából, illetve a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományából a rendészetért felelõs
miniszter egyetértésével küldhet összekötõ tisztviselõt az Europolhoz.
(2) Az összekötõ tisztviselõ az Europol nemzeti összekötõ irodájában, a NEBEK vezetõjének utasításai szerint teljesít
szolgálatot, a magyar jogszabályoknak és az Europol mûködésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen.

61. Europol Információs Rendszer
170. §

Ha az Europol Információs Rendszerbe a NEBEK által bevitt adatok és az ilyen adatokhoz kapcsolódó, másik tagállam
nemzeti egysége által bevitt kiegészítõ adatok között nyilvánvaló ellentmondás van, akkor a NEBEK és a kiegészítõ
adatot bevivõ nemzeti egység konzultálnak és megegyeznek egymással. Ugyanilyen módon kell eljárni akkor is, ha
a NEBEK visz be az Europol Információs Rendszerbe a másik tagállam nemzeti egysége által bevitt adathoz kapcsolódó,
ám azzal nyilvánvaló ellentmondásban lévõ kiegészítõ adatot.

171. §

A NEBEK az Europol kérésére vagy saját kezdeményezésére e törvény rendelkezései alapján továbbítja az Europolnak
mindazon információkat, amelyekre az érintett elemzési munkafájlhoz szüksége van. Magyarország hatáskörrel
rendelkezõ hatóságának közvetlen kapcsolattartásra feljogosított tagja a kért adatokat a 167. § (3) bekezdésével
összhangban közvetlenül is eljuttatja az elemzési munkafájlokba.

172. §

(1) Bármely természetes személy – annak megismerése érdekében, hogy az Europol kezel-e vele kapcsolatos személyes
adatot – a kérelmét a NEBEK vezetõjéhez is benyújthatja.
(2) A NEBEK vezetõje a kérelmet az Europol munkanyelvére lefordítva, legkésõbb a kérelem kézhezvételétõl számított
harminc napon belül megküldi az Europolnak. A NEBEK vezetõje harminc napon belül gondoskodik az Europol
válaszának magyarra fordításáról és a kérelmezõnek történõ kézbesítésérõl, ha az Europol a kérelemre adott választ
a NEBEK-en keresztül továbbítja.
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62. Nemzeti ellenõrzõ szerv
173. §

A NEBEK e törvényben meghatározott, személyes adatok kezelését is magában foglaló tevékenységét a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásával ellenõrzi. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában foglalt
megállapításokról és intézkedésekrõl tájékoztatja az Europol közös ellenõrzõ szervét.

XIII. FEJEZET
AZ EUROJUST
63. Az Eurojust eljárásának formái
174. §

Az Eurojust a magyar nemzeti tagja útján vagy a tagállamokat képviselõ nemzeti tagok által alkotott testületként jár el.

175. §

(1) Ha az Eurojust testületként jár el,
a) a szervezett bûnözés, a terrorizmus, valamint a 15. számú mellékletben meghatározott, több tagállamot érintõ
bûncselekmények és az azokkal együtt elkövetett más bûncselekmények vonatkozásában az ügyésztõl
indokainak közlésével kérheti:
aa) meghatározott bûncselekmény miatt a nyomozás elrendelését,
ab) annak elfogadását, hogy az ügyész az érintett más tagállamok hatáskörrel rendelkezõ hatóságainál
kedvezõbb helyzetben lehet meghatározott bûncselekmény miatt a nyomozás elrendelésére,
ac) az érintett más tagállamok hatáskörrel rendelkezõ hatóságaival való koordináció biztosítását,
ad) az együttmûködés jogi eszközeinek megfelelõen közös nyomozócsoport létrehozását az érintett más
tagállamok hatáskörrel rendelkezõ hatóságaival,
ae) az Eurojust feladatainak ellátásához szükséges információ átadását,
b) biztosítja, hogy az ügyész és az érintett más tagállamok hatáskörrel rendelkezõ hatóságai tájékoztassák egymást a
tudomásukra jutott olyan nyomozásról, amelynek uniós szintû következményei vannak, vagy amely a közvetlenül
érintetteken túl más tagállamokat is érinthet,
c) az ügyész kérésére segítséget nyújt a nyomozás lehetõ legmegfelelõbb összehangolásához.
(2) Ha az Eurojust a magyar nemzeti tagja útján jár el,
a) bármely bûncselekmény vonatkozásában az ügyésztõl indokainak közlésével kérheti:
aa) az (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában meghatározottak megtételét,
ab) a büntetõeljárás szempontjából indokolt nyomozási cselekmény elvégzését vagy intézkedés megtételét,
b) gondoskodik arról, hogy az ügyész és az érintett más tagállamok hatáskörrel rendelkezõ hatóságai tájékoztassák
egymást a tudomásukra jutott nyomozásról,
c) az ügyész kérésére megteszi az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakat.

64. Intézkedés az Eurojust kérésének nem teljesítése esetén
176. §

Ha az Eurojust a magyar nemzeti tagja útján vagy testületként eljárva az indokai közlésével nyomozás elrendelését, az
ügyésznek a nyomozás elrendelésére vonatkozó kedvezõbb helyzetének elfogadását, koordináció biztosítását, közös
nyomozó csoport létrehozását vagy a feladatai ellátásához szükséges információ átadását, illetve a magyar nemzeti
tagja útján nyomozással kapcsolatos intézkedés vagy a büntetõeljárás szempontjából indokolt bármely más
intézkedés megtételét kéri, a kérés nem teljesítése esetén az ügyész e döntésrõl és annak indokáról haladéktalanul
tájékoztatja az Eurojustot. Ha a kérés elutasítása indokának közlése nemzetbiztonsági érdeket sértene vagy valamely
személy biztonságát veszélyeztetné, az ügyész mûködési indokokra hivatkozhat.

65. Az Eurojust és a magyar igazságügyi hatóság közötti információcsere
177. §

Az Eurojust és a magyar igazságügyi hatóság között az információcserét a magyar nemzeti tag útján kell lebonyolítani.
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HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
66. Hatálybalépés
178. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–177. §, a 179. §, a 180. § (3)–(10) és (13)–(16) bekezdése, a 182–183. §, valamint az 1–15. számú melléklet
2013. január 1-jén lép hatályba.

67. Az Európai Unió jogának való megfelelés
179. §

Ez a törvény
1. az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, 2000. május 29-én elfogadott
Egyezményének;
2. az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló Egyezmény 2001. október 16-án
elfogadott Kiegészítõ Jegyzõkönyvének;
3. az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezmény 2002. november 28-án elfogadott Kiegészítõ
Jegyzõkönyvének;
4. a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történõ segítségnyújtás meghatározásáról
szóló 2002. november 28-i 2002/90/EK tanácsi irányelvnek;
5. a bûnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28-i
2002/187/IB tanácsi határozatnak;
6. a közös nyomozócsoportokról szóló 2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak;
7. az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002. június 13-i 2002/584/IB
tanácsi kerethatározatnak;
8. a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történõ segítségnyújtás elleni küzdelem
büntetõjogi keretének megerõsítésérõl szóló 2002. november 28-i 2002/946/IB tanácsi kerethatározatnak;
9. a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelõ határozatoknak az Európai Unióban
történõ végrehajtásáról szóló 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározatnak;
10. a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005. február 24-i 2005/214/IB
tanácsi kerethatározatnak;
11. a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelõ határozatokra történõ alkalmazásáról szóló 2006.
október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak;
12. az Európai Unió tagállamainak bûnüldözõ hatóságai közötti, információ és bûnüldözési operatív információ
cseréjének leegyszerûsítésérõl szóló 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatnak;
13. a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bûncselekménybõl származó jövedelmek és
a bûncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttmûködésrõl szóló
2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozatnak;
14. a kölcsönös elismerés elvének büntetõügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából
történõ alkalmazásáról szóló 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak;
15. a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidõt megállapító határozatokra való, a próbaidõ alatti
magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történõ alkalmazásáról szóló 2008. november
27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatnak;
16. a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról
a személyek eljárási jogainak megerõsítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy
megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követõen hozott határozatokra való alkalmazásának elõmozdítása
tekintetében szóló 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak;
17. az Európai Rendõrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozatnak;
18. az Eurojust megerõsítésérõl és az Eurojust létrehozásáról a bûnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem
céljából a 2002/187/IB határozat módosításról szóló 2008. december 16-i 2009/426/IB tanácsi határozatnak;
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19. a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az elõzetes letartóztatás alternatívájaként
felügyeleti intézkedéseket elrendelõ határozatokra történõ alkalmazásáról szóló 2009. október 23-i 2009/829/IB
tanácsi kerethatározatnak és
20. a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetõeljárások során felmerülõ összeütközések megelõzésérõl és
rendezésérõl szóló 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározatnak
való megfelelést szolgálja.

68. Módosító rendelkezések
180. §

(1) A Btk. 114. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkát úgy kell megállapítani, hogy egy napi tétel helyébe két óra
közérdekû munka lép. Egyebekben a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkára a 49. §-ban foglaltak irányadóak
azzal, hogy annak tartama eltérhet a 49. § (4) bekezdésében meghatározottaktól.
(4) Ha a fiatalkorú a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekû munkát vagy annak hátralévõ
részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Ezt a szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy két óra közérdekû
munkának egynapi szabadságvesztés felel meg, egyebekben az 50. §-ban foglaltak irányadóak.”
(2) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Bv. tvr.) 68. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munka végrehajtására az V. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy a napi munkaidõ legalább két óra, legfeljebb nyolc óra.”
(3) A Bv. tvr. 116/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116/A. § A kiadatási letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, az átadási letartóztatás, az ideiglenes átadási
letartóztatás, az ideiglenes végrehajtási letartóztatás, valamint az Európai Unió tagállamaival büntetõügyekben
folytatott eljárási jogsegély teljesítéséhez szükséges fogvatartás végrehajtásakor e fejezet rendelkezéseit
értelemszerûen alkalmazni kell.”
(4) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt,)
„d) aki az õrizetbe vétel, az elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, a kiadatási letartóztatás, az
ideiglenes átadási letartóztatás, az átadási letartóztatás, az ideiglenes végrehajtási letartóztatás, a szabadságvesztés
vagy az elzárás végrehajtása során megszökött, vagy a fogvatartás helyérõl engedéllyel eltávozva oda nem tért vissza,
a lakhelyelhagyási tilalom, a házi õrizet, valamint a távoltartás szabályait megszegte, illetõleg, aki az ideiglenes
kényszergyógykezelés, az elmeállapotának megfigyelése, a kényszergyógykezelés vagy a javítóintézeti nevelés alól
magát kivonta;”
(5) A Be. 188. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha)
„i) az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény alapján konzultációs eljárás
lefolytatására kerül sor.”
(6) A Be. 190. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Az ügyész a nyomozást határozattal megszünteti,)
„i) ha az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény szerinti konzultációs eljárás
eredménye alapján a büntetõeljárást az Európai Unió másik tagállama folytatja le,”
(7) A Be. 207. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A vádirat benyújtása elõtt az európai elfogatóparancsot a nyomozási bíró bocsátja ki.”
(8) A Be. 266. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A bíróság az eljárást)
„f) hivatalból felfüggeszti, ha az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény
alapján konzultációs eljárás lefolytatására kerül sor.”
(9) A Be. 267. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A bíróság az eljárást megszünteti,)
„m) ha az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény szerinti konzultációs eljárás
eredménye alapján a büntetõeljárást az Európai Unió másik tagállama folytatja le.”
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(10) A Be. 332. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A bíróság az eljárást megszünteti)
„h) ha az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény szerinti konzultációs eljárás
eredménye alapján a büntetõeljárást az Európai Unió másik tagállama folytatja le.”
(11) A Be. 563. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A pénzbüntetés átváltoztatása”
(12) A Be. az 563. §-t követõen a következõ 563/A. §-sal egészül ki:
„563/A. § (1) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés
behajthatatlansága esetén, ha a Btk. 114. §-a a közérdekû munkára átváltoztatást lehetõvé teszi, a pénzbüntetés
közérdekû munkára való átváltoztatásáról, ha pedig az kizárt, a pénzbüntetés szabadságvesztére való
átváltoztatásáról határoz.
(2) Az átváltoztatást kimondó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.”
(13) Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében
megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény (a továbbiakban: NEBEK tv.) 4. §-a
a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A NEBEK az Európai Rendõrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi
határozat alapján létrehozott Europol Információs Rendszerbe az alábbi személyekre vonatkozó személyes adatokat
továbbíthatja:
a) akiket magyar törvény értelmében olyan bûncselekmény elkövetésével vagy abban való részességgel
gyanúsítanak, amely az Európai Rendõrségi Hivatal (EUROPOL) hatáskörébe tartozik, vagy akiket ilyen
bûncselekményért elítéltek, vagy
b) akikrõl megalapozottan feltehetõ, hogy az Európai Rendõrségi Hivatal (EUROPOL) hatáskörébe tartozó
bûncselekményt fognak elkövetni vagy készítenek elõ Magyarország, illetve más tagállam területén.
(1b) Az Europol Információs Rendszerbe a következõ, az (1a) bekezdésben meghatározott személyekre vonatkozó
személyes adatok továbbíthatóak:
a) az érintett vezetékneve, leánykori neve, utóneve, illetve bármilyen álneve vagy felvett neve,
b) az érintett születési helye és ideje,
c) az érintett állampolgársága,
d) az érintett neme,
e) az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve foglalkozása,
f) az érintett társadalombiztosítási azonosítását szolgáló magyar vagy külföldi azonosító jele,
g) az érintett jármûvezetõi engedélyének, személyazonosítására szolgáló okmányának és útlevelének az adatai,
h) – szükség esetén – az érintett személyazonosítását valószínûleg elõsegítõ ismertetõjelére vonatkozó adat, ideértve
bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetõjelre vonatkozó adatot is, így különösen a bûnügyi és
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti ujj- és tenyérnyomatot, illetve DNS-profilt, és
i) az érintett a)–h) pontba nem tartozó egyéb, az Európai Rendõrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009.
április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján az Europol Információs Rendszerbe bevihetõ, törvény alapján a NEBEK
által kezelhetõ személyes adata.”
(14) A NEBEK tv. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) Ha a 4. § (1a) bekezdésben meghatározott személlyel szemben a büntetõeljárást megszüntették vagy vele
szemben felmentõ ítéletet hoztak,
a) az a szerv, amelynél e személyre vonatkozó, a NEBEK által az Europol Információs Rendszerbe továbbított adat
keletkezett, illetve
b) az a szerv, amely e személyre vonatkozó, a NEBEK által az Europol Információs Rendszerbe továbbított adat
továbbítását kezdeményezte,
haladéktalanul köteles a NEBEK-nél kezdeményezni ezen adatok törlését az Europol Információs Rendszerbõl.
(2) A NEBEK az Europol Információs Rendszerbe továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követõen az
Európai Rendõrségi Hivatal (EUROPOL) erre vonatkozó értesítését követõen haladéktalanul az adat további tárolása
szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezi annál a szervnél, amelynél az adat keletkezett, illetve amely az adat
továbbítását kezdeményezte.”
(15) A NEBEK tv. a következõ 19. §-sal egészül ki:
„19. § Ez a törvény az Európai Rendõrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi
határozatnak való megfelelést szolgálja.”
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(16) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény a következõ 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § (1) Amennyiben az elismerését kérõ európai elfogató parancs hatálya alatt áll, a menekültügyi hatóság érdemi
döntését az átadás végrehajtása elõtt hozza meg.
(2) A döntéssel szemben elõterjesztett felülvizsgálati kérelemnek az átadás végrehajtására nincs halasztó hatálya.”
181. §

A Bv. tvr. 11/A. § (3) bekezdésében a „le nem töltött munkanapok” szövegrész helyébe a „le nem töltött munkaórák”
szövegrész lép.

69. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
182. §

Hatályát veszti az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény.

70. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
183. §

E törvény 180. § (4) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

E törvény 3. § (2)-(3) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, 94. §-a és 156. § (6)-(7) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei
tartoznak:
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7.
8.

A
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajták
bűnszervezetben való részvétel
terrorizmus
emberkereskedelem

gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelme

B
C
Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
bűnszervezetben részvétel bűntette
263/C. § (1) bekezdés
bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények
137. § 8. pont
terrorcselekmény bűntette
261. § a (6) bekezdés kivételével
emberkereskedelem bűntette
175/B. §
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
218. § (2) bekezdés a) pont
embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette
218. § (3) bekezdés c) pont
erőszakos közösülés bűntette
197. §
szemérem elleni erőszak bűntette
megrontás bűntette
tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette
kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával
elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
sérelmére elkövetett kerítés bűntette
kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen
vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz,
onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz)
kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad,
forgalomba hoz, kereskedik)
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1.
2.
3.
4.
5
6.

198. §
201–202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés a) pont
207. § (3) bekezdés a) pont
282. § (2) bekezdés, (5) bekezdés b) pont,

282. § (3) bekezdés b) pont
282. § (4) bekezdés
282/A. § a (6) bekezdés a) pontja kivételével
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18.

19.
20.
21.
22.

fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott
kereskedelme

23.
24.
25.
26.
27.

korrupció

28.
29.
30.

32.

•
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csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő
csalásokat is
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31.

kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel
282/B. § (1)–(4) bekezdés, (6) bekezdés, (7) bekezdés
visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy b) pont
az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel
282/C. § (2)-(4) bekezdés
visszaélés bűntette
kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés
283/A. § (1) bekezdés
bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz,
onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
283/B. §
nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú
261/A. § (3) bekezdés a) pont
felhasználásra szánt termék kereskedelmével
összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
263. §
bűntette
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette
263/A. §
haditechnikai termékkel visszaélés bűntette
263/B: § (1) bekezdés b) pont
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
264/C. § a (4) bekezdés kivételével
bűntette
vesztegetés bűntette
250. §,
251. § az (1) bekezdés kivételével,
252. §,
253. § a (4) bekezdés kivételével,
254. § az (1) bekezdés kivételével,
255. §
befolyással üzérkedés bűntette
256. §
befolyás vásárlása bűntette
256/A. § (1) bekezdés
nemzetközi kapcsolatban vesztegetés bűntette
258/B. § a (4) bekezdés kivételével,
258/C. § az (1) bekezdés kivételével,
258/D. §
nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés és
258/E. §
befolyás vásárlása bűntette
költségvetési csalás bűntette, a költségvetési
310. § (2)–(7) bekezdés
csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési
310/A. §
kötelezettség elmulasztásának bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

jogellenes fogvatartás bűntette

244. § (2) bekezdés
303. § (1)–(4) bekezdés
303/A. § (2) bekezdés
326. § (3)–(6) bekezdés
304. § (1)–(3) bekezdés
306. § (2) bekezdés
300/C. § (3)–(4) bekezdés
280. § (1)–(2) bekezdés
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41.

bűnpártolás bűntette, amennyiben a
bűncselekményből származó előny biztosításában való
közreműködéssel követik el
pénzmosás bűntette
pénzmosás vétségének minősített esetei
orgazdaság bűntette
pénzhamísítás, ideértve az euró hamisítását is
pénzhamisítás bűntette
hamis pénz kiadásának bűntette
számítógépes bűncselekmények
számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűntett
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a környezetkárosítás bűntette
veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növény
fajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
helyrehozhatatlan károsodást okozó
környezetkárosítás vétsége
természetkárosítás bűntette
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és
embercsempészés bűntette
tartózkodáshoz
szándékos emberölés, súlyos testi sértés
emberölés bűntette
erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
testi sértés bűntette
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bek. szerinti eredményt kivéve
közlekedés biztonsága elleni bűntett
vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
bűntette
közúti veszélyeztetés bűntette
ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
emberi test tiltott felhasználása bűntette
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes
kényszerítés bűntette
megfosztás és túszejtés
személyi szabadság megsértése bűntette
emberrablás bűntette

•

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára
mosása
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33.

280. § (3) bekezdés 3. fordulata
281. § (1)–(3) bekezdés
281/A. § (1)–(2) bekezdés
218. (1)–(3) bekezdés
166. § a (4) bekezdés kivételével
167. §
170. § az (1), (5) és (7) bekezdés kivételével
171. § (3) bekezdés
184. § (2) bekezdés
185. § (2) bekezdés
186. § (2) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
173/I. § (1)–(3) bekezdés
174. §
175. §
175/A. § a (6) bekezdés kivételével
228. §
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57.
58.
59.
60.

rasszizmus és idegengyűlölet

szervezett lopás vagy fegyveres rablás

61.
62.
63.
64.
65.
66.

kifosztás bűntette
bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette
kulturális javak - ideértve a régiségeket és
műtárgyakat is - tiltott kereskedelme
csalás

67.
68.
69.
70.
71.

zsarolás és védelmi pénz szedése
termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése

72.

hivatalos okmányok hamisítása és azzal való
kereskedés

75.
76.
77.

hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás
bűntette
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette
jövedékkel visszaélés elősegítésének bűntette (előállít,
forgalomba hoz)
pénzhamisítás bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
bűntette

216/B. §
318. § (1), (4)–(7) bekezdés
310. § (2)–(7) bekezdés

310/A. §
323. §
174. §
329. §
329/A. § (3)–(4) bekezdés
329/B. § (3) bekezdés
329/D. § (2)–(3) bekezdés
274. § (1) bekezdés
275. §
277/A. §
311/B. § (2) bekezdés
304. § (1)–(3) bekezdés
313/C. § a (2) és a (7) bekezdés kivételével
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fizetőeszközök hamisítása

kulturális javakkal visszaélés bűntette
csalás bűntette
költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt adócsalás bűntettét,
valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás bűntettét
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette
zsarolás bűntette
kényszerítés bűntette
bitorlás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása
bűntette
iparjogvédelmi jogok megsértése bűntette
közokirat-hamisítás bűntette

174/B. § a (3) bekezdés kivételével
269. §
321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés a), c)
és d) pont, valamint (5) bekezdés
322. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés b) pont
316. § (4) bekezdés b) pont 1. alpont, (5) bekezdés b)
pont, (6) bekezdés b) pont, (7) bekezdés b) pont
326. § (3) bekezdés b)–c) pontjai

•

78.
79.

orgazdaság egyes esetei

174/A. §
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73.
74.

lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének
bűntette
közösség tagja elleni erőszak bűntette
közösség elleni izgatás bűntette
rablás bűntette

hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
81. nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
82. lopott gépjárművek kereskedelme
erőszakos közösülés
gyújtogatás

a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
89. légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
szabotázs

326. § a (2) bekezdés kivételével
197. §
198. §
259. §
324. § (4) bekezdés c) pont
154. § és a 165. § kivételével
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90.
91.
92.
93.

légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése bűntette
rombolás bűntette
közveszélyokozás bűntette
közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette
fogolyzendülés

83.
84.
85.
86.
87.

264. § a (4) bekezdés kivételével
310. § (2)–(7) bekezdés

•

88.

radioaktív anyaggal visszaélés bűntette
költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét
orgazdaság bűntette
erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
közveszélyokozás bűntette
robbanóanyag/robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás bűntette
a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények
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80.

262. §
142. §
259. § (1)–(3) bekezdés
260. § (1)–(4) bekezdés
246. §
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2. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS1
Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett
személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtása céljából fogják el és adják át.
a) A keresett személy személyazonosságával kapcsolatos információk: ................................................................
Név:
............................................................................................................................................................................
Utónév (utónevek):
....................................................................................................................................................
Leánykori név, ha van:
..............................................................................................................................................
Álnevek vagy felvett nevek, ha ilyenek vannak:
.......................................................................................................
Nem:
...........................................................................................................................................................................
Állampolgárság:
.................................................................................................................................................... .....
Születési idő:
..............................................................................................................................................................
Születési hely:
............................................................................................................................................................
Lakhely és/vagy ismert cím:
................................................................................................................................ ......
A keresett személy által beszélt nyelv(ek) (ha ismert): ...........................................................................................
A keresett személy különös ismertetőjelei/leírása: ................................................................................................
A keresett személy fényképe és ujjlenyomatai, ha rendelkezésre állnak és továbbíthatók, vagy annak a
személynek a kapcsolatfelvételi adatai, akivel az ilyen információk vagy egy DNS-profil megszerzése
érdekében fel kell venni a kapcsolatot (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak és továbbíthatóak, de
azokat nem mellékelték).

1
Ezt az elfogatóparancsot – ha ismert, hogy mely államról van szó – a végrehajtó tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy az ezen állam
által elfogadott valamely nyelven kell kibocsátani, illetve egy ilyen nyelvre kell lefordítani.
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b) Az elfogatóparancs alapjául szolgáló határozat:
1. Elfogatóparancs vagy azonos joghatályú bírósági határozat:...........................................................................
Típus:
..........................................................................................................................................................................
2. Végrehajtható ítélet:
..........................................................................................................................................
Ügyiratszám:
...............................................................................................................................................................

c) A büntetés tartamára vonatkozó adatok:
1. A bűncselekmény(ek) esetén kiszabható szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó
intézkedés maximális tartama:
..................................................................................................................................
2. A kiszabott szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés tartama:
A még letöltendő büntetés időtartama: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................ .............................................
.

d) Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:
1. □ Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
2. □ Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:
□ 3.1a. az érintettet személyesen idézték ... -án/-én (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról,
hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.1b. az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig
oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és
tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.2. az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa
választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az
említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;
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VAGY
□ 3.3. a határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten
tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely
lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat
megváltoztatásához vezethet, valamint
□ az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,
VAGY
□ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;
VAGY
□ 3.4. a határozatot személyesen nem kézbesítették az érintett személynek, de
- a határozatot az érintettnek az átadást követően haladéktalanul, személyesen kézbesíteni fogják, valamint
- az érintettet a határozat kézbesítésekor kifejezetten tájékoztatják a perújításhoz vagy fellebbezéshez való
jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve
az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint
- az érintettet tájékoztatják arról, hogy milyen határidőn belül kérhet perújítást vagy fellebbezhet, amely ... nap.
4. Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének
módjáról:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

e) Bűncselekmények:
Ez az elfogatóparancs összesen: ............................................................................ bűncselekményre vonatkozik.
A bűncselekmény(ek) elkövetési körülményeinek leírása, ezen belül annak (azoknak) időpontja, az elkövetés
helye és a keresett személy részvételének módja a bűncselekmény(ek)ben: ........................................................
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint az alkalmazandó törvényi rendelkezés/jogszabály:
.....................................................................................................................................................................................
.
1. Adott esetben jelöljön meg az alábbi - a kibocsátó tagállam joga szerint meghatározott - bűncselekmények
között egyet vagy többet, amely büntetési tételének felső határa a kibocsátó tagállamban legalább háromévi
szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés:
□ bűnszervezetben való részvétel;
□ terrorizmus;
□ emberkereskedelem;
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;
□ korrupció;
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□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is;
□ bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása;
□ pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is;
□ számítógépes bűnözés;
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok és a veszélyeztetett
növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is;
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz;
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;
□ emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés;
□ rasszizmus és idegengyűlölet;
□ szervezett lopás vagy fegyveres rablás;
□ kulturális javak - ideértve régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelme;
□ csalás;
□ zsarolás és védelmi pénz szedése;
□ termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése;
□ hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés;
□ fizetőeszközök hamisítása;
□ hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme;
□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;
□ lopott gépjárművek kereskedelme;
□ erőszakos közösülés;
□ gyújtogatás;
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;
□ repülőgép/hajó hatalomba kerítése;
□ szabotázs.
II. A fenti I. szakaszban nem említett bűncselekmény(ek) teljes körű ismertetése: ..............................................
.....................................................................................................................................................................................
.
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f)
Az
ügyre
vonatkozó
egyéb
lényeges
körülmények
(nem
kötelező
információk):
(Megjegyzés: Ide tartozhatnak a területenkívüliséggel, az elévülés megszakadásával és a bűncselekmény egyéb
következményeivel kapcsolatos megjegyzések.) ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.

g) Ez az elfogatóparancs az olyan tárgyak lefoglalására és átadására is kiterjed, amelyek bizonyítékként
szolgálhatnak.
Ez az elfogatóparancs az olyan tárgyak lefoglalására és átadására is kiterjed, amelyeket a keresett személy a
bűncselekmény eredményeképpen szerzett meg:
Tárgy leírása (és helye) (ha ismert): .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.

h) A bűncselekmény(ek), amelyek ezen elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáltak, életfogytig tartó
szabadságvesztés-büntetéssel
vagy
életfogytig
tartó
szabadságelvonással
járó
intézkedéssel
büntethetők/életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés vagy életfogytig tartó szabadságelvonással járó
intézkedés
kiszabására
vezetett/vezettek:
- a kibocsátó tagállam jogrendszere lehetőséget ad a kiszabott büntetés vagy intézkedés felülvizsgálatára kérelemre vagy legkésőbb 20 év elteltével - a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának felfüggesztése
céljából,
illetve
- a kibocsátó tagállam jogrendszere lehetőséget ad kegyelem alkalmazására, amelyre a személy a kibocsátó
tagállam joga vagy gyakorlata szerint jogosult, és amely a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának
megszüntetését célozza.

i) Az elfogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság:
Hivatalos elnevezése:
Képviselőjének neve
................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
...........................................................................................................................
Ügyiratszám:
..............................................................................................................................................................
Cím:
............................................................................................................................................................................
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Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (...)
.................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (...)
................................................................................................................
E-mail:
........................................................................................................................................................................
Annak a személynek a kapcsolatfelvételi adatai, akivel az átadáshoz szükséges gyakorlati teendők ügyében
kapcsolatba kell lépni: ..................................................................................................... ..........................................
..................................................................................................................................... ................................................
.

Amennyiben az európai elfogatóparancs továbbítására és igazgatási fogadására központi hatóságot jelöltek ki:
Központi hatóság megnevezése:
.............................................................................................................................
Kapcsolattartó személy, adott esetben (beosztás/rang és név):
...............................................................................
Címe:
..........................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (...)
.................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (...)
.................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................... .................................................
.................................................................................................................................................. ...................................
.

A kibocsátó igazságügyi hatóság, és/vagy képviselőjének aláírása:
Név:
............................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
............................................................................................................................
Kelt:
............................................................................................................................................................................
Hivatalos pecsét (amennyiben van ilyen)
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3. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 50. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

INFORMÁCIÓCSERE A(Z) 2006/960/IB TANÁCSI KERETHATÁROZAT SZERINT
A KÉRELMEZŐ TAGÁLLAM ÁLTAL KITÖLTENDŐ FORMANYOMTATVÁNY
INFORMÁCIÓRA ÉS BŰNÜLDÖZÉSI OPERATÍV INFORMÁCIÓRA
VONATKOZÓ KÉRELEM
Ez a formanyomtatvány információknak és bűnüldözési operatív információknak a(z) 2006/960/IB
kerethatározat* szerinti kérelmezésére szolgál
I - Adminisztratív információ
Kérelmező hatóság (név, cím, telefon, fax, e-mail,
tagállam):
Ügyintéző adatai (opcionális):
A kérelem címzettje a következő tagállam:
Ezen kérelem dátuma és időpontja:
E kérelem hivatkozási száma:

Előző kérelmek
□ Erre az ügyre vonatkozóan ez az első kérelem
□ A kérelem az ugyanarra az ügyre vonatkozó előző kérelmeket követ
Előző kérelem / kérelmek
Válasz(ok)
Dátum
Hivatkozási szám (a
Dátum
kérelmező tagállamban)
1.
2.
3.
4.

Hivatkozás szám (a
megkeresett tagállamban)

Amennyiben a kérelmet a kérelmező tagállamban egynél több hatóságnak küldik meg, kérjük valamennyi
felhasznált csatorna megnevezését
□ ENU/Europol összekötő
□ Információért
tisztviselő
□ Végrehajtásért
□ Interpol nemzeti központi
□ Információért
iroda (NCB)
□ Végrehajtásért
□ Sirene
□ Információért
□ Végrehajtásért
□ Összekötő tisztviselő
□ Információért
□ Végrehajtásért
□ Egyéb (kérjük, nevezze
□ Információért
meg):
□ Végrehajtásért
Amennyiben ugyanazt a kérelmet egy másik tagállamnak is megküldik, kérjük a másik tagállam és a
felhasznált csatorna megnevezését (opcionális)
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II - Határidők
Emlékeztető: A(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikke szerinti határidők
A - A bűncselekmény a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésének hatálya alá tartozik
és
A kért információ vagy bűnüldözési operatív információ valamely bűnüldöző hatóság számára közvetlenül
hozzáférhető adatbázisban található
→ Sürgősségi kérelem

→ Határidő: 8 óra, amely meghosszabbítható

→ Nem sürgősségi kérelem

→ Határidő: 1 hét (...)

B - Egyéb esetek: határidő: 14 nap (...)

□ Sürgősségi kérelem
□ NEM sürgősségi kérelem
A sürgősség okai (például: a gyanúsított személyek őrizetbe vétele, az ügyet meghatározott időpont előtt a Bíróság elé
kell utalni):

A kért információ vagy bűnüldözési operatív információ:

A VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNY(EK) VAGY BŰNÖZŐI TEVÉKENYSÉG(EK) TÍPUSA:
Azon körülmények leírása, amelyek között a bűncselekmény(eke)t elkövették, beleértve annak / azoknak időpontját,
helyét és azon személy bűncselekmény(ek)ben való részvételének mértékét, akivel kapcsolatban az információt vagy
bűnüldözési operatív információt kérik:
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A bűncselekmény(ek) természete
A - A(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikke (1) vagy (3) bekezdésének alkalmazása
□ A.1. A bűncselekmény a kérelmező tagállamban legalább három éves maximális időtartamú szabadságvesztéssel
büntethető
ÉS
A.2. A bűncselekmény(ek) az alábbiakban felsoroltak közé tartozik / tartoznak:
□ Bűnszervezetben való részvétel
□ Bűncselekményekből
származó
jövedelmek
tisztára mosása
□ Terrorizmus
□ Emberkereskedelem
□ Pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is
□ Gyermekek
szexuális
kizsákmányolása
és
□ Számítógépes bűncselekmények
gyermekpornográfia
□ Környezettel
kapcsolatos
bűncselekmények,
ideértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a
veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott
□ Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelmét is
kereskedelme
□ Fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott
kereskedelme

□ Segítségnyújtás
tartózkodáshoz

jogellenes

beutazáshoz

□ Korrupció
□ Csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az
Európai
Közösségek
pénzügyi
érdekeinek
védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény
értelmében az Európai Közösségek pénzügyi
érdekeit sértő csalásokat is
□ Szervezett vagy fegyveres rablás

□ Szándékos emberölés, súlyos testi sértés
□ Emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme

és

□ Emberrablás, személyi szabadság megsértése és
túszejtés

□ Kulturális javak - ideértve a régiségeket és
műtárgyakat is - tiltott kereskedelme
□ Csalás
□ Zsarolás és védelmi pénz szedése
□ Termékhamisítás és szerzői jogbitorlás
□ Hivatalos okmányok hamisítása és az azokkal való
kereskedés
□ Fizetőeszközök hamisítása
□ Hormontartalmú
anyagok
és
növekedésserkentők tiltott kereskedelme

más

□ Rasszizmus és idegengyűlölet
□ Nukleáris
és
radioaktív
anyagok
tiltott
kereskedelme
□ Lopott gépjárművek kereskedelme
□ Erőszakos közösülés
□ Gyújtogatás
□ A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá
tartozó bűncselekmények
□ Légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
□ Szabotázs

→ A bűncselekmény ezért az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá
tartozik → így a(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikkének (1) bekezdése (sürgős esetek) és (3) bekezdése (nem sürgős
esetek) alkalmazandó az ezen kérelem megválaszolására kiszabott határidők tekintetében
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□ B - A bűncselekmény(ek) nem tartozik / tartoznak az A. pont hatálya alá.
Ez esetben, a bűncselekmény(ek) leírása:

Az információra vagy bűnüldözési operatív információra vonatkozó kérelem célja

Kapcsolat a kért információ vagy bűnüldözési operatív információ célja és azon személy között, akire az
információ vagy bűnüldözési operatív információ vonatkozik

Azon személy(ek) személyazonossága (amennyiben ismert), aki(k)re az a bűnügyi nyomozás vagy bűnüldözési
operatív művelet irányul, amely az információra vagy bűnüldözési operatív információra irányuló kérelem
alapjául szolgál

Azon okok, amelyek alapján vélhető, hogy az információ vagy bűnüldözési operatív információ a megkeresett
tagállamban található

Az e kérelemben található információ felhasználásának korlátozása a kérelem benyújtásának okától eltérő
okokból, illetve a közbiztonságot közvetlenül fenyegető komoly veszély megelőzése érdekében
□ a felhasználás engedélyezett
□ a felhasználás engedélyezett, de az információ szolgáltatójának említése nélkül
□ az információ szolgáltatójának felhatalmazása nélkül nem használható fel
□ a felhasználás nem engedélyezett
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4. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 51. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:
INFORMÁCIÓCSERE A(Z) 2006/960/IB TANÁCSI KERETHATÁROZAT SZERINT A
MEGKERESETT TAGÁLLAM ÁLTAL KITÖLTENDŐ FORMANYOMTATVÁNY AZ
INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA/KÉSEDELME/ELUTASÍTÁSA ESETÉN
E formanyomtatvány rendeltetése a kért információ és/vagy bűnüldözési operatív információ átadása, illetve a
kérelmező hatóság tájékoztatása, amennyiben a rendes határidő betartása lehetetlen, amennyiben a kérelmet
engedélyezés céljából be kell nyújtani valamely igazságügyi hatósághoz, vagy amennyiben az információ
átadását elutasítják.
Ez a formanyomtatvány az eljárás folyamán többször használható (például ha a kérelmet először be kell nyújtani
egy igazságügyi hatósághoz, majd a későbbiekben a kérelem végrehajtását el kell utasítani).
Megkeresett hatóság (név, cím, telefon, fax, e-mail,
tagállam)
Ügyintéző adatai (opcionális):
E válasz hivatkozási száma
Az előző válasz dátuma és hivatkozási száma

A válasz a következő kérelmező hatóságnak szól
A kérelem dátuma és időpontja
A kérelem hivatkozási száma

A(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikke szerinti rendes határidők a következők lettek volna:
A bűncselekmény a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikke (2)
Sürgősségi kérelem
→ □ 8 óra
bekezdésének hatálya alá tartozik
és
a kért információ vagy bűnüldözési operatív információ a
Nem sürgősségi kérelem
→ □ 1 hét
megkeresett tagállam bűnüldöző hatósága számára közvetlenül
hozzáférhető adatbázisban található
Egyéb esetben
→ □ 14 nap
A 2006/980/IB kerethatározat szerint átadott információ: a megadott információ és a bűnüldözési operatív
információ
1. Az átadott információ vagy bűnüldözési operatív információ felhasználása
□ kizárólag az információ megadásának alapjául szolgáló célra, vagy a közbiztonságot azonnal és súlyosan fenyegető
esemény megakadályozására használható fel;
□ egyéb célokra való felhasználása is engedélyezett, a következő feltételekre is figyelemmel (választható):
2. A forrás megbízhatósága
□ megbízható
□ többé-kevésbé megbízható
□ nem megbízható
□ nem megállapítható
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3. Az információ vagy bűnüldözési operatív információ pontossága
□ bizonyos
□ a forrástól származik
□ másodkézből való - megerősített
□ másodkézből való - nem megerősített
4. A bűnügyi nyomozás vagy bűnüldözési operatív művelet eredményét, amelynek keretében az információcsere létrejött,
jelenteni kell az információt átadó hatóságnak
□ nem
□ igen
5. Spontán információcsere esetében: okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy az információ vagy bűnüldözési operatív
információ segíthet a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésében említett bűncselekmények felderítésében,
megelőzésében vagy kivizsgálásában:

KÉSEDELEM - A(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikke szerint alkalmazandó határidőn belül válaszadás nem
lehetséges
Az információ vagy bűnüldözési operatív információ megadása a megadott határidőn belül nem lehetséges az alábbiakban
szereplő okok miatt:
Az információ vagy bűnüldözési operatív információ megadásának valószínű ideje:
□
1 nap
□
2 nap
□
3 nap
□
... hét
□
1 hónap
□
Az igazságügyi hatóság engedélyének kérelmezése megtörtént.
Az engedély megadásához / elutasításához vezető eljárás várhatóan (...) hetet vesz igénybe.
ELUTASÍTÁS - Az információ vagy bűnüldözési operatív információ megadása:
□ nem lehetséges és nem kérelmezhető nemzeti szinten; vagy
□ nem lehetséges az alábbiakban szereplő ok(ok) miatt:
A - A bírósági felülvizsgálathoz kapcsolódó ok, amely nem teszi lehetővé az információ átadását, vagy kölcsönös jogsegély
igénybevételét teszi szükségessé
□
az illetékes igazságügyi hatóság nem engedélyezte az információhoz vagy a bűnüldözési operatív információhoz
való hozzáférést és annak cseréjét
□
a kért információt vagy bűnüldözési operatív információt korábban kényszerítő intézkedések révén szerezték
meg, és annak rendelkezésre bocsátása a nemzeti jog szerint nem engedélyezett
□
az információ vagy bűnüldözési operatív információ
■ nincs a bűnüldöző hatóságok birtokában; vagy
■ nincs hatóságok vagy magánszervek birtokában olyan formában, amely a bűnüldöző hatóságok számára
kényszerítő intézkedések megtétele nélkül elérhetővé teszi azokat
□
B - Az információ vagy bűnüldözési operatív információ rendelkezésre bocsátása alapvető nemzetbiztonsági érdekeket
sértene vagy folyamatban lévő nyomozás vagy bűnüldözési operatív művelet sikerét, vagy egyének biztonságát
veszélyeztetné, vagy nyilvánvalóan nem állna arányban a kérelemben foglalt céllal, illetve a cél szempontjából
lényegtelen lenne.
Az „A” vagy „B” pont választása esetén, amennyiben szükségesnek ítéli, adjon további információt vagy indokot (...) az
elutasításra vonatkozóan (kitöltése nem kötelező):
□

□
□

D - A megkeresett hatóság a kérelem végrehajtásának elutasítása mellett dönt, mivel a kérelem a következő, a
megkeresett állam jogszabályai szerint egy év vagy annál rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel büntethető
bűncselekményre vonatkozik (a bűncselekmény jellegének és jogi besorolásának megadása):
E - Az információ vagy bűnüldözési operatív információ nem áll rendelkezésre
F - A kérelmezett információt vagy bűnüldözési operatív információt más tagállam vagy harmadik állam bocsátotta
rendelkezésre, arra a specialitás elve vonatkozik, és az érintett állam nem járult hozzá annak átadásához.
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5. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

TANÚSÍTVÁNY
a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként
felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB
tanácsi kerethatározat (1) 10. cikkében említettek szerint
a) Kibocsátó állam:
Végrehajtó állam:
b) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot kibocsátó hatóság:
Hivatalos megnevezés:
Jelölje meg, hogy a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatban bármely további adat mely
alábbi hatóságtól szerezhető be:
□ a fentiekben meghatározott hatóság
□ a központi hatóság; ennek megjelölése esetén adja meg e központi hatóság hivatalos elnevezését:
□ egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság; ha ezt megjelöli, adja meg e hatóság hivatalos elnevezését:
A kibocsátó hatóság/központi hatóság/egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság elérhetősége
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
A kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Munkakör (beosztás/rang):
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):

(1) Ezt a tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, vagy az Európai Unió intézményeinek bármely
egyéb, az adott állam által elfogadott hivatalos nyelvén kell kiállítani, vagy erre a nyelvre le kell fordítani
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A kapcsolattartás során használható nyelvek:
c) Jelölje meg, mely hatósághoz lehet megkereséssel fordulni, ha a felügyeleti intézkedések végrehajtásának
ellenőrzése céljából további adatokra van szükség:
□ a b) pontban említett hatóság
□ más hatóság; ha ezt megjelöli, adja meg e hatóság hivatalos elnevezését:
A hatóság elérhetősége, ha a b) pontban ezt még nem adta meg
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
A kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Munkakör (beosztás/rang):
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):
A kapcsolattartás során használható nyelvek:
d) Azon természetes személlyel kapcsolatos adatok, akire vonatkozóan a felügyeleti intézkedéseket elrendelő
határozatot hozták:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Leánykori név (ha van ilyen):
Felvett nevek (ha van ilyen):
Nem:
Állampolgárság:
Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):
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Születési idő:
Születési hely:
Lakcímek/tartózkodási helyek:
- a kibocsátó államban:
- a végrehajtó államban:
- máshol:
A személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):
Adja meg az alábbi adatokat, ha azok rendelkezésre állnak:
- Az érintett személy személyazonosító okmányának (okmányainak) típusa és száma (személyazonosító
igazolvány, útlevél):
- Az érintett személy végrehajtó államban érvényes tartózkodási engedélyének típusa és száma:
e) Azon tagállamra vonatkozó adatok, amelynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, továbbá a
tanúsítványt továbbítják
A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, tanúsítvánnyal együtt az a) pontban megjelölt végrehajtó
államnak a következő okból továbbították:
□ az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye a végrehajtó államban van, és miután tájékoztatták
az érintett intézkedésekről, kész visszatérni ebbe az államba
□ az érintett személy a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatnak a jogszerű és szokásos tartózkodási
helyéül szolgáló tagállamtól eltérő tagállamba való továbbítását kérte, az alábbi ok(ok)ból:
f) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatos információk:
A határozat meghozatalának dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN):
A határozat jogerőre emelkedésének dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN):
Ha a tanúsítvány továbbításakor jogorvoslatot terjesztettek elő a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal
szemben, kérjük itt jelölje meg.
A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):
Az érintett személy az alábbi időszakban előzetes letartóztatás alatt állt (ha alkalmazható):
1. Az ítélet összesen .............................................feltételezett bűncselekményre vonatkozik.
A tényállás összefoglalása és az elkövetés körülményeinek leírása, amelyek között a feltételezett
bűncselekmény(eke)t elkövették, beleértve az elkövetés idejét és helyét, valamint az érintett személy
részvételének módját:
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A feltételezett bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat meghozatalának alapjául
szolgáló alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

2. Ha az 1. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) a következő egy vagy több, a kibocsátó állam joga szerint
meghatározott olyan feltételezett bűncselekményeknek felel(nek) meg, amelyek a kibocsátó államban legalább
három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő(k), kérjük,
jelezze a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:
□ bűnszervezetben való részvétel
□ terrorizmus
□ emberkereskedelem
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
□ korrupció
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
□ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is
□ számítógépes bűncselekmények
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett
növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
□ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
□ rasszizmus és idegengyűlölet
□ szervezett vagy fegyveres rablás
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□ kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is
□ csalás
□ zsarolás és védelmi pénz szedése
□ termékhamisítás és szerzői jog megsértése
□ hivatalos okmányok hamisítása és azokkal való kereskedelem
□ fizetőeszközök hamisítása
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
□ nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
□ lopott gépjárművek kereskedelme
□ erőszakos közösülés
□ gyújtogatás
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
□ légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
□ szabotázs
3. Ha az 1. pontban megjelölt, feltételezett bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve ha a határozatot,
továbbá a tanúsítványt olyan tagállam részére továbbítják, amely nyilatkozatot tett, hogy vizsgálni fogja a kettős
büntetendőséget (a kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése), kérjük, adjon teljes leírást az adott feltételezett
bűncselekmény(ek)ről:
g) A felügyeleti intézkedés(ek) időtartamára és jellegére vonatkozó információk
1. Azon időtartam, amely alatt a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot alkalmazni kell, és hogy ennek a
határozatnak a megújítása lehetséges-e (ha alkalmazható):
2. Azon időtartam, amely alatt a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére várhatóan még szükség
van, figyelembe véve az ügynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat továbbításakor ismert
valamennyi körülményét (jelzésértékű információ):
3. A felügyeleti intézkedés(ek) jellege (több választ is meg lehet jelölni):
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy értesítse a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát
lakóhelye megváltoztatásáról, különösen a büntetőeljárás során lefolytatandó meghallgatásra vagy tárgyalásra
szóló idézések átvétele érdekében
□ arra vonatkozó tilalom, hogy az érintett személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos
helyekre, helységekbe vagy meghatározott területekre
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy - adott esetben - meghatározott időpontokban meghatározott helyen
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tartózkodjon
□ a végrehajtó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozások
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy meghatározott időpontokban egy meghatározott hatóságnál
jelentkezzen
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett
bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott személyekkel
□ egyéb olyan intézkedések, amelyeket a végrehajtó állam e kerethatározat 8. cikkének (2) bekezdése szerinti
értesítéssel összhangban kész felügyelni
Ha megjelölte az „egyéb intézkedésekre” vonatkozó mezőt, kérjük pontosítsa, mely intézkedésekről van szó, a
megfelelő megjelölésével
□
az
érintett
személy
kötelezése
arra,
hogy
az
általa
feltételezhetően
elkövetett
bűncselekmény(ek)hez/kapcsolódó meghatározott tevékenységektől - többek között egy meghatározott
szakmától vagy foglalkozási körtől – tartózkodjon
□ járművezetéstől való eltiltás
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú
biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy
összegben
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy gyógykezelésnek vagy elvonókúrának vesse alá magát
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett
bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott tárgyakkal
□ egyéb intézkedés (részletezze):
4. Adjon részletes leírást a 3. pontban jelzett felügyeleti intézkedés(ek)ről:
h) Az ügy egyéb lényeges körülményei, ideértve a felügyeleti intézkedés(ek) elrendelésének különös okait (nem
kötelező információ):
A határozat szövegét csatolták a tanúsítványhoz.
A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának hitelességét megerősítő
aláírása:
Név:
Munkakör (beosztás/rang):
Dátum:
Hivatkozási szám (ha van):
(adott esetben) Hivatalos pecsét:
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6. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

FORMANYOMTATVÁNY
a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként
felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB
tanácsi kerethatározat 19. cikkében említettek szerint
JELENTÉS A FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS MEGSÉRTÉSÉRŐL ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS
OLYAN TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSRÓL, AMELY TOVÁBBI HATÁROZAT MEGHOZATALÁT
EREDMÉNYEZHETI
a) A felügyelet alatt álló személy személyazonosságával kapcsolatos adatok:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Leánykori név (ha van ilyen):
Felvett nevek (ha van ilyen):
Nem:
Állampolgárság:
Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):
Születési idő:
Születési hely:
Cím:
A személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):
b) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatos adatok:
A határozat meghozatalának dátuma:
Hivatkozási szám (ha van):
A határozatot hozó hatóság:
Hivatalos megnevezés:
Cím:
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A tanúsítvány kiállításának napja:
A tanúsítványt kiállító hatóság:
Hivatkozási szám (ha van):
c) A felügyeleti intézkedés(ek) végrehajtásának ellenőrzéséért felelős hatóság adatai:
A hatóság hivatalos megnevezése:
A kapcsolattartó személy neve:
Munkakör (beosztás/rang):
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Fax: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail:
A kapcsolattartás során használható nyelvek:
d) A felügyeleti intézkedés(ek) megsértése és/vagy bármely egyéb olyan ténymegállapítás, amely további határozat
meghozatalát eredményezheti:
Az a) pontban említett személy megsértette a következő felügyeleti intézkedés(eke)t:
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy értesítse a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát lakóhelye
megváltoztatásáról, különösen a büntetőeljárás során lefolytatandó meghallgatásra vagy tárgyalásra szóló idézések
kézhezvétele érdekében;
□ arra vonatkozó tilalom, hogy az érintett személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos
helyekre, helységbe vagy meghatározott területekre;
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy - adott esetben - meghatározott időpontokban meghatározott helyen
tartózkodjon;
□ a végrehajtó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozások;
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy meghatározott időpontokban egy meghatározott hatóságnál
jelentkezzen;
□ az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett
bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott személyekkel.
□ egyéb intézkedés (részletezze):
A fentiek megsértésének leírása (hely, időpont és sajátos körülmények):
- egyéb olyan ténymegállapítás, amely további határozat meghozatalát eredményezheti
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A ténymegállapítások leírása:
e) Azon személy adatai, akihez megkereséssel lehet fordulni, ha a felügyeleti intézkedés megsértésével kapcsolatban
adatok szükségesek:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail:
A kapcsolattartás során használható nyelvek:
A formanyomtatványt kiállító hatóságnak és/vagy képviselőjének a formanyomtatvány tartalmának hitelességét
megerősítő aláírása:

Név:
Munkakör (beosztás/rang):
Dátum:
Hivatalos pecsét (ha van):
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7. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 101. §-a értelmében a tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:
(a) A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó igazságügyi hatóság:
Hivatalos megnevezése: ..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………………………………...
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): …………………………………………………………………………………...
Ügyiratszám: …………………………………………………………………………………………………………
Cím:……………………………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (…) ……………………………………………………………………………
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (…) ……………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
A kibocsátó igazságügyi hatósággal folytatott kommunikáció nyelve(i) ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Azon személy(ek) elérhetőségi adatai (ideértve az e személlyel/személyekkel folytatott kommunikáció
nyelvét/nyelveit is), akivel/akikkel a határozat végrehajtásával kapcsolatos további információigény esetén, illetve
(megfelelő esetben) a bizonyíték átadásához szükséges gyakorlati rendelkezések megtétele ügyében kapcsolatba
kell lépni: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...

(b) A kibocsátó államban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása terén hatáskörrel rendelkező
hatóság
Hivatalos megnevezése: .............................................................................................. .................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………………………………...
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): …………………………………………………………………………………...
Ügyiratszám: …………………………………………………………………………………………………………
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (…) ……………………………………………………………………………
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (…) ……………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
A végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatósággal folytatott kommunikáció nyelve(i): ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Azon személy(ek) elérhetőségi adatai (ideértve az e személlyel/személyekkel folytatott kommunikáció
nyelvét/nyelveit is), akivel/akikkel a határozat végrehajtásával kapcsolatos további információigény esetén, illetve
(megfelelő esetben) a bizonyíték átadásához szükséges gyakorlati rendelkezések megtétele ügyében kapcsolatba
kell lépni: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
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(c) Az a) és a b) pont kitöltése esetén ezt a pontot is ki kell tölteni annak feltüntetése céljából, hogy e két hatóság
közül melyikkel kell, illetve mindkettővel szükséges-e kapcsolatba lépni: …………………………………………..
□ Az (a) pontban említett hatóság
□ A (b) pontban említett hatóság

(d) Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozat továbbítására és adminisztratív átvételére központi
hatóságot jelöltek ki (csak Írország és az Egyesült Királyság tekintetében alkalmazandó): ………………………...
Központi hatóság megnevezése: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
A kapcsolattartó személy neve (beosztás/rang és név) (megfelelő esetben): ………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Ügyiratszám: …………………………………………………………………………………………………………
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) ………………………………………………………………………………...
Fax: (országhívószám) (körzetszám) …………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..

(e) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat:
1. Kelte és (megfelelő esetben) hivatkozási száma
2. A határozat célja
2.1. Későbbi elkobzás
2.2. Bizonyíték biztosítása
3. A bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása során betartandó alaki
követelmények és eljárások ismertetése (megfelelő esetben)

(f) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat tárgyát képező, a végrehajtó államban található vagyonra vagy
bizonyítékra vonatkozó információ:
A vagyon vagy bizonyíték leírása és fellelhetőségének helye:
1. (a) A vagyon pontos leírása és (megfelelő esetben) a behajtandó legnagyobb összeg (feltéve, hogy a határozat
feltüntet ilyen legnagyobb összeget a jövedelmek értékére vonatkozóan)
(b) A bizonyíték pontos leírása
2. A vagyon vagy bizonyíték fellelhetőségének pontos helye (ha nem ismert, a legutolsó ilyen hely)
3. A biztosítani rendelt vagyont vagy bizonyítékot birtokló személy, illetve a vagyon vagy bizonyíték
haszonélvezője, feltéve, hogy nem azonos a bűncselekménnyel gyanúsított vagy annak elkövetéséért elítélt
személlyel (amennyiben a kibocsátó állam nemzeti joga alapján e rendelkezés alkalmazandó)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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(g) A bűncselekménnyel gyanúsított vagy annak elkövetéséért elítélt (1) természetes vagy (2) jogi személy(ek)
(amennyiben a kibocsátó állam nemzeti joga alapján e rendelkezés alkalmazandó) és/vagy azon személy(ek)
személyazonosságával kapcsolatos információ (ha van ilyen), aki(k)re a biztosítási intézkedést elrendelő határozat
vonatkozik:
1. Természetes személyek
Vezetéknév: ………………………………………………………………………………………………………….
Keresztnév/keresztnevek: ……………………………………………………………………………………………
Leánykori név (megfelelő esetben): …………………………………………………………………………………
Álnevek vagy felvett nevek (ha vannak ilyenek): …………………………………………………………………...
Nem: …………………………………………………………………………………………………………………
Állampolgárság: ……………………………………………………………………………………………………..
Születési idő: ………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakóhely és/vagy ismert cím; ha nem ismert, a legutolsó ismert cím: ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Az érintett személy által beszélt nyelv(ek) (ha ismert): ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Jogi személyek
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………
Jogi forma: …………………………………………………………………………………………………………...
Nyilvántartási szám: …………………………………………………………………………………………………
Bejegyzett székhely: …………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................

(h) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását követően a végrehajtó államban foganatosítandó
intézkedés
Elkobzás
1.1. A vagyont a végrehajtó államban kell tartani későbbi vagyonelkobzás céljából
1.1.1. A kibocsátó államban .....................-án/-én kelt, elkobzást elrendelő határozat végrehajtása iránti kérelem
csatolva
1.1.2. A végrehajtó államban végzendő elkobzás és az azt elrendelő határozat későbbi végrehajtása iránti kérelem
csatolva
1.1.3. Az 1.1.1., illetve az 1.1.2. pontban említett kérelem benyújtásának várható időpontja: ……………………...
vagy
Bizonyíték biztosítása
2.1. A biztosítási intézkedéssel érintett vagyont bizonyítékként való felhasználás céljából át kell adni a kibocsátó
államnak
2.1.1. Az átadás iránti kérelem csatolva
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vagy
2.2. A biztosítási intézkedéssel érintett vagyont a végrehajtó államban kell tartani a kibocsátó államban
bizonyítékként történő későbbi felhasználás céljából
2.2.2. A 2.1.1. pontban említett kérelem benyújtásának várható időpontja: …………………………………………
(i) Bűncselekmények:
A biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló lényeges indokok ismertetése, valamint a biztosítási
intézkedést elrendelő határozatot és a tanúsítványt kibocsátó igazságügyi hatóság ismerete szerinti tényállás
összefoglalása: ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………...
A biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése,
valamint az alkalmazandó törvényi rendelkezés/törvénykönyv: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
1. Megfelelő esetben jelöljön meg az alábbi bűncselekmények közül egyet vagy többet, amelyekhez a fent
meghatározott bűncselekmények kapcsolódnak, ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a
kibocsátó államban legalább három évig terjedő szabadságvesztés:
□ bűnszervezetben való részvétel;
□ terrorizmus;
□ emberkereskedelem;
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;
□ korrupció;
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is;
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;
□ pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is;
□ számítógépes bűncselekmények;
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett
növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz;
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;
□ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;
□ rasszizmus és idegengyűlölet;
□ szervezett vagy fegyveres rablás;
□ kulturális javak, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is, tiltott kereskedelme;
□ csalás;
□ zsarolás és védelmi pénz szedése;
□ termékhamisítás és szerzői jogi kalózkodás;
□ hivatalos okmányok hamisítása és az azokkal való kereskedés;
□ fizetőeszközök hamisítása;
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;
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□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;
□ lopott gépjárművek kereskedelme;
□ erőszakos közösülés;
□ gyújtogatás;
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;
□ légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése;
□ szabotázs.
2. A fenti 1. szakaszban nem említett bűncselekmény(ek) teljes körű ismertetése: ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………......

(j) A biztosítási intézkedést elrendelő határozattal szemben az érdekelt felek – beleértve a jóhiszemű harmadik feleket
is – részére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek a kibocsátó államban:
A rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek ismertetése, beleértve a szükséges lépéseket is
A bíróság megnevezése, ahová a kereset benyújtható
Azokra a személyekre vonatkozó információ, akik jogorvoslati joggal élhetnek
A kereset benyújtásának határideje
A kibocsátó állam azon hatósága, amely további információval szolgálhat a kibocsátó államban benyújtandó
jogorvoslatra vonatkozó eljárásról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítség és fordítói szolgálat:
A hatóság megnevezése
Kapcsolattartó személy (megfelelő esetben): ………………………………………………………………………...
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) ………………………………………………………………………………..
Fax: (országhívószám) (körzetszám) ………………………………………………………………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

(k) Az ügyre vonatkozó egyéb lényeges körülmények (nem kötelező információ):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

(l) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat szövegét csatolták a tanúsítványhoz.
A kibocsátó igazságügyi hatóság és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának pontosságát igazoló aláírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Név: …………………………………………………………………………………………………………………...
Betöltött tisztség (beosztás/rang): ……………………………………………………………………………………..
Dátum: ………………………………………………………………………………………………………………...
Hivatalos bélyegző (ha van ilyen)
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8. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

A kölcsönös elismerés elvének a büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása
céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/1B tanácsi kerethatározat 4. cikkében
említett

TANÚSÍTVÁNY1
a) * Kibocsátó állam:
.............................................................................................................................................................
* Végrehajtó állam:
..................................................................................................................................................................

b) A büntetést kiszabó, jogerőre emelkedett ítéletet meghozó bíróság:
Hivatalos megnevezés:
..................................................................................................................................................
Az ítélet meghozatalának napja: (adja meg az időpontot: éééé-hh-nn):
........................................................................
Az ítélet jogerőre emelkedésének napja: (adja meg az időpontot: éééé-hh-nn):
...........................................................
Az ítélet hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):
.......................................................................................................

c) Azon hatósággal kapcsolatos információk, amelyhez az ezen tanúsítvánnyal kapcsolatos kérdésekkel lehet
fordulni
1. A hatóság típusa: Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet:
□ Központi hatóság
......................................................................................................................................................
□ Bíróság
......................................................................................................................................... ............................
□ Egyéb hatóság
..........................................................................................................................................................
2. A fenti c) 1. pontban feltüntetett hatóság elérhetősége:
Hivatalos megnevezés:
..................................................................................................................................................
Cím:
...............................................................................................................................................................................
Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám)
....................................................................................................................
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
.....................................................................................................................
1

Ezt a tanúsítványt a végrehajtó állam valamely hivatalos nyelvén vagy az ezen állam által elfogadott valamely
nyelven kell kibocsátani, illetve egy ilyen nyelvre kell lefordítani.
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E-mail cím (ha van ilyen):
.............................................................................................................................................
3. A hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:
4. Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni az ítélet végrehajtásával vagy az
átszállítási eljárásról szóló megállapodással kapcsolatban (név, beosztás/rang, telefonszám, faxszám, e-mail
cím), amennyiben eltér a 2. pontban megadottaktól:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......
d) Azon személyre vonatkozó információk, akivel szemben a büntetést kiszabták:
Név:
...................................................................................................................................................................................
Utónév (utónevek):
...........................................................................................................................................................
Leánykori név (amennyiben van ilyen):
...........................................................................................................................
Felvett nevek (amennyiben van ilyen):
.............................................................................................................................
Nem:
..................................................................................................................................................................................
Állampolgárság:
................................................................................................................................................................
Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van ilyen):
.....................................................
Születési idő:
.....................................................................................................................................................................
Születési hely:
...................................................................................................................................................................
Utolsó ismert lakcím(ek)/tartózkodási hely(ek):
...............................................................................................................
A személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll):
........................................................................
Az elítélt személy
□ a kibocsátó államban tartózkodik, és át kell szállítani a végrehajtó államba.
□ a végrehajtó államban tartózkodik, és a végrehajtásra abban az államban kerül sor.
További információ, adott esetben és ha rendelkezésre áll:
1. Az adott személy fényképe és ujjlenyomata, és/vagy azon személy elérhetősége, aki ezen információkkal
kapcsolatban felvilágosítást tud adni:
.....................................................................................................................................................................................
........
2. Az elítélt személy személyazonossági igazolványának vagy útlevelének típusa és azonosítószáma:
.....................................................................................................................................................................................
........
3. Az elítélt személy tartózkodási engedélyének típusa és azonosítószáma:
.....................................................................................................................................................................................
4. Az elítélt személy családjára vagy az őt a végrehajtó államhoz fűző társadalmi vagy munkahelyi kapcsolataira
vonatkozó egyéb releváns információk:
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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e) Ideiglenes letartóztatás iránti kérelem a kibocsátó állam részéről (ha az elítélt személy a végrehajtó államban
tartózkodik):
□ A kibocsátó állam kérelmezi, hogy a végrehajtó állam tartóztassa le az elítélt személyt, vagy hozzon egyéb
olyan intézkedést, amely biztosítja, hogy az elítélt személy az ítélet elismerésére és végrehajtására vonatkozó
döntés meghozataláig a végrehajtó állam területén marad.
□ A kibocsátó állam már kérelmezte, hogy a végrehajtó állam tartóztassa le az elítélt személyt, vagy hozzon
egyéb olyan intézkedést, amely biztosítja, hogy az elítélt személy az ítélet elismerésére és végrehajtására
vonatkozó döntés meghozataláig a végrehajtó állam területén marad. Kérjük, adja meg a végrehajtó állam
azon hatóságának a nevét, amely az érintett letartóztatására irányuló kérelemre vonatkozó döntést hozta (adott
esetben és amennyiben rendelkezésre áll):
.................................................................................................................................................................................
.............

f) Összefüggés egy esetleges korábbi európai elfogatóparanccsal (EEP):
□ Szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából európai
elfogatóparancsot bocsátottak ki, és a végrehajtó állam vállalja a büntetés vagy a szabadságelvonással járó
intézkedés végrehajtását (az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 4. cikkének (6) bekezdése).
Az EEP kibocsátásának dátuma és - ha rendelkezésre áll - hivatkozási száma:
.................................................................................................................................................................................
..
Az európai elfogatóparancsot kibocsátó hatóság megnevezése: ..............................................................................
A végrehajtásról szóló határozat dátuma és - ha rendelkezésre áll - hivatkozási száma:
.................................................................................................................................................................................
..
Az ítélet végrehajtásáról szóló határozatot hozó hatóság megnevezése:
.................................................................................................................................................................................
.
□ Büntetőeljárás lefolytatása céljából európai elfogatóparancs kibocsátására került sor egy olyan személlyel
szemben, aki a végrehajtó állam állampolgára vagy lakosa, és a végrehajtó állam azzal a feltétellel adta át az
érintettet, hogy őt az ellene a kibocsátó államban hozott szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással
járó intézkedés letöltése érdekében vissza kell küldeni a végrehajtó államba (az európai elfogatóparancsról
szóló kerethatározat 5. cikkének (3) bekezdése).
A személy átadására vonatkozó határozat kiállításának dátuma: .............................................................................
Az átadásról szóló határozatot hozó hatóság megnevezése: .....................................................................................
A határozat hivatkozási száma, ha rendelkezésre áll: ...............................................................................................
A személy átadásának dátuma, ha rendelkezésre áll: ................................................................................................
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g) Az ítélet és a tanúsítvány továbbításának indokolása (ha a h) pontot már kitöltötte, ezt a pontot nem kell
kitölteni):
Az ítélet és a tanúsítvány azért kerül továbbításra a végrehajtó államhoz, mert a kibocsátó hatóság meggyőződött
arról, hogy az ítélet végrehajtó állam általi végrehajtása az elítélt személy társadalomba való beilleszkedésének
elősegítését szolgálja, és:
□ a) A végrehajtó állam az elítélt személy állampolgársága szerinti állam, ahol a személy él.
□ b) A végrehajtó állam az elítélt állampolgársága szerinti állam, ahova az elítélt személyt - büntetése
végrehajtását követően - kitoloncolják az ítéletbe vagy az ítélet következményeként hozott bírósági vagy
közigazgatási határozatba, vagy az ítélet következményeként hozott bármely egyéb intézkedésbe foglalt
kiutasításról vagy kitoloncolásról szóló rendelkezés alapján. Ha nem az ítélet rendelkezik a kiutasításról vagy
kitoloncolásról, adja meg az erről szóló végzést kibocsátó hatóság nevét, a határozathozatal dátumát és
amennyiben rendelkezésre áll, a hivatkozási számát:
.........................................................................................................................
□ c) A végrehajtó állam az a) és b) pontban említetteken kívüli állam, amelynek illetékes hatósága hozzájárul az
ítéletnek és a tanúsítványnak a részére történő továbbításához.
□ d) A végrehajtó állam a kerethatározat 4. cikkének (7) bekezdése szerinti értesítést küldött, és:
□ megerősítést nyert, hogy a kibocsátó állam illetékes hatóságának tudomása szerint az elítélt személy a
végrehajtó államban él, legalább öt éve folyamatosan jogszerűen ott tartózkodik, és állandó tartózkodási jogát
meg fogja tartani abban az államban, vagy
□ megerősítést nyert, hogy az elítélt személy a végrehajtó állam állampolgára
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h) A büntetést kiszabó ítélet:
1. Az ítélet összesen ...................... bűncselekményre vonatkozik.
A tényállás összefoglalása, a bűncselekmény(ek) elkövetési körülményeinek leírása, ezen belül az elkövetés
időpontja, helye; valamint az elítélt személy részvételének módja:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint az ítélet alapjául szolgáló alkalmazandó jogszabályi
rendelkezések:
........................................................................................................................................................ .........................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Amennyiben a fenti 1 .h) pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül a kibocsátó állam joga
szerint meghatározott egy vagy több olyan bűncselekménynek felel(nek) meg, amely(ek) a kibocsátó államban
legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással járó
intézkedéssel büntethető(k), kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:
□ bűnszervezetben való részvétel,
□ terrorizmus,
□ emberkereskedelem,
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,
□ korrupció,
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,
□ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,
□ számítógépes bűncselekmények,
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett
növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés,
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,
□ emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés,
□ rasszizmus és idegengyűlölet,
□ szervezett vagy fegyveres rablás,
□ kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,
□ csalás,
□ zsarolás és védelmi pénz szedése,
□ termékhamisítás és szerzői jogi termékekkel történő kalózkodás,
□ hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés,
□ fizetőeszközök hamisítása,
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,
□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,
□ lopott gépjárművek kereskedelme,
□ erőszakos közösülés,
□ gyújtogatás,
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,
□ repülőgép/hajó jogellenes hatalomba kerítése,
□ szabotázs.
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3. Amennyiben az 1. pontban megjelölt bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve amennyiben az
ítéletet és a tanúsítványt azon tagállam részére továbbítják, amely kijelentette, hogy vizsgálja a kettős
büntetendőséget (a kerethatározat 7. cikkének (4) bekezdése), kérjük, adjon teljes leírást az érintett
bűncselekmény(ek)ről:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………

і) A büntetést kiszabó ítélet jogi státusa:
1. Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:
1. □ Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
2. □ Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:
□ 3.1a. az érintettet személyesen idézték ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták
arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.1b. az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett,
mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és
tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.2. az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam
által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő
ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;
VAGY
□ 3.3. a határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten
tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely
lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat
megváltoztatásához vezethet, valamint
□ az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,
VAGY
□ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.
4. Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel
teljesülésének módjáról:
………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………….
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2. A büntetés időtartamának részletes jellemzői:
2.1. A büntetés teljes időtartama (napokban kifejezve): ............................................................................................
2.2. Az ítéletben kiszabott büntetésből már letöltött szabadságvesztés teljes időtartama (napokban kifejezve):
.........................................a megadott időpontban (...) (kérjük azon időpont megadását, amelyen a számítást
végezték: éééé-hh-nn) ..........................................................................................................................................
2.3. A 2.2. pontban említettektől eltérő okok (pl.: az ítélet tekintetében már megadott amnesztia, közkegyelem és
kegyelmi intézkedések) alapján a büntetés teljes idejéből levonandó napok száma:
.............................. a megadott időpontban (kérjük azon időpont megadását, amelyen a számítást
végezték: éééé-hh-nn) ..........................................................................................................................................
2.4. A büntetés kitöltésének időpontja a kibocsátó államban:
□ Nem alkalmazandó, mivel az elítélt személy jelenleg nincs fogva tartva.
□ Az elítélt személy jelenleg fogva van tartva, és a büntetés a kibocsátó állam joga szerint az alábbi időpontban
tekintendő kitöltöttnek (adja meg az időpontot): (éééé-hh-nn)1 : ............................................
3. A büntetés típusa:
□ szabadságvesztés-büntetés
□ szabadságelvonással járó intézkedés (kérjük,
részletezze):............................................................................................................................................ .....................
................

j) A korai vagy feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos információk:
1. A kibocsátó állam joga szerint az elítélt személy korai vagy feltételes szabadságra bocsátásra jogosult, ha
letöltötte
□ a büntetés felét
□ a büntetés kétharmadát
□ a büntetés egyéb hányadát (kérjük meghatározni):
2. A kibocsátó állam illetékes hatóságát kérelemre tájékoztatni kell az alábbiakról:
□ a végrehajtó állam jogának az elítélt személy korai vagy feltételes szabadságra bocsátására vonatkozó
rendelkezéseiről,
□ a korai vagy feltételes szabadságra bocsátás időtartamának kezdetéről és végéről.

k) Az érintett véleménye:
1. □ Az elítélt személyt nem lehetett meghallgatni, mert már a végrehajtó államban tartózkodik.
2. □ Az elítélt személy a kibocsátó államban tartózkodik és
a. □ kérelmezte az ítélet és a tanúsítvány továbbítását
□ hozzájárult az ítélet és a tanúsítvány továbbításához
□ nem járult hozzá az ítélet és a tanúsítvány továbbításához (nevezze meg az elítélt személy által megadott
okokat):
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ............

1

Kérjük azon időpont megadását, amikor a büntetés kitöltöttnek lenne tekintendő, ha az elítélt személy a
kibocsátó államban tartózkodna (az esetleges korai és/vagy feltételes szabadságra bocsátás bármilyen formájának
figyelembevétele nélkül).
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b. □ Az elítélt személy véleményét csatolták.
□ Az elítélt személy véleményét már továbbították a végrehajtó állam részére (adja meg az időpontot: éééé-hhnn):
.................................................................................................................................................................................

: I) Az ügyre vonatkozó egyéb lényeges körülmények (nem kötelező információk)
................................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................... .......................
.

m) Egyéb információk
Az ítélet(ek) szövegét csatolták a tanúsítványhoz1
A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának pontosságát igazoló
aláírása…………………………………………………………………………………………………….
Név: ........................................................................................................................ ....................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang): ................................................................................................................................
Kelt: ....................................................................................................................................................................... ......
Hivatalos pecsét (amennyiben van
ilyen)............................................................................................................................

1

A kibocsátó állam illetékes hatóságának az ügyhöz kapcsolódó valamennyi olyan ítéletet csatolnia kell, amely a
végrehajtandó jogerős ítéletre vonatkozó valamennyi információ biztosításához szükséges. Csatolni lehet az
ítélet(ek) rendelkezésre álló fordításait is.
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9. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

AZ ELÍTÉLT SZEMÉLY ÉRTESÍTÉSE
Ezúton értesítjük a ...................... -nak (a kibocsátó állam illetékes hatósága) határozatáról, amely szerint a
...................... (a kibocsátó állam illetékes bírósága) ......................................... -én kelt (az ítélet időpontja),
.......................................... számú (ha rendelkezésre áll, a hivatkozási szám) ítéletének a kölcsönös elismerés
elvének a büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó
intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról
szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat végrehajtására vonatkozó nemzeti
jogszabályokkal összhangban, a kiszabott büntetés elismerése és végrehajtása céljából megküldésre kerül
................................. részére (végrehajtó állam).
A büntetés végrehajtását ........................... (végrehajtó állam) joga szabályozza. Ezen állam hatóságai
jogosultak dönteni a végrehajtási szabályokról és az összes, ezekkel kapcsolatos intézkedés meghatározásáról,
beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátás okait is.
A .................. (végrehajtó állam) illetékes hatósága a letöltendő szabadságvesztés-büntetés teljes
időtartamából levonja az ítéletben kiszabott büntetésből már letöltött szabadságvesztés teljes időtartamát. A
büntetésnek a ................... (végrehajtó állam) illetékes hatósága által történő átalakítására kizárólag abban az
esetben kerülhet sor, ha a büntetés időtartama vagy jellege tekintetében nem egyeztethető össze azon állam
jogával. Az átalakított büntetés nem súlyosbíthatja a .................................................. (kibocsátó állam) kiszabott
büntetést a büntetési tétel jellege vagy időtartama tekintetében.
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10. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez
E törvény 137. §-a értelmében a tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:
(a) Kibocsátó állam:
Végrehajtó állam:

(b) A felfüggesztett büntetést, próbára bocsátást vagy alternatív szankciót kiszabó ítéletet hozó bíróság:
Hivatalos megnevezés:
Kérjük, jelölje meg, hogy az ítélettel kapcsolatban be kell-e szerezni bármely további információt az
alábbiaktól:
□ a fentiekben meghatározott bíróság
□ a központi hatóság; ha ezt bejelöli, kérjük adja meg e központi hatóság hivatalos nevét:
□ egyéb, illetékes hatóság; ha ezt bejelöli, kérjük adja meg e hatóság hivatalos nevét:
A bíróság/központi hatóság/egyéb, illetékes hatóság elérhetősége
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
A kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Munkakör (beosztás/rang):
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):
A kapcsolattartás során használható nyelvek:

(c) A próbaidőt megállapító határozatot kibocsátó hatóság (adott esetben)
Hivatalos megnevezés:
Kérjük, jelölje meg, hogy a próbaidőt megállapító határozattal kapcsolatban be kell-e szerezni bármely
további információt az alábbiaktól:
□ a fentiekben meghatározott hatóság
□ a központi hatóság; ha ezt bejelöli, kérjük adja meg e központi hatóság hivatalos nevét, ha a b) pontban ezt
még nem tette meg:
□ egyéb, illetékes hatóság; ha ezt bejelöli, kérjük adja meg e hatóság hivatalos nevét:
A hatóság, központi hatóság vagy egyéb illetékes hatóság elérhetősége, ha ezeket az adatokat a b) pontban
még nem adta meg
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
A kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Munkakör (beosztás/rang):
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Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):
A kapcsolattartás során használható nyelvek:

(d) A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletére illetékes hatóság
A próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletére a kibocsátó államban illetékes
hatóság:
□ a b) pontban említett bíróság/hatóság
□ a c) pontban említett hatóság
□ egyéb hatóság (kérjük adja meg a hivatalos nevet):
Kérjük jelölje meg, mely hatósághoz lehet megkereséssel fordulni, ha a próbaidő alatti magatartási
szabály(ok) vagy az alternatív szankció(k) felügyelete céljából további adatokra van szükség:
□ a fentiekben meghatározott hatóság
□ a központi hatóság; ha ezt bejelöli, kérjük adja meg e központi hatóság hivatalos nevét, ha a b) vagy a c)
pontban ezt még nem adta meg:
A hatóság vagy a központi hatóság elérhetősége, ha a b) vagy a c) pontban ezt még nem adta meg
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
A kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Munkakör (beosztás/rang):
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):
A kapcsolattartás során használható nyelvek:

(e) Azon természetes személlyel kapcsolatos információk, akire vonatkozóan az ítéletet, és adott esetben a
próbaidőt megállapító határozatot hozták
Családnév:
Utónév (utónevek):
Leánykori név (ha van ilyen):
Felvett nevek (ha van ilyen):
Nem:
Állampolgárság:
Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):
Születési idő:
Születési hely:
Utolsó ismert lakcím(ek)/tartózkodási hely(ek) (ha van ilyen):
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– a kibocsátó államban:
– a végrehajtó államban:
– máshol:
A természetes személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):
Kérjük adja meg az alábbi adatokat, ha azok rendelkezésre állnak:
– Az elítélt személy személyazonossági okmányának (okmányainak) típusa és száma (személyazonosító
igazolvány, útlevél):
– Az elítélt személy végrehajtó államban érvényes tartózkodási engedélyének típusa és száma:

(f) Azon tagállamra vonatkozó információ, amelynek az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító
határozatot a tanúsítvánnyal együtt továbbítják
Az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot, tanúsítvánnyal együtt az a) pontban
megjelölt végrehajtó államnak a következő okból továbbították:
□ az elítélt személy törvényes és szokásos tartózkodási helye a végrehajtó államban van, és visszatért vagy
vissza akar térni ebbe az államba
□ az elítélt személy a végrehajtó államba költözött vagy oda kíván költözni az alábbi ok(ok)ból (kérjük,
jelölje meg a megfelelőt):
□ az elítélt személy a végrehajtó államban munkaszerződést kapott;
□ az elítélt személy a végrehajtó államban törvényes és szokásos tartózkodási hellyel rendelkező
személy családtagja;
□ az elítélt személy a végrehajtó államban tanulmányokat kíván folytatni vagy képzésben kíván részt
venni;
□ egyéb ok (kérjük, részletezze):

(g) Az ítélettel és adott esetben a próbaidőt megállapító határozattal kapcsolatos információk
Az ítélet meghozatalának napja: (ÉÉÉÉ-HH-NN).
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozat meghozatalának napja: (ÉÉÉÉ-HH-NN).
Az ítélet jogerőre emelkedésének napja: (ÉÉÉÉ-HH-NN).
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozat jogerőre emelkedésének napja: (ÉÉÉÉ-HH-NN).
Az ítélet végrehajtása megkezdésének napja (ha nem azonos az ítélet jogerőre emelkedésének napjával):
(ÉÉÉÉ-HH-NN).
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozat végrehajtása megkezdésének napja (amennyiben nem
azonos a próbaidőt megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával): (ÉÉÉÉ-HH-NN).
Az ítélet hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):
1. Az ítélet összesen ............................ bűncselekményre vonatkozik.
A tényállások összefoglalása és az elkövetési körülmények leírása, a bűncselekmény elkövetésének ideje és
helye, valamint az elítélt személy részvételének módja:
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint az ítélet alapjául szolgáló alkalmazandó
jogszabályi rendelkezések:
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2. Ha az 1. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül a kibocsátó állam joga szerint
meghatározott egy vagy több olyan bűncselekménynek felel(nek) meg, amelyek a kibocsátó államban
legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással járó
intézkedéssel büntethető(k), kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzet(ek)et:
□ bűnszervezetben való részvétel
□ terrorizmus
□ emberkereskedelem
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
□ korrupció
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
□ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is
□ számítógépes bűncselekmények
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a
veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
□ emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés
□ rasszizmus és idegengyűlölet
□ szervezett rablás vagy fegyveres rablás
□ kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is
□ csalás
□ zsarolás és védelmi pénz szedése
□ termékhamisítás és szerzői jogi termékekkel történő kalózkodás
□ hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés
□ fizetőeszközök hamisítása
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
□ nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
□ lopott gépjárművek kereskedelme
□ erőszakos közösülés
□ gyújtogatás
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
□ repülőgép/hajó jogellenes hatalomba kerítése
□ szabotázs
3. Ha az 1. pontban megjelölt bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve ha az ítéletet és adott
esetben a próbaidőt megállapító határozatot, továbbá a tanúsítványt azon tagállam részére továbbítják, amely
kijelentette, hogy vizsgálja a kettős büntetendőséget (a kerethatározat 10. cikkének (4) bekezdése), kérjük,
adjon teljes leírást az érintett bűncselekmény(ek)ről:
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(h) Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:
1. □ Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
2. □ Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.
3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:
□ 3.1a. az érintettet személyesen idézték ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták
arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.1b. az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott
annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához
vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást
szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.2. az érintett a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam
által kirendelt jogi képviselőt, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő
ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;
VAGY
□ 3.3. a határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintettnek, és kifejezetten
tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és
amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat – és amely az eredeti
határozat megváltoztatásához vezethet, valamint
□ az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,
VAGY
□ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.
4. Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel
teljesülésének módjáról:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
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(і) Az ítéletben vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozatban kiszabott büntetés jellegével kapcsolatos
információk
1. Ez a tanúsítvány az alábbiak valamelyikére vonatkozik:
□ felfüggesztett büntetés (= olyan szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés,
amelynek végrehajtását az ítélethozatalkor részben vagy egészben feltételesen felfüggesztették)
□ Próbára bocsátás:
□ a büntetés kiszabása egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával feltételesen
elhalasztásra került
□ a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés helyett egy vagy több, próbaidő
alatti magatartási szabály megállapítására került sor
□ Alternatív szankció:
□ az ítélet tartalmaz az érintett kötelezettség(ek) vagy utasítás(ok) nem teljesítése esetén végrehajtandó,
szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést
□ az ítélet nem tartalmaz az érintett kötelezettség(ek) vagy utasítás(ok) nem teljesítése esetén
végrehajtandó, szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést
□ feltételes szabadságra bocsátás (= az elítélt személy korai – a szabadságvesztés büntetés vagy
szabadságelvonással járó intézkedés bizonyos részének letöltését követő – szabadlábra helyezése, illetve
próbára bocsátása)
2. További információ
2.1. Az elítélt személy a következő időszakban előzetes letartóztatásban volt:
2.2. A személy a következő időszakban szabadságvesztés büntetést/szabadságelvonással járó intézkedést
töltött le (kizárólag feltételes szabadságra bocsátás esetén töltendő ki):
2.3. Felfüggesztett büntetés esetén
– azon kiszabott szabadságelvonás időtartama, amely feltételesen felfüggesztésre került:
– a felfüggesztés időtartama:
2.4. Ha ismert, a letöltendő szabadságelvonás időtartama, a következő esetekben:
– az ítélet végrehajtása felfüggesztésének visszavonása esetén,
– a feltételes szabadságra bocsátás visszavonása esetén, vagy
– az alternatív szankció megsértése esetén (ha erre az esetre az ítélet tartalmaz végrehajtandó
szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést):

(j) A próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k) időtartamával és jellegével kapcsolatos
információ
1. A próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k) felügyeletének teljes időtartama:
2. Adott esetben a próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k) részeként elrendelt
minden egyes kötelezettség időtartama:
3. A próbaidő teljes időtartama (ha eltér az 1. pontban feltüntetett időtartamtól):
4. A próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k) jellege (több választ is meg lehet
jelölni):
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□ az elítélt személy számára előírt azon kötelezettség, amely szerint bármilyen lakóhely- vagy munkahelyváltozást meghatározott hatóság részére be kell jelenteni
□ arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos
helyekre vagy meghatározott területekre
□ a végrehajtó állam területének elhagyására vonatkozó korlátozás
□ a magatartásra, a lakóhelyre, az oktatásra és képzésre, a szabadidős tevékenységre vonatkozó, illetve a
szakmai tevékenység végzésének korlátozását vagy módját előíró utasítások
□ meghatározott időpontokban jelentkezési kötelezettség egy meghatározott hatóságnál
□ meghatározott személyekkel való érintkezés tilalma
□ azon tárgyakkal való érintkezés tilalma, amelyeket az elítélt személy bűncselekmény elkövetése céljából
felhasznált vagy valószínűleg felhasznált
□ a bűncselekménnyel okozott kár anyagi jellegű jóvátételére vonatkozó kötelezettség és/vagy az ilyen
kötelezettség teljesítését igazoló bizonyíték bemutatásának kötelezettsége
□ közérdekű munka végzésére vonatkozó kötelezettség
□ az elítélt személyekért felelősséget vállaló pártfogó felügyelővel vagy szociális szolgálat képviselőjével
való együttműködés kötelezettsége
□ gyógykezelésen vagy elvonókúrán való részvétel kötelezettsége
□ egyéb olyan intézkedések, amelyeket a végrehajtó állam e kerethatározat 4. cikkének (2) bekezdése
szerinti értesítéssel összhangban kész felügyelni
5. Kérjük, adjon részletes leírást a 4. pontban jelzett, próbaidő alatti magatartási szabály(ok)ról vagy alternatív
szankció(k)ról:
6. Kérjük, jelölje meg a következő négyzetet, ha rendelkezésre állnak a vonatkozó, próbaidővel kapcsolatos
jelentések:
□ Ha megjelölte ezt a választ, kérjük jelezze, mely nyelv(ek)en készültek e jelentések 1:

(k) Az ügy egyéb lényeges körülményei, ideértve a korábbi elítélésekkel kapcsolatos vonatkozó információkat
vagy a próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k) megállapításának konkrét okait
(nem kötelező információk):
Az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat szövegét csatolták a tanúsítványhoz.
A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának hitelességét
megerősítő aláírása:
Név:
Munkakör (beosztás/rang):
Dátum:
Hivatkozási szám (ha van):
Hivatalos pecsét (adott esetben):

1

A kiállító állam nem köteles e jelentésekről fordítást készíttetni.
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11. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 141. §-a értelmében a jelentés az alábbi adatokat tartalmazza:
(a) A felügyelet alatt álló személy személyazonosságával kapcsolatos adatok:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Leánykori név (ha van ilyen):
Felvett nevek (ha van ilyen):
Nem:
Állampolgárság:
Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):
Születési idő:
Születési hely:
Cím:
A személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):
(b) A felfüggesztett büntetéssel, próbára bocsátással, alternatív szankcióval vagy feltételes szabadságra
bocsátással kapcsolatos ítéletre, és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatra vonatkozó adatok:
Az ítélet meghozatalának napja:
Hivatkozási szám (ha van):
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozat meghozatalának napja:
Hivatkozási szám (ha van):
Az ítéletet hozó bíróság:
Hivatalos megnevezés:
Cím:
Adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot hozó hatóság:
Hivatalos megnevezés:
Cím:
A tanúsítvány kibocsátásának napja:
A tanúsítványt kiállító hatóság:
Hivatkozási szám (ha van):

(c) A próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy az alternatív szankció(k) felügyeletéért felelős hatóság adatai:
A hatóság hivatalos megnevezése:
A kapcsolattartó személy neve:
Munkakör (beosztás/rang):
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Fax: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail:
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(d) Próbaidő alatti magatartási szabály(ok) vagy alternatív szankció(k):
Az a) pontban említett személy megsértette a következő kötelezettség(ek)et vagy utasítás(ok)at:
□ az elítélt személy számára előírt azon kötelezettség, amely szerint bármilyen lakóhely- vagy munkahelyváltozást meghatározott hatóság részére be kell jelenteni
□ arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos
helyekre vagy meghatározott területekre
□ a végrehajtó állam területének elhagyására vonatkozó korlátozás
□ a magatartásra, a lakóhelyre, az oktatásra és a képzésre, a szabadidős tevékenységre vonatkozó, illetve a
szakmai tevékenység végzésének korlátozását vagy módját előíró utasítások
□ meghatározott időpontokban jelentkezési kötelezettség egy meghatározott hatóságnál
□ meghatározott személyekkel való érintkezés tilalma
□ azon tárgyakkal való érintkezés tilalma, amelyeket az elítélt személy bűncselekmény elkövetése céljából
felhasznált vagy valószínűleg felhasznált
□ a bűncselekménnyel okozott kár anyagi jellegű jóvátételére vonatkozó kötelezettség és/vagy az ilyen
kötelezettség teljesítését igazoló bizonyíték bemutatásának kötelezettsége
□ közérdekű munka végzésére vonatkozó kötelezettség
□ az elítélt személyekért felelősséget vállaló pártfogó felügyelővel vagy szociális szolgálat képviselőjével
való együttműködés kötelezettsége
□ gyógykezelésen vagy elvonókúrán való részvételi kötelezettség
□ egyéb intézkedések:
(e) A fentiek megsértésének leírása (hely, időpont és konkrét körülmények):

(f) Egyéb ténymegállapítások (ha vannak):
A ténymegállapítások leírása:
(g) Azon személy adatai, akihez megkereséssel lehet fordulni, ha e kötelezettségek vagy utasítások
megszegésével kapcsolatban további információkra van szükség:
Családnév:
Utónév (utónevek):
Cím:
Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)
E-mail (ha van):
A formanyomtatványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a formanyomtatvány tartalmának
hitelességét megerősítő aláírása:
Név:
Munkakör (beosztás/rang):
Dátum:
Hivatalos pecsét (ha van):
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E törvény 148. § (6) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajták
bűnszervezetben való részvétel
terrorizmus
emberkereskedelem

gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

17.
18.

198. §
201–202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés a) pont
207. § (3) bekezdés a) pont
282. § (2) bekezdés, (5) bekezdés b) pont

282. § (3) bekezdés b) pont
282. § (4) bekezdés
282/A. §
282/B. § az (5) bekezdés kivételével

•

szemérem elleni erőszak bűntette
megrontás bűntette
tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette
kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával
elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
üzletszerű kéjelgésre felhívásával elkövetett kerítés
bűntette
kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre
elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba
behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz)
kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad,
forgalomba hoz, kereskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy
az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
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16.

kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelme

B
C
Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
bűnszervezetben részvétel bűntette
263/C. (1) bekezdés
bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények
137. § 8. pont
terrorcselekmény bűntette
261. § a (6) bekezdés kivételével
emberkereskedelem bűntette
175/B. §
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
218. § (2) bekezdés a) pont
embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette
218. § (3) bekezdés c) pont
erőszakos közösülés bűntette
197. §
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20.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

korrupció

31.
32.

csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő
csalásokat is
33. bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára
mosása
34.
35.
36.
37.
38.
39.

pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is

283/A. § (1) bekezdés
283/B. §
261/A. § (3) bekezdés a) pont
263. §
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fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott
kereskedelme

282/C. §

•

21.
22.

kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés
bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz,
onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú
felhasználásra szánt termék kereskedelmével
összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
bűntette
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette
haditechnikai termékkel visszaélés bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
bűntette
vesztegetés vétsége és bűntette
befolyással üzérkedés bűntette
befolyás vásárlása bűntette
nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetés
vétsége és bűntette
nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés és
befolyás vásárlása bűntette
költségvetési csalás bűntette, a költségvetési
csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása ideértve a 2011. december
31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése bűntettét
bűnpártolás bűntette, amennyiben a
bűncselekményből származó előny biztosításában való
közreműködéssel követik el
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztásának vétsége
orgazdaság vétsége és bűntette
pénzhamisítás vétsége és bűntette
pénzhamisítás elősegítésének vétsége
hamis pénz kiadásának vétsége és bűntette
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19.

263/A. §
263/B. § (1) bekezdés b) pont
264/C. §
250–255. §
256. §
256/A. § (1) bekezdés
258/B–258/D. §
258/E. §
310. § (2)–(7) bekezdés, 310/A. §

244. § (2) bekezdés
303. §, 303/A. §
303/B. §
326. § bekezdés
304. §
304/A. §
306. §
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

60.
61.
62.
63.

számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétség és
bűntett
számítástechnikai rendszer védelmét biztosító
technikai intézkedés kijátszásának vétsége
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a környezetkárosítás vétsége és bűntette
veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett
növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
természetkárosítás vétsége és bűntette
hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és
bűntette
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és
embercsempészés vétsége és bűntette
tartózkodáshoz
szándékos emberölés, súlyos testi sértés
emberölés bűntette
erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
testi sértés bűntette
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bek. szerinti eredményt kivéve
közlekedés biztonsága elleni bűntett
vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
bűntette
közúti veszélyeztetés bűntette
ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
emberi test tiltott felhasználása vétsége és bűntette
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes
kényszerítés bűntette
megfosztás és túszejtés
személyi szabadság megsértése bűntette
emberrablás bűntette
jogellenes fogvatartás bűntette
rasszizmus és idegengyűlölet
lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének
bűntette
közösség tagja elleni erőszak bűntette
közösség elleni izgatás bűntette
szervezett lopás vagy fegyveres rablás
rablás bűntette
kifosztás bűntette

300/C. §
300/E. §
280. §
281. §
281/A. §
218. §
166. § a (4) bekezdés kivételével
167. §
170. § az (1), (5) és (7) bekezdés kivételével
171. § (3) bekezdés
184. § (2) bekezdés
185. § (2) bekezdés
186. § (2) bekezdés
188. § (2)–(3) bekezdés
173/I. §
174. §
175. §
175/A. §
228. §
174/A. §
174/B. § a (3) bekezdés kivételével
269. §
321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés b)–c)
pont
322. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés b) pont
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56.
57.
58.
59.

számítógépes bűncselekmények
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40.

•
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65.
66.
67.

kulturális javak - ideértve a régiségeket és
műtárgyakat is - tiltott kereskedelme
csalás

zsarolás és védelmi pénz szedése
termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése

73.
74.
75.
76.

hivatalos okmányok hamisítása és azzal való
kereskedés

77.
78.
79.
80.
81.
82.

fizetőeszközök hamisítása

83.
hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
85. nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme

hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás
bűntette
visszaélés okirattal vétsége
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette
jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége és
bűntette (előállít, forgalomba hoz)
pénzhamisítás bűntette és vétsége
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának
vétsége
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
vétsége és bűntette

216/B. §
318. §
310. §

310/A. §
323. §
174. §
329. §
329/A. §
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69.
70.
71.
72.

kulturális javakkal visszaélés bűntette
csalás vétsége és bűntette
költségvetési csalás vétsége és bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás
vétségét és bűntettét, valamint a munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás vétségét és
bűntettét
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
zsarolás bűntette
kényszerítés bűntette
bitorlás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése vétsége és bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása
vétsége és bűntette
jogkezelési adat meghamisítása vétsége
iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége és
bűntette
közokirat-hamisítás vétsége és bűntette

326. § (3) bekezdés b)–c) pontjai

•

68.

orgazdaság egyes esetei
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64.

329/B. §
329/C. §
329/D. §
274. §
275. §
277. §
277/A. §
311/B. §
304. §
313/B. §
313/C. § a (7) bekezdés kivételével

84.

radioaktív anyaggal visszaélés bűntette

264. §
26821
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86.

92.

költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011.
december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét
orgazdaság bűntette
erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
közveszély okozás vétsége és bűntette
robbanóanyag/robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás bűntette
a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények

94.
95.
96.
97.

légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése bűntette
rombolás bűntette
közveszélyokozás bűntette
közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette
közlekedési bűncselekmények

87.
88.
89.
90.
91.

lopott gépjárművek kereskedelme
erőszakos közösülés
gyújtogatás

a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
93. légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
szabotázs

olyan magatartás, amely sérti a közúti közlekedés
szabályait, beleértve a vezetési- és pihenőidőre,
valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó
rendelkezések megszegését
98. csempészet
99.

szellemi tulajdonjogok megsértése

102.

bűncselekménnyel okozott kár

103. lopás

szándékos emberölés és súlyos testi sértés sorában az
e mellékletben felsorolt bűncselekmények
azon bűncselekmények, amelyek tényállási elemeiben
az érték, kár, vagyoni hátrány, illetőleg a
bevételcsökkenés szerepel
lopás vétsége és bűntette

326. § (3)–(6) bekezdés
197. §
198. §
259. §
324. § (4) bekezdés c) pont
154. § és a 165. § kivételével
262. §
142. §
259. § (1)–(3) bekezdés
260. § (1)–(4) bekezdés
Btk. XIII. fejezet

310. §
329/A. §
271/A. §

316. §
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100. személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy
elleni erőszakos cselekmények, beleértve a
sporteseményeken elkövetett erőszakos
cselekményeket
101.

költségvetési csalás vétsége és bűntette ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt csempészet
vétségét és bűntettét
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése vétsége és bűntette
rendbontás vétsége és bűntette

310. § (2)–(7) bekezdés

•
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110.

111.
112.
113.

nemzetközi bíróság előtt elkövetett
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg
kettős felhasználású termékkel visszaélés
természetkárosítás
költségvetési csalás vétsége és bűntette, ideértve a
2011. december 31-ig hatályban volt csempészet
vétségét és bűntettét
költségvetési csalás vétsége és bűntette,
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
bűncselekményét
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztásának vétsége
továbbá gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia sorában felsorolt
bűncselekmények

249/B. §
261/A. §
263/B. §
281. §
310. §
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108.
109.

214/A. §

•

106.
107.

jogellenes belföldi tartózkodás elősegítése
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104. az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI.
címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő
kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó
állam által megállapított bűncselekmények
105.

310. §
310/A. §

303. §, 303/A. §
303/B. §
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TANÚSÍTVÁNY
A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB
tanácsi kerethatározat 4. cikkében előírt
a)

b)

*

Kibocsátó állam: ...........................................................................................................................................

*

Végrehajtó állam: ..........................................................................................................................................

A pénzbüntetést megállapító határozat kibocsátó hatóság:
Hivatalos neve: ..............................................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................... ......................................
.........................................................................................................................................................................
Ügyiratszám (...) ............................................................................................................................................
Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám) ..................................................................................... ...............
Faxszám (országhívószám) (körzetszám) ......................................................................................... .............
E-mail (ha rendelkezésre áll) .........................................................................................................................
A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: .....................................................
.........................................................................................................................................................................
Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a
végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további
felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll,
e-mail cím)……………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................
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c)

•
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A kibocsátó államban a pénzbüntetést megállapító határozat végrehajtásáért felelős hatóság (amennyiben
eltér a b) pontban szereplő hatóságtól):
Hivatalos neve: ............................................................................................................. .................................
.........................................................................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................... ......................................
.........................................................................................................................................................................
Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám) ....................................................................................................
Faxszám (országhívószám) (körzetszám) ....................................................................................... ...............
E-mail (ha rendelkezésre áll) ...................................................................................................... ...................
A végrehajtásért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: ..................................
.........................................................................................................................................................................
Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a
végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további
felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll,
e-mail cím).......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

d)

Amennyiben a pénzbüntetést megállapító határozatok továbbítása a kibocsátó államban valamely
központi hatóság hatáskörébe tartozik:
A központi hatóság neve: ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy, szükség szerint (beosztás/rang és név): ..................................................................
........................................................................................................................................................................
Címe:
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ügyiratszám ................................................................................................................. ..................................
Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám) ..................................................................................... ...............
Faxszám: (országhívószám) (körzetszám) ......................................................................................................
E-mail (ha rendelkezésre áll):.........................................................................................................................
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Azon hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni (amennyiben a c) és/vagy d)
pontokat kitöltötték):
□

A b) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ..........................................................................................

□

A c) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ..........................................................................................

□

A d) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ..........................................................................................

f)

A pénzbüntetést megállapító határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó
információ:
1. T e r m é s z e t e s s z e m é l y e s e t é n
Név: ........................................................................................................................ ........................................
Utónév (Utónevek): .......................................................................................................... .............................
Leánykori név (szükség szerint): ...................................................................................................................
Felvett nevek (szükség szerint): .....................................................................................................................
Nem: .................................................................................................................................................. .............
Állampolgárság: ................................................................................................ .............................................
Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (amennyiben rendelkezésre áll): ......
Születési idő: ..................................................................................................................................................
Születési hely: ............................................................................................................. ...................................
Utolsó ismert lakcím: ......................................................................................................................... ............
........................................................................................................................................................................
A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll): ............................
........................................................................................................................................................................
a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a személynek, akivel
szemben a határozatot hozták, abban az államban van a szokásos tartózkodási helye, kérjük, adja meg a
következő kiegészítő információkat:
A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely: ........................................................................
....................................................................................................................................................... ..................
........................................................................................................................................................................
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b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben
a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő
kiegészítő információkat:
A személy vagyonának leírása: ......................................................................................................................
A személy vagyonának fellelhetősége: ..........................................................................................................
c) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben
a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő
kiegészítő információkat:
A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: ................................................................................
A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: .....................................................................
2. J o g i s z e m é l y e s e t é n :
Név: ....................................................................................................................... .........................................
Jogi személy formája: ....................................................................................................... .............................
Bejegyzési szám (amennyiben rendelkezésre áll) (7): ...................................................................................
Bejegyzett székhely (amennyiben rendelkezésre áll) (1): ..............................................................................
A jogi személy címe: .....................................................................................................................................
a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel
szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a
következő kiegészítő információkat:
A jogi személy vagyonának leírása: .......................................................................................... ....................
A jogi személy vagyonának fellelhetősége: ................................................................................... ................
........................................................................................................................................................................
b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel
szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük adja meg a
következő kiegészítő információkat:
A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: .........................................................................
A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: .............................................................
........................................................................................................................................................................

(7 ) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a jogi személynek a bejegyzett székhelye, amellyel
szemben a határozatot hozták, ebben az államban található, a bejegyzési számot és a bejegyzett székhelyet fel kell tüntetni.
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A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be):
□

i) A kibocsátó állam bíróságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott
határozata

□

ii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény
tárgyában hozott határozata. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy
valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

□

iii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának olyan cselekmény tekintetében hozott határozata,
amely a kibocsátó állam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő. Megerősítést nyert, hogy az
érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel
rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.
iv) Valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak a iii. pontban említett
határozatra vonatkozóan hozott határozata.
A határozat kelte: ...........................................................................................................................................
A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: .............................................................................................
A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................
A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet(eket)
és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével):

□
□

□
□

i) Bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg.
Összeg: ...........................................................................................................................................................
ii) Ugyanazon határozat által a sértett javára megállapított kártérítés, amennyiben a sértett az eljárásban
nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőügyi hatáskörében jár el.
Összeg: ..................................................................................................................... ......................................
iii) A határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg.
Összeg: ..................................................................................................................... ......................................
iv) Ugyanazon határozat által megállapított, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek
fizetendő pénzösszeg.
Összeg:
.........................................................................................................................................................................
A pénzbüntetés teljes összege a pénznem megjelölésével: ...........................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. A bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és körülmények leírása, az
elkövetés idejét és helyét is beleértve: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .............................
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat alapjául szolgáló törvényi
rendelkezések/törvénykönyv: ................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ........................................
3. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül egy vagy több
bűncselekménynek felel(nek) meg, kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:
□
□
□
□
□
□

bűnszervezetben részvétel;
terrorizmus;
emberkereskedelem;
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

□
□

vesztegetés;
csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i
egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is;
bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;
pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is;
számítógépes bűncselekmények;
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a
veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;
jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

□
□
□
□
□
□

szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

□

emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

□

emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;

□

rasszizmus és idegengyűlölet;

□

szervezett vagy fegyveres rablás;

□

kulturális javak - köztük régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme;

□

csalással kapcsolatos bűncselekmények;

□

zsarolás;

□

termékhamisítás és jogbitorlás;

□

közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés;

□

fizetési eszközök hamisítása;

□

hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

□

nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

□

lopott járművek kereskedelme;

□

erőszakos közösülés;

□

gyújtogatás;

□

a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

□

légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;

□

szabotázs,

□

a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési- és pihenőidőre, valamint a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;

□

csempészet;
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□

szellemi tulajdonjogok megsértése;

□

személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a
sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket;

□

bűncselekménnyel okozott kár;

□

lopás;

□

az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő
kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.
Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés
alapján elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos: .........
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban,
kérjük, adjon pontos leírást az érintett bűncselekményről(-ekről): ................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

h)

A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:
1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:
□ a) a határozat jogerős határozat
□ b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel
szemben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő,
bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.
2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli tárgyát képezte-e:
□ a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.
□ b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen
vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz
való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.
Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban - illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság
tudomása szerint bármely másik államban - már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni:
.........................................................................................................................................................................

i)

Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat
1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók
alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen
lehetőség:
□ Igen
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□ Nem
2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a
büntetés felső tétele):
□ Szabadságelvonás. Maximális időtartama: .................................................................................................
□ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama: ...........................................
□ Egyéb szankciók. Megnevezés: .............................................................................................. ....................
............................................................................................................................................... ..........................

j)

Az ügy lényeges körülményei (fakultatív információ): .................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .............................

k)

A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.
A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak megfelelő tartalmát
igazoló aláírása: ........................................................................................................... ....................
.........................................................................................................................................................................
Neve: ..............................................................................................................................................................
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): ................................................................................................................
Dátum: ...................................................................................................................... .....................................
Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)
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14. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

E törvény 156. §-a értelmében a tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

Kibocsátó és végrehajtó államok

Kibocsátó állam: …………………………………………………………………………………………………..
Végrehajtó állam: …………………………………………………………………………………………………

b)

A vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátó bíróság:
Hivatalos név: ………………………………………………………………………………………………………
Cím: ………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Ügyszám: …………………………………………………………………………………………………………...
Telefonszám (ország-előhívószám) (terület-/város-előhívószám): ………………………………………………...
Faxszám (ország-előhívószám) (terület-/város-előhívószám): …………………………………………………….
E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll): ……………………………………………………………………….
A bírósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Azon kapcsolattartó személy(ek) elérhetőségei, aki(k) további felvilágosítást tudnak adni a vagyonelkobzást
elrendelő határozat végrehajtásával vagy adott esetben a két vagy több végrehajtó államnak továbbított
vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásának összehangolásával vagy a végrehajtásból származó
pénzeszközök vagy vagyontárgyak a kibocsátó államnak történő megküldésével kapcsolatban (név,
beosztás/besorolás, telefonszám, faxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

c)

A kibocsátó államban a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásáért felelős hatóság (amennyiben eltér
a b) pontban szereplő bíróságtól):
Hivatalos név: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cím: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám (ország-előhívószám) (terület/város-előhívószám): ………………………………………………..
Faxszám (ország-előhívószám) (terület-/város-előhívószám): …………………………………………………...
E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll): ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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A végrehajtásért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Azon kapcsolattartó személy(ek) elérhetőségei, aki(k) további felvilágosítást tudnak adni a vagyonelkobzást
elrendelő határozat végrehajtásával vagy adott esetben a két vagy több végrehajtó államnak továbbított
vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásának összehangolásával vagy a végrehajtásból származó
pénzeszközöknek vagy vagyontárgyaknak a kibocsátó államnak történő megküldésével kapcsolatban (név,
beosztás/besorolás, telefonszám, faxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím): ……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

d)

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely
központi hatóság hatáskörébe tartozik:
A központi hatóság megnevezése: ...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó személy, amennyiben alkalmazandó (beosztás/besorolási fokozat és név):
………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cím: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ügyszám: ………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszám (ország-előhívószám) (terület-/város-előhívószám):
………………………………………………..
Faxszám (ország-előhívószám) (terület-/város-előhívószám): ……………………………………………………
E-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll): ……………………………………………………………………...

e)

A hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni (amennyiben a c) és/vagy d) pontokat
kitöltötték):
□ A b) pontban feltüntetett hatóságot a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
□ A c) pontban feltüntetett hatóságot a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
□ A d) pontban feltüntetett hatóságot a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...

f)

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat egy biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a
vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban
történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározat értelmében a végrehajtó
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államnak továbbított folytatását képezi, a biztonsági intézkedést elrendelő határozat azonosításához szükséges
információt meg kell adni (a biztonsági intézkedést elrendelő határozat kibocsátásának és továbbításának
dátuma, azon hatóság, amely részére a határozatot továbbították, hivatkozási szám, ha rendelkezésre áll):
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

g)

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozatot több mint egy végrehajtó államnak továbbították, a
következő információkat kell megadni:
1. A vagyonelkobzást elrendelő határozatot a következő egyéb végrehajtó államoknak továbbították (ország és
hatóság): …………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. A vagyonelkobzást elrendelő határozatot több mint egy végrehajtó államnak továbbították az alábbi ok miatt
(jelölje meg a megfelelő négyzetet):
2.1. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat egy vagy több meghatározott vagyontárgyat érint:
□ A vagyonelkobzást elrendelő határozatban foglalt különböző vagyontárgyak vélhetően különböző
végrehajtó államokban találhatók.
□ A meghatározott vagyontárgy elkobzása több mint egy állam területére kiterjedő fellépést tesz
szükségessé.
□ A vagyonelkobzást elrendelő határozatban foglalt meghatározott vagyontárgy vélhetően két vagy több
meghatározott végrehajtó állam egyikében található.
2.2. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat pénzösszegre vonatkozik:
□ Az érintett vagyonnal kapcsolatban nem került sor biztosítási intézkedés elrendelésére a 2003. július 22-i
2003/577/IB kerethatározat szerint.
□ A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagyon értéke valószínűsíthetően
nem elegendő a vagyonelkobzást elrendelő határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.
□ Egyéb ok(ok) (éspedig): ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

h) A vagyonelkobzást elrendelő határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó információ:
1. Természetes személy esetén:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………..
Keresztnév, keresztnevek: ………………………………………………………………………………………
Leánykori név (amennyiben alkalmazandó): …………………………………………………………………...
Felvett nevek (amennyiben alkalmazandó): …………………………………………………………………….
Nem: …………………………………………………………………………………………………………….
Állampolgárság: ………………………………………………………………………………………………...
Személyi azonosító szám vagy szociális biztonsági azonosító szám (amennyiben lehetséges): ………………
Születési idő: ……………………………………………………………………………………………………
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Születési hely: …………………………………………………………………………………………………...
Utolsó ismert lakcím: …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll): ……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………....
1.1. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat pénzösszegre vonatkozik:
A vagyonelkobzást elrendelő határozatot az alábbi okból továbbítják a végrehajtó államnak (jelölje meg a
megfelelő négyzetet):
 a) a kibocsátó állam alapos okkal feltételezi, hogy az a természetes személy, aki ellen a vagyonelkobzást
elrendelő határozatot kibocsátották vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban.
Kérjük adja meg a következő kiegészítő információkat:
Azon indokok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a természetes személynek vagyona/jövedelme van:
……………………………………………………………………………………………………………….
A természetes személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása: ...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
A természetes személy vagyonának/jövedelemforrásának fellelhetősége (amennyiben ez nem ismeretes,
legutóbbi ismert fellelhetősége): ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 b) nincsen olyan, az 1.1.a. pontban említett ésszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam megállapíthatná,
hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat mely tagállamnak küldhető meg, azonban a természetes
személynek, aki ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a szokásos tartózkodási helye
a végrehajtó államban található. Kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:
A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
1.2. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:
A vagyonelkobzást elrendelő határozatot az alábbi okból továbbítják a végrehajtó államnak (jelölje meg a
megfelelő négyzetet):
 a)

a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k) (lásd az i) pontot):

 b)

a kibocsátó állam joggal feltételezi, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat alá eső meghatározott
vagyontárgy(ak) egésze vagy annak egy része a végrehajtó államban található(k). Kérjük adja meg a
következő kiegészítő információkat:
Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban
található(k): …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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nincsen olyan, a b) pontban említett ésszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam megállapíthatná, hogy
a vagyonelkobzást elrendelő határozat mely tagállamnak küldhető meg, azonban a természetes
személynek, aki ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a szokásos tartózkodási
helye a végrehajtó államban található. Kérjük adja meg a következő kiegészítő információkat:
A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

2. Jogi személy esetén:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Jogi személy formája8: ........................................................................................................................... ........................
Nyilvántartási szám (amennyiben rendelkezésre áll): ………………………………………………………………...
A jogi személy nyilvántartott székhelye (amennyiben rendelkezésre áll): …………………………………………..
A jogi személy címe: .....................................................................................................................................................
2.1. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat pénzösszegre vonatkozik:
A vagyonelkobzást elrendelő határozatot az alábbi okból küldik meg a végrehajtó államnak (jelölje meg a
megfelelő négyzetet):
 a) a kibocsátó állam joggal feltételezi, hogy az a jogi személy, amely ellen a vagyonelkobzást elrendelő
határozatot kibocsátották vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban. Kérjük adja meg
a következő kiegészítő információkat:
Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a jogi személynek vagyona/jövedelme van: ……………..
………………………………………………………………………………………………………………..
A jogi személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása: ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
A jogi személy vagyonának/jövedelemforrásának fellelhetősége (amennyiben ez nem ismeretes, legutóbbi
ismert fellelhetősége): …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

 b)

nincsen olyan, az a) pontban említett ésszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam megállapíthatná,
hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat mely tagállamnak küldhető meg, azonban a jogi személynek,
amely ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a nyilvántartott székhelye a végrehajtó
államban található. Kérjük adja meg a következő kiegészítő információkat:
A végrehajtó államban nyilvántartott székhely: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

8

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozatot azért küldik meg a végrehajtó államnak, mert annak a jogi személynek a
nyilvántartott székhelye, amely ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, ebben az államban található, úgy a nyilvántartási
számot és a nyilvántartott székhelyet fel kell tüntetni.
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2.2. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghatározott vagyontárgy(ak)ra vonatkozik:
A vagyonelkobzást elrendelő lefoglalási határozatot az alábbi okból továbbítják a végrehajtó államnak
(jelölje meg a megfelelő négyzetet):
 a)

a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k) (lásd az i) pontot):

 b)

a kibocsátó állam joggal feltételezi, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat alá eső meghatározott
vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k). Kérjük, adja meg a következő kiegészítő
információkat:
Az okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a vagyon a végrehajtó államban található: ………………..
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 c)

nincsen olyan, a 2.1.b. pontban említett ésszerű indok, amely alapján a kibocsátó állam megállapíthatná,
hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat mely tagállamnak továbbítható, azonban a jogi személynek,
amely ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a nyilvántartott székhelye a végrehajtó
államban található. Kérjük adja meg a következő kiegészítő információkat:
A végrehajtó államban nyilvántartott székhely: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

i. A vagyonelkobzást elrendelő határozat
A vagyonelkobzást elrendelő határozat kelt (dátum) -án/-én.: .....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
A vagyonelkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedett (dátum) -án/-én.: .............................................................
A vagyonelkobzást elrendelő határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll): ………………………...
1. A vagyonelkobzást elrendelő határozatra vonatkozó információk
1.1. Kérjük (a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével) jelezze, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat az
alábbiak közül melyekre vonatkozik:
 pénzösszegre
A végrehajtó államban a végrehajtás tárgyát képező összeg a pénznem megjelölésével (számmal és betűvel):
.........................................................................................................................................................................................
A végrehajtás tárgyát képező teljes összeg a pénznem megjelölésével (számmal és betűvel):
.........................................................................................................................................................................................
 meghatározott vagyontárgy(ak)ra
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A meghatározott vagyontárgy(ak) leírása:....................................................................................................................
.................................................................................................................................... .....................................................
A meghatározott vagyontárgy(ak) fellelhetősége (amennyiben ez nem ismeretes, legutóbbi ismert fellelhetősége):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Amennyiben a meghatározott vagyontárgy(ak) elkobzása egynél több végrehajtó állam területére kiterjedő
fellépést tesz szükségessé, a fellépés leírása: ................................................................................................... .............
.........................................................................................................................................................................................
1.3. A bíróság az alábbi kérdésekről határozott a vagyonnal kapcsolatban (kérjük, a megfelelő négyzet(ek)
megjelölésével jelezze):
 i. a jövedelem bűncselekményből származik, vagy értéke az ilyen jövedelemmel részben vagy egészben
megegyező,
 ii. ilyen bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak,
 iii. az alábbi a) b) és c) pontban meghatározott kiterjesztett vagyonelkobzásnak a kibocsátó államban történő
alkalmazása eredményeképpen elkobzás alá esik. A határozat alapjául szolgál, hogy a Bíróságnak meghatározott
tények alapján teljes mértékben az a meggyőződése, hogy a szóban forgó vagyon a következőkből származik:
□ a) az elítélt személy által a szóban forgó bűncselekményért történő elítélését megelőző időszakban elkövetett
bűncselekményekből, amelyeket a Bíróság ésszerűnek tekint az egyedi eset körülményei között, vagy
□ b) az elítélt személy által a szóban forgó bűncselekményért történő elítélését megelőző időszakban elkövetett
hasonló bűncselekményekből, amelyeket a Bíróság ésszerűnek tekint az egyedi eset körülményei között, vagy
□ c) az elítélt személy által elkövetett bűncselekményből, és bebizonyosodott, hogy a vagyon értéke
aránytalanul magas az érintett személy jogszerű jövedelméhez képest.



iv. elkobzás alá esik a kibocsátó állam jogának bármely egyéb, a kiterjesztett vagyonelkobzással
kapcsolatos rendelkezése értelmében.

Amennyiben kettő vagy több elkobzási kategória érintett, kérjük, részletezze, mely vagyonnak mely kategória
szerinti elkobzására kerül sor: ............................................................................................. .................................
................................................................................................................................................................................
2.

A vagyonelkobzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(eke)t érintő információk:

2.1.

A vagyonelkobzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények
összefoglalása és körülmények leírása, az elkövetés idejét és helyét is beleértve
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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2.2.

A vagyonelkobzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(ek) természete és jogi minősítése és a
határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2.3.

Amennyiben alkalmazandó, az alábbiak közül kérjük jelöljön meg egy vagy több bűncselekményt, amely a
fenti 2.2. pontban meghatározott bűncselekménnyel vagy bűncselekményekkel kapcsolatos, ha a
bűncselekmény(ek) a kibocsátó államban maximálisan legalább 3 évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető(k) (kérjük, a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével jelezze):
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

bűnszervezetben való részvétel;
terrorizmus;
emberkereskedelem;
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;
korrupció;
csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő
csalásokat is;
a bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;
pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is;
számítógépes bűncselekmények;
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a
veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz;
szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;
emberrablás, jogellenes fogvatartás és túszejtés;
rasszizmus és idegengyűlölet;
szervezett vagy fegyveres rablás;
kulturális javak, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat, tiltott kereskedelme;
csalás;
befolyással üzérkedés és zsarolás;
termékhamisítás és szabadalombitorlás;
hivatalos okiratok hamisítása és az azokkal való kereskedelem;
fizetőeszközök hamisítása;
hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;
nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;
lopott gépjárművek kereskedelme;
erőszakos közösülés;
gyújtogatás;
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□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;
□ légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése;
□ szabotázs.
2.4. Amennyiben a 2.2. pontban felsorol, vagyonelkobzást elrendelő határozathoz vezető bűncselekmény(ek) nem a
2.3. pontban leírt bűncselekményeket valósítja/valósítják meg, kérjük írja le pontosan az érintett bűncselekmény(eke)t
(a leírás magában foglalja a tényleges érintett bűncselekményt (például a jogi minősítéssel szemben)):
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
j) Vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások:
Jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a vagyonelkobzás elrendelő határozat meghozatalát
eredményező tárgyaláson:
1. □ Igen, az érintett személyesen jelen volt a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező
tárgyaláson.
2. □ Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező
tárgyaláson.
3. Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:
□ 3.1a. az érintettet személyesen idézték ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a
kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett, és értesítették arról, hogy a
határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.1b. az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a
tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett,
mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és
tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
□ 3.2. az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által
kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyaláson a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az
érintett személy védelmét a tárgyaláson;
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VAGY
□ 3.3. a határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten
tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely
lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat
megváltoztatásához vezethet, valamint
□ az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,
VAGY
□ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.
4. Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel
teljesülésének módjáról:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
k)

Átváltás és vagyon továbbítása
1. Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat iránti kérelem meghatározott vagyontárgyat érint,
kérjük jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e, hogy az elkobzást a végrehajtó állam a vagyon
értékével megegyező pénzösszeg-fizetési kötelezettség formájában teljesítse.
□ Igen
□ Nem
2 Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat pénzösszeget érint, kérjük jelezze, hogy
vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából származó pénzen kívül más vagyon is továbbítható-e
a kibocsátó államnak.
□ Igen
□ Nem

1) Alternatív intézkedések, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat
1.
Kérjük jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e, hogy a végrehajtó állam alternatív intézkedéseket
alkalmazzon abban az esetben, ha a határozat teljes mértékű vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:
□ Igen
□ Nem
2.
Amennyiben igen, kérjük jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege, a maximálisan
kiszabható büntetés):
□ Fogvatartás. Maximális időtartama: ................................................................................................................
□ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama: ................................................
□ Egyéb szankciók. Megnevezés:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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m)

Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..............................
...............................................................................................................................................................................

n)

A vagyonelkobzást elrendelő határozat a tanúsítvány mellékletét képezi.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának pontosságát igazoló
aláírása:
.........................................................................................................................................................................................
Név: ……................................................................................................................................................. .......................
A betöltött tisztség (beosztás/besorolási fokozat): ........................................................................................................
Dátum: ...................................................................................................................... .....................................................
Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll):
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15. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i
2009/371/IB tanácsi határozat mellékletében megjelölt bűncselekményfajták
megfeleltetése a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) alapján
1

2

3

4

5

6

A
B
Az Európai Rendőrségi
Az egyes bűncselekményfajtákhoz
Hivatal (Europol)
tartozó Btk. tényállások megnevezése
létrehozásáról szóló
2009/371/IB Tanács
határozatának mellékletében
megjelölt
bűncselekményfajták
szándékos emberölés, súlyos népirtás bűntette
emberölés bűntette
testi sértés
erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
öngyilkosságban közreműködés
bűntette
magzatelhajtás bűntette
testi sértés vétsége és bűntette
emberi szervek és szövetek
emberi test tiltott felhasználása
tiltott kereskedelme
bűntette
emberkereskedelem bűntette

emberrablás, személyi
szabadság megsértése,
megfosztás és túszejtés

rasszizmus és
idegengyűlölet

szervezett rablás

kényszerítés bűntette
személyi szabadság megsértése
bűntette
emberrablás bűntette
jogellenes fogvatartás bűntette
apartheid bűntette
a lelkiismereti és vallásszabadság
megsértése bűntette
közösség tagja elleni erőszak
bűntette
közösség elleni izgatás bűntette
a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása bűntette
bűnszövetségben vagy csoportosan
elkövetett rablás bűntette
kifosztás bűntette
jármű önkényes elvétele bűntette
egyes esetei

7

C
Az egyes bűncselekményfajtákhoz
tartozó Btk. tényállások törvényhelye

155. §
166. § (1)–(3) bekezdés
167. §
168. §
169. § (2) bekezdés c) pont
170. § (2)–(6) bekezdés
173/I. §
175/B. § (2) bekezdés e) pont,
(3) bekezdés b) pont,
(4) bekezdés, (5) bekezdés a) pont
174. §
175. §
175/A. § (1)–(5) és (7) bekezdés
228. §
157. §
174/A. §
174/B. § (1)–(2) bekezdés
269. §
269/C. §
321. § (3) bekezdés c) pont és (4)
bekezdés c) pont
322. § (2) bekezdés b) pont és (3)
bekezdés b) pont

327. § (2) bekezdés b) pont és (3)
bekezdés
kulturális javak - ideértve a
visszaélés kulturális javakkal bűntette 216/B. §
régiségeket és műtárgyakat is orgazdaság bűntett egyes esetei
326. § (3) bekezdés b)–c) pont
- tiltott kereskedelme
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8

9
10

11

csalással kapcsolatos
bűncselekmények

zsarolás és védelmi pénz
szedése
iparjogvédelmi jog
megsértése és
termékhamisítás

hivatalos okmányok
hamisítása és hamisított
okirattal való kereskedés

2011. december 31-ig hatályban volt
jogosulatlan gazdasági előny
megszerzése bűntette
csődbűncselekmény vétsége és
bűntette
rossz minőségű termék forgalomba
hozatala bűntette
minőség hamis tanúsítása bűntette
a fogyasztó megtévesztése vétsége
hitelezési csalás bűntette
gazdálkodó szervezet vezető állású
személyének visszaélése vétsége
saját tőke csorbítása bűntette
bennfentes kereskedelem bűntette
tőkebefektetési csalás bűntette
piramisjáték szerezése bűntette
költségvetési csalás
2011. december 31-ig hatályban volt
adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt
munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétsége és
bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt
Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése vétsége és
bűntette
sikkasztás vétsége és bűntette
csalás vétsége és bűntette
hűtlen kezelés vétsége és bűntette
önbíráskodás bűntette
zsarolás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok megsértése
vétsége és bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok védelmét biztosító
műszaki intézkedés kijátszása vétsége
és bűntette
jogkezelési adat meghamisítása
vétsége
iparjogvédelmi jogok megsértése
vétsége és bűntette
áru hamis megjelölése bűntette
közokirat-hamisítás vétsége és
bűntette
hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
visszaélés okirattal vétsége
egyedi azonosító jel meghamisítása
bűntette
jövedékkel visszaélés elősegítésének
vétsége és bűntette egyes esetei
(előállít, forgalomba hoz)
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290. § (1)–(4) bekezdés
292. § (1)–(2) bekezdés, 293. §
295. § (1) bekezdés
296/A. §
297/A. §
298/A. §
298/B. §
299/A. §
299/B. §
299/C. §
310. §

317. §
318. §
319. §
273. § (1)–(2) bekezdés
323. §

329/A. §

329/B. § (1)–(3) bekezdés
329/C. §
329/D. §
296. §
274. §
275. §
277. § (1) bekezdés
277/A. §
311/B. §
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14

15

16
17
18

19

•
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pénz és más fizetőeszközök
hamisítása

számítógépes bűnözés

korrupció

fegyverek, lőszerek és
robbanóanyagok tiltott
kereskedelme

pénzhamisítás bűntette
pénzhamisítás elősegítése vétsége
hamis pénz kiadása vétsége és bűntette
bélyeghamisítás bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
hamisítása vétsége
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
hamisítás elősegítése vétsége
számítástechnikai rendszer és adatok
elleni bűncselekmény vétsége és
bűntette
számítástechnikai rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés
kijátszása vétsége
vesztegetés vétsége és bűntette
vesztegetés feljelentésének
elmulasztása bűntette
befolyással üzérkedés bűntette
befolyás vásárlása bűntette
közérdekű bejelentő üldözése
vétsége
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
vétsége és bűntette
befolyással üzérkedés és befolyás
vásárlása nemzetközi
kapcsolatban bűntette
vesztegetés feljelentésének
elmulasztása nemzetközi
kapcsolatban bűntette
nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése bűntette (lőfegyver,
lőszer, robbanóanyag, robbantószer,
ezek felhasználására szolgáló
készülék, egyéb katonai célú
felhasználásra szánt termék)
visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel bűntette
visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel
bűntette
visszaélés haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetőleg kettős
felhasználású termékkel bűntette
visszaélés nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel vétsége és bűntette
természetkárosítás bűntette

veszélyeztetett állatfajok
tiltott kereskedelme
veszélyeztetett növényfajok természetkárosítás bűntette
és fajták tiltott kereskedelme
környezettel kapcsolatos
állatkínzás vétsége és bűntette
környezetkárosítás vétsége és
bűncselekmények
bűntette
természetkárosítás bűntette
a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése vétsége és bűntette
hormontartalmú anyagok és
más, növekedésserkentők
tiltott kereskedelme

304. § (1)–(3) bekezdés
304/A. §
306. §
307. § (1)–(3) bekezdés, 308. §
313/B. §
313/D–313/E. §
300/C. §
300/E. § (1) és (2) bekezdés
250–255/A. §
255/B. § (1) bekezdés
256. §
256/A. § (1) bekezdés
257. §
258/B–258/D. §
258/E. §
258/F. §

261/A. § (3) bekezdés a) pont
263. §
263/A. §
263/B. § (1)–(4) bekezdés
264/C. § (1)–(4) és (7) bekezdés
281. § (1)–(3) bekezdés
281. § (1)–(3) bekezdés
266/B. §
280. § (1)–(3) bekezdés
281. § (1)–(3) bekezdés
281/A. § (1)–(3) bekezdés
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20

terrorizmus

21

emberkereskedelem,
embercsempészet

22

tiltott kábítószerkereskedelem

23

nukleáris és radioaktív
anyagokkal kapcsolatos
bűncselekmények

24

25

terrorcselekmény bűntette
légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű
hatalomba kerítése bűntette
emberkereskedelem bűntette
beutazási és tartózkodási tilalom
megsértése vétsége
jogellenes belföldi tartózkodás
elősegítése vétsége
embercsempészés bűntette
visszaélés kábítószerrel bűntette

visszaélés radioaktív anyaggal
vétsége és bűntette
visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével bűntette
visszaélés atomenergia alkalmazásával
bűntette
pénzmosási tevékenységek
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztása vétsége
gépjárművekkel kapcsolatos a gépjárműre vagy gépjárművekre
elkövetett
bűncselekmények
a) lopás vétsége és bűntette
b) sikkasztás vétsége és bűntette
c) csalás vétsége és bűntette
d) orgazdaság vétsége és bűntette
e) hitelsértés vétsége
f) jármű önkényes elvétele bűntette

•
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261. § (kivéve a (3), a (6) és a (9)
bekezdést)
262. § (1)–(3) bekezdés
175/B. § (1)–(5) bekezdés
214. §
214/A. §
218. § (1)–(3) bekezdés
282. § (2) bekezdés a) és b) pont,
282. § (3) bekezdés a) és b) pontja
(amennyiben a cselekményt jelentős
mennyiségű kábítószer termesztése,
előállítása céljából követik el)
282/A. § (1)–(5) bekezdés
282/B. § (2) bekezdés a)–c) pontok
282/B. § (3) bekezdés a)–b) pontok,
282/B. § (4) bekezdés
(amennyiben a bűncselekményt jelentős
mennyiségű kábítószer előállítása,
termesztése, forgalomba hozatala vagy
kereskedelme céljából követik el)
282/B. § (6) bekezdés
282/C. § (2)–(4) bekezdés
264. §
264/A. §
264/B. §
303–303/A. §
303/B. §

316. §
317. §
318. §
326. §
330. §
327. §
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2012. évi CLXXXI. törvény
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl,
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal
összefüggõ módosításáról*
Az Országgyûlés a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserében való magyar
részvétel szabályairól a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E törvény alkalmazásában:
1. figyelmeztetõ jelzés: a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról,
mûködtetésérõl és használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: SIS II Rendelet) 3. cikk a) pontja szerint a Schengeni Információs Rendszer második
generációjába bevitt személyes, továbbá az e törvényben meghatározott tárgyakra vonatkozó adatok
összessége, amely az illetékes hatóságok számára lehetõvé teszi, hogy egy foganatosítandó egyedi intézkedés
céljából valamely személyt vagy tárgyat azonosítsanak;
2. figyelmeztetõ jelzések közötti kapcsolat: a SIS II-be bevitt egy vagy több figyelmeztetõ jelzés között a SIS II Rendelet
37. cikke alapján létrehozott összefüggés;
3. jelzéskezelési mûvelet: figyelmeztetõ jelzések és kiegészítõ adatok SIS II-ben történõ elhelyezése, módosítása
– ideértve a lejárati idõ meghosszabbítását is – és törlése;
4. jelzéskezelõ: az az adatkezelõ hatóság vagy szerv, amely a rá vonatkozó törvény szerint általa kezelt
adatállományból vagy egyedi adatok alapján jelzéskezelési mûvelet végzésére jogosult;
5. kiegészítõ adat: a SIS II Rendelet 3. cikk c) pontja alapján a SIS II-ben elhelyezett fénykép és ujjnyomat, továbbá
az európai elfogatóparancsnak, valamint fordításának elektronikus példánya vagy digitalizált képe;
6. kiegészítõ információ: a SIS II Rendelet 3. cikk b) pontjában meghatározott információ;
7. megjelölés: a 6–7. § és a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti figyelmeztetõ jelzéshez csatolt megjegyzés, amellyel
a SIS II-ben részt vevõ állam azt jelzi, hogy a figyelmeztetõ jelzés alapján végrehajtandó intézkedést a területén
nem hajtja végre, mert az nemzeti jogával, nemzetközi kötelezettségeivel vagy alapvetõ nemzeti érdekeivel nem
egyeztethetõ össze;
8. N.SIS II: a SIS II magyar nemzeti rendszere, amely a következõ részekbõl áll:
a)
a SIS II Rendelet 4. cikk a) pontjában meghatározott SIS II adatbázist támogató funkcióval (a továbbiakban:
CS.SIS) kommunikáló nemzeti központ;
b)
az NS.CP-n keresztül a CS.SIS-szel kapcsolatban álló jelzéskezelõk, valamint a SIS II-ben kezelt adatokhoz
hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ szervezetek informatikai rendszerei;
c)
a SIRENE Iroda informatikai rendszere;
d)
a központi SIS II adatbázissal megegyezõ adattartalmú nemzeti másolat, valamint technikai másolatok, és
e)
a nemzeti infokommunikációs gerinchálózat;
9. NS.CP: az N.SIS II központi informatikai alkalmazása, amely biztosítja a jelzéskezelõk, a SIRENE Iroda, valamint
az arra jogosult magyar hatóságok számára a SIS II Rendelet 4. cikk a) pontjában meghatározott SIS II adatbázis
és a CS.SIS elérését;
10. N.SIS II Hivatal: az a Kormány által a SIS II Rendelet 7. cikk (1) bekezdése alapján rendeletben kijelölt hatóság, amely
ellátja a SIS II Rendeletben és az e törvényben számára meghatározott feladatokat;
11. Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II): a SIS II Rendelet elõírásaira figyelemmel létrehozott
információs rendszer, amely az alábbi részekbõl áll:
a)
a CS.SIS, valamint egységes nemzeti interfész;
b)
a SIS II Rendelet 4. cikk b) pont szerinti, a SIS II adatbázisának teljes másolatából álló nemzeti másolattal
mûködõ magyar nemzeti alrendszer;
c)
a többi SIS II-t alkalmazó állam nemzeti rendszerei, valamint
d)
a SIS II Rendelet 4. cikk c) pont szerinti kommunikációs infrastruktúra;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.
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12. SIRENE Iroda: a kiegészítõ információk cseréjének biztosításáért és a SIS II-be bevitt adatok
minõségellenõrzésének koordinálásáért felelõs, a SIS II Rendelet 7. cikk (2) bekezdésének megfelelõ hatóság,
amely ellátja a SIS II Rendeletben és az e törvényben számára meghatározott feladatokat;
13. találat: a SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ által végzett lekérdezés során bevitt
adatnak megfelelõ, a SIS II-ben talált figyelmeztetõ jelzés, amely alapján további intézkedésnek van helye;
14. SIRENE Kézikönyv: az Európai Bizottság határozata a SIRENE Kézikönyvnek és a Schengeni Információs Rendszer
második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadásáról.

2. Az N.SIS II Hivatal
2. §

(1) Az N.SIS II Hivatal
a) felelõs a nemzeti másolat adatbázisában szereplõ adatok kezeléséért, valamint a technikai másolatok folyamatos
frissítéséért,
b) biztosítja az NS.CP, a nemzeti másolat és az NS.CP és a CS.SIS közötti kommunikációs infrastruktúra folyamatos
mûködésének és biztonságának technikai és személyi feltételeit, valamint a Kormány rendeletében
meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltató útján a jelzéskezelõk és az N.SIS II. Hivatal közötti
folyamatos adatkapcsolatot,
c) biztosítja a SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ szervezeteknek a SIS II
adatbázisához történõ hozzáférését e törvény és a rájuk vonatkozó jogszabályok keretei között,
d) gondoskodik a jelzéskezelõk és a SIRENE Iroda által figyelmeztetõ jelzésként, kiegészítõ adatként vagy
megjelölésként továbbított adatoknak a központi SIS II adatbázisban történõ azonnali elhelyezésérõl,
e) az 5. § (4)–(9) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint haladéktalanul értesíti a figyelmeztetõ jelzés elhelyezését
kezdeményezõ jelzéskezelõt, ha a CS.SIS-be történõ adattovábbítás során észleli, hogy az érintett személyre vagy
tárgyra már létezik egy másik figyelmeztetõ jelzés a SIS II-ben (a továbbiakban: többszörös jelzéselhelyezés),
f) vezeti a 37. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartást (naplót),
g) gondoskodik az N.SIS II Hivatal munkatársainak és az általa megbízott adatfeldolgozóknak az adatbiztonságról
és az adatvédelmi szabályokról történõ képzésérõl,
h) tevékenységével összefüggõen gondoskodik az adatbiztonsági követelmények betartásáról,
i) az NS.CP közvetlen felhasználói felületén (a továbbiakban: NS.CP Portál) keresztül jogszabályban meghatározott
feltételek szerint biztosítja,
ia)
a jelzéskezelési mûveletek elvégezhetõségét,
ib) a figyelmeztetõ jelzésekhez kapcsolódó értesítések, a megjelölések, a figyelmeztetõ jelzések közötti
kapcsolatok, illetve az egymással összeegyeztethetetlen figyelmeztetõ jelzések kezelését,
ic)
a CS.SIS-bõl és a nemzeti másolatból való közvetlen lekérdezést, valamint
j) felügyeli, hogy az NS.CP útján adatkezelésre jogosult szervezetek e tevékenységüket a jogszabályoknak és a SIS II
technikai követelményeinek megfelelõen végezzék.
(2) Ha a többszörös jelzéselhelyezéssel érintett figyelmeztetõ jelzések egymással nem összeegyeztethetõk és több
jelzéskezelõt érintenek, vagy nemzetközi egyeztetést tesznek szükségessé, az N.SIS II Hivatal az érintett jelzéskezelõ
mellett haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát is.
(3) Az N.SIS II Hivatal az N.SIS II-vel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy
kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg, kivéve, ha e korlátozás alól a nemzeti adatvagyon
körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló törvényben meghatározottak szerint egyedi
felmentést kap.
(4) Az N.SIS II Hivatal az (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását
szabályozó törvények alapján kezelhetõ adatok, valamint a (3) bekezdés szerinti eljárást szabályozó törvények alapján
kezelhetõ adatok esetén adatkezelõ.

3. A SIRENE Iroda
3. §

(1) A SIRENE Iroda az e törvényben és az Európai Unió kötelezõ jogi aktusaiban meghatározott feladatait a Nemzetközi
Bûnügyi Együttmûködési Központ látja el.
(2) A SIRENE Iroda
a) kiegészítõ információkat cserél más SIS II-t alkalmazó államok SIRENE Irodáival,
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b)
c)

koordinálja a CS.SIS-ben magyar jelzéskezelõk által elhelyezett adatok minõségének ellenõrzését,
összeegyeztethetetlen többszörös figyelmeztetõjelzés-elhelyezés kezdeményezése esetén elvégzi a több
jelzéskezelõt érintõ, valamint a nemzetközi egyeztetést igénylõ feladatokat, ha az elhelyezendõ figyelmeztetõ
jelzés a jogszabályban foglalt prioritási sorrend szerint elsõbbséget élvez a már elhelyezett jelzéshez képest,
d) ellátja a SIS II Rendelet 35. és 36. cikke szerint a személyazonossággal való visszaélés elkerülése, illetve kezelése,
valamint a hasonló jellemzõkkel rendelkezõ személyek megkülönböztetése érdekében végzendõ adatkezelési
tevékenységet,
e) az NS.CP-n keresztül, az arra feljogosított jelzéskezelõ kérésére létrehozza és törli a magyar szervek által
elhelyezett figyelmeztetõ jelzések közötti kapcsolatokat, szükség esetén módosítja az összekapcsolt
figyelmeztetõ jelzések körét,
f) e törvény szerint végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyeknek a célja, hogy a nemzeti joggal, a nemzetközi
kötelezettséggel összeegyeztethetetlen kapcsolat az N.SIS II-ben ne legyen látható,
g) ha ennek feltételei fennállnak, a külföldi figyelmeztetõ jelzésekhez megjelölés csatolását kéri a figyelmeztetõ
jelzést elhelyezõ államtól, illetve a hazai figyelmeztetõ jelzésekhez külföldi SIRENE Iroda kérésére megjelölést
csatol,
h) a tevékenységével összefüggésben felelõs az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért és az Iroda
személyzetének adatvédelmi és adatbiztonsági képzéséért,
i) biztosítja a SIS II Rendelet 41. cikke alapján a személyek részére a SIS II-ben kezelt adataikhoz való hozzáférési,
helyesbítési és törlési jogok gyakorlását, valamint
j) fogadja és kezeli a figyelmeztetõ jelzéseket érintõ találatokról szóló tájékoztatást, közli az arra jogosultakkal a
magyar figyelmeztetõ jelzések továbbításának, a figyelmeztetõ jelzés elhelyezésének céljától eltérõ célra történõ
felhasználásának engedélyezésérõl szóló döntéseket.
(3) A SIRENE Iroda feladatai végrehajtása érdekében hozzáféréssel rendelkezik a CS.SIS-ben tárolt adatokhoz, valamint
rendkívüli esetben az NS.CP Portál segítségével jogosult a haladéktalanul szükséges nemzeti jelzéskezelési mûveletek
elvégzésére. Az így végzett mûveletekrõl az érintett jelzéskezelõt értesíti.
(4) A SIRENE Iroda az e §-ban meghatározott feladatok ellátását szabályozó törvények alapján kezelhetõ adatok
tekintetében adatkezelõ.

4. A jelzéskezelõk
4. §

(1) A jelzéskezelõk
a) az általuk kezelt adatállományokból vagy egyedi adatból az Európai Unió kötelezõ jogi aktusában és a vonatkozó
hatályos jogszabályokban meghatározott módon elvégzik a jelzéskezelési mûveleteket,
b) elvégzik a saját figyelmeztetõ jelzéseik között vagy a más tagállam figyelmeztetõ jelzésével összefüggõ,
összeegyeztethetetlen többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos feladatokat, ha az elhelyezendõ jelzés a
jogszabályban meghatározott prioritási sorrend alapján nem élvez elsõbbséget a már elhelyezett jelzéshez
képest,
c) a 18. § szerint kezdeményezik a figyelmeztetõ jelzések közötti kapcsolatok létrehozását;
d) kezelik a figyelmeztetõ jelzéseket érintõ találatokról szóló tájékoztatást és megteszik az annak alapján szükséges
intézkedéseket,
e) jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén döntenek a magyar figyelmeztetõ jelzések továbbításának,
adattartalmuk eltérõ célra történõ felhasználásának engedélyezésérõl,
f) biztosítják, hogy az általuk a CS.SIS-ben elhelyezett adatok megfeleljenek a SIS II adatminõségi követelményeinek,
g) haladéktalanul kezdeményezik az általuk továbbított adatnak a SIS II-ben történõ módosítását, kiegészítését,
javítását vagy törlését, ha az szükségessé válik, valamint
h) a tevékenységükkel összefüggésben felelõsek az adatbiztonsági szabályok betartásáért és a jelzéskezelõi
feladataikkal érintett személyzet adatvédelmi és adatbiztonsági képzéséért.
(2) A jelzéskezelõk az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását szabályozó törvények alapján kezelhetõ adatok
tekintetében adatkezelõk.
(3) Ha valamely jelzéskezelõ egy másik jelzéskezelõ feladat- és hatáskörébe tartozó informatikai rendszer útján
kapcsolódik az NS.CP-hez, az alkalmazott informatikai megoldástól függetlenül az adott ügy érdemében eljáró
jelzéskezelõ felel az (1) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítéséért. Az a jelzéskezelõ, amelynek az
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informatikai rendszere a kapcsolódást biztosítja, e tevékenységével összefüggésben az adott ügyben kizárólag
az (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott feladatok teljesítéséért felel.
5. §

(1) A jelzéskezelõ és a SIRENE Iroda a jelzéskezelési mûveletet valamint a megjelöléssel és a figyelmeztetõ jelzések közötti
kapcsolatokkal kapcsolatos mûveleteket az NS.CP útján továbbítja a CS.SIS felé.
(2) A (1) bekezdés szerinti mûvelet elvégezhetõ az NS.CP-hez kapcsolódó informatikai rendszer útján (a továbbiakban:
rendszer-rendszer kapcsolat), vagy közvetlenül az NS.CP Portál felületén keresztül.
(3) A rendszer-rendszer kapcsolattal rendelkezõ szervezet erre kijelölt szervezeti egysége vagy személyzetének erre
kijelölt tagjai a rendszer-rendszer kapcsolat üzemzavara esetén, az üzemzavar idõtartama alatt az NS.CP Portál
felületén elvégezhetik a szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó (1) bekezdés szerinti mûveletet.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mûvelet végzése során a SIS II technikai követelményeivel összhangban, a SIRENE Kézikönyv
rendelkezéseire tekintettel kell eljárni.
(5) Egy személyre vagy tárgyra vonatkozóan csak egy magyar jelzéskezelõ által elrendelt figyelmeztetõ jelzés szerepelhet
a CS.SIS-ben.
(6) Ha az érintett személyre vagy tárgyra egy másik SIS II-t alkalmazó állam már elhelyezett egy figyelmeztetõ jelzést,
az N.SIS II Hivatal errõl értesítést küld az (5) bekezdés szerinti figyelmeztetõ jelzés elhelyezését kezdeményezõ
jelzéskezelõnek. A figyelmeztetõ jelzés akkor helyezhetõ el, ha a két figyelmeztetõ jelzés egymással jogszabályban
meghatározottak szerint összeegyeztethetõ.
(7) Ha a két figyelmeztetõ jelzés egymással nem egyeztethetõ össze és az (5) bekezdés szerinti jelzéskezelõ által
elhelyezendõ figyelmeztetõ jelzés a jogszabályban meghatározott prioritási sorrend szerint elsõbbséget élvez a másik
SIS II-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztetõ jelzéshez képest, a jelzéskezelõ errõl értesíti a SIRENE Irodát.
A SIRENE Iroda lefolytatja a magyar figyelmeztetõ jelzés elhelyezéséhez szükséges nemzetközi egyeztetést.
(8) Ha a magyar jelzéskezelõ által elhelyezendõ figyelmeztetõ jelzés a (7) bekezdés szerint nem élvez elsõbbséget a már
elhelyezett figyelmeztetõ jelzéshez képest, a jelzéskezelõ végzi a többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos
jogszabályban meghatározott feladatokat.
(9) Ha valamely személyre vagy tárgyra vonatkozóan már szerepel a CS.SIS-ben egy magyar jelzéskezelõ által elhelyezett
figyelmeztetõ jelzés és ugyanarra a személyre vagy tárgyra vonatkozóan egy további jelzéskezelõ is figyelmeztetõ
jelzés elhelyezését kezdeményezi, az N.SIS II Hivatal errõl értesítést küld az érintett jelzéskezelõnek.
(10) Ha az elhelyezni kívánt újabb figyelmeztetõ jelzés a (7) bekezdés szerint elsõbbséget élvez a már elhelyezett
figyelmeztetõ jelzéshez képest és a két figyelmeztetõ jelzés különbözõ jelzéskezelõktõl származik, az újabb
figyelmeztetõ jelzés elhelyezését kezdeményezõ jelzéskezelõ errõl értesíti a SIRENE Irodát. A SIRENE Iroda konzultál
az érintett jelzéskezelõkkel arról, hogy melyik figyelmeztetõ jelzés szerepeljen a CS.SIS-ben.
(11) Ha az elhelyezni kívánt újabb figyelmeztetõ jelzés a (7) bekezdés szerint nem élvez elsõbbséget a már elhelyezett
figyelmeztetõ jelzéshez képest, az újabb figyelmeztetõ jelzés elhelyezését kezdeményezõ jelzéskezelõ végzi a
többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

5. A figyelmeztetõ jelzések és kiegészítõ adatok elhelyezésének szabályai
6. §

(1) Ha a bíróság egy személlyel szemben európai elfogatóparancsot vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki,
figyelmeztetõ jelzést és hozzá kapcsolódó kiegészítõ adatokat kell elhelyezni a CS.SIS-ben.
(2) Ha egy személy európai elfogatóparancs alapján átadás céljából áll körözés alatt, az európai elfogatóparancs egy
elektronikus példányát vagy digitalizált képét kiegészítõ adatként el kell elhelyezni a CS.SIS-ben.
(3) Az európai elfogatóparancsnak az Európai Unió egy vagy több hivatalos nyelvén készült fordításának egy elektronikus
példánya vagy digitalizált képe is elhelyezhetõ a CS.SIS-ben.
(4) A bíróság az (1) bekezdés szerinti elfogatóparancsot a figyelmeztetõ jelzés elhelyezésének kezdeményezése céljából
elektronikus úton megküldi a körözés elrendelésére illetékes rendõri szervnek.
(5) A (4) bekezdés szerinti rendõri szerv a körözési információs rendszer útján kezdeményezi a figyelmeztetõ jelzés
elhelyezését. Ennek keretében a 12. § szerinti adatokat, a (2)–(3) bekezdés szerinti kiegészítõ adatokat az NS.CP-n
keresztül, a 14–15. § szerinti kiegészítõ információkat közvetlenül megküldi a SIRENE Irodának a figyelmeztetõ jelzés és
a kiegészítõ adat CS.SIS-be történõ elhelyezése, valamint a kiegészítõ információknak a többi SIRENE Iroda felé történõ
megküldése céljából.
(6) A SIRENE Iroda az adatok ellenõrzését követõen elhelyezi a figyelmeztetõ jelzést és a kiegészítõ adatot, valamint
továbbítja a kiegészítõ információkat a többi SIRENE Iroda felé.
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7. §

(1) A rendõrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége a körözési
információs rendszer útján figyelmeztetõ jelzést és kiegészítõ adatokat helyez el a CS.SIS-ben arról a személyrõl, illetve
figyelmeztetõ jelzést arról a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jármûrõl
– ideértve a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pótkocsit és lakókocsit is –, úszólétesítményrõl, légijármûrõl vagy
konténerrõl, akivel vagy amellyel kapcsolatban rejtett ellenõrzést rendelt el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetõ jelzés és kiegészítõ adatok elhelyezésére abban az esetben van lehetõség,
ha megalapozottan feltehetõ, hogy az érintett az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl
szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete által meghatározott súlyos bûncselekményt fog elkövetni (készít elõ),
követ el, vagy okkal feltételezhetõ – különösen az általa elkövetett múltbeli bûncselekmények alapján –, hogy ilyen
bûncselekményt követ el a jövõben is a SIS II-t alkalmazó állam területén, abban az esetben is, ha a magyar törvény
szerint az elõkészület nem büntetendõ.
(3) Az ügyészség az általa folytatott nyomozásban az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetõ jelzés elhelyezése érdekében
a rendõrséget keresi meg.
(4) A rendõrség az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetõ jelzést és kiegészítõ adatokat helyez el a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok megkeresésére is abban az esetben, ha Magyarország nemzetbiztonságát sértõ vagy veszélyeztetõ
tevékenység felderítése vagy elhárítása érdekében az indokolt.
(5) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége az (1) bekezdés szerinti adatokat
elektronikus úton továbbítja a körözési információs rendszerbe.

8. §

(1) Ha a körözést folytató rendõri szerv a körözés tényét a nyilvántartásba bejegyezte, a körözési információs rendszert
mûködtetõ központi rendõri szerv haladéktalanul elhelyezi a figyelmeztetõ jelzést, valamint a kiegészítõ adatot
a CS.SIS-ben arról a személyrõl,
a) akit a személy- és tárgykörözésrõl szóló törvény szerint eltûnt személynek kell tekinteni,
b) akit a büntetõeljárásban terheltként vagy tanúként kívánnak idézni, vagy akinek büntetõeljárásban okiratot
kívánnak kézbesíteni, de lakó- vagy tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) aki szabadságvesztés büntetésének letöltését vagy a vele szemben elrendelt kényszergyógykezelés
végrehajtását nem kezdte meg és emiatt tartózkodási helyének megállapítása érdekében körözését rendelték el,
de az európai elfogatóparancs vagy a nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásának törvényi feltételei nem állnak
fenn.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti figyelmeztetõ jelzés elhelyezésekor azt is jelezni kell, hogy megtalálása esetén
a) a személyt védelem alá kell helyezni saját biztonsága érdekében,
b) a személyt védelem alá kell helyezni mások biztonsága érdekében, vagy
c) a személyt nem kell védelem alá helyezni.
(3) A bíróság – ideértve a büntetés-végrehajtási bírót is – és az ügyészség az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti, általa
hozott körözést elrendelõ határozatot elektronikus úton megküldi a körözést folytató rendõri szervnek.

9. §

(1) Az idegenrendészeti hatóság figyelmeztetõ jelzést és kiegészítõ adatot helyez el a CS.SIS-ben a harmadik országbeli
állampolgárra vonatkozóan a SIS II Rendelet 24. cikk (2) bekezdésében és 26. cikkében meghatározott esetekben.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben figyelmeztetõ jelzést lehet elhelyezni a beutazási és tartózkodási
tilalom elrendelésére okot adó jogsértés jellegére és súlyára, a harmadik országbeli állampolgár személyes
körülményeire, ismételt beutazásának és tartózkodásának a közrendre, közbiztonságra vagy nemzetbiztonságra
jelentett veszélyére figyelemmel.
(3) A SIS II Rendelet 30. cikkében meghatározott esetben a figyelmeztetõ jelzés elhelyezését elrendelõ hatóság vagy szerv
a SIRENE Iroda értesítését vagy a tudomásszerzést követõen az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetõ jelzést
haladéktalanul törli.

10. §

(1) Ha a körözést folytató rendõri szerv a körözés tényét a nyilvántartásba bejegyezte, a körözési információs rendszert
mûködtetõ központi rendõri szerv haladéktalanul elhelyezi a figyelmeztetõ jelzést a CS.SIS-ben a lefoglalás vagy
büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából körözött alábbi tárgyakról:
a) 50 cm3-t meghaladó hengerûrtartalmú gépjármû,
b) úszólétesítmény, valamint légijármû,
c) 750 kg-ot meghaladó saját tömegû pótkocsi, továbbá lakókocsi, ipari berendezés, külsõ motor, valamint
konténer,
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d)
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g)

lõfegyver,
feljegyzett sorszámú bankjegy,
értékpapír és készpénz helyettesítõ fizetõeszköz, továbbá
külföldi hatóság által kiállított eltulajdonított vagy elveszett okmányok, úgy mint:
ga) úti okmány, személyazonosító igazolvány, tartózkodásra jogosító okmány, vezetõi engedély, valamint
gb) gépjármû hatósági jelzése és forgalmi engedélye.
(2) Ha az érintett személy a külföldi kiállítású okmányai elvesztésérõl, eltulajdonításáról nem a rendõrségen tesz
bejelentést, a bejelentést fogadó hatóság haladéktalanul értesíti a rendõrséget a körözés elrendelése érdekében.
11. §

(1) Ha az idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság a központi idegenrendészeti nyilvántartásba erre
irányuló bejegyzést helyezett el, a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatkezelõ szerve haladéktalanul
továbbítja a CS.SIS-be az alábbi tárgyak adatait a lefoglalásra vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való
felhasználásra irányuló figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából:
a) az idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság által kiállított és eltulajdonított, elveszett, vagy egyéb
okból érvénytelenített okmányok, úgy mint:
aa) úti okmány, valamint
ab) tartózkodásra jogosító okmány, továbbá
b) kitöltetlen úti okmány és tartózkodásra jogosító okmány, amelyet eltulajdonítottak vagy elvesztettek.
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelõ központi szerv a nyilvántartásba való bejegyzést követõen
haladéktalanul továbbítja a CS.SIS-be az alábbi tárgyak adatait a lefoglalásra vagy büntetõeljárásban bizonyítékként
való felhasználásra irányuló figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából:
a) magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, amelyet eltulajdonítottak, elvesztettek vagy egyéb
okból érvénytelenítettek, valamint
b) kitöltetlen személyazonosító igazolvány, amelyet eltulajdonítottak vagy elvesztettek.
(3) A központi útiokmány-nyilvántartó szerv a nyilvántartásba való bejegyzést követõen haladéktalanul továbbítja
a CS.SIS-be az alábbi tárgyak adatait a lefoglalásra vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló
figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából:
a) magyar hatóság által kiállított magánútlevél és hivatalos útlevél, ide nem értve az ideiglenes magánútlevelet,
amelyet eltulajdonítottak, elvesztettek vagy egyéb okból érvénytelenítettek az (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott okmány kivételével, valamint
b) kitöltetlen úti okmány – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott úti okmány kivételével –, amelyet
eltulajdonítottak vagy elvesztettek.
(4) A központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv a nyilvántartásba való bejegyzést követõen haladéktalanul továbbítja
a CS.SIS-be az alábbi tárgyak adatait a lefoglalásra vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló
figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából:
a) magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély, állandó forgalmi engedély és az utángyártott rendszám
kivételével az állandó rendszámtábla (hatósági jelzés), amelyet eltulajdonítottak, elvesztettek vagy egyéb okból
érvénytelenítettek, valamint
b) kitöltetlen vezetõi engedély, állandó forgalmi engedély és állandó rendszámtábla, amelyet eltulajdonítottak vagy
elvesztettek.
(5) A (2) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés b) pontja szerinti tárgyakra vonatkozó
adatokat a figyelmeztetõ jelzés és kiegészítõ adat CS.SIS-be történõ elhelyezése céljából a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást kezelõ központi szerv, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv és a központi
útiokmány-nyilvántartó szerv az NS.CP Portál felületén keresztül helyezi el a CS.SIS-ben.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott érvénytelenített okmányokról és azok hatósági jelzésérõl – ide nem értve
az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt történõ érvénytelenítést – akkor kell a SIS II-ben figyelmeztetõ jelzést elhelyezni,
ha hivatalból indult eljárásban került sor annak érvénytelenítésére és az okmány, illetve a hatósági jelzés nincs
a hatóság birtokában.
(7) Ha a körözést folytató rendõri szerv a 10. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti jármûrõl olyan bejegyzést helyez el
a körözési információs rendszerbe, amelynek adattartalma kiterjed az állandó rendszámtáblára is, az állandó
rendszámtáblára külön nem kell elhelyezni (4) bekezdés a) pontja szerinti figyelmeztetõ jelzést.
(8) Az (1)–(4) bekezdés szerinti tárgy lefoglalás vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából elrendelt
körözésérõl, a körözést folytató rendõri szerv elektronikus úton értesíti a figyelmeztetõ jelzés elhelyezésére hatáskörrel

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

26853

rendelkezõ központi idegenrendészeti nyilvántartás adatkezelõ szervet, személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelõ
központi szervet, központi útiokmány-nyilvántartó szervet vagy központi közúti közlekedési nyilvántartó szervet az
okmány vagy hatósági jelzés érvénytelenítésének a központi nyilvántartásba történõ bejegyzése és a figyelmeztetõ
jelzés elhelyezése céljából.
12. §

A személyekre vonatkozó figyelmeztetõ jelzés és kiegészítõ adat legfeljebb a következõ adatokat tartalmazhatja:
a) a SIS II Rendelet 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatok,
b) a bûncselekmény típusára vonatkozó adatok, továbbá
c) a 6. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatok.

6. A kiegészítõ információkra vonatkozó szabályok
13. §

Kiegészítõ információt a SIRENE Iroda a SIS II Rendelet 3. cikk b) pont i–vi. alpontjában meghatározott esetekben,
a SIS II Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott módon továbbíthat.

14. §

Az európai elfogatóparancson alapuló figyelmeztetõ jelzés elhelyezésével egyidejûleg a SIRENE Iroda a SIS II-t
alkalmazó államok részére kiegészítõ információként továbbítja az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti
átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkat is.

15. §

A nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztetõ jelzés elhelyezésével egyidejûleg a SIRENE Iroda a SIS II-t
alkalmazó államok részére továbbítja a következõ kiegészítõ információkat is:
a) a nemzetközi elfogatóparancsot kibocsátó bíróság megnevezése,
b) az elfogatóparancs kibocsátásának ideje,
c) az elfogatóparancs száma,
d) a bûncselekmény jellege, jogi minõsítése,
e) a bûncselekmény elkövetési helye és ideje, a keresett személy részvételének módja a bûncselekményben,
f) amennyire lehetséges, a bûncselekmény körülményei és következményei,
g) a jogerõsen kiszabott szabadságvesztés tartama, illetve a bûncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés
tartamának felsõ határa, valamint
h) a figyelmeztetõ jelzés végrehajtása szempontjából szükséges egyéb, személyes adatokat nem tartalmazó
információ.

16. §

A SIRENE Iroda a kiegészítõ információk beszerzése és továbbítása céljából – az adatigénylés céljának meghatározása
mellett – az alábbi adatok átvételére jogosult:
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban szereplõ adatok közül a polgár személyazonosító igazolványának, továbbá személyi
azonosítójáról és lakcímérõl kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítója, az okmány érvényességére
vonatkozó adatok, név- és lakcímadatai, anyja neve, arcképmása, állampolgársága, születési helye, születési ideje,
neme, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje,
b) a külföldre utazásról szóló törvény szerinti útiokmány-nyilvántartásban szereplõ adatok közül az arra vonatkozó
adat, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal, valamint az úti okmány birtokosának családi
és utóneve – ideértve a születési családi és utónevet is –, arcképmása, saját kezû aláírása, az úti okmány
okmányazonosítója, kiadásának, cseréjének, visszavonásának, bevonásának, érvényességének, elvesztésének,
eltulajdonításának, megsemmisülésének, megtalálásának, megkerülésének ténye,
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti idegenrendészeti
résznyilvántartásokban szereplõ valamennyi adat,
d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti résznyilvántartásokban szereplõ valamennyi adat,
e) a körözési nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplõ valamennyi adat,
f) az európai vagy a nemzetközi elfogatóparancsot kibocsátó bíróságtól a 12. §-ban meghatározott adatok, illetve
feltételezések, valamint a 14–15. §-ban meghatározott adatok,
g) a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl szóló törvény szerinti bûntettesek nyilvántartásában, a büntetõeljárás
hatálya alatt állók nyilvántartásában, a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásában, a külföldre
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utazási korlátozás hatálya alatt álló személyek nyilvántartásában, továbbá a bûnügyi és rendészeti biometrikus
adatok nyilvántartásában szereplõ valamennyi adat,
a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló törvény szerinti fogvatartotti nyilvántartásban szereplõ adatok közül a
fogvatartott személyazonosító adatai, fényképe és lakcíme, a fogva tartás jogalapja, helye, a szabadulással
összefüggõ adatok,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti
ia)
engedély-nyilvántartásban szereplõ adatok közül a jármûvezetõ személyazonosító adata és lakcíme,
arcfényképe, az engedély típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére,
kategóriájára), cseréjére és visszavonására, eltulajdonítására, megsemmisülésére, elvesztésére, találására,
megkerülésére vonatkozó adatok,
ib) jármûnyilvántartásban szereplõ valamennyi adat,
a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló törvény szerinti lõfegyverek központi nyilvántartásában szereplõ valamennyi
adat, kivéve az engedéllyel rendelkezõ személy egészségügyi alkalmasságának idõtartamára vonatkozó adatot,
a víziközlekedésrõl szóló törvény szerinti, az úszólétesítmények hajózási hatóság által vezetett nyilvántartásában
szereplõ valamennyi adat, valamint
a Magyarország Állami Légijármû Lajstromában szereplõ valamennyi adat.

7. Megjelölés csatolása
17. §

(1) A SIRENE Iroda a külföldi állam által elhelyezett figyelmeztetõ jelzéshez megjelölés csatolását kezdeményezi,
ha a SIS II-t alkalmazó külföldi állam figyelmeztetõ jelzése alapján elrendelt intézkedés a magyar joggal, Magyarország
nemzetközi kötelezettségeivel vagy alapvetõ nemzeti érdekeivel nem egyeztethetõ össze, és emiatt az nem hajtható
végre.
(2) A megjelölés SIS II-be történõ felvétele érdekében a SIRENE Iroda megjelölni kívánt figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ
állam SIRENE Irodáját keresi meg.
(3) A 6. § szerinti figyelmeztetõ jelzéshez kizárólag akkor lehet megjelölés csatolását kezdeményezni, ha a figyelmeztetõ
jelzésben szereplõ személy a Büntetõ Törvénykönyv értelmében gyermekkorú, vagy ha a figyelmeztetõ jelzés alapjául
szolgáló ügyben a Fõvárosi Törvényszék a személy átadásának megtagadásáról döntött, vagy megállapította, hogy
nem állnak fenn a kiadatás jogi feltételei. Az e bekezdés alapján csatolt megjelölés nem vonható vissza mindaddig,
amíg az e bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.
(4) Ha a magyar megjelöléssel érintett figyelmeztetõ jelzés egy eltûnt személy lakó- vagy tartózkodási helyének
megállapítására irányul, a figyelmeztetõ jelzésre az NS.CP nem jelez találatot a lekérdezést végzõ hatóság felé. Ha a
figyelmeztetõ jelzés egy személy kiadatási vagy átadási célú letartóztatására irányul, az NS.CP alternatív
intézkedésként a személy lakó- vagy tartózkodási helyének megállapítását jeleníti meg a lekérdezést végzõ hatóság
felé. A 2007/533/IB tanácsi határozat 37. cikk (4) bekezdése alapján kiadott célzott ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ
jelzés helyett, külön megjelölés csatolása nélkül az NS.CP automatikusan rejtett ellenõrzést jelenít meg a hozzáférésre
jogosult hatóságok felé. A SIRENE Iroda minden esetben hozzáfér az eredeti figyelmeztetõ jelzéshez.
(5) Ha a magyar megjelöléssel érintett figyelmeztetõ jelzést kibocsátó állam különösen sürgõs és indokolt esetben
a figyelmeztetõ jelzésben foglalt intézkedés végrehajtását kéri, a SIRENE Iroda haladéktalanul intézkedik annak
megvizsgálása iránt, hogy a megjelölést vissza lehet-e vonni. Ha a megjelölés visszavonására sor kerül, a figyelmeztetõ
jelzés szerinti intézkedést haladéktalanul végre kell hajtani.

8. Figyelmeztetõ jelzések közötti kapcsolatok
18. §

(1) A SIRENE Iroda végzi az arra feljogosított jelzéskezelõk együttes kérésére a figyelmeztetõ jelzések közötti kapcsolatok
létrehozását és törlését. A kérés benyújtása elõtt az érintett jelzéskezelõk egymással egyeztetnek. A jelzéskezelõk
egyeztetése és a kapcsolatok létrehozása nem járhat a hozzáférési jogosultságok sérelmével. A létrehozott
kapcsolatban két vagy több figyelmeztetõ jelzés szerepelhet.
(2) A kapcsolatot törölni kell, ha célját elérte, vagy létrehozásának indoka megszûnt. A törölt figyelmeztetõ jelzés
automatikusan kikerül a kapcsolatból. A kapcsolat megszûnik, ha az abban szereplõ figyelmeztetõ jelzések száma
kettõ alá csökken.
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(3) Ha a SIRENE Iroda egy külföldi állam által elrendelt figyelmeztetõ jelzéshez megjelölés csatolását kezdeményezi,
egyúttal az NS.CP útján intézkedik az iránt, hogy az adott figyelmeztetõ jelzést érintõ kapcsolatok a hozzáférésre
jogosult hatóságok számára ne legyenek hozzáférhetõk.
(4) A (3) bekezdést kell értelemszerûen alkalmazni abban az esetben is, ha a külföldi állam utóbb létesít kapcsolatot
a magyar megjelöléssel érintett figyelmeztetõ jelzés és valamely más figyelmeztetõ jelzés között.
(5) A (3)–(4) bekezdés szerinti korlátozást a megjelölés visszavonása esetén fel kell oldani.

9. A SIS II-ben kezelt adatokhoz való hozzáférés
19. §

(1) A SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik
a) a büntetõügyben eljáró bíróság és ügyészség a figyelmeztetõ jelzések teljes körét érintõen,
b) a rendõrség nyomozó hatósági, közbiztonságvédelmi, körözési, valamint határrendészeti feladatai ellátásához,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági és vámellenõrzési feladatai ellátásához a figyelmeztetõ
jelzések teljes körét érintõen,
c) az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság idegenrendészeti, illetve menekültügyi vagy
tartózkodási eljárás lefolytatása vagy ilyen eljárás feltételei fennállásának megállapítása céljából
ca) a beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt álló személyekre vonatkozó adatot érintõen, valamint
cb) az úti okmányra, személyazonosító igazolványra és tartózkodásra jogosító okmányra vonatkozó adatot
érintõen, továbbá
d) a jármû forgalomba helyezésével kapcsolatos, valamint a származás-ellenõrzési eljárásban a közlekedési
igazgatási hatáskörben eljáró szerv, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, továbbá e szerv a
forgalomba helyezési eljárást megelõzõen elvégzendõ származás-ellenõrzési eljárás keretében a következõ,
lefoglalás vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresett tárgyakra vonatkozó adatot
érintõen:
da) az 50 cm3-t meghaladó hengerûrtartalmú gépjármû,
db) a 750 kg-ot meghaladó saját tömegû pótkocsi, illetve lakókocsi,
dc) a gépjármû forgalmi engedélye, valamint
dd) a gépjármû hatósági jelzése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóságok a SIS II rendszerben tárolt adatokat kizárólag a jogszabályban
meghatározott feladataik ellátása érdekében használhatják fel, a SIS II Rendelet, valamint a 1986/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival összhangban.

20. §

A 19. §-ban meghatározott szervezetek személyzetének erre feljogosított tagjai rendszer-rendszer kapcsolat útján
vagy az NS.CP Portál felületén keresztül végezhetnek lekérdezéseket a SIS II-bõl.

21. §

A rendõrség jogszabályban meghatározott feltételek szerint a határellenõrzési feladatok folyamatos biztosítása
érdekében technikai másolatokat mûködtethet a SIS II-ben tárolt adatokról. A rendszer üzemzavara esetén a
rendõrség határellenõrzési feladatokat ellátó szerve a technikai másolatból lekérdezéseket végezhet.

10. A figyelmeztetõ jelzések és kiegészítõ információk megõrzési idõtartama
22. §

(1) A személyekre vonatkozó figyelmeztetõ jelzések megõrzési idõtartama három év. A rejtett ellenõrzés céljából
a személyekre vonatkozó figyelmeztetõ jelzések megõrzési ideje egy év.
(2) A lefoglalandó vagy büntetõeljárásban bizonyítékként felhasználandó tárgyakra vonatkozó figyelmeztetõ jelzések
megõrzési ideje legfeljebb tíz év. A rejtett ellenõrzés céljából tárgyakra vonatkozó figyelmeztetõ jelzések megõrzési
ideje legfeljebb öt év.

23. §

(1) A figyelmeztetõ jelzés elhelyezésére kötelezett jelzéskezelõ dönthet a figyelmeztetõ jelzés megõrzési idejének
meghosszabbításáról, ha a figyelmeztetõ jelzés megõrzési idejének lejártakor a jelzés elhelyezésének okai továbbra is
fennállnak. A jelzéskezelõ a meghosszabbításra vonatkozó döntésérõl és annak indokairól a megõrzési idõ lejárta elõtt
legalább öt munkanappal tájékoztatja az N.SIS II Hivatalt.
(2) A személyekre vonatkozó figyelmeztetõ jelzés megõrzési ideje alkalmanként, legfeljebb az eredeti megõrzési
idõtartammal hosszabbítható meg.
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(3) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztetõ jelzés megõrzési ideje egy ízben, legfeljebb az eredeti megõrzési idõtartammal
hosszabbítható meg.
24. §

A kiegészítõ információk cseréjének eredményeként a SIRENE Iroda adatállományában tárolt személyes adatokat
legfeljebb az érintett személyre vonatkozó figyelmeztetõ jelzésnek a SIS II-bõl történõ törlését követõ egy évig lehet
megõrizni, kivéve, ha az adatokra vonatkozó hazai jogszabályok rövidebb megõrzési idõt írnak elõ.

25. §

(1) A magyar hatóságok által elhelyezett figyelmeztetõ jelzésekre vonatkozó adatokat, valamint azon figyelmeztetõ
jelzések adatait, amelyekkel kapcsolatban az ország területén magyar hatóság intézkedést foganatosított, az eljáró
hatóság és a SIRENE Iroda a figyelmeztetõ jelzés alapjául szolgáló döntésre és a végrehajtott intézkedésre vonatkozó
magyar jogszabályokban meghatározott ideig megõrizheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az ott említett figyelmeztetõ jelzésekkel kapcsolatos kiegészítõ információkra is
alkalmazni kell.

11. A személyek joga a SIS II-ben róluk tárolt adatokhoz való hozzáférésre
26. §

(1) Bárki kérhet tájékoztatást arról, hogy róla a SIS II-ben tárolnak-e adatot. A kérelmet bármely kormányhivatalban,
rendõrkapitányságon, illetve külképviseleten elõ lehet terjeszteni. A kormányhivatal, rendõrkapitányság, illetve
a külképviselet a kérelmet a SIRENE Irodához továbbítja. A SIRENE Iroda és a hatáskörébe tartozó adatkezelési
mûveletek tekintetében a jelzéskezelõ köteles az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info.tv.) meghatározottak szerint
tájékoztatni arról, hogy a SIS II -ben róla milyen adatot kezel, kinek és milyen célból továbbított adatot. A tájékoztatás
csak a nemzetbiztonság, a bûncselekmények megelõzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága, továbbá
mások jogainak védelme érdekében tagadható meg.
(2) Ha az érintett olyan adatról kér tájékoztatást, amelyet más, SIS II-t alkalmazó állam helyezett el a CS.SIS-ben, akkor
a kérelmet – válaszadás céljából – az érintett állam központi hatóságának kell megküldeni. A tájékoztatásadást meg
kell tagadni, ha az érintett adatokat elhelyezõ állam a közlésükhöz nem járul hozzá.
(3) Ha a tájékoztatásadást az (1)–(2) bekezdés szerint megtagadták, az érintettet a megtagadás tényérõl és jogalapjáról,
valamint az Info.tv. alapján biztosított jogorvoslat lehetõségérõl tájékoztatni kell.
(4) Ha az érintett az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást közvetlenül valamely jelzéskezelõtõl kéri, a jelzéskezelõ megadja
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az általa kezelt adatok tekinttében és egyben tájékoztatja az érintettet arról,
hogy valamennyi adatkategória vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti eljárás keretében kaphat tájékoztatást.

12. A figyelmeztetõ jelzés alapján foganatosítandó intézkedés végrehajtása
27. §

(1) A SIS II-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett figyelmeztetõ jelzés alapján elért találat esetén a kért intézkedést
– ideértve a 17. § (4) bekezdése szerinti alternatív intézkedést is – a hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell
végrehajtani és errõl, valamint a végrehajtás akadályairól, illetve a végrehajtáshoz szükséges kiegészítõ információk
igénylésérõl a SIRENE Irodát értesíteni kell.
(2) Ha az a hatóság, amelyhez valamely talált tárgy leadásra került, nem rendelkezik az adott tárgy vonatkozásában a
SIS II-bõl való lekérdezési jogosultsággal, a hatóság a rendõrségnek küldi meg a tárgyat a tárgy SIS II-ben történõ
ellenõrzése érdekében.
(3) A lefoglalás vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából körözött tárgyra külföldi állam által
elhelyezett figyelmeztetõ jelzés alapján elért találat esetén a megtalált tárgyat az eljáró hatóság lefoglalja. A tárgy
további sorsának rendezése tekintetében szükségessé váló, de nem igazságügyi útra tartozó információcserét
az adott figyelmeztetõ jelzést kibocsátó külföldi hatósággal a tagállami SIRENE Irodákon keresztül kell lefolytatni.

28. §

(1) A (6) bekezdésben foglalt eset kivételével az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége és vámszerve
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hatóság) a figyelmeztetõ jelzés alapján megtalált, a 10. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott tárgyat a 27. § alapján – az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi
együttmûködésrõl szóló 2012. évi CLXXX. törvény 2. §-ában foglaltakra figyelemmel, a büntetõeljárásról szóló törvény
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazva – lefoglalja és az eljárást lefolytatja.
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(2) A hatóság a lefoglalást megszünteti és a tárgyat – az (5) bekezdésben szabályozott eset kivételével – értékesíti, ha
a) a figyelmeztetõ jelzést kibocsátó tagállam illetékes hatósága a tárgy lefoglalásáról szóló értesítés megküldését
követõ hatvan napon belül kijelenti, hogy a tárgy visszaszerzésében nem érdekelt és a tárgynak a figyelmeztetõ
jelzést kibocsátó tagállam joga szerinti tulajdonos számára történõ visszaadása érdekében sem fordul magyar
igazságügyi hatósághoz, vagy
b) a figyelmeztetõ jelzést kibocsátó tagállam joga szerint a tárggyal rendelkezni jogosult személy a tárgy
lefoglalásáról szóló értesítés megküldését követõ hatvan napon belül
ba) úgy nyilatkozik, hogy a tárgy visszaadásában nem érdekelt, vagy
bb) a visszaszármaztatásban való érdekeltségével kapcsolatos nyilatkozatot nem tesz, vagy
c) a figyelmeztetõ jelzést kibocsátó tagállam igazságügyi hatósága a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a tárgy
lefoglalásáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül, illetve a figyelmeztetõ jelzést
kibocsátó tagállam joga szerint a tárggyal rendelkezni jogosult a b) pont ba) alpontja szerinti nyilatkozat
megtételét követõ hatvan napon belül a tárgy átvétele iránt nem intézkedik.
(3) A hatóság az értékesítésbõl befolyt összeget – a pénzkövetelés elévüléséig – letéti számlán kezeli, s errõl az
érintetteket értesíti. A hatóság a letéti számlán kezelt összegbõl levonja a tárgy tárolásával és értékesítésével járó
költségeit.
(4) A tagállami igazságügyi hatóság egy alkalommal kérheti a tárgy visszaadását célzó igazságügyi megkeresés
elõterjesztésére nyitva álló határidõ további hatvan nappal történõ meghosszabbítását. Ebben az esetben a
(2) bekezdés c) pontja alapján a tárgy csak a meghosszabbított határidõ letelte után értékesíthetõ.
(5) Ha a tárgy (2) bekezdés szerinti értékesítése, vagy a figyelmeztetõ jelzést kibocsátó tagállam joga szerint a tárggyal
rendelkezni jogosult részére történõ átadása olyan harmadik személy jogait sértené, aki a jóhiszemû, így különösen
a kereskedelmi forgalomban ellenérték fejében történõ szerzés tényét igazolja, a hatóság a tárgyat az érdekelt
harmadik személy részére adja ki.
(6) Ha a figyelmeztetõ jelzés alapján megtalált, a 10. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tárggyal
összefüggésben Magyarországon büntetõeljárás van folyamatban, lefoglalására és a lefoglalt dolog kiadására
a büntetõeljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Hasonló jellemzõkkel rendelkezõ személyek megkülönböztetése
29. §

Annak érdekében, hogy a figyelmeztetõ jelzések elhelyezésekor a hasonló jellemzõkkel rendelkezõ személyek
megkülönböztetése biztosított legyen, a SIS II Rendelet 35. cikkében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

14. Eljárás személyazonossággal való visszaélés esetén
30. §

(1) Ha a SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ hatóság vagy a SIS II-t alkalmazó külföldi állam
hatósága a SIS II-ben történt lekérdezés eredményeként észleli, hogy az érintett személy személyazonosságával
visszaéltek, a rendõrség – az érintett személy erre vonatkozó kifejezett kérelmére – a kérelmezõ személyrõl
elektronikus tárolásra, illetve azonosításra alkalmas módon fényképfelvételt készít és ujjnyomatot vesz, valamint
feljegyzi a SIS II Rendelet 36. cikk (3) bekezdése szerinti adatokat. Az adatkezelés célja, hogy az érintett személy
kétséget kizáróan azonosítható legyen és számára a figyelmeztetõ jelzésbõl ne származzon hátrányos
jogkövetkezmény.
(2) Ha a személyazonossággal való visszaélést magyar figyelmeztetõ jelzést elrendelõ hatóság által elhelyezett
figyelmeztetõ jelzés kapcsán állapították meg, a rendõrség az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a kérelem
befogadását követõen haladéktalanul továbbítja a figyelmeztetõ jelzést elrendelõ hatóságnak. A figyelmeztetõ jelzést
elrendelõ hatóság haladéktalanul megvizsgálja, hogy a figyelmeztetõ jelzés fenntartása indokolt-e. Ha a
figyelmeztetést elrendelõ hatóság a figyelmeztetõ jelzést fenntartja, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
kiegészítõ adatként rögzíti a CS.SIS-ben.
(3) Ha a személyazonossággal való visszaélés a SIS II-t alkalmazó külföldi állam által elrendelt figyelmeztetõ jelzés kapcsán
került megállapításra, az adatokat a SIRENE Irodának kell megküldeni, amely haladéktalanul továbbítja azokat
a figyelmeztetõ jelzést kibocsátó tagállamnak. Az adatok csak a SIS II Rendelet 36. cikk (6) bekezdésében foglalt
korlátozással használhatók fel, és azokat a SIS II Rendelet 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben törölni kell.
(4) Ha a SIRENE Iroda tudomására jut, hogy az a személy, akire vonatkozóan valamely magyar figyelmeztetõ jelzést
elrendelõ hatóság figyelmeztetõ jelzést helyezett el vagy kíván elhelyezni a SIS II-ben, más személyazonosságával
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visszaél, errõl haladéktalanul értesíti a figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ hatóságot a (2) bekezdésben meghatározott
intézkedések megtétele érdekében.

15. A SIS II-be bevitt adatok minõsége
31. §

A 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel kizárólag a figyelmeztetõ jelzés elhelyezését elrendelõ jelzéskezelõ
jogosult az általa bevitt adat módosítására, kiegészítésére, helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére.

32. §

A SIS II adatokat kezelõ szervek csak az e törvényben meghatározott figyelmeztetõ jelzéseket kezelhetik, valamennyi
adatkezelésükért felelõsséggel tartoznak és õket terheli annak bizonyítása, hogy adatkezelésük jogszerû volt.

33. §

A körözést folytató rendõri szerv, valamint a körözési információs rendszert mûködtetõ központi rendõri szerv
kizárólag az általa elhelyezendõ figyelmeztetõ jelzés, illetve kiegészítõ adat adattartalmának beszerzése, illetve
technikai minõségellenõrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben – az adatigénylés céljának meghatározása
mellett – jogosult a 16. § a)–d), illetve f)–g) pontja szerinti nyilvántartásokból az ujjnyomatokra vonatkozó, valamint
a 16. § i)–l) pontja szerinti adatok átvételére.

16. Nemzeti adatvédelmi ellenõrzõ szerv
34. §

(1) A rendszeres adatvédelmi ellenõrzési feladatokat a SIS II Rendelet 44. cikke alapján kijelölt nemzeti ellenõrzõ
hatóságként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) az Info.tv.
VI. Fejezetének rendelkezései alapján látja el azzal az eltéréssel, hogy ezen eljárását hivatalból indítja meg. A NAIH-ot
ennek során teljes és feltétlen, valamennyi adatkezelésre kiterjedõ ellenõrzési jog illeti meg.
(2) A NAIH bejelentésre vagy hivatalból ellenõrzi a SIS II-vel összefüggésben végzett adatkezelés és adattovábbítás
jogszerûségét, kivizsgálja az adatkezelés és adattovábbítás jogszerûségét kifogásoló bejelentéseket, valamint az
adatkezelõ által a 26. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás megtagadása ellen hozzá intézett jogorvoslati kérelmet.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogorvoslati jog nem érinti az érintettnek az Info.tv. 22. §-a szerinti bírósági jogorvoslati jogát.
(4) Valamennyi érintett köteles a NAIH ellenõrzései során a NAIH-hal együttmûködni.

35. §

Ha a NAIH által vizsgált adatokat más, a SIS II-t alkalmazó állam illetékes hatósága helyezte el a CS.SIS-ben vagy
azokat kiegészítõ információként közölte, a NAIH az eljárást az érintett tagország ellenõrzõ hatóságának bevonásával
a SIS II Rendelet 34. cikk (3)–(4) bekezdésében foglalt eljárás szerint folytatja.

17. Napló és jogosultság-nyilvántartások vezetése
36. §

(1) Az adatkezelés és az adatfeldolgozás jogszerûsége és jogszerûségének ellenõrizhetõsége céljából az N.SIS II Hivatal,
valamint az általuk végzett adatkezelési mûveletek tekintetében a jelzéskezelõk és a SIS II-höz hozzáférésre jogosult
szervek nyilvántartást vezetnek a CS.SIS-be történõ adatbevitelrõl, a CS.SIS-ben történõ adatmódosításról, valamint
adattörlésrõl és lekérdezésrõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) az érintett személy nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát valamint a figyelmeztetõ jelzés schengeni
azonosítóját,
b) a 10–11. § szerinti tárgy schengeni azonosító számát,
c) az adatbevitel, -módosítás, -törlés, lekérdezés tényét, helyét és idõpontját, valamint
d) az adatbevitelt, -módosítást vagy -törlést és a lekérdezést elrendelõ szerv megnevezését és az intézkedés vagy
lekérdezés jogalapját, valamint az adatbevitelt, -módosítást, -törlést vagy lekérdezést végzõ személy azonosító
adatát.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba csak a figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ jelzéskezelõ az általa továbbított adat
tekintetében, továbbá a SIRENE Iroda és a NAIH tekinthet be.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a SIS II Rendelet 12. cikk (4) bekezdésében meghatározott leghosszabb
ideig meg kell õrizni. A megõrzési idõt a CS.SIS-be történõ adatbevitel, adatmódosítás és adattörlés esetében
a figyelmeztetõ jelzés törlésétõl, az adattovábbítások esetében a lekérdezés idõpontjától kell számítani.
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37. §

(1) Valamennyi, az NS.CP-hez rendszer-rendszer kapcsolat útján hozzáférõ szervezet nyilvántartja a SIS II-ben adatkezelési
mûvelet elvégzésére jogosultakat a jogosulatlan adatkezelés elkerülése érdekében.
(2) A jogosultság-nyilvántartás a felhasználó alábbi adatait tartalmazza:
a) viselt családi és utónevét (utónevek),
b) születési családi és utónevét (utónevek),
c) anyja születési családi és utónevét (utónevei),
d) születési helyét (ország, település),
e) nemét,
f) születési idejét,
g) szervezeti felhasználói azonosítóját, valamint
h) felhasználói jogosultságának szintjét, az engedélyezés és visszavonás dátumát.
(3) Az NS.CP-hez hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ szerv a rendszer-rendszer kapcsolat útján kezdeményezett
adatkezelési mûveletek során a jelzéskezelõ rendszer nevét, azonosítóját, valamint az adatkezelési mûveletet végzõ
személy jogosultságazonosítóját köteles átadni az N.SIS II Hivatal részére.

38. §

(1) Az N.SIS II Hivatal az NS.CP-hez rendszer-rendszer kapcsolat útján hozzáférõ szervezetekrõl nyilvántartást vezet,
amely az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a jelzéskezelõ rendszer nevét, azonosítóját,
b) a jelzéskezelõ rendszer adatkezelõjének nevét,
c) a lekérdezési jogosultsággal rendelkezõ szervezet nevét, azonosítóját, valamint
d) az adatkezelési mûveletet végzõ személy nevét és jogosultságazonosítóját.
(2) Az N.SIS II Hivatal az NS.CP-t és a CS.SIS-t az NS.CP Portál felületen keresztül elérõ felhasználókról a jogosulatlan
adatkezelés elkerülése érdekében jogosultsági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hozzáférést igénylõ
a) viselt családi és utónevét (utónevek),
b) születési családi és utónevét (utónevek),
c) anyja születési családi és utónevét (utónevei),
d) születési helyét (ország, település),
e) nemét,
f) születési idejét,
g) a hozzáférés típusát,
h) felhasználói jogosultságának szintjét, az engedélyezés és visszavonás dátumát, valamint
i) a hozzáférést igénylõ személy szervezeti és munkaköri adatait.
(3) A jogosultsági nyilvántartásból adatot igényelhetnek a 19. §-ban meghatározott szervek és a SIRENE Iroda a rájuk
vonatkozó adatok tekintetében.

18. Titoktartási kötelezettség
39. §

(1) A SIS II-ben tárolt adatokhoz és a kiegészítõ információkhoz, valamint az alkalmazott technológiához hozzáférési
joggal rendelkezõ személy köteles titoktartási nyilatkozatot tenni, amelyben vállalja, hogy az összes, a SIS II-vel
kapcsolatban a tudomására jutott információt titokként megõrzi. Az ilyen személy az adatokhoz, információkhoz és
technológiákhoz való hozzáférés megadása elõtt képzést kap az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokról, valamint
a vonatkozó bûncselekményekrõl és büntetésekrõl.
(2) A titoktartási kötelezettség az érintett személyek foglalkoztatásának megszûnése után tíz évig változatlanul fennáll.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyt foglalkoztató szerv köteles a titoktartási nyilatkozatot az érintett személy
foglalkoztatásának megszûnésétõl számított tíz évig megõrizni.

19. Jogorvoslatok
40. §

(1) A figyelmeztetõ jelzés elhelyezésének elrendelése, valamint visszavonása és visszavonásának elmulasztása,
a figyelmeztetõ jelzés adattartalmának módosítása miatti jogorvoslatra a figyelmeztetõ jelzés elhelyezését elrendelõ
bíróság, hatóság vagy szerv eljárására vonatkozó törvényt kell alkalmazni.
(2) Ha a figyelmeztetõ jelzés elhelyezését a SIS II-t alkalmazó külföldi állam rendelte el, és Magyarországon információ
merül fel arra, hogy valamely adat téves vagy azt jogellenesen tárolják, akkor az (1) bekezdés szerinti jogorvoslatra
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az elrendelõ állam jogszabályai szerint van lehetõség. Ha a SIRENE Iroda megkeresésére az érintett külföldi állam
az adatot két hónapon belül nem javítja ki vagy nem törli, a SIRENE Iroda a SIS II Rendelet 34. cikk (4). bekezdésében
meghatározott eljárás lefolytatása érdekében megkeresi a NAIH-ot.

20. Záró rendelkezések
41. §

Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben meghatározza
a) az N.SIS II Hivatal feladatait ellátó szervet,
b) a SIS II-be történõ adatbevitel és a SIS II-höz való hozzáférés részletes szabályait,
c) a SIS II mûködtetésével, biztonságával és felügyeletével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint
d) a SIS II-ben elért találatot követõ eljárás részletes szabályait.

42. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon hatályba.
(2) 2013. január 1-jén lép hatályba
a) a 46. §,
b) a 47. § (1)–(2), (4)–(8) bekezdése, 47. § (12) bekezdése, 47. § (13) bekezdés a) pontja,
c) a 48. § (2)–(3) bekezdése, (5) bekezdése, (8) bekezdése, (10) bekezdése, a 48. § (11) bekezdés a) pontja,
d) a 49. § (2) és (4) bekezdése,
e) az 50. §,
f) az 52. § (1)–(14) és (16)–(17) bekezdése, (19)–(25) bekezdése és (27)–(28) bekezdése,
g) az 53. §,
h) az 54. § (3)–(10) bekezdése és (12)–(16) bekezdése,
i) az 56. § (1) bekezdése, (3)–(4) bekezdése és (6)–(8) bekezdése,
j) az 57–58. §,
k) az 59. § (2)–(5) bekezdése és (7) bekezdése,
l) a 60. § (1)–(13) bekezdése és (15) bekezdése,
m) a 61–63. §,
n) a 65. § (5) bekezdése,
o) 66. § (5) bekezdése.
(3) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba az 52. § (15) bekezdése.
(4) A SIS II Rendelet 55. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, a …/2012/EU tanácsi határozatban foglalt
napon lép hatályba
a) az 1–41. §,
b) a 43. §, a 45. §,
c) a 47. § (3), (9)–(11) bekezdése, 47. § (13) bekezdés b) pontja,
d) a 48. § (1) bekezdése, (4) bekezdése, (6)–(7) bekezdése, (9) bekezdése és a 48. § (11) bekezdés b) pontja,
e) a 49. § (1), (3) és (5) bekezdése,
f) az 52. § (18) bekezdése és (26) bekezdése,
g) az 54. § (1)–(2) bekezdése, (11) bekezdése, (17) bekezdése,
h) az 55. §,
i) az 56. § (2) bekezdése, (5) bekezdése és (9)–(11) bekezdése,
j) az 59. § (1) bekezdése és (6) bekezdése,
k) a 60. § (14) bekezdése,
l) a 64. §, valamint
m) a 69. §.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott naptári napot a rendészetért felelõs miniszter határozatával közzéteszi a Magyar
Közlönyben.

43. §

(1) Ha jogszabály a Schengeni Információs Rendszerrõl rendelkezik, azon a SIS II-t kell érteni.
(2) A jelzéskezelõk biztosítják, hogy e § hatálybalépésétõl számított három éven belül valamennyi, a Schengeni
Információs Rendszerbõl a SIS II-be áttöltésre került hazai figyelmeztetõ jelzés megfeleljen a SIS II-t szabályozó uniós
jogi aktusok rendelkezéseinek. Ezeket a szempontokat a figyelmeztetõ jelzések valamennyi módosítása, kiegészítése,
helyesbítése vagy frissítése esetén, illetve a figyelmeztetõ jelzésre elért találat esetén is vizsgálni kell.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

26861

44. §

(1) A 48. § (1)–(4) bekezdése, (7)–(8) bekezdése, (10) bekezdés a)–d) pontja, valamint a 49. § (2) és (4) bekezdése
az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(2) A 66. § (1)–(2) és (4) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévõ országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minõsül.
(3) A 66. § (5) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

45. §

(1) E törvény
1. 60. § (8) bekezdése a menedékkérõk befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i
2003/9/EK tanácsi irányelv 16. cikkének,
2. 60. § (1)–(7) bekezdése a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások
minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelvnek [7. cikk, 12. cikk (4) és
(6) bekezdés, 19 cikk (1) bekezdés, 20. cikk (1) bekezdés, 25. cikk (2) bekezdés a) pont, 27. cikk (2) bekezdés c) pont,
39. cikk (1) bekezdés a) pont i) alpont és d) pont],
3. a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozatnak és
4. az 59. § (1) bekezdése a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban
a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (9) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
1. a jármûvek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkezõ tagállami szolgálatoknak a Schengeni
Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáférésérõl szóló, 2006. december 20-i
1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
2. a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
41/B. § (3) bekezdés c) pontjában az „útlevélhatóság személyazonosításra” szövegrész helyébe az „útlevélhatóság,
vagy a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselõje személyazonosításra” szöveg lép.

47. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
9. § (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
(A központi szerv)
„p) ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendõ vagy elhelyezett figyelmeztetõ jelzés (a továbbiakban:
figyelmeztetõ jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat.”
(2) Az Nytv. 11. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„n) személyazonosító igazolványa kiadásának, érvényességének, cseréjének, elvesztésének, eltulajdonításának,
megsemmisülésének, találásának, visszaadásának, leadásának, elvételének adatait.”
(3) Az Nytv. 11. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„o) személyazonosító igazolványa tekintetében a figyelmeztetõ jelzés kezelésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott adatokat.”
(4) Az Nytv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartás történeti állományából, valamint a Központi Okmánytárból – a 9. § (4) bekezdésében tett kivétellel,
illetve a 9. § (2) bekezdés p) pontjában meghatározott adatok kivételével – e törvény általános szabályai szerint
teljesíthetõ adatszolgáltatás.”
(5) Az Nytv. 17. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)
„d) a 9. § (2) bekezdés p) pontja kivételével a nyilvántartásba felvett adatok teljes köre.”
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(6) Az Nytv. 17. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A központi szerv a 29. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról és a lakcímrõl, valamint a 11. § (1) bekezdés
n) pontjában meghatározott adatokról törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult
adatkérõ részére a személyazonosító igazolvány adatainak, valamint az érintett lakcímének ellenõrzése, az érintett
személy azonosítása céljából adatot szolgáltathat. Az érintett arcképmását és saját kezû aláírását a személyazonosítást
követõen az adatkérõ haladéktalanul törli, kivéve, ha az érintett ezen adatok további kezeléséhez hozzájárult, vagy azt
törvény lehetõvé teszi.”
(7) Az Nytv. 21. §-a a következõ r) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„r) a családi állapot, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, valamint a
nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével a
hallgatói hitelrendszert mûködtetõ szervezet a hallgatói hitel folyósításával, visszafizetésével és a célzott
kamattámogatás igényléséhez szükséges igazolások kiadásával összefüggõ feladatai ellátásához.”
(8) Az Nytv. 22. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„i) az útlevélhatóság, valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselõje
az útlevél-ügyintézéshez.”
(9) Az Nytv. a következõ 24/D. §-sal egészül ki:
„24/D. § A polgárnak a 11. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott adatairól adatszolgáltatás a Schengeni
Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes rendészeti tárgyú
törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXI. törvény rendelkezéseivel összhangban teljesíthetõ.”
(10) Az Nytv. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) A központi szerv a jogszabályban meghatározott figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából az N.SIS II
Hivatalnak elektronikus úton továbbítja annak a személyazonosító igazolványnak az adatait, amelynek elvesztését,
eltulajdonítását bejelentették, illetve az a jogszabályban meghatározott egyéb okból érvénytelenítésre került és ezt
a tényt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejegyezték.
(2) Ha a személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végzõ adatfeldolgozó szerv kitöltetlen személyazonosító
igazolvány eltûnésérõl (elvesztésérõl, eltulajdonításáról), illetve az eltûnt kitöltetlen személyazonosító igazolvány
megkerülésérõl értesíti a központi szervet, a központi szerv a jogszabály szerinti felhasználói felületen keresztül
gondoskodik a figyelmeztetõ jelzés bevitelérõl, illetve törlésérõl.
(3) Ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti személyazonosító igazolvány idõközben megkerült és a kitöltött
személyazonosító igazolvány esetében annak megkerülése tényét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba
bejegyezték, a központi szerv az (1) bekezdés szerinti módon gondoskodik az (1) vagy (2) bekezdés szerinti
figyelmeztetõ jelzés törlésérõl.”
(11) Az Nytv. a következõ 50. §-sal egészül ki:
„50. § (1) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl
és használatáról szóló 2007/533/IB tanácsi határozat 38–39. és 45–49. cikkének átültetését szolgálja.
(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31–34. cikkének végrehajtását szolgálja.”
(12) Az Nytv. 24. § (1) bekezdésében az „azonosításához” szövegrész helyébe az „azonosításához, az Országgyûlési Õrség
törvényben meghatározott személy- és létesítményvédelmi feladatainak ellátásához” szöveg lép.
(13) Hatályát veszti az Nytv.
a) 21. § e) pontja, valamint
b) 29. § (8)–(9) bekezdése.
48. §

(1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
(A rendõr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt,)
„h) akit a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztetõ jelzés alapján védelem alá kell helyezni.”
(2) Az Rtv. 42. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A rendõrség a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott õrzött szállás területén – a lakóhelyiségek, a tisztálkodás céljára szolgáló helyiségek és a WC-k
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kivételével – bûnmegelõzési, valamint az õrzésbiztonsági feltételek ellenõrzése céljából képfelvevõt helyezhet el
és felvételt készíthet.”
(3) Az Rtv. 42. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az
a) (1), (2) és (5) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, illetve az abban szereplõ személyes adat csak a rögzítés
helyszínén elkövetett bûncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult
büntetõ-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendõri
intézkedés jogszerûségének közigazgatási eljárásban történõ vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak
gyakorlása érdekében
b) (5a) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, illetve az abban szereplõ személyes adat csak a rögzítés
helyszínén elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntetõ- vagy szabálysértési eljárás során vagy
a rendõri intézkedés jogszerûségének közigazgatási eljárásban történõ vizsgálata céljából, illetve az érintett személy
jogainak gyakorlása érdekében
használható fel.”
(4) Az Rtv. 46/B–46/C. §-a és az azt megelõzõ alcímek helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Rejtett ellenõrzés elrendelése
46/B. § A rendõrség bûnmegelõzési, bûnüldözési és bûnfelderítési célból rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ
jelzés elhelyezését rendelheti el a Schengeni Információs Rendszerben
a) arra a személyre, akirõl
aa) megalapozottan feltehetõ, hogy az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló
2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete által meghatározott súlyos bûncselekményt fog elkövetni (készít elõ),
ab) okkal feltételezhetõ, hogy az a) pont aa) alpontjában meghatározott bûncselekményt követ el a Schengeni
Információs Rendszert alkalmazó állam területén, különös tekintettel az általa elkövetett múltbeli
bûncselekményekre,
b) az a) pontban meghatározott személlyel kapcsolatba hozható, a Schengeni Információs Rendszer második
generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint
a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 10. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott tárgyakra.

A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés
végrehajtása
46/C. § (1) Ha a rendõr az e fejezetben meghatározott valamely más intézkedése során megállapítja, hogy az
intézkedéssel érintett személy vagy tárgy azonos a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett rejtett
ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés szerinti személlyel vagy tárggyal, a rejtett ellenõrzésre irányuló
figyelmeztetõ jelzés végrehajtása során az e fejezetben meghatározott intézkedéseket foganatosíthatja.
(2) A rendõr – a rejtett ellenõrzésre történõ utalás és a rejtett ellenõrzés céljának veszélyeztetése nélkül – kizárólag
annak az intézkedésnek a tényét és célját közölheti, amelynek során a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés
végrehajtására sor kerül.
(3) A rendõr a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés végrehajtásakor az intézkedése során rögzítendõ
adatokon túl – ha ez a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés végrehajtásának célját nem veszélyezteti –
az alábbi adatokat rögzítheti és továbbíthatja a jogszabályban meghatározott szerven keresztül az adott rejtett
ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzést kibocsátó hatóságnak:
a) az intézkedéssel érintett személy vagy jármû megtalálásának ténye, körülményei,
b) az intézkedés helye, ideje, indoka,
c) az utazás útvonala és az úti cél,
d) az intézkedéssel érintett személyt kísérõ, illetve az intézkedéssel érintett jármûben utazó személyek természetes
személyazonosító adatai,
e) a használt jármû azonosításához szükséges adatok és
f) a szállított tárgyakra vonatkozó adatok.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok megszerzése érdekében kényszerítõ eszköz nem alkalmazható.”
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(5) Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(A rendõrségi adatkezelõ szerv az e törvényben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából bûnüldözési
adatállományban kezeli az alábbi adatokat:)
„k) a szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy szagmintáját,
valamint az ismeretlen tettes által elkövetett bûncselekmény ügyében lefolytatott büntetõeljárás során rögzített
helyszíni szagmaradványokat a rögzítésüktõl számított három évig.”
(6) Az Rtv. 91/O. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91/O. § (1) A rendõrség a határellenõrzési feladatok folyamatos ellátása érdekében elektronikus úton technikai
másolatot vehet át az alábbi nyilvántartásokból:
a) a beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók nyilvántartása,
b) a vízumnyilvántartás,
c) a körözési információs rendszer, valamint
d) a Schengeni Információs Rendszer.
(2) A technikai másolatot elektronikus úton folyamatosan frissíteni kell, a technikai másolat alapján állandó
adatállomány nem hozható létre.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások üzemzavar miatt elektronikus úton nem elérhetõk,
a rendõrség – jogszabályban meghatározottak szerint – a technikai másolatból végezhet lekérdezéseket. A másolatból
csak az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások adatállományához hozzáférési joggal rendelkezõ személy
végezhet adatlekérdezést.
(4) A technikai másolat alkalmazásának tényét az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások központi adatkezelõ
szervénél, illetve a technikai másolatot alkalmazó rendõrségi szervnél is dokumentálni kell.
(5) A másolatból lekérdezést végzõ szerv a technikai másolat naplóadatait, illetve a (4) bekezdés szerinti egyedi
lekérdezést végzõ szerv az erre vonatkozó naplóadatokat naponta köteles a központi nyilvántartást vezetõ szervnek
átadni.”
(7) Az Rtv. 101. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
„n) a rendõrség határellenõrzési feladatokat ellátó szerve által a 91/O. § (3) bekezdése alapján a 91/O. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott nyilvántartásokról készült technikai másolatból végzendõ lekérdezés részletes
szabályait.”
(8) Az Rtv. 101. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
„f) az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggõ rendõrségi eljárás és a rendezvények biztosításával
kapcsolatos rendõrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályait.”
(9) Az Rtv. 104. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„l) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36. és 37. cikkei [46/B–46/C. §],”
(10) Az Rtv.
a) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség, az Országgyûlési Õrség”,
b) 42. § (7) bekezdés c) pontjában az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) és (5a) bekezdés”,
c) 42. § (8) bekezdésében az „a (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (7) bekezdés”,
d) 42/A. § (1) bekezdésében a „42. § (1), (2) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „42. § (1), (2), (5) és
(5a) bekezdése”,
e) 91/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá hang- és szagmintáját” szövegrész helyébe a „hangmintáját”
szöveg lép.
(11) Hatályát veszti az Rtv.
a) 91/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „és szagmintákat” szövegrész, valamint
b) 104. § k) pontja.
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49. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 41/A. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„41/A. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Schengeni Információs Rendszerbe rejtett ellenõrzésre irányuló
figyelmeztetõ jelzés elhelyezését kezdeményezhetik a rendõrségnél, ha a birtokukba került adatok alapján
Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése érdekében az szükségessé válik.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – az (1) bekezdésben meghatározott esetben – kizárólag a Schengeni
Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról szóló,
2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatást követõen
kezdeményezhetik a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés elhelyezését.”
(2) Az Nbtv. 69. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Az Országgyûlés elnöke kezdeményezi az ellenõrzést)
„d) az Országgyûlési Õrség munkatársai”
(tekintetében.)
(3) Az Nbtv. 80. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„b) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36. cikke [41/A. §],”
(4) Az Nbtv. 2. számú mellékletének 6. pontjában a „munkatársai” szövegrész helyébe a „munkatársai, valamint
az Országgyûlési Õrség munkatársai” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti az Nbtv. 80. § a) pontja.

50. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: T.) 37. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a hallgatói hitelrendszert
mûködtetõ szervezet erre irányuló igénye esetén adatszolgáltatási engedély alapján rendszeres adatátadást teljesít
a hallgatói hitelrendszert mûködtetõ szervezet részére a hallgatói hitelt felvett polgár családi és utónevének, születési
nevének, anyja nevének, születési helyének és idõpontjának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról,
az országnak a külföldi letelepedés szándékával történõ elhagyása tényérõl, valamint az érintett elhalálozásáról.”
(2) A T. 37. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevõ szervek az adatátadást kizárólag akkor
kezdeményezhetik, ha jogszabályban elõírt feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok idõszerûségét
biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az idõszerûséget biztosítani kell.”

51. §

(1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
41. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjai, az önkormányzati tûzoltóságok tisztségviselõi, valamint az
önkéntes tûzoltó egyesületek szaktevékenységet irányító tagjai a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által rendeletben elõírt képesítés megszerzése során a képzés költségei tekintetében mentességet élveznek a
hivatásos katasztrófavédelmi szervezet szakképzõ intézményében. A képzéshez kapcsolódó utazási, élelmezési,
szállás-, tanszer-, tankönyv-, jegyzet-, bizonyítvány-, a vizsgabizottság mûködésével kapcsolatos költségeket, valamint
a képzéshez szükséges foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költségeit a beiskolázó szerv vagy a
képzésben résztvevõ viseli.”
(2) A Ttv. V. Fejezete a következõ 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren (a továbbiakban: Repülõtér) mûködõ Repülõtéri Hivatásos
Tûzoltóság mûködési, fenntartási és alapfeladatai ellátásához szükséges fejlesztési költségeit – a személyi állomány
bér- és bérjellegû költségei és általános tûzoltó-szakmai képzési költségei kivételével –, továbbá a repülõtér és a
légijármûvek szakismereteivel összefüggõ, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak és ajánlott
gyakorlatainak megfelelõ alap- és éves megújító képzés (elméleti és gyakorlati) szervezését és költségeit a Repülõtér
üzembentartója biztosítja a Repülõtér üzemben tartója és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve erre
vonatkozó megállapodása szerint.”
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(3) A Ttv. 47. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)
„4. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tûzvédelmi szakértõk, az önkéntes tûzoltó egyesületek
szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságok állománya tagjainak, a gazdálkodó
tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél, jogi és természetes személyek jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezeteinél a katasztrófavédelem, a polgári védelem és a tûzvédelem szakágazatokban
foglalkoztatóknak és foglalkoztatottaknak, a katasztrófa- és tûzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási
intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végzõ tagjainak, illetve azok szakmai felügyeletét végzõ személyek
képesítési követelményeit, képzési rendszerét.”
52. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 4. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerzõdésben, továbbá a Kormány
rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány,
bizonyítvány vagy irat;”
(2) Az Utv. 4. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„e) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában meghatározott
gazdálkodó szervezet.”
(3) Az Utv. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel az útlevél kiállításának ügyintézési határideje
– a kérelem beérkezését követõ naptól számított – húsz nap.”
(4) Az Utv. 11. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Hivatalos útlevél – a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével – kizárólag hivatalos utazás céljára
használható fel.
(3) A hivatalos útlevél jogosítottja köteles az útlevelét rendeltetésszerûen használni. A hivatalos útlevél
rendeltetésszerû használatának ellenõrzését és az útlevél kezelését az utazást elrendelõ, illetve az útlevél kiadására
javaslatot tevõ szerv – az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke
[12. § (1) bekezdés g) pont] diplomata-útlevele esetében az Országgyûlés Hivatala –, hajós szolgálati útlevél esetében
a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet végzi.”
(5) Az Utv. 12. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Diplomata-útlevélre jogosult)
„f) a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója és helyettesei,
a katonai külképviseletek vezetõi és helyettesei; valamint
g) az a)–f) pontban megjelölt személlyel hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élõ házastársa, eltartott
gyermeke.”
(6) Az Utv. 14. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában a szerv vagy hivatal vezetõjének javaslatára szolgálati
útlevelet kaphatnak hivatalos célú utazásuk, illetõleg kiküldetésük idejére]
„d) a szomszédos államokkal fennálló vízügyi együttmûködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár vagy jégveszély
elhárítása érdekében határvízen közlekedõ vízügyi dolgozók.”
(7) Az Utv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendõ szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón
szolgálatot teljesítõ személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható.”
(8) Az Utv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Nem utazhat külföldre
a) aki elõzetes letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási
letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy ideiglenes
kényszergyógykezelés alatt áll,
b) aki lakhelyelhagyási tilalom, illetve házi õrizet hatálya alatt áll,
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c) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett
szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet jogerõre emelkedésétõl
ca) a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
cb) a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszûnéséig,
d) akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerõre emelkedésétõl a kényszergyógykezelés
tartama alatt,
e) akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerõre emelkedésétõl a javítóintézeti nevelés
tartama alatt, illetve a javítóintézetbõl történõ ideiglenes elbocsátás tartama alatt, vagy
f) akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény alapján megtiltották
Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kényszerintézkedés, büntetés, intézkedés vagy egyéb korlátozás elrendelése
vagy kiszabása esetén
a) az ügyész vagy
b) ha nincs ügyész jelen, illetve az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a bíró
elveszi az úti okmányt annak visszatartása érdekében.
(3) Amennyiben az úti okmányt az (1) bekezdésben meghatározott kényszerintézkedés, büntetés, intézkedés vagy
egyéb korlátozás elrendelésekor vagy kiszabásakor nem lehetett elvenni, az ügyész a büntetõeljárás során
gondoskodik annak késõbbi elvételérõl.
(4) Az elvett úti okmányt az ügyész vagy bíró továbbítja az (5) bekezdésben meghatározott, az úti okmány
visszatartását végrehajtó szervnek.
(5) Külföldre utazási korlátozás esetén az úti okmány visszatartását
a) az (1) bekezdés a), b) pontjában meghatározott esetben a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó
kényszerintézkedést vagy egyéb korlátozást foganatosító vagy annak ellenõrzését végrehajtó szerv,
b) az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott esetben a szabadságvesztést foganatosító
büntetés-végrehajtási intézet, a kényszergyógykezelést foganatosító igazságügyi megfigyelõ és elmeorvosi intézet,
vagy a javítóintézeti nevelést végrehajtó szerv,
c) az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a tiltást elrendelõ bíróság,
d) külföldi állam által kiállított úti okmány esetében az idegenrendészeti hatóság
hajtja végre.
(6) A külföldre utazási korlátozás tényét az (1) bekezdésben meghatározott kényszerintézkedést, büntetést,
intézkedést vagy egyéb korlátozást elrendelõ vagy kiszabó bíróság közli az érintettel.
(7) Ha a külföldre utazási korlátozás megszûnik, az úti okmányt visszatartó szerv azt az úti okmányt, amelynek
érvényességi ideje még nem járt le, a jogosultnak haladéktalanul visszaadja. Ha az úti okmányt visszatartó szerv nem
rendelkezik az úti okmány jogosultjának lakcímével vagy értesítési címével, haladéktalanul megküldi az úti okmányt
az útlevélhatóságnak, amely gondoskodik az úti okmány visszaadásáról.
(8) Ha a visszatartott, magyar hatóság által kiállított úti okmány érvényességi ideje lejárt, az úti okmányt visszatartó
szerv a 23. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.”
(9) Az Utv. a következõ 16/A–16/C. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A külföldre utazási korlátozással kapcsolatos adatokat valamennyi, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott
kényszerintézkedéssel, büntetéssel, intézkedéssel vagy egyéb korlátozással érintett személy (a továbbiakban: érintett
személy) esetében a bûnügyi nyilvántartási rendszer külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában
kell nyilvántartani.
(2) A külföldre utazási korlátozás tényét azon érintett személyek esetében, akik – a bevándorolt, letelepedett,
menekült, oltalmazott, menedékes és hontalan úti okmánya kivételével – magyar hatóság által kiállított érvényes úti
okmánnyal rendelkeznek, az útiokmány-nyilvántartásban kell nyilvántartani.
16/B. § (1) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott kényszerintézkedés, büntetés, intézkedés vagy egyéb korlátozás
elrendelése, kiszabása, illetve megszüntetése esetén a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére
adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére
teljesítendõ adatközlési kötelezettségének teljesítése elõtt ellenõrzi az útiokmány-nyilvántartásban, hogy a érintett
személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e.
(2) Ha az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik, a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai
részére adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész elektronikus úton vagy az ehhez szükséges technikai feltételek
hiányában telefaxon, a döntés meghozatalától számított huszonnégy órán belül értesíti az útlevélhatóságot a
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külföldre utazási korlátozásnak az útiokmány-nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve a nyilvántartásból történõ
törlése érdekében.
(3) A bíróság, illetve az ügyész a következõ adatokat közli az útlevélhatósággal:
a) az érintett személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és
utónevét,
b) úti okmányának típusát, számát, valamint
c) az érintett személyre vonatkozó határozatot hozó bíróság, illetve ügyészség megnevezését, a határozat számát és
keltét.
(4) A 16. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott kényszerintézkedés, büntetés, intézkedés vagy egyéb
korlátozás miatt elrendelt külföldre utazási korlátozás megszûnésérõl a bûnügyi nyilvántartó szerv értesíti az
útlevélhatóságot.
(5) Az útlevélhatóság a bíróság, illetve az ügyész, valamint a bûnügyi nyilvántartó szerv értesítése alapján az
útiokmány-nyilvántartásba történõ bejegyzést vagy törlést huszonnégy órán belül elvégzi.
16/C. § (1) Ha az érintett személy külföldi – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a bûnügyi
nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész az
idegenrendészeti hatóságot értesíti a külföldi érintett személy külföldi állam által kiállított úti okmányának
visszatartása érdekében.
(2) Ha az érintett személy bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint hontalan külföldi terhelt esetében a
bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész az
idegenrendészeti hatóságot értesíti a külföldi érintett személy magyar hatóság által kiállított úti okmányának
visszavonása érdekében.
(3) Ha az érintett személy menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert külföldi terhelt esetében
a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész
a menekültügyi hatóságot értesíti a külföldi érintett személy magyar hatóság által kiállított úti okmányának
visszavonása érdekében.”
(10) Az Utv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Érvénytelen az úti okmány, ha
a) elveszett vagy eltulajdonították,
b) személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott,
c) meghamisították,
d) megsemmisült,
e) az arra való jogosultság megszûnt,
f) azt nem az arra jogosult használja fel,
g) érvényességi ideje lejárt,
h) annak jogosultja a külföldre utazási korlátozás alatt áll, a korlátozás idõtartama alatt,
i) a 19. § (3) bekezdésében foglalt okból visszavonták, vagy
j) a használatára jogosult meghalt.”
(11) Az Utv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23.§ (1) Az érvénytelen úti okmányt – a 20. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – az útlevélhatóság,
továbbá a bíróság, az ügyészség és a rendõrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve és nyomozó hatósága,
a büntetés-végrehajtási intézet intézkedésre feljogosított tagja, továbbá a magyar külképviselet intézkedésre
feljogosított konzuli tisztviselõje vagy tiszteletbeli konzuli tisztviselõje hivatalos eljárása során elveszi.
(2) Az elvett úti okmányt haladéktalanul meg kell küldeni az útlevélhatóságnak, amely a visszavonásról öt napon belül
dönt.
(3) Az úti okmány elvétele ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az úti okmány visszavonását elrendelõ határozat
elleni fellebbezésben támadható meg.
(4) A 20. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott okból érvénytelen úti okmány visszatartásának érdekében
az (1) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.”
(12) Az Utv. 24–24/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § A központi adatkezelõ szerv az útiokmány-nyilvántartásban a következõ adatokat kezeli:
a) az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi
és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén anyja elõzõ születési családi és utónevét, nemét, állampolgárságát,
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menekült vagy bevándorolt jogállását (a továbbiakban: személyi adat), külföldre utazásra felhasználható
– személyazonosságát igazoló – hatósági igazolványának számát, továbbá értesítési címét, illetve lakcímét,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezû aláírását, továbbá a 32/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feltételek fennállása esetén az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetõvé tevõ
módon elõállított személyes adatát,
c) a kiskorú, továbbá a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár törvényes képviselõjének
személyi adatait, személyi azonosítóját, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezû
aláírását,
d) kiskorú esetében a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, és a szülõi felügyeleti jog megszûnését,
illetve szünetelését igazoló jogerõs határozat adatait (a bíróság vagy hatóság megnevezését, ügyszámát, a határozat
keltét, a szünetelés idõtartamát, a megszüntetés kezdõ idõpontját),
e) az állampolgár számára kiadott úti okmány típusát, számát, érvényességi idejét, az ideiglenes magánútlevél
ellenõrzõ sorszámát, valamint az úti okmányra való jogosultság megszûnésének okát és idõpontját,
f) az úti okmány cseréjére, találására, visszaadására, leadására, elvételére, valamint a 20. § (1) bekezdése szerinti
érvénytelenségére vonatkozó adatokat,
g) a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendõ figyelmeztetõ jelzés (a továbbiakban: figyelmeztetõ jelzés)
kezelésével kapcsolatos adatokat,
h) az útlevélhatósági eljárást lefolytató köztisztviselõ egyedi azonosító kódját,
i) a külföldre utazás korlátozásának tényét és a 16/B. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat,
j) a külföldre utazás korlátozásának törlése esetén az ügyben eljáró útlevélhatóság megnevezését, a törlés idõpontját,
valamint a 16/B. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat, továbbá
k) a hivatalos útlevél használatára jogosult személy diplomáciai rangját, az útlevél kiállítására alapot szolgáltató
tisztségét vagy jogcímeit.
24/A. § (1) A központi adatkezelõ szerv központi útiokmány-nyilvántartással összefüggõ feladat- és hatáskörében:
a) felügyeletet gyakorol a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási
hivatal) közremûködõi tevékenysége felett,
b) biztosítja a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét,
c) a nyilvántartásból a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít,
d) végzi a figyelmeztetõ jelzés kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat, valamint
e) mûködteti a nyilvántartás informatikai rendszerét.
(2) A járási hivatal a 24. § a)–f) pontjában meghatározott, míg a külpolitikáért felelõs miniszter a 24. § a)–f), illetve
j) és k) pontjában meghatározott adatokról, illetve ezek változásáról elektronikus úton értesíti a központi adatkezelõ
szervet.”
Az Utv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A központi adatkezelõ szerv az útiokmány-nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával
csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg, kivéve, ha
e korlátozás alól a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló
törvényben meghatározottak szerint egyedi felmentést kap.”
Az Utv. 26. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az útlevélhatóság a kérelmezõ személyi és lakcímadatai azonosításához, illetve utazási jogosultsága megállapításához
adatokat vehet át)
„b) a központi adatkezelõ szervtõl a 24. § alapján kezelt adatokból, kivéve a 24. § g) pontjában meghatározott adatokat,
valamint”
Az Utv. 26. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az útlevélhatóság a kérelmezõ anyakönyvi adatainak beszerzése érdekében elektronikus úton, egyedi
informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel jogosult adatokat átvenni az elektronikus
anyakönyvbõl.”
Az Utv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Hivatalos útlevelek esetében
a) az utazást elrendelõ vagy az útlevél kiadására javaslatot tevõ szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón
teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet értesíti az útlevélhatóságot, hogy a hivatalos útlevél
használatára jogosult személy jogosultsága megszûnt,
b) az útlevélhatóság adatot kérhet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott szervtõl vagy gazdálkodó szervezettõl.”
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(17) Az Utv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) A központi adatkezelõ szerv – törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából – a 24. § g) pontjában
meghatározott adatok kivételével a büntetõügyekben eljáró hatóságoknak, a rendõrségnek, a nemzetbiztonsági
szolgálatoknak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének és nyomozó hatóságának, a bûnügyi nyilvántartó
szervnek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek, az idegenrendészeti
hatóságnak, valamint a menekültügyi hatóságnak adhat át adatot.
(2) A központi adatkezelõ szerv – ha törvény másként nem rendelkezik – a 24. § g) pontban meghatározott adatokról
adatszolgáltatást nem teljesíthet, ide nem értve az érintett személy 28. § (2a) és (2b) bekezdésben foglalt tájékoztatási
jogát, illetve hatósági bizonyítvány iránti igénylését.
(3) A rendõrség határforgalom-ellenõrzést végzõ szerve a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása, illetve a
személyazonosság megállapítása céljából – közvetlen adathozzáféréssel – adatokat vehet át a központi adatkezelõ
szerv által a 24. § a)–f) és h)–k) pontja alapján kezelt adatállományból. Az adatokat az adatkérõnek az ellenõrzést
követõen haladéktalanul törölnie kell.
(4) Az útlevélhatóság, illetve a központi adatkezelõ szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve részére a
személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során a személyazonosítás céljára a 24. § a)–c), valamint e) és f)
pontjában meghatározott adatokat szolgáltathatja.”
(18) Az Utv. 27. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi adatkezelõ szerv a külön jogszabályban meghatározott figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából
haladéktalanul a Schengeni Információs Rendszerbe továbbítja a központi útiokmány-nyilvántartásban a
20. § (1) bekezdés a), c), d), f), h) és i) pontja szerinti okból érvénytelenítésre került hivatalos és magánútlevél külön
törvényben meghatározott adatait.
(6) Amennyiben a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti okmány esetében az okmány megkerülésének tényét és
idõpontját, illetve a 20. § (1) bekezdés h) pontja szerinti okmány esetében a külföldre utazási korlátozás megszûnését
és idõpontját, valamint a 19. § (3) bekezdésében foglalt visszavonási ok megszûnését és idõpontját a központi
útiokmány-nyilvántartásba bejegyezték, a központi adatkezelõ szerv az (1) bekezdés szerint gondoskodik a
továbbított figyelmeztetõ jelzés törlésérõl.
(7) Amennyiben az úti okmány megszemélyesítését végzõ adatfeldolgozó szerv kitöltetlen úti okmány eltûnésérõl
(elvesztés, eltulajdonítás), illetve az eltûnt kitöltetlen okmány megkerülésérõl értesíti a központi adatkezelõ szervet,
a központi adatkezelõ szerv a külön jogszabály szerinti felhasználói felületen keresztül gondoskodik a figyelmeztetõ
jelzés bevitelérõl, illetve törlésérõl.”
(19) Az Utv. 28. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kérelmezõ saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér tájékoztatást, a kérelemre és annak
teljesítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2b) Ha a kérelmezõ a saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról hatósági bizonyítvány kiállítását kéri,
e törvénynek az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hatósági
bizonyítvány kiállítását a kérelmezõ bármely, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kérheti.”
(20) Az Utv. 28. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az adatszolgáltatás
ügyintézési határideje – a kérelem beérkezését követõ naptól számított – húsz nap. Az adatszolgáltatás elektronikus
ügyintézés útján is teljesíthetõ.”
(21) Az Utv. 30. és 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) Az útlevélhatóság és a közremûködõ szerv a 24. §-ban meghatározott adatok kezelésére az eljárás
befejezéséig jogosult.
(2) Az útlevélhatósági eljárásban keletkezett iratokat az úti okmány érvényességi idejének lejártától számított egy évig
kell megõrizni, ezt követõen azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezni kell.
31. § (1) A központi adatkezelõ szerv a 24. §-ban meghatározott adatokat az úti okmány érvényességi idejének
lejártától számított öt évig kezeli.
(2) A központi adatkezelõ szerv a 16/B. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a külföldre utazást korlátozó ok
megszûnését követõ egy évig kezeli.”
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(22) Az Utv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § A hivatalos útlevéllel rendelkezõ állampolgár személyi adatait és a kiadott útlevél adatait
a) az Európai Parlament magyarországi képviselõje és az országgyûlési képviselõ, továbbá a vele hivatalos célból
együtt utazó, közös háztartásban élõ házastársa, eltartott gyermeke [12. § (1) bekezdés g) pontja] diplomata útlevele
tekintetében az Országgyûlés Hivatala,
b) egyéb diplomata útlevél, valamint a külügyi szolgálati útlevél esetén a külpolitikáért felelõs miniszter,
c) szolgálati útlevél esetében az útlevél kiadására javaslatot tevõ szerv, valamint
d) hajós szolgálati útlevél esetén a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet
az útlevélnek az arra való jogosultság megszûnését követõ bevonásáig kezeli.”
(23) Az Utv. 32/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tároló elemnek az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetõvé tevõ módon elõállított
személyes adatait)
„a) az útlevélhatóság – az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevelek pótlására történõ útlevél-kiállítás,
valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelemhez történõ felhasználás érdekében – a tároló elemet
tartalmazó úti okmány érvényességi idejének lejártáig jogosult kezelni, ha ehhez a kérelmezõ az adatok rögzítésekor
írásban hozzájárul, ezt követõen az adatokat haladéktalanul törölni kell; hozzájárulás hiányában az útlevélhatóság
a tároló elemet kizárólag a tároló elemet tartalmazó úti okmány kiadásáig jogosult kezelni és az adatokat az úti okmány
kiadásakor haladéktalanul törölni kell,”
(24) Az Utv. 41. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a külföldre utazás szabályozásáért felelõs miniszter – a b) és a d) pont tekintetében a külpolitikáért
felelõs miniszterrel, a c) pont tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –,
hogy rendeletben határozza meg]
„g) a 28. § (1), (2) és (2b) bekezdése szerinti adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány
adattartalmát.”
(25) Az Utv. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § E törvény 7. § (2)–(4) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, valamint 32/A. §-a a tagállamok által kiállított útlevelek és
úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó elõírásokról szóló, 2004. december 13-i
2252/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(26) Az Utv. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § (1) E törvény 7. § (2)–(4) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, valamint 32/A. §-a a tagállamok által kiállított útlevelek és
úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó elõírásokról szóló, 2004. december 13-i
2252/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2007. június 12-i, 2007/533/IB tanácsi határozat 38–39. és 45–49. cikkének átültetését szolgálja.
(3) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31–34. cikkének végrehajtását szolgálja.”
(27) Az Utv.
a) 11. § (3) bekezdésében a „[12. § (1) bekezdés f) pont]” szövegrész helyébe a „[12. § (1) bekezdés g) pont]”,
b) 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „munkatársa” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselõje”,
c) 19. § (1) bekezdésében az „Az útlevélhatóság az érvénytelen” szövegrész helyébe az „Az útlevélhatóság
– a 20. § (1) bekezdés a), d), h) és i) pontjában meghatározott eset kivételével – az érvénytelen”,
d) 21. §-ában a „20. § (1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „20. § (1) bekezdés e) pontjában”,
e) 26. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „útlevélhatóság” szövegrész helyébe az „útlevélhatóság,
valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselõje”,
f) 28. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az útlevélhatóság, illetõleg” szövegrész helyébe az „A (2a) és
(2b) bekezdésben meghatározott eltérésekkel”,
g) 28. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az útlevélhatóság” szövegrész helyébe az „A (2a) és
(2b) bekezdésben meghatározott eltérésekkel az útlevélhatóság”, valamint
h) 28. § (6) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1), (2) és (2b) bekezdésben”
szöveg lép.
(28) Hatályát veszti az Utv. 23/A. §-a.
53. §

Hatályát veszti a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 146. §-a.
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(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 4. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) A nyilvántartó a Schengeni Információs Rendszerben (a továbbiakban: SIS II) elhelyezendõ figyelmeztetõ jelzés
(a továbbiakban: figyelmeztetõ jelzés) elhelyezése céljából az N.SIS II Hivatalnak elektronikus úton továbbítja annak
a forgalmi engedélynek, vezetõi engedélynek, illetve a jármû hatósági jelzésének az adatait, amelynek elvesztését,
eltulajdonítását vagy egyéb jogszabályban meghatározott okból történõ érvénytelenítését az engedély-, illetve
jármûnyilvántartásba bejegyezték.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti okmány idõközben megkerült és megkerülésének tényét az engedély-, illetve
jármûnyilvántartásba bejegyezték, a nyilvántartó a (2) bekezdés szerinti módon gondoskodik a figyelmeztetõ jelzés
törlésérõl.
(4) Ha a vezetõi engedély megszemélyesítését végzõ adatfeldolgozó szerv kitöltetlen vezetõi engedély eltûnésérõl
(elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl), illetve az eltûnt kitöltetlen okmány megkerülésérõl értesíti
a nyilvántartót, az a jogszabály szerinti felhasználói felületen keresztül gondoskodik a figyelmeztetõ jelzés bevitelérõl,
illetve törlésérõl.”
(2) A Kknyt. 5. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság:)
„k) jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-bõl adatot igényelni.”
(3) A Kknyt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a) a jármûvezetõ,
aa) természetes személyazonosító adatát,
ab) lakcímét,
ac) arcfényképét (arcképmását),
ad) saját kezû aláírását,
ae) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatait,
af) elhalálozásának idejét,
ag) állampolgárságát,
ah) közúti közlekedési elõéleti pontrendszer adatait, továbbá
b) az engedély
ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására
vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatokat,
bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történõ érvénytelenségére, megtalálására és
megkerülésére vonatkozó adatokat,
bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatokat, valamint
bd) a vezetési jogosultság megszerzésének idõpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatokat.
(2) Az engedély-nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmazza a figyelmeztetõ jelzés
kezelésével kapcsolatos, törvényben, személyes adatoknak nem minõsülõ adatok esetében jogszabályban
meghatározott adatokat is.”
(4) A Kknyt. 9. § (2) bekezdés e)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
g) ponttal egészül ki:
(A jármûnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármû)
„e) jármûokmányainak és hatósági jelzésének az elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból
történõ érvénytelenségére, megtalálására, megkerülésére, vonatkozó adatokat,
f) az állandó forgalmi engedély okmány, illetve az állandó rendszámtábla tekintetében a figyelmeztetõ jelzés
kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatait, valamint
g) kilométerszámláló mûszere által jelzett értéket (kilométeróra-állást) és a kilométeróra-állás rögzítésének
idõpontját.”
(5) A Kknyt. 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartót az eljáró hatóság értesíti:)
„a) a természetes személy (a továbbiakban: polgár) bejelentése alapján a 8. § (1) bekezdés a) alpont aa)–ae) és
ag) alpontjában megjelölt adatokról, valamint a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), ag) alpontjában megjelölt adatok
megváltozásáról;
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b) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adatokról, azok változásáról és az annak alapjául szolgáló okmányokban
foglalt adatokról;
c) a vizsgálatot végzõ szerv tájékoztatása alapján a 8. § (1) bekezdés a) alpont ae) pontjában megjelölt adatokról, azok
változásáról;”
A Kknyt. 14. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartót értesíti:)
„c) a jogszabályban meghatározott hatóság a 8. § (1) bekezdés h) pontjában megjelölt adatokról;
d) a parkolási igazolványt kiállító hatóság a 8/A. §-ban meghatározott adatokról;
e) a közlekedési hatóság a jármûvezetõnek a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) és ae) pontjában meghatározott
pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó, továbbá k) és l) pontjában, valamint a jármû forgalomba helyezés
elõtti és idõszakos vizsgálata során, továbbá a jármûhonosítási eljárásban megállapított, a 9. § (2) bekezdés a), b), d)
és g) pontjában meghatározott adatairól;”
A Kknyt. 14/A. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedési igazgatási hatóságot értesíti)
„a) a vizsgálatot végzõ szerv a 8. § (1) bekezdés a) pont ae) pontjában megjelölt adatokról és azok változásáról;”
A Kknyt. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartó kezeli:)
„b) a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában meghatározott adatokat a jármû
forgalomból történõ végleges kivonásától számított tíz évig; a 9. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a
törvényben meghatározott idõtartamig;”
A Kknyt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartó a 8. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában meghatározott személyes adatnak minõsülõ adatokat
törvényben elõírt ideig, a 8. § (2) bekezdése szerinti adatokat a jogszabályban meghatározott idõtartamig kezeli.”
A Kknyt. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési igazgatási hatóság az 5. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott feladata ellátása céljából
kezeli a 8. § (1) bekezdésében és a 8/A. §-ban meghatározott adatokat, a jármû azonosító adatát, a jármûtulajdonos
(üzemben tartó) 9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában meghatározott, továbbá a jármûvezetõ
közlekedésbiztonsági alkalmatlanságára vonatkozó adatait.”
A Kknyt. 16. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 8. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokról adatszolgáltatás
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló
2012. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseivel összhangban teljesíthetõ.”
A Kknyt. 19. § (1) bekezdés d)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„d) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelesek nyilvántartásához
a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), af) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bc) alpontjában meghatározott adatokat
és a jármûvezetõ egészségi és pályaalkalmassági adatait, valamint a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal vámszerve vagy nyomozó hatósága részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos
szolgáltatás elrendelése céljából a 9. § (1)–(1a) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatokat;
e) a települési önkormányzat jegyzõje
ea) gépjármû-adóztatási feladatok ellátásához a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g)
pontjában, továbbá a 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
eb) közútkezelõi feladatainak, valamint a közterület rendjének biztosításával összefüggõ feladatainak ellátásához a
8/A. § a), d), f)–i) és k) pontjában, a 9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
a 9. § (4) bekezdésében, valamint a 9/A. § (1) bekezdés a)–e) pontjában megjelölt adatokat;
f) az adóhatóság az adóigazgatási eljáráshoz a 8. §(1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint a b) pont
ba) és bc) alpontjában, a 9. § (1)–(1a) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 9/A. § (1) bekezdés
a)–e) pontjában meghatározott adatokat;
g) a vámhatóság a vámigazgatási eljáráshoz a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában,
továbbá a 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat;
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h) a közterület-felügyelet a 8/A. § a), d), f)–i) és k) pontjában, a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjában, a 9. § (2) bekezdés
a), b), d) és e) pontjában, valamint a 9. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat;”
A Kknyt. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:
a) a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ad) alpontjában meghatározott adatok kivételével
aa) a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság a szabálysértési eljárás lefolytatásához,
ab) a közúti közlekedés ellenõrzésére jogosult hatóságok a közúti közlekedési ellenõrzéssel kapcsolatos feladataik
ellátásához;
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke és a polgármester törvényben
meghatározott polgári védelmi feladatai ellátásához a 8. § (1) bekezdés a) pont ac), ad), ag), ah) alpontjában és
a 9. § (1) bekezdés d), g) pontjában meghatározott adatok kivételével.”
A Kknyt. 21. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
(a továbbiakban: kérelmezõ):]
„a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) és ah) alpontjában,
a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok kivételével;”
A Kknyt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A nyilvántartó a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában meghatározott adatokról a jármûazonosító adatok
kivételével szolgáltat adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatását megtiltotta.”
A Kknyt. 24. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérõ részére a nyilvántartó az
engedély-nyilvántartásnak a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bb) alpontjában
meghatározott adatairól a személyazonosításra alkalmas jármûvezetõi engedély érvényességének megállapítása
céljából adatot szolgáltathat. A 8. § (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott adatot a
személyazonosítást követõen az adatkérõ haladéktalanul törli, kivéve, ha az érintett ezen adatok további kezeléséhez
hozzájárult, vagy azt törvény lehetõvé teszi.”
A Kknyt. 43. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36., 38–39. és 45–49. cikkének átültetését szolgálja.
(3) E törvény
a) a jármûvek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkezõ tagállami szolgálatoknak a Schengeni
Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáférésérõl szóló, 1986/2006/EK rendeletnek, továbbá
b) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31–34. cikkének
végrehajtását szolgálja.”

(1) Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében
megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény (a továbbiakban: NEBEK tv.) 9/A. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A. § A NEBEK ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl,
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben a SIRENE Irodára ruházott feladatokat.”
(2) A NEBEK tv. 18. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) E törvény
1. 3. §-a, 6. §-a, és 10. §-a a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol
számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bûncselekmények megelõzése, felderítése és kivizsgálása érdekében,
betekintés céljából történõ hozzáférésrõl szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat 3–4. és 16. cikkeinek,
2. 9/A. §-a a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 9/A.§-a a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl
és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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(1) A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Sztktv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) körözés:
aa) a 12/A. § (2) bekezdésében meghatározott eltûnt személy felkutatására, védelem alá helyezésére, körözést
elrendelõ hatóság vagy szerv elé állítására,
ab) az ismeretlen személy vagy holttest személyazonosságának megállapítására,
ac) a lefoglalás vagy büntetõeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresett tárgyak felkutatására,
valamint
ad) az elveszett, eltulajdonított, érvénytelenített okmányok, hatósági jelzések felkutatására
irányuló intézkedések,”
(2) Az Sztktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja a következõ ae) alponttal egészül ki:
[a) körözés:]
„ae) a törvényben meghatározott rejtett ellenõrzéssel kapcsolatos intézkedések összessége.”
(3) Az Sztktv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A körözést személy esetén törvényben, holttest és tárgy esetén – az elveszett, eltulajdonított, érvénytelenített
hazai kiállítású okmányok és a jármû hatósági jelzése kivételével – jogszabályban meghatározott hatóság, szerv vagy
személy (a továbbiakban együtt: hatóság) rendeli el.
(2) A rendõrség hatáskörébe tartozó körözések elrendelésérõl szóló határozathozatal a körözési információs
rendszerbe történõ bejegyzéssel megvalósul.
(3) A körözést a Magyarországon elõállított és elveszett, eltulajdonított vagy érvénytelenített okmányok és a jármû
jogszabályban meghatározott hatósági jelzése esetén – kivéve, ha az eltulajdonítás miatt a rendõrségnél tettek
feljelentést – e ténynek az okmányra, hatósági jelzésre vonatkozó központi hatósági nyilvántartásba történõ
bejegyzése alapján kell lefolytatni. Büntetõeljárás kezdeményezése esetén a Rendõrség a (2) bekezdésben foglaltak
szerint jár el és egyidejûleg az érintett tárgy eltulajdonításának tényérõl értesíti az érintett központi hatósági
nyilvántartást vezetõ szervet.
(4) A körözést a Magyarország területén elveszett, eltulajdonított külföldi hatóság által kiállított okmányok és külföldi
hatósági jelzések esetén a körözési információs rendszerbe történõ bejegyzés alapján kell lefolytatni.”
(4) Az Sztktv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A körözést az elrendelõ hatóság vonja vissza, a visszavonás tényének a körözési információs rendszerbe történõ
bejegyzésével, valamint a 2. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ott meghatározott központi hatósági
nyilvántartást vezetõ szerv egyidejû értesítésével.”
(5) Az Sztktv. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.§ A Schengeni Információs Rendszerbe továbbított, európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló,
magyar szerv által elrendelt körözések visszavonására haladéktalanul sor kerül azt követõen, hogy az
elfogatóparancsot kibocsátó szerv a visszavonásról szóló döntést megküldi az illetékes rendõrkapitányságnak.”
(6) Az Sztktv. 12. § (1) bekezdés j)–m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
n) ponttal egészül ki:
(A Rendõrség a körözés végrehajtása során az ismeretlen helyen lévõ személy, illetve tárgy felkutatása, valamint az ismeretlen
személy, illetve holttest személyazonosságának megállapítása érdekében adatgyûjtést végezhet, amelynek keretében)
„j) a határforgalom ellenõrzését szolgáló nyilvántartási rendszerekben a cél megjelölésével – az érintett
feltartóztatását vagy adatváltozás esetén értesítés adását elõíró – jelzések elhelyezését rendelheti el;
k) a Schengeni Információs Rendszerbe figyelmeztetõ jelzés elhelyezése céljából adatot továbbíthat, illetve abból a
körözési feladatok ellátása céljából adatot igényelhet;
l) a közúti közlekedési nyilvántartásokból, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból,
az idegenrendészeti nyilvántartásból az elveszett, eltulajdonított, valamint a jogszabály szerint érvénytelenített
okmányokról a körözési feladatok ellátása céljából adatokat vehet át;
m) elektronikus hírközlési szolgáltatótól helymeghatározási adatot kérhet; valamint
n) a körözött személy és tárgy felkutatása érdekében rendszámfelismerõ rendszert üzemeltethet.”
(7) Az Sztktv. 12/A. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A Rendõrség a más törvényben meghatározott eseteken kívül körözését rendelheti, illetve – eltûnt személy esetén – rendeli el)
„c) védelem alá helyezése érdekében annak a személynek, akinek a védelem alá helyezése saját maga vagy mások
védelmének biztosítása miatt szükséges.”
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(8) Az Sztktv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A körözési információs rendszerbe a körözés elrendelését vagy visszavonását haladéktalanul be kell jegyezni
a) a körözés elrendelésérõl vagy visszavonásáról szóló határozat meghozatalát követõen, vagy
b) ha a körözés elrendelésérõl vagy visszavonásáról szóló határozatot nem a rendõrség hozta, akkor a körözés
elrendelésérõl vagy visszavonásáról szóló döntés kézhezvételét követõen.
(2) A körözési információs rendszerben történõ rögzítés annak a rendõrkapitányságnak, illetve rendõr-fõkapitányságnak
a feladata,
a) amelyik a hatáskörébe tartozó ügyben körözés elrendelésérõl, illetve visszavonásáról határozatot hozott,
b) amelynek más hatóság a körözés elrendelésérõl, illetve visszavonásáról hozott határozatát – a 6. § és a 7. § alapján –
megküldte,
c) amelynek a bíróság a nemzetközi elfogatóparancs vagy az európai elfogatóparancs kibocsátásáról, illetve
visszavonásáról hozott határozatát megküldte.
(3) Ha az eljáró rendõri szerv körözési tevékenysége során észleli, hogy a keresett személy ellen más eljárásban már
európai, illetve nemzetközi elfogatóparancs alapján körözés van érvényben és az európai, illetve nemzetközi
elfogatóparancs kibocsátásának törvényi feltételei az elõtte folyamatban lévõ ügyben is fennállnak, az eljáró rendõri
szerv haladéktalanul intézkedik az európai, illetve nemzetközi elfogatóparancs kibocsáttatása érdekében.”
(9) Az Sztktv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A nyilvántartás a személykörözés tekintetében tartalmazza:
a) a körözött személy
aa) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakó- és tartózkodási helyét,
ab) álnevét, gúnynevét,
ac) személyleírását, különös ismertetõ jegyeit,
ad) fényképét,
ae) ruházatának és a nála lévõ tárgyaknak a leírását,
af) vélt feltalálási helyeit,
ag) tartózkodási helye ismeretlenné válásának idõpontját,
ah) elfogása esetén várható magatartására (különösen esetleges erõszakos viselkedésére, fegyver birtoklására)
vonatkozó információt,
b) a körözés elrendelésének okát (büntetõeljárás során elrendelt körözés esetén a bûncselekmény megnevezését és a
Büntetõ Törvénykönyv szerinti minõsítését is),
c) a körözés elrendelésének napját, az óra és perc feltüntetésével,
d) annak a hatósági eljárásnak az iktatószámát, amelyben a körözést elrendelték,
e) a körözést elrendelõ hatóság megnevezését,
f) a felkutatáshoz szükséges egyéb – jogszabályban meghatározott – adatot, továbbá
g) azt, ha a körözést elrendelõ hatóság bûnüldözési érdekbõl korlátozza vagy nem engedélyezi az adatszolgáltatást,
illetve a 12. § (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a 12. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvánosságra hozatalt
megtiltotta,
h) a szabadságvesztés vagy közérdekû munka kiszabásáról rendelkezõ jogerõs bírósági ítélet számát.
(2) A körözési információs rendszert mûködtetõ központi rendõri szerv a körözés tényének a nyilvántartásba
bejegyzését követõen a körözött személy természetes személyazonosító adatait (név, születési hely, születési idõ,
anyja neve) azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A sikeres azonosítást követõen a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás
céljából megküld a körözési információs rendszert mûködtetõ központi rendõri szerv részére.
(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv az azonosított természetes személy adatainak a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásairól a (2) bekezdésben meghatározott kapcsolati kódon értesíti
a körözési információs rendszert mûködtetõ központi rendõri szervet.
(4) Az érintett adatainak a körözési információs rendszerbõl történõ törlésérõl a körözési információs rendszert
mûködtetõ központi szerv – a kapcsolati kód törlése céljából – értesíti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetõ
szervet.”
(10) Az Sztktv. 40. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2007. június 12-i, 2007/533/IB tanácsi határozat 6. és 26–45. cikkének való megfelelést szolgálja.
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(3) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és
használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(11) Hatályát veszti az Sztktv. 14/A. §-a.
57. §

A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tiszteletbeli konzuli képviselõ a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján
érvényét vesztett útlevelet átveszi.”

58. §

(1) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában áldozat a Magyarország területén elkövetett bûncselekmény és a Magyarország területén
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki
a Magyarország területén elkövetett bûncselekmény vagy a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
közvetlen következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt
szenvedett el, ha)
„e) emberkereskedelem áldozataként azonosított személy, valamint”
(2) Az Ást. 4. § (1) bekezdésében az „ , illetve jogi segítségnyújtást biztosít” szövegrész helyébe a „ , jogi segítségnyújtást,
illetve szükség szerint védett szálláshelyet biztosít” szöveg lép.
(3) Az Ást. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személy számára tekintet nélkül arra, hogy az 1. § (1) bekezdésében és a 2. §-ban
meghatározott bûncselekmény miatt büntetõeljárás indult-e, szükség szerint védett szálláshelyet biztosít. Védett
szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és számára jogszabályban
meghatározott ellátásokat nyújtó létesítmény.”
(4) Az Ást. 5. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem kaphat szolgáltatást az az áldozat, aki)
„a) a kért támogatást az ügyben korábban már megkapta, kivéve a védett szálláshelyet,”
(5) Az Ást. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az áldozatsegítõ szolgálat más hatóságtól, szervtõl vagy szervezettõl, illetve az áldozatsegítõ szolgálathoz
benyújtott támogatás iránti kérelembõl természetes személy áldozattá válásáról szerez tudomást, soron kívül írásban
tájékoztatja az ügyfelet – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – arról, hogy áldozatsegítõ támogatás jogosultja lehet és
jogosultsága esetén a támogatások iránt kérelmet terjeszthet elõ.”
(6) Az Ást. 46. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az emberkereskedelem magyar állampolgárságú áldozatai és a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ áldozatai azonosításának rendjét, valamint az azonosításra jogosult és
jelzésre kötelezett szerveket és szervezeteket, valamint a védett szálláshelyen nyújtott ellátások feltételeit és részletes
szabályait rendeletben állapítsa meg.”
(7) Az Ást. 47. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény 9. § (2) bekezdése és 46. § (4) bekezdése az emberkereskedelem megelõzésérõl, és az ellene folytatott
küzdelemrõl, az áldozatok védelmérõl, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének történõ megfelelést szolgálja.”

59. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 47/B. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47/B. § A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján harmadik országbeli
állampolgárokkal szemben elrendelt idegenrendészeti kiutasításokat és a kiutasító határozatok alapján a Schengeni
Információs Rendszerben elhelyezett, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelõ figyelmeztetõ jelzéseket
(a továbbiakban: figyelmeztetõ jelzés) a harmadik országbeli családtag kiutasítása végrehajtása elõtt vagy a
tartózkodási jogot igazoló okmány kiállítása iránti eljárásban – a 33. §-ban foglaltakra is figyelemmel – felül kell
vizsgálni. Ha a kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom, valamint a figyelmeztetõ jelzés fenntartása aránytalan
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érdeksérelemmel jár, az idegenrendészeti kiutasítás elrendelésérõl hozott határozatot az eljáró hatóság törli. Az eljáró
hatóság az eljárást húsz nap alatt folytatja le és határozattal dönt.”
(2) Az Szmtv. 64. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Külföldre utazási korlátozás

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60. §

64. § (1) Az eljáró hatóság külföldre utazási korlátozást rendel el azzal az EGT-állampolgárral vagy családtaggal
szemben, akinek úti okmánya visszatartása érdekében a bíróság, illetve az ügyész az eljáró hatóságot a külföldre
utazásról szóló törvény alapján értesítette.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján az eljáró hatóság külföldre utazási korlátozást elrendelõ határozatában az
EGT-állampolgár vagy családtag úti okmányát visszatartja.
(3) A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(4) Az eljáró hatóság a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság külföldre utazási korlátozás feloldása érdekében
megküldött értesítése alapján a külföldre utazási korlátozást haladéktalanul törli és az EGT-állampolgár vagy családtag
visszatartott úti okmányát visszaadja.”
Az Szmtv. 75. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tartózkodás jogszerûségének nyomon követése érdekében az idegenrendészeti hatóság a központi idegenrendészeti
nyilvántartás elkülönített részeként az EGT-állampolgárok és a családtagok adatairól a következõ résznyilvántartásokat
vezeti:)
„f) az úti okmány, a személyazonosító igazolvány vagy a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását
bejelentõ EGT-állampolgárok és családtagok nyilvántartása;”
Az Szmtv. 80. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az úti okmányuk, illetve személyazonosító okmányuk elvesztését bejelentõ EGT-állampolgárok és családtagok
nyilvántartása a következõ adatokat tartalmazza:)
„b) az elveszettként, eltulajdonítottként bejelentett úti okmány, személyazonosító és tartózkodásra jogosító okmány
típusát, azonosító adatait, valamint a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztetõ jelzés tényét;”
Az Szmtv. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az okmány megtalálásáig, ennek
hiányában az adatrögzítéstõl számított legfeljebb 10 évig kezeli.”
Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„f) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20–30. cikkének, valamint
g) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 38–39. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
Az Szmtv. 80. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „úti okmányuk, illetve személyazonosító okmányuk
elvesztését bejelentõ” szövegrész helyébe az „úti okmányuk, személyazonosító és tartózkodásra jogosító okmányuk
elvesztését, eltulajdonítását bejelentõ” szöveg lép.

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 2. §-a a következõ t)–u) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„t) különleges bánásmódot igénylõ személy: a kísérõ nélküli kiskorú vagy olyan kiszolgáltatott személy – különösen
a kiskorú, az idõs, a fogyatékkal élõ személy, a várandós nõ, a kiskorú gyermeket egyedül nevelõ szülõ, valamint
a kínzást, nemi erõszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erõszak más súlyos formáját elszenvedett személy –,
akirõl helyzetének egyedi értékelését követõen megállapítható, hogy sajátos szükségletekkel rendelkezik;
u) õrzött szállás: a személyes szabadságában korlátozott külföldi elhelyezésére szolgáló, az idegenrendészeti
eljárásban elrendelt õrizet céljaira sajátosan kialakított létesítmény.”
(2) A Harmtv. 29. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni)
„c) törvényben foglaltak alapján azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti
elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítõ védelmet kért;”
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(3) A Harmtv. 42. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3)–(4) bekezdés rendelkezéseit a különleges bánásmódot igénylõ személyek vonatkozásában a helyzetükbõl
fakadó sajátos szükségleteik figyelembevételével kell alkalmazni.”
(4) A Harmtv. 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A menedékjog iránti kérelem benyújtását megelõzõen elrendelt kiutasítás végrehajtását az idegenrendészeti
hatóság a külön jogszabály alapján folytatott menedékjogi eljárás jogerõs befejezéséig felfüggeszti, ha a harmadik
országbeli állampolgár külön törvényben meghatározottak szerint jogosult Magyarország területén való
tartózkodásra. A felfüggesztést elrendelõ végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.”
(5) A Harmtv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a harmadik országbeli állampolgár menekültügyi eljárás alatt áll, a visszairányítás, illetve a kiutasítás nem
rendelhetõ el és nem hajtható végre, ha a harmadik országbeli állampolgár külön törvényben meghatározottak szerint
jogosult Magyarország területén való tartózkodásra.”
(6) A Harmtv. 65. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E § rendelkezéseit a különleges bánásmódot igénylõ személyek vonatkozásában a helyzetükbõl fakadó sajátos
szükségleteik figyelembevételével kell alkalmazni.”
(7) A Harmtv. 66. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Külföldre utazási korlátozás

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

66. § (1) Az idegenrendészeti hatóság külföldre utazási korlátozást rendel el azzal a harmadik országbeli állampolgárral
szemben, akinek úti okmánya visszatartása érdekében a bíróság, illetve az ügyész az idegenrendészeti hatóságot
a külföldre utazásról szóló törvény alapján értesítette.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján az idegenrendészeti hatóság külföldre utazási korlátozást elrendelõ
határozatában a harmadik országbeli állampolgár úti okmányát visszatartja.
(3) A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(4) Az idegenrendészeti hatóság a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság külföldre utazási korlátozás feloldása
érdekében megküldött értesítése alapján a külföldre utazási korlátozást haladéktalanul törli és a harmadik országbeli
állampolgár visszatartott úti okmányát visszaadja.”
A Harmtv. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86. § Ha az idegenrendészeti hatóság által kiadott úti okmánnyal rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár vagy
a Magyarország területén élõ hontalan úti okmánya visszatartása érdekében a bíróság, illetve az ügyész az
idegenrendészeti hatóságot a külföldre utazásról szóló törvény alapján értesítette, az idegenrendészeti hatóság az úti
okmányt visszavonja.”
A Harmtv. 100. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az úti okmány elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését bejelentõ harmadik
országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:)
„b) az elveszettként, eltulajdonítottként, megsemmisültként bejelentett úti okmány vagy tartózkodásra jogosító
okmány típusa, azonosító adatai, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe elhelyezett figyelmeztetõ jelzés
ténye;”
A Harmtv. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az okmány megtalálásáig, ennek
hiányában az adatbeviteltõl számított legfeljebb 10 évig kezeli.”
A Harmtv. 106. § (4) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság e törvény szerinti eljárása során adatot igényelhet:)
„h) a köztartozásmentes adózói adatbázisból.”
A Harmtv. 120. § (1) bekezdése a következõ t)–v) ponttal egészül ki:
(E törvény a következõ közösségi jogi aktusoknak történõ részleges megfelelést szolgálja:)
„t) a menedékkérõk befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi
irányelv;
u) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeirõl és az e státuszok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv;
v) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló,
2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv.”
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(13) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„g) a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i, 343/2003/EK
tanácsi rendelet,
h) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac”
létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(14) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„i) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20–30. cikkének, valamint
j) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 38–39. cikkének;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(15) A Harmtv. 100. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „úti okmány elvesztését, eltulajdonítását vagy
megsemmisülését bejelentõ” szövegrész helyébe az „úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését,
eltulajdonítását bejelentõ” szöveg lép.
61. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A menekültügyi hatóság az elõzetes vizsgálati eljárást megszünteti, ha a kérelmezõ kérelmét írásban visszavonja.”
(2) A Met. 52. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az elõzetes vizsgálati eljárást
megszünteti, ha a kérelmezõ
a) a nyilatkozattételt megtagadja és ezzel a kérelem elfogadhatóságának vagy nyilvánvalóan megalapozatlanságának
elbírálását megakadályozza;
b) a személyes meghallgatáson írásbeli felszólításra nem jelenik meg és távolmaradását megfelelõen nem igazolja;
c) ismeretlen helyre távozott;
d) kiutasításának vagy kiadatásának végrehajtására került sor az 54. § (3) bekezdés a) pontja alapján; vagy
e) ujjnyomatának vagy arcképmásának rögzítését megakadályozza vagy lehetetlenné teszi.”
(3) A Met. 52. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elõzetes vizsgálati eljárást megszüntetõ végzéssel szemben – az 53. § (3)–(5) bekezdésben foglaltaknak
megfelelõen – bírósági felülvizsgálatnak van helye.”
(4) A Met. 53. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felülvizsgálati kérelmet a döntés közlésétõl számított három napon belül a menekültügyi hatóságnál kell
benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és ellenkérelmével együtt
haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a menekültügyi hatóság döntésének
végrehajtására – az 54. § (2)–(3) bekezdése alapján hozott döntés kivételével – halasztó hatálya van.”
(5) A Met. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § (1) Ha a kérelmezõ második kérelmét azt követõen nyújtja be, hogy elsõ kérelme tárgyában – a kérelem írásban
történõ visszavonásától eltérõ okból – jogerõs megszüntetõ döntés született, a menekültügyi hatóság megvizsgálja,
hogy a korábbi döntést követõen felmerültek-e olyan új körülmények vagy tények, amelyek alapján a kérelmezõ
menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésének lenne helye.
(2) Ha a menekültügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelem elfogadhatatlanságát vagy nyilvánvaló
megalapozatlanságát állapítja meg, a kérelmezõt a döntés közlését követõen nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában foglalt jogosultságok.
(3) Ha a kérelmezõ azt követõen nyújt be kérelmet, hogy korábbi kérelme tárgyában jogerõs elutasító, illetve a kérelem
írásban történõ visszavonása miatt jogerõs megszüntetõ döntés született, és magyar hatóság vagy bíróság legutóbbi
döntésében a visszaküldés tilalmának fennállását nem állapította meg
a) a kérelem benyújtásának nincs halasztó hatálya
aa) a kiutasítás végrehajtására;
ab) a külföldi kiadatási eljárásban történõ átadására;
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b) a külföldit nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt jogosultságok.
(4) Az (3) bekezdés b) pontjában foglaltak nem érintik a jogszabályok alapján biztosított jogosultságokat.”
(6) A Met. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) A részletes vizsgálati eljárás megszûnik, ha a kérelmezõ meghalt.
(2) A menekültügyi hatóság a részletes vizsgálati eljárást megszünteti, ha az 52. § (2) bekezdésében foglalt feltétel
fennáll.
(3) A menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a részletes vizsgálati eljárást megszünteti,
ha
a) az 52. § (2a) bekezdés b)–e) pontjában foglalt feltétel fennáll,
b) a kérelmezõ a nyilatkozattételt megtagadja és ezzel a kérelem érdemi elbírálását megakadályozza vagy
c) az 51. § (2) vagy (5) bekezdés alapján a kérelem részletes vizsgálati eljárás nélküli elutasításának lett volna helye.
(4) Ha a menekültügyi hatóság a részletes vizsgálati eljárást megszünteti, a továbbiakban az 52. § (3) bekezdésben
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(5) A részletes vizsgálati eljárást megszüntetõ végzéssel szemben – az 53. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – bírósági felülvizsgálatnak van helye.”
(7) A Met. 68. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A keresetrõl a bíróság – a keresetlevél beérkezésétõl számított hatvan napon belül – peres eljárásban dönt. Ha a
kérelmezõ személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés, vagy idegenrendészeti
eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, a bíróság soron kívül jár el.”
(8) Hatályát veszti a Met. 30. § (1) bekezdés a) pontja.
62. §

(1) A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 7. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában bûnügyi nyilvántartások:)
„e) a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása.”
(2) A Bnytv. 28. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza)
„b) az elrendelt kényszerintézkedést, annak idõtartamát, megszûnése tényét;”
(3) A Bnytv. a következõ 30/A–30/E. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása
30/A. § A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában szereplõ adatok kezelésének a célja a
külföldre utazási korlátozás érvényesülésének az elõsegítése, a külföldre utazási korlátozás ellenére történõ külföldre
utazások megelõzése.
30/B. § A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani,
a) aki elõzetes letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási
letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, valamint aki
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll,
b) akivel szemben lakhelyelhagyási tilalmat vagy házi õrizetet rendeltek el,
c) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett
szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték,
d) akivel szemben a bíróság felmentõ ítélet mellett kényszergyógykezelést alkalmazott,
e) akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, illetve akit javítóintézetbõl ideiglenesen elbocsátottak,
valamint
f) akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény alapján megtiltották
Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.
30/C. § A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza
a) a kapcsolati kódot,
b) az elrendelt kényszerintézkedés és egyéb korlátozás tényét, idõtartamát, illetve megszûnése tényét,
c) a kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés tényét és mértékét, valamint a részben felfüggesztett
szabadságvesztés büntetés tényét és végrehajtandó részének mértékét,
d) a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtása elrendelésének, valamint a feltételes szabadság
megszüntetésének a tényét és az ezáltal végrehajtandóvá vált szabadságvesztés mértékét,
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e) az elrendelt kényszergyógykezelés tényét és amennyiben az határozott tartamú, a mértékét,
f) az elrendelt javítóintézeti nevelés tényét és mértékét,
g) a 30/B. § f) pontjában meghatározott esetben az egyéb korlátozás tényét, idõtartamát, illetve megszûnése tényét,
h) a kényszerintézkedést és egyéb korlátozást elrendelõ határozat, a bûnösséget megállapító vagy a felmentõ ítélet
szerinti bûncselekmény
ha) megnevezését,
hb) Btk. szerinti minõsítését,
i) a határozattal és a határozatot hozó bírósággal kapcsolatban:
ia) a kényszerintézkedés és egyéb korlátozás elrendelésérõl, meghosszabbításáról, fenntartásáról határozatot hozó
bíróság megnevezését, illetve határozatának számát és keltét,
ib) a szabadságvesztés büntetést kiszabó, a felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtását elrendelõ, illetve a kényszergyógykezelést, valamint a javítóintézeti nevelést és a javítóintézetbõl
történõ ideiglenes elbocsátást elrendelõ elsõ, másod- és harmadfokon, valamint a perújítás, a felülvizsgálat, továbbá
a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét,
a határozat jogerõre emelkedésének napját,
ic) a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának elévülés okából történt megszûnését megállapító határozatot
hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját,
id) a 30/B. § f) pontjában meghatározott esetben az egyéb korlátozást elrendelõ bíróság megnevezését,
a határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját,
j) a szabadságvesztés elõjegyzett utolsó napját,
k) a javítóintézeti nevelésbõl elbocsátás napját, a javítóintézetbõl történõ ideiglenes elbocsátás napját, az ideiglenes
elbocsátás leteltének napját, valamint
l) a 30/B. § a), b), c), d) és e) pontjában meghatározott kényszerintézkedés, büntetés, intézkedés vagy egyéb korlátozás
elrendelése vagy kiszabása esetén annak tényét, hogy az elítélt a jogerõs ítélet vagy határozat meghozatalakor
érvényes úti okmánnyal rendelkezett.
30/D. § (1) A személyazonosító adatokat, valamint a 30/C. § b), c), d), e), f), h) pontjában, i) pont ia)–ic) alpontjában és
l) pontjában meghatározott adatokat az a bíróság közli a bûnügyi nyilvántartó szervvel, amely e törvény rendelkezései
szerint
a) kényszerintézkedés elrendelése esetén a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásába,
b) szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a bûntettesek nyilvántartásába,
c) kényszergyógykezelés vagy javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló,
büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába
teljesítendõ adatközlésre köteles.
(2) A kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási letartóztatás,
valamint ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelésével kapcsolatos adatokat a határozatot hozó bíróság közli
a bûnügyi nyilvántartó szervvel.
(3) A kényszerintézkedés és egyéb korlátozás megszüntetését a határozatot hozó bíróság vagy ügyész közli a bûnügyi
nyilvántartó szervvel.
(4) A 30/C. § j) pontjában meghatározott adatot a büntetés-végrehajtási intézet közli a bûnügyi nyilvántartó szervvel.
(5) A 30/C. § k) pontjában meghatározott adatokat a javítóintézeti nevelést végrehajtó szerv közli a bûnügyi
nyilvántartó szervvel.
(6) A 30/B. § f) pontjában meghatározott esetben az azzal kapcsolatos adatokat az egyéb korlátozást elrendelõ bíróság
közli a bûnügyi nyilvántartó szervvel.
(7) A bûnügyi nyilvántartó szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásába az adatokat
a) kényszerintézkedés esetén a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásába,
b) szabadságvesztés büntetés esetén a bûntettesek nyilvántartásába,
c) kényszergyógykezelés és javítóintézeti nevelés esetén a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû
személyek nyilvántartásába
teljesítendõ adatközlés alapján jegyzi be.
30/E. § A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat
a) a kényszerintézkedés és egyéb korlátozás megszûnéséig vagy megszüntetéséig,
b) a szabadságvesztés büntetés esetén a szabadságvesztés elõjegyzett utolsó napjáig vagy a szabadságvesztés
büntetés végrehajthatóságának megszûnéséig,
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c) a kényszergyógykezelés megszüntetéséig vagy határozott idejû kényszergyógykezelés esetén annak tartamáig,
javítóintézeti nevelés esetén a javítóintézeti nevelésbõl elbocsátás napjáig vagy az ideiglenes elbocsátás leteltének
napjáig
kell nyilvántartani, és – amennyiben ilyen adattovábbítást kell teljesíteni –, akkor a 76. § (1) bekezdésben
meghatározott adattovábbítást követõen haladéktalanul törölni kell.”
A Bnytv. 67. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A bûnügyi nyilvántartó szerv a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl az e törvényben meghatározottak szerint)
„d) az útlevélhatóságnak a külföldre utazási korlátozás törlése céljából automatikus adattovábbítás alapján adatot
továbbít.”
A Bnytv. 68. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(A rendõrség jogosult közvetlen hozzáféréssel átvenni a következõ adatokat:)
„k) határellenõrzési feladatai ellátása során a külföldre utazás jogát korlátozó feltételek fennállásának helyszínen
történõ ellenõrzése céljából a 30/C. § b), c), d), e), f), g), h) és i) pontjában meghatározott adatokat.”
A Bnytv. 68. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az útlevélhatóság a külföldre utazás jogát korlátozó feltételek fennállásának ellenõrzése céljából közvetlen
hozzáféréssel jogosult átvenni a 30/C. § b), c), d), e), f), g), h) és i) pontjában meghatározott adatokat.”
A Bnytv. 68. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az Országgyûlési Õrség törvényben meghatározott személy- és létesítményvédelmi feladatainak ellátásához
közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következõ adatokat:
a) a 11. § (1) bekezdés c), e), f), h) és i) pontjában, a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
b) a 16. § (1) bekezdés c), f), g) és i) pontjában, a 16. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatok,
c) a 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok,
d) a 28. § b) és c) pontjában meghatározott adatok.”
A Bnytv. 71. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A hatósági erkölcsi bizonyítvány
71. § (1) A bûnügyi nyilvántartó szerv a bûnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony
létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására az igazolás
alanyának (a továbbiakban: kérelmezõ) kérelmére hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági erkölcsi
bizonyítvány) állít ki.
(2) Ha törvény lehetõvé teszi, hogy a kérelmezõ valamely eljárásban az eljáró szerv adatigénylését kezdeményezve
igazoljon valamely, a bûnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján megállapítható, törvényben
meghatározott tényt, az eljáró szerv adatigénylésére a bûnügyi nyilvántartó szerv hatósági erkölcsi bizonyítványt
állít ki.
(3) A hatósági erkölcsi bizonyítványban igazolható tény, hogy a kérelmezõ
a) a kérelemben megjelölt törvényben meghatározott feltételeknek megfelel,
b) büntetlen elõéletû,
c) nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt,
d) nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy
e) mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tény kizárólag önállóan igazolható, a (3) bekezdés b), c), d) és
e) pontjában meghatározott tények önállóan vagy – a d) és az e) pont együttes igazolása kivételével – együttesen is
igazolhatóak.
(5) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítványt a kérelmezõ erre irányuló kérelme esetén a
kérelmezõ által megjelölt belföldi címzett részére kézbesíti.
(6) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
(9) A Bnytv. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72.§ (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített ûrlapon papír alapon
vagy ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton kell benyújtani.
(2) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ 69. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,
b) a kérelmezõ belföldi kézbesítési címét,
c) ha a kérelmezõ a hatósági erkölcsi bizonyítvány továbbítását meghatározott címzett részére kéri, az adattovábbítás
címzettjének belföldi kézbesítési címét,
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d) a 71. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott azon tényt, amelynek igazolását a kérelmezõ hatósági erkölcsi
bizonyítványban kéri,
e) ha a kérelmezõ a 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tény igazolását kéri, az igazolandó feltételeket
meghatározó törvényi rendelkezés megjelölését,
f) ha a kérelmezõ a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet papír alapon nyújtja be, a kérelmezõ saját
kezû aláírását, valamint
g) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.”
(10) A Bnytv. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73. § (1) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását megtagadja, ha a 71. § (3) bekezdés
a)–e) pontjában meghatározott tények a bûnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján nem igazolhatóak.
(2) Ha a bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban a bûnügyi nyilvántartási
rendszerben kezelt adatokra tekintettel megállapítja, hogy az adatok az érdemi döntés meghozatalához szükséges
információkat nem vagy nem teljes körûen, illetve ellentmondásosan tartalmazzák, a tényállás tisztázása érdekében
az ügyintézési határidõt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(3) Ha a bûnügyi nyilvántartó szerv a (2) bekezdés alapján meghosszabbított ügyintézési határidõ alatt a megalapozott
döntéshozatalhoz szükséges információkat hatáskörében megszerezni nem tudja, az eljárását legfeljebb hat hónapra
felfüggeszti és az errõl szóló döntésében a kérelmezõt a rendelkezésére álló adatok közlésére hívja fel.
(4) A kérelmezõ a (3) bekezdésben meghatározott esetben az adatközlési kötelezettségét kizárólag eredeti, hiteles irat
formájában teljesítheti, ezen adatok tekintetében nyilatkozatot nem tehet, nyilatkozata a döntéshozatal során nem
vehetõ figyelembe.
(5) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés szerinti felhívásnak az eljárás felfüggesztésének idõtartama alatt nem tesz eleget,
a bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást megszünteti.”
(11) A Bnytv. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmazza
a) a kérelmezõ 69. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,
b) a kérelmezõ által igazolni kért – a 71. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott – tényt,
c) a hatósági erkölcsi bizonyítvány számát,
d) a hatósági erkölcsi bizonyítványt kiállító hatóság megnevezését, bélyegzõlenyomatát,
e) a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának helyét és idõpontját, valamint
f) a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadmányozására jogosult aláírását.
(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adattartalmat – az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott összehasonlítást követõen – a kérelmezõ személyiadat- és lakcímnyilvántartásban vagy a központi
idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adataival egyezõ módon határozza meg.
(3) A hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított kilencven nap.
(4) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítványt – a 75. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak
kivételével – papír alapon, biztonsági okmányként, egyetlen eredeti példányban állítja ki.
(5) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítványról másolatot vagy kivonatot nem készíthet.
(6) Ha a hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiállító hatóság hibájából név, szám vagy más tény elírásával került kiállításra,
a bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi idején belül a kijavítást a hibás hatósági
erkölcsi bizonyítvány bevonása mellett, annak kicserélésével teljesíti.
(7) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiegészítésének nincs helye.
(8) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásában az eljárás alatt, illetve
az érdemi döntés meghozatalát követõen az iratbetekintési jogot kizárólag a kérelmezõ részére biztosítja, amely azt
személyesen vagy jogi képviselõje útján gyakorolhatja.”
(12) A Bnytv. 75. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„75. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön kizárólag Magyarország diplomáciai vagy
konzuli képviseletén, személyesen lehet benyújtani (a továbbiakban: külföldi kérelem).
(2) Ha a kérelmezõnek az (1) bekezdés szerinti személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz és a kérelmezõ
személyazonossága egyéb módon is kétséget kizáróan igazolható, a hivatásos konzuli tisztviselõ mérlegelheti
a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem postai úton történõ elfogadását. Ebben az esetben a kérelmezõ
személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy
hitelesíti. A hitelesítés – nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – akkor fogadható el, ha a diplomáciai
felülhitelesítésének feltételei fennállnak.
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(3) A külföldi kérelem a 72. § (2) bekezdés a), d), e), és f) pontjában, valamint – a (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott kérelem esetén – a 72. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt adatokat tartalmazza.
(4) Külföldi kérelem elõterjesztése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv
a) elektronikus közokiratként állítja ki és a kérelmezõ vagy meghatalmazottja részére Magyarország diplomáciai vagy
konzuli képviselete útján kézbesíti, vagy
b) a kérelmezõ erre irányuló kérelme esetén a 74. § (4) bekezdésben meghatározott módon állítja ki, és az általa
megadott belföldi kézbesítési címre kézbesíti.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt minõsített
elektronikus aláírással és minõsített idõbélyegzõvel kell ellátni.
(6) A hivatásos konzuli tisztviselõ az elektronikus közokiratként kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványról papír alapú
hiteles másolatot állít ki. A konzuli tisztviselõ hitelesítésével így kiállított okirat a konzuli tisztviselõ mûködése szerinti
diplomáciai vagy konzuli képviselet konzuli kerületében hitelesen és teljeskörûen igazolja a benne foglalt adattartalmat.
(7) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjon felül a
kérelmezõnek a konzuli tisztviselõ eljárásban való közremûködéséért, illetve az elektronikus úton továbbított
bizonyítványról történõ hiteles másolat kiállításáért jogszabályban meghatározott konzuli díjat kell fizetnie.”
(13) A Bnytv. a következõ 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A. § (1) A bûnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje alatt, elektronikus
felületen keresztül, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, tájékoztatást ad az általa kiállított hatósági
erkölcsi bizonyítvány
a) kiállításának tényérõl,
b) érvényességérõl, valamint
c) visszavonásáról.
(2) A tájékoztatásra irányuló kizárólag elektronikus felületen keresztül, egyedi informatikai alkalmazás
igénybevételével benyújtható kérelemben a 74. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott minden adatot fel
kell tüntetni.”
(14) A Bnytv. a 76. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki és a Bnytv. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Automatikus adattovábbítás a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásából
76. § (1) Ha az érintett személyrõl a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában a
30/C. § l) pontjában szereplõ adat szerepel, a bûnügyi nyilvántartó szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt
állók nyilvántartásában kezelt adatnak a 30/E. § szerinti törlését megelõzõen a külföldre utazási korlátozásra
vonatkozó bejegyzés útiokmány-nyilvántartásból történõ törlése céljából az útlevélhatóságnak továbbítja:
a) az érintett személyazonosító adatai közül a 4. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) és ag–ah) alpontjában meghatározott
adatokat, valamint
b) a 30/C. § b), c), d), e) és f) pontjában, i) pont ia), ib) és ic) alpontjában, valamint l) pontjában meghatározott adatokat.
(2) Az útlevélhatóság az automatikus adattovábbítás során megkapott adatokat a külföldre utazási korlátozásra
vonatkozó bejegyzés útiokmány-nyilvántartásból történõ törlése céljából a törlés bejegyzéséig kezelheti és ezt
követõen azon adatokat, amelyek a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § j) pontja alapján az
útiokmány-nyilvántartásban nem kezelhetõek, haladéktalanul törli.”
(15) A Bnytv. 96. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben az e törvény szerint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint megfizetésének szabályait rendeletben állapítsa meg.”
(16) A Bnytv. a következõ 99. §-sal egészül ki:
„99. § (1) A bûnügyi nyilvántartó szerv 2013. január 10-ig a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók
nyilvántartásába
a) a bûntettesek nyilvántartásából,
b) a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásából és
c) a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásából
átveszi azon személyeknek az átvétel idõpontjában az a)–c) pontokban meghatározott nyilvántartásokban kezelt,
a 30/C. § b)–k) pontjában meghatározott adatait, akiknek az adatait a 30/B. § alapján a külföldre utazási korlátozás
hatálya alatt állók nyilvántartásában is nyilván kell tartani, valamint ezen adatok tekintetében létrehozza a kapcsolati
kódot.
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(2) Az útlevélhatóság 2013. január 11. és 20. között a 68. § (9) bekezdése alapján közvetlen hozzáféréssel átveszi
a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokat és összeveti azokat a külföldre
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 24. §-a alapján vezetett útiokmány-nyilvántartással.
(3) Ha az érintett
a) az átvételkor az útiokmány-nyilvántartásban szerepel, de rá vonatkozóan az Utv. 24. § i) pontjában meghatározott
adat nincs nyilvántartva, akkor az útlevélhatóság az átvett adatokat az útiokmány-nyilvántartásba bejegyzi,
b) az átvételkor az útiokmány-nyilvántartásban szerepel és rá vonatkozóan az Utv. 24. § i) pontjában meghatározott
adat szerepel az útiokmány-nyilvántartásban, de az nem egyezik meg a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók
nyilvántartásából átvett adatokkal, akkor a külföldre utazási korlátozással kapcsolatos adatokat az
útiokmány-nyilvántartásba az átvett adatoknak megfelelõen jegyzi be,
c) az átvételkor az útiokmány-nyilvántartásban nem szerepel, akkor az átvett adatokat haladéktalanul törli.
(4) Az útiokmány-nyilvántartásnak a (2)–(3) bekezdés szerint megállapított adattartalma alapján az útlevélhatóság
a bûnügyi nyilvántartó szerv részére továbbítja a 30/C. § l) pontja alapján a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt
állók nyilvántartásában kezelendõ adatot.”
(17) Hatályát veszti
a) a Bnytv. 74. §-át megelõzõ alcím,
b) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 296/D. § (1a) bekezdésében, 300. § (2a) bekezdésében,
307. § (2) bekezdés a) pontjában, 307. § (5a) bekezdésében, valamint 356. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Bnytv.
72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott” szövegrész,
c) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 96. pontjában
a „72. § (3) bekezdése” szövegrész,
d) a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 22. § (1) és (4) bekezdésében, 23. §-ában, 37. § (2a) bekezdésében,
37. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint 116. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján
kibocsátott” szövegrész,
e) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 3. § (1) bekezdés 63. pontjában a „72. § (3) bekezdése”
szövegrész,
f) a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 8. § (2), (5), (6) és
(7) bekezdésében az „a Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott” szövegrész.
63. §

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 81. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„81. § (2) Az elektronikus anyakönyvbõl közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát
képezõ adatokat
a) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány kiadása iránti eljárás lefolytatása céljából,
b) a külpolitikáért felelõs miniszter, valamint a hivatásos magyar konzuli tisztviselõ a konzuli érdekvédelem ellátása
céljából,
c) az áldozatsegítõ szolgálat a kárenyhítési eljárás lefolytatása céljából,
d) a kincstár a hatáskörébe tartozó támogatási eljárás lefolytatása céljából,
e) az egészségbiztosítási szerv az ellátásra való jogosultság megállapítása céljából,
f) a nyugdíjbiztosítási szerv az ellátásra való jogosultság megállapítása céljából,
g) a kárpótlási hatóság az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlására való jogosultság
megállapítása céljából, valamint
h) az útlevélhatóság az úti okmány kiadására irányuló eljárás lefolytatása érdekében.”

64. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAVtv.) a következõ 37/A–37/B. §-sal
és az azt megelõzõ alcímekkel egészül ki:

„Rejtett ellenõrzés elrendelése
37/A. § A NAV nyomozó hatósága a 13. § (7) bekezdésében meghatározott célból rejtett ellenõrzésre irányuló
figyelmeztetõ jelzés elhelyezését rendelheti el a Schengeni Információs Rendszerben
a) arra a személyre, akirõl
aa) megalapozottan feltehetõ, hogy az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló
2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete által meghatározott súlyos bûncselekményt fog elkövetni (készít elõ),
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ab) okkal feltételezhetõ, hogy az a) pont aa) alpontjában meghatározott bûncselekményt követ el a Schengeni
Információs Rendszert alkalmazó állam területén, különös tekintettel az általa elkövetett múltbeli
bûncselekményekre,
b) az a) pontban meghatározott személlyel kapcsolatba hozható a Schengeni Információs Rendszer második
generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a
Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 10. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott tárgyakra.

A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés
végrehajtása
37/B. § (1) Ha a pénzügyõr az intézkedés során megállapítja, hogy az intézkedéssel érintett személy vagy tárgy azonos
a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés szerinti személlyel
vagy tárggyal, a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés végrehajtása során a 36. § (1) bekezdésében
meghatározott intézkedéseket foganatosíthatja.
(2) A pénzügyõr a rejtett ellenõrzésre történõ utalás és a rejtett ellenõrzés céljának veszélyeztetése nélkül – kizárólag
annak az intézkedésnek a tényét és célját közölheti, amelynek során a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés
végrehajtására sor kerül.
(3) A pénzügyõr a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés végrehajtásakor az intézkedése során rögzítendõ
adatokon túl – ha ez a rejtett ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzés végrehajtásának célját nem veszélyezteti –
az alábbi adatokat rögzítheti, és továbbíthatja a jogszabályban meghatározott szerven keresztül az adott rejtett
ellenõrzésre irányuló figyelmeztetõ jelzést kibocsátó hatóságnak:
a) az intézkedéssel érintett személy vagy jármû megtalálásának ténye, körülményei,
b) az intézkedés helye, ideje, indoka,
c) az utazás útvonala és az úti cél,
d) az intézkedéssel érintett személyt kísérõ, illetve az intézkedéssel érintett jármûben utazó személyek természetes
személyazonosító adatai,
e) a használt jármû azonosításához szükséges adatok,
f) a szállított tárgyakra vonatkozó adatok.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok megszerzése érdekében kényszerítõ eszköz nem alkalmazható.”
(2) A NAVtv. 99. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„b) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36–37. cikkei [37/A–37/B. §],”
(3) Hatályát veszti a NAVtv.
a) 54–55. §-a, valamint
b) a 99. § a) pontja.
65. §

(1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
(a továbbiakban: Szabs. tv.) a következõ alcímmel és 99/A. §-sal egészül ki:

„83/A. Helyszíni bírságolás hivatalbóli és kérelemre történõ felülvizsgálata
99/A. § (1) Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból eljárva megállapítja,, hogy a döntés
a (3) bekezdésben foglaltak szerint jogszabályt sért, a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a döntését
módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel szemben a helyszíni bírságot kiszabták.
(2) A helyszíni bírsággal sújtott személy is kérheti – a döntéstõl számított harminc napon belül –, hogy a helyszíni
bírságot kiszabó szerv vagy személy az (1) bekezdés szerint hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha utóbb észleli, hogy
a döntés a (3) bekezdésben foglaltak szerint jogszabályt sért. Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy
ez alapján megállapítja, hogy a döntés a (3) bekezdésben foglaltak szerint jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy
visszavonja. Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy azt állapítja meg, hogy a döntés módosításának vagy
visszavonásának nem állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt tájékoztatja álláspontjáról.
A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétõl számított tizenöt napon
belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására – az Alkotmánybíróság határozata alapján indított eljárás kivételével –
a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy csak egy ízben, a döntés közlésétõl számított hat hónapon belül
jogosult, ha döntése
a) a 2. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésébe, 39. § (2) bekezdésébe, 83. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjába, valamint a 99. § (2)
és (7)–(9) bekezdésébe ütközik,
b) kormányrendeletben meghatározott, a helyszíni bírság kötelezõ mértékére vonatkozó rendelkezésbe ütközik,
feltéve, hogy a kiszabott bírság a kormányrendeletben meghatározottnál magasabb összegben került megállapításra.
(4) A helyszíni bírság módosítására a (3) bekezdés b) pontjában és a 99. § (7)–(9) bekezdésében foglalt esetben és
kizárólag a meghatározott összegnek megfelelõ bírságösszeg megállapítására van lehetõség.
(5) A helyszíni bírság módosításáról vagy visszavonásáról hozott döntés ellen, illetve a (2) bekezdés szerinti
tájékoztatás ellen nincs helye jogorvoslatnak.”
A Szabs. tv. 141. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:)
„e) ha a bíróság a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata során azt észleli, hogy a törvénysértés az
alapeljárásban merült fel, a bíróság a szabálysértési hatóság által az alapügyben hozott határozatot hatályon kívül
helyezi és a szabálysértési hatóságot új eljárásra, illetve új határozat meghozatalára, a helyszíni bírságot kiszabó szerv
vagy személy által jogszabálysértõen kiszabott helyszíni bírságot hatályon kívül helyezi, illetve új határozat
meghozatalára kötelezi,”
A Szabs. tv. 153. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a helyszíni bírságolás felülvizsgálata során a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a helyszíni bírságról
szóló döntést módosítja vagy visszavonja, illetve a bíróság a 141. § (7) bekezdése szerint a helyszíni bírságot hatályon
kívül helyezi, illetve új határozat meghozatalára kötelez, akkor a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy közli
azokat az adatokat, amelyek eltérnek az alapügyben a 153. § (2) bekezdés p) pontja alapján közölt adatoktól.”
A Szabs. tv. 252. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló
2012. évi CLXXXI. törvény 65. §-ával megállapított a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 99. § (3a) bekezdés, 99/A. §, 141. § (7) bekezdés, valamint
153. § (6) bekezdés rendelkezéseit a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ
információcserérõl, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal
összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény hatálybalépése elõtt kiszabott helyszíni bírságok
vonatkozásában is alkalmazni kell.”
A Szabs. tv.
a) 28. § (1) bekezdésében a „valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szövegrész helyébe az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyûlési
Õrség”,
b) 38. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész
helyébe a „fõvárosi, megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”
szöveg lép.

(1) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatokat az Országgyûlési Õrség kizárólagos hatáskörrel és
országos illetékességgel látja el, a feladatok végrehajtásába azonban – együttmûködési megállapodás vagy felkérés
alapján – más szerveket is bevonhat.”
(2) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 128. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A köztársasági elnök részére az Országgyûlési Õrség személyi állományával kapcsolatos, a köztársasági elnök
hatáskörébe utalt intézkedésre vagy döntésre vonatkozó javaslatot – a házelnök kezdeményezése alapján –
a miniszterelnök terjeszti elõ.
(4) A köztársasági elnök (3) bekezdés szerinti intézkedését és döntését a miniszterelnök jegyzi ellen.”
(3) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 134. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Országgyûlési Õrség nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol. Ha tevékenysége során bûncselekmény
elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére a külön jogszabály alapján
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ nyomozóhatóságnál vagy ügyésznél. Ha az országgyûlési õr tevékenysége
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során szabálysértés elkövetésének gyanúját észleli, – a rendelkezésére álló bizonyítási eszközök átadásával
egyidejûleg – feljelentést tehet az eljárásra jogosult szabálysértési hatóságnál.”
(4) Nem lép hatályba az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (2) bekezdésében az „a miniszter,
az állományilletékes parancsnok és” szövegrész.
(5) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés elnöke – hivatalos és magánprogramokra is kiterjedõen – belföldön és külföldi utazása során
személyi védelemre jogosult.”
67. §

Nem lép hatályba a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény 86. § a) pontja.

68. §

(1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: rendészeti törvény)
23. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A (3) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követõen ötévente a rendészeti feladatokat ellátó személy,
valamint a személy- és vagyonõr kiegészítõ képzésen és vizsgán köteles részt venni, amely során a bekövetkezett
jogszabályi változások és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítõ eszközök alkalmazásával
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekbõl tesz vizsgát.”
(2) A rendészeti törvény 35. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
5/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Tervezõ-szerelõ vagy magánnyomozói tevékenységet nem gyakorolhat az
a) az egyéni vállalkozó, aki, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek vezetõ tisztségviselõje
büntetett elõéletû, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,
b) az egyéni vállalkozó, akivel, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek természetes személy tagja,
tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendõrség két éven belül felügyeleti
bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, valamint
c) a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, amelyet jogerõs ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvényben foglaltak szerint a tervezõ-szerelõ vagy magánnyomozói tevékenység
gyakorlásától eltiltott.”

69. §

(1) A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 2007. évi
CV. törvény és a 44. § (1) bekezdése a Schengeni Információs Rendszerrõl (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer
második generációjára való átállásról szóló …../2012. tanácsi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint a rendelet
hatályvesztésének napján hatályát veszti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott naptári napot a rendészetért felelõs miniszter határozatával közzéteszi a Magyar
Közlönyben.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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2012. évi CLXXXII. törvény
a nemzetiségi jogokkal összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. §

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 159. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nemzetiségi jogokkal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXXII. törvény
hatálybalépését megelõzõen az e törvény értelmében a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe került helyi
nemzetiségi önkormányzati vagyont a helyi önkormányzat e törvény rendelkezései szerint átadja az érintett
nemzetiség országos önkormányzatának.”

2. §

A Nek. tv. 164. §-a a következõ (2)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat 2012. augusztus 31. napját megelõzõen kelt megkeresésére a települési
önkormányzati intézményfenntartó – az oktatásért felelõs miniszter hozzájárulása mellett – köteles átadni az országos
nemzetiségi önkormányzat részére annak a nemzetiségi feladatokat ellátó közoktatási intézménynek a fenntartói
jogát, amelynek mûködési feltételeit a helyi önkormányzat a költségvetési helyzete miatt nem képes tovább
biztosítani. Az országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére az oktatásért felelõs miniszter a közoktatási
intézmény fenntartói jogának tanév közbeni, azonnali átadásához is hozzájárulhat, amennyiben az érintett
nevelési-oktatási intézmény az adott nemzetiséggel kapcsolatos közoktatási feladatok szempontjából kiemelkedõ
jelentõséggel bír és az átadás nem halasztható. A nemzetiségi jogokkal összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CLXXXII. törvény hatálybalépéséig megállapodással le nem zárt eljárás esetén az oktatási intézmény
fenntartói jogának átadásáról szóló megállapodást a kormányhivatal a nemzetiségi jogokkal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXXII. törvény hatálybalépését követõ 3 napon belül létrehozza.
(3) A fenntartói jog (2) bekezdés szerinti átadás-átvétele során a kormányhivatal – az államháztartás mûködési rendjére
vonatkozó szabályok szerint, valamint e törvény 140–141. §-a rendelkezéseire figyelemmel – a tényleges birtokba
adásról jegyzõkönyvet vesz fel. Az eljárás során érvényesnek kell tekinteni a 2012. augusztus 31. napját megelõzõen
kelt megkereséshez csatolt, az érintett intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szülõi szervezetének
(közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett települési és területi nemzetiségi
önkormányzatának a véleményét. Az átadásra egyebekben e törvény 24–32. §-ában, valamint a köznevelési
törvényben foglaltakat alkalmazni kell.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a (2)–(3) bekezdés szerint átvett nemzetiségi nevelési-oktatási intézménye
után 2013. évben állami költségvetési támogatásra 2013. január 1-jétõl válik jogosulttá, ha az átvett nevelési-oktatási
intézmény mûködési engedélyének jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár
fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) számára
a) az új nevelési-oktatási intézmény adószámát, valamennyi bankszámláját, képviselõjének közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát, a nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot, a jogerõs mûködési
engedélyt, és valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására,
b) a nevelési-oktatási intézményt átadó települési önkormányzat által összeállított és megküldött költségvetési
támogatásonkénti létszámadatokat tartalmazó kimutatást,
c) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 2012. októberi igénylõ adatlapot.
(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 2013. január–április hónapokra a (4) bekezdés szerinti adatok alapján
elõlegként kapja meg a költségvetési támogatást. Az Igazgatóság a megállapított elõleget, annak utalványozását
követõ öt munkanapon belül folyósítja.
(6) Az elõleg megállapításakor nem kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit alkalmazni.
(7) A (4)–(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a humán szolgáltatást ellátó egyházi intézményekre
vonatkozó finanszírozási szabályokat kell alkalmazni.”

3. §

A Nek. tv. a következõ 166. §-sal egészül ki:
„166. § A 106. § (1) és (3) bekezdésében az „és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat
elnöke” szövegrészt és a 106. § (10) bekezdését elsõ alkalommal a hatálybalépését követõ általános nemzetiségi
önkormányzati választások idõpontjától kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

A Nek. tv.
a) 139. § (1)–(2) bekezdésében az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg, (5) bekezdésében az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal és a hivatalvezetõ
számadási kötelezettséggel tartozik a képviselõ-testületnek” szövegrész helyébe az „az ideiglenes kezelõ
számadással tartozik a képviselõ-testületnek, közgyûlésnek” szöveg,
b) 157. § (5) bekezdésében a „105. § (4) és (5)” szövegrész helyébe a „105. § (2)–(5)” szöveg, (7) bekezdésében
a „105. § (1)–(3)” szövegrész helyébe a „105. § (1)” szöveg
lép.

5. §

Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 29. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A szószóló kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához, az alapvetõ jogok biztosához, az Állami
Számvevõszék elnökéhez és a legfõbb ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiséget érintõ ügyben.”

6. §

Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országgyûlési bizottság tagja és tisztségviselõje kivételével az Országgyûlés által megválasztott személy,
az országgyûlési képviselõ, valamint a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban együtt: közjogi tisztségviselõ)
a megválasztását követõen az Országgyûlés elõtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat
(a továbbiakban együtt: eskü) tesz.”

7. §

8. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Nek. tv. 164. § (2)–(7) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti.
E törvény 1–4. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 5. §-a az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CLXXXIII. törvény
a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételérõl*
1. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A Tanács elnöke az országgyûlési képviselõkkel azonos módon, azonos tartalommal és gyakorisággal tesz
vagyonnyilatkozatot. Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség esedékessé válásának évében az azt
megelõzõ év december 31-ei állapotára vonatkozóan, a kinevezéskor, illetve megbízatása megszûnésekor esedékes
vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a megbízatás megszûnése napjának állapotára vonatkozóan kell megtennie.
Saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársának, valamint
gyermekeinek (hozzátartozó) az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a Tanács elnöke tisztségét
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A vagyonnyilatkozatot az Országgyûlés mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló ügyekkel
foglalkozó állandó bizottsága (a továbbiakban: mentelmi bizottság) tartja nyilván. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárást bárki kezdeményezheti a mentelmi bizottság elnökénél. Az eljárásra az országgyûlési képviselõk
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
2. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Tanács elnöke elsõ ízben 2013. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CLXXXIV. törvény
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
1. §

(1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti esetekben, az alábbi közérdekû
célokra lehetséges:”
(2) A Kstv. 2. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekû célokra lehetséges:)
„p) környezetvédelem.”

2. §

A Kstv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adásvételi vagy csereszerzõdés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha
a) a kisajátítást kérõnek – a kisajátítási kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül megtett – ajánlatát a tulajdonos
vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtõl számított harminc napon belül nem fogadja el, illetve arra nem
nyilatkozik;
b) a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelmûen, illetve az ingatlan
tulajdonjogával összefüggésben per van folyamatban és azt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték, feljegyzés alatt
áll, illetve más módon igazolták; vagy
c) a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismeretlen, vagy a kisajátítást
kérõ ajánlatának közlése részükre egyéb körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevõ
késedelemmel járna; önmagában a tulajdonosok vagy más kártalanításra jogosultak nagy száma nem minõsül ilyen
egyéb körülménynek.”

3. §

(1) A Kstv. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:”
(2) A Kstv. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„a) honvédelem céljából, ha az ingatlan kisajátítása a honvédelemrõl szóló törvényben meghatározott honvédelmi
érdekbõl szükséges;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kstv. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„c) a 2. § d) pontja szerinti célból, valamint terület- és településrendezés céljából, ha a kérelemben megjelölt építmény,
fejlesztési cél (a továbbiakban: cél) a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban vagy az állami fõépítész
által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szerepel, a cél megvalósítása az érintett ingatlanok tulajdonosai
részérõl (a beruházás jellege, anyagi terhei vagy a létesítmény megvalósítójának jogszabályi kijelölése miatt) nem
várható el, továbbá a cél rendeltetése, jellege miatt – a környezõ építmények, ingatlanok rendeltetésszerû
használatának biztosítására vagy jellegére is figyelemmel – a célt az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy
más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna;”
(4) A Kstv. 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„j) természetvédelem céljából, ha
ja) védett természeti területen a védelem céljával oly mértékig össze nem egyeztethetõ tevékenység folyik, amely
a kisajátítás hiányában a védett természeti terület elpusztulását eredményezi,
jb) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv – törvény rendelkezése szerint – a védett
természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében kezdeményezi,
jc) védett természeti területen a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv által
megvalósítandó élõhely-rekonstrukciós beruházások beavatkozási vagy célterületén az élõhely helyreállítása
másképp nem végezhetõ el;”
(5) A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„m) környezetvédelem céljából, ha
ma) ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett tartós környezetkárosodás felszámolása,
mb) a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban vagy az állami fõépítész által kiadott térségi
területfelhasználási engedélyben szereplõ hulladékkezelõ létesítmény elhelyezése,
mc) hulladékkezelõ létesítmény rekultivációja
érdekében szükséges.”
(6) A Kstv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem kell alkalmazni
a) a 3. § (1) bekezdés d) pontját e paragrafus (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontja, k) pont ka) alpontja, valamint
törvényben vagy kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügynek minõsített
beruházások esetében,
b) a 3. § (1) bekezdés c) pontját e paragrafus (1) bekezdés i) pont ia) alpontja, j) pontja, l) pont la) alpontja és m) pont
ma) és mc) alpontja esetében.
(3) Ha a közérdekû célnak a kisajátítandó ingatlanon történõ megvalósítására építési engedélyt adtak ki, a kisajátítási
hatóság a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt csak akkor vizsgálja, ha az ügyfél valószínûsíti, hogy a közérdekû
cél más ingatlanon is megvalósítható, és hogy a más ingatlanon történõ megvalósítás a tulajdon kisebb sérelmével
járna.”
4. §

(1) A Kstv. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A 2. § c) és n)–o) pontja alapján az ingatlan megvásárlása és kisajátítása kezdeményezésének joga az ingatlan
tulajdonosát is megilleti, ha az ingatlan tulajdonjogát az a) vagy b) pont szerinti korlátozás keletkezése elõtt szerezte
meg, és
a) az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely késõbb megvalósítandó – jogszabályban megállapított
– olyan közérdekû célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi
és építési jogokat, vagy
b) a 2. § o) pontja szerinti közérdekû használati jog, szolgalmi jog – a jog létesítését követõen – az ingatlan
rendeltetésszerû használatát
jelentõsen akadályozza vagy megszünteti.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonos annak a szervnek a kisajátítási kérelem benyújtására
vonatkozó kötelezését kérheti, akivel – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerint –
az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás a tulajdonos kezdeményezésétõl számított öt éven belül nem jött
létre.”
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(2) A Kstv. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a kisajátítást valamennyi – a kisajátítással tulajdont szerzõtõl különbözõ –
tulajdonostársnak kérelmeznie kell.”
5. §

(1) A Kstv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Beépítésre szánt területen nincs helye részleges kisajátításnak, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett
legkisebb teleknagyságot nem éri el, kivéve, ha az ingatlan e teleknagyságot már eredetileg sem érte el. Beépítésre
nem szánt területen a részleges kisajátításnak nem akadálya, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett
legkisebb teleknagyságot nem éri el, azonban a felek erre irányuló megállapodása esetén a visszamaradó részt is ki kell
sajátítani.”
(2) A Kstv. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlan tulajdonjogával a kisajátítási eljárás idõtartama alatt csak
a kisajátítást kérõ javára vagy más részére a kisajátítást kérõ hozzájárulásával rendelkezhet; errõl a tulajdonost
a kisajátítási eljárás megindításáról szóló értesítésben külön tájékoztatni kell. A kisajátítási hatóság a kisajátítási eljárás
idõtartamára az ingatlanra – a kisajátítást kérõ javára – elidegenítési tilalmat jegyeztet fel az ingatlan-nyilvántartásban.”

6. §

(1) A Kstv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Termõföld kisajátítására – amennyiben a kisajátítás céljának megvalósítása érdekében a termõföld igénybevétele
szükséges – akkor kerülhet sor, ha a földnek a végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság engedélyezte,
vagy a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárult. A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény
17/A. §-ában említett területek esetében a termõföld a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulás
hiányában is kisajátítható, ha az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítás folytatásához kizárólag a tulajdonosi,
illetve haszonélvezõi hozzájárulás hiánya miatt nem járult hozzá.”
(2) A Kstv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Védett természeti és Natura 2000 területet érintõ kisajátításhoz – a 4. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott
esetek kivételével – a természetvédelmi hatóság elõzetes hozzájárulása szükséges.”
(3) A Kstv. 7. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Bányászati célból történõ kisajátításhoz a bányafelügyeletnek a bányászati cél indokoltságára vonatkozó
véleményének a beszerzése szükséges.”

7. §

A Kstv. 8. §-a helyébe következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A kisajátítási határozat jogerõre emelkedésével – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ingatlan
tulajdonjogának tehermentes megszerzésére kerül sor.
(2) A kisajátítási határozatban rendelkezni kell az ingatlanra vonatkozóan más személyt megilletõ jogokról és
az ingatlanra feljegyzett tényekrõl.
(3) Pénzbeli kártalanítás esetén a kisajátított ingatlanra vonatkozóan más személyt megilletõ jogok – a (6) bekezdésben
foglalt eltéréssel –, és az ingatlanra feljegyzett tények megszûnnek.
(4) Ha a kisajátított ingatlanon jelzálogjog állt fenn, a tulajdonos és a zálogjogosult eltérõ megállapodásának
hiányában a pénzbeli kártalanítás – a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig – a zálogjog tárgyaként a kisajátított
ingatlan helyébe lép és a kártalanítás ezen hányadát bírósági letétbe kell helyezni. A jelzálogjoggal biztosított
követelés összegérõl a kisajátítási hatóság felhívására a jelzálogjogosult nyilatkozni köteles.
(5) Ha a kisajátított ingatlanra végrehajtási jog volt bejegyezve, az ingatlanért járó pénzbeli kártalanítást a végrehajtói
letéti számlára kell átutalni vagy befizetni.
(6) A telki szolgalom, egyéb szolgalom, vezetékjog és más használati jog, egyéb tulajdoni korlátozás megszûnésérõl
akkor kell rendelkezni, ha a kisajátítás célja más módon nem valósítható meg, vagy ha a jogosult a megszüntetéshez
hozzájárult. A jog jogosultja a kisajátítást kérõ megkeresésére köteles nyilatkozni a jog fenntartása vagy a
megszüntetéshez való hozzájárulás kérdésében. Ha a jog megszüntetése hatósági hatáskörbe tartozik, a kisajátítási
hatóság a hatáskörrel rendelkezõ hatóság határozata alapján állapítja meg a jog megszûnését. Az e bekezdésben
foglaltakat a tulajdonosnak mind pénzbeli, mind csereingatlannal történõ kártalanítása esetében is alkalmazni kell.
(7) Ha a kártalanítás csereingatlannal történik, a kisajátított ingatlanra vonatkozó jogok – a (6) bekezdésben foglalt
jogok kivételével és a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – a csereingatlanra átszállnak.
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(8) A bérleti, a haszonbérleti, a haszonélvezeti jogot és a használat jogát a jogosult kérelmére kell a csereingatlanra
átvinni; a kérelmet az erre jogosult legkésõbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig nyújthatja be. A lakásra és a nem
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jog a csereingatlanra nem vihetõ át.
(9) Az ingatlan kisajátításának ténye önmagában a jelzálogjoggal biztosított követelést nem teszi lejárttá, és nem
szolgálhat a jogviszony megszüntetése vagy a kielégítési jog gyakorlásának alapjául. Ez a rendelkezés nem érinti
a szerzõdésen vagy jogszabályon alapuló egyéb jogok – az e bekezdésben említettõl eltérõ okból való – gyakorlásának
lehetõségét.
(10) Pénzbeli és csereingatlannal történõ kártalanítás esetében e § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal,
hogy jelzálogjog esetében a követelés alatt a követelés csereingatlannal nem fedezett részét kell érteni.”
8. §

A Kstv. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A beköltözhetõ forgalmi értéket kell figyelembe venni, ha a kisajátított épületben levõ lakást, illetõleg nem lakás céljára
szolgáló helyiséget)
„b) használó használja, és a használó cserelakásra (cserehelyiségre), valamint pénzbeli kártalanításra sem tart igényt.”

9. §

A Kstv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Ha a kisajátított épületben lévõ lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget a tulajdonos vagy használó
használja, részére – legkésõbb a tárgyaláson elõterjesztett kérelmére – a kisajátítást kérõ köteles megfelelõ cserelakást,
illetve cserehelyiséget biztosítani. A cserelakás megfelelõségének megállapításánál a lakások és helyiségek bérletérõl
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A cserehelyiség akkor megfelelõ, ha a tevékenység hasonló körülmények
között történõ folytatására alkalmas.
(2) A kisajátításra kerülõ épületben lévõ lakás esetén nem kérhetõ cserelakás, ha
a) a tulajdonos vagy a használó tulajdonában ugyanabban a városban (községben) beköltözhetõ és megfelelõ lakás
van;
b) a jogcím nélküli használó – törvény rendelkezése alapján – másik lakásra nem tarthat igényt.
(3) A kisajátításra kerülõ épületben lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén a tulajdonos vagy a használó nem
kérhet cserehelyiséget, ha
a) a helyiségben gyakorolt tevékenységét – a kisajátítási tárgyaláson tett nyilatkozata szerint – tovább nem folytatja;
b) tulajdonában (vagyonkezelésében, használatában) ugyanabban a városban (községben) olyan más, nem lakás
céljára szolgáló helyiség van, amely megfelelõ a tevékenység folytatására.
(4) Ha a jogosult a felajánlott és – szakértõi vélemény alapján – megfelelõ cserelakást, illetve cserehelyiséget nem
fogadja el, részére a cserelakás vagy cserehelyiség helyett pénzbeli kártalanításról kell dönteni.”

10. §

A Kstv. 16. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vagyonkezelõi jog ellenérték fejében vagy ingyenesen történõ megszerzésérõl a vagyonkezelõ a kisajátítási
hatóság felhívására köteles nyilatkozni. A vagyonkezelõ nyilatkozattételének elmaradása esetén – ha mulasztását nem
igazolja – a vagyonkezelõi jog megszerzése ingyenesnek tekintendõ.”

11. §

(1) A Kstv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kártalanítási összeget egy összegben kell megfizetni. A kifizetés a kártalanításra jogosult fizetési számláját vezetõ
pénzforgalmi szolgáltató útján történik. Ha a kártalanításra jogosult fizetési számlát nem jelöl meg, részére a
kártalanítást fizetési számláról történõ készpénzkifizetéssel, postai úton kell teljesíteni.”
(2) A Kstv. 21. § (6) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ
g) ponttal egészül ki:
(A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell helyezni, ha)
„e) pénzbeli kártalanítás esetében a tulajdonos és a zálogjogosult eltérõen nem állapodnak meg,
f) a kártalanításra jogosult lakóhelye (székhelye) ismeretlen; a kisajátítási határozatot azonban ilyen esetben is közölni
kell a kártalanításra jogosult képviseletére kirendelt ügygondnokkal vagy eseti gondnokkal,
g) a kártalanításra jogosult fizetési számlát nem jelöl meg és
ga) a kártalanítás fizetési számláról történõ készpénzkifizetéssel, postai úton történõ kifizetése eredménytelen, vagy
gb) a kártalanításra jogosult magyarországi lakóhellyel (tartózkodási hellyel) vagy székhellyel (telephellyel) nem
rendelkezik.”
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A Kstv. a 21. §-t követõen a következõ alcímmel és 21/A. §-sal egészül ki:

„Járulékos költség
21/A. § (1) A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezett – az ingatlan tulajdonjogának elvonásáért, az ingatlanon
fennálló jogok megszûnéséért, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért járó
kártalanításon felül – köteles megtéríteni a kisajátítással közvetlenül összefüggõen
a) a költözködés,
b) üzletszerû gazdasági tevékenységet folytató személy vagy szervezet esetében
ba) az üzemáttelepítés, üzemátszervezés,
bb) a termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti szünetelésébõl adódó bevételkiesés, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltakon túlmenõen a kisajátítás okozta hátrányok kiküszöbölése
miatt a kártalanításra jogosultnál – a kisajátított ingatlan birtokba bocsátását követõ legfeljebb 90 napon belül –
felmerült indokolt és igazolt költséget [az a)–c) pontokban szereplõ költségek a továbbiakban együtt: járulékos
költség].
(2) A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezett kivételesen indokolt esetben 90 napon túl felmerült járulékos
költség megtérítésére is kötelezhetõ, ha a kártalanításra jogosult igazolja, hogy a költségek önhibáján kívül merültek
fel 90 napon túl. A költségek felmerülésének idõpontja ebben az esetben sem lehet késõbbi, mint a kisajátított
ingatlan birtokba bocsátását követõ 6. hónap.”
13. §

A Kstv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) A kisajátítási eljárásra – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti
kisajátítási hatóság illetékes. A kisajátítási eljárás ügyintézési határideje 45 nap, mely kivételesen indokolt esetben,
egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.
(3) A kisajátítási eljárásnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti
egyéb eljárási költségeit – ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti gondnok díját és költségeit is – a
kisajátítást kérõ viseli. A kisajátítási eljárás során a kisajátítási hatóság által hivatalból indított eljárások kisajátítási
hatóság által megfizetendõ költségeit a kisajátítást kérõ a kisajátítási hatóság részére megtéríti. E bekezdés
rendelkezései a végrehajtási költségre nem vonatkoznak.
(4) A 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezés alapján indult kisajátítási eljárásban a kisajátítási kérelem visszavonásának
nincs helye.”

14. §

A Kstv. 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kisajátítási eljárásban ügyfél:)
„d) mindaz az ingatlan-nyilvántartásból, valamint a földhasználati nyilvántartásból kitûnõ egyéb jogosult, akinek
az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti, ideértve az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett,
de – a 6. § (6) bekezdés szerint az elidegenítési tilalom hatálya alá nem tartozó – széljegyzettként feltüntetett
jogszerzõt is,”

15. §

A Kstv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet – a kisajátítási hatóság honlapján közzétett
formanyomtatványon – ingatlanonként kell benyújtani.
(2) A kérelmet a kisajátítást kérõ nyújtja be. Az állam, önkormányzat mint kisajátítást kérõ nevében a tulajdonosi jogot
gyakorló szerv, illetve az a szerv járhat el, amelyet az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöl ki, vagy amely olyan állami, önkormányzati költségvetési szerv,
amelynek – jogszabály vagy az alapító okirata alapján – a kisajátítást megalapozó közérdekû cél megvalósítása
a feladatkörébe tartozik. Kisajátítást kérõ harmadik személyként a 36. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezõ, nem engedélyköteles tevékenység esetén a létesítõ okirata szerint
a kisajátítási célt megvalósító tevékenységre jogosult, illetve az állam javára – törvényi rendelkezés alapján – saját
nevében, kisajátítást kérõként való eljárásra kijelölt személy járhat el.
(3) A kisajátítási hatóság – a kisajátítandó ingatlan tulajdonosának az 5. §-on alapuló kérelmére – határozattal kötelezi
a kisajátítási kérelem benyújtására azt, aki e törvény szerinti kisajátítást kérõ lehet, és az ingatlanon fennálló használati
vagy egyéb joga az ingatlan rendeltetésszerû használatát jelentõs mértékben akadályozza vagy megszünteti.
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(4) A kisajátítási kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, valamint – a 4. § (1) bekezdés b), i) és j) pontja, l) pont
la) alpontja és az 5. § szerinti esetekben történõ kisajátítást kivéve – a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás
megkezdésének határidejét, illetve ütemezését.
(5) A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell:
a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;
b) a kisajátítást kérõ bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevérõl, lakáscímérõl (székhelyérõl), ha ezek
az adatok a kisajátítási terv elkészítését követõen megváltoztak;
c) a kisajátítást kérõ nyilatkozatát – kivéve az 5. § szerinti és a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) szerinti kisajátítást – arról,
hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;
d) a kisajátítás céljának megfelelõen a 7. § szerinti dokumentumokat;
e) kisajátítást kérõ harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles
tevékenység esetén létesítõ okiratát;
f) a 8. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ennek hiányában annak igazolását, hogy a kisajátítást kérõ a jogosultat
a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste.
(6) A kisajátítást kérõ köteles a 2–5. § szerinti szempontok mérlegeléséhez szükséges adatokról a kisajátítási hatóságot
tájékoztatni, és az azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani.
(7) Ha a kisajátítást kérõ nem igazolja az ügy elbírálásához szükséges nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szereplõ adatokat, a kisajátítási
hatóság az adatokat hivatalból szerzi be. Ha a szükséges adatokat a cégnyilvántartás tartalmazza és ezen adatok
a cégnyilvántartásban elektronikus formában állnak rendelkezésre, a kisajátítási hatóság azokat elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi be. A kisajátítási hatóság az ügyfelek teljes körének a felmérése érdekében az ügyfelek
adatait hivatalból szerzi be az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervtõl, valamint – a földhasználati nyilvántartással
érintett ingatlan esetében – a földhasználati nyilvántartást vezetõ szervtõl.
(8) Ha a kisajátítást kérõ harmadik személy a kérelemhez a létesítõ okiratát nem csatolja, a kisajátítási hatóság – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a kisajátítást kérõ harmadik személyrõl nyilvántartást
vezetõ szervet. Ha a szükséges adatokat a cégnyilvántartás tartalmazza és ezen az adatok a cégnyilvántartásban
elektronikus formában állnak rendelkezésre, a kisajátítási hatóság azokat elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
szerzi be.”
16. §

A Kstv. 24/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24/A. § (1) A kisajátítási kérelem hiányainak pótlására a kisajátítást kérõ csak egy alkalommal hívható fel, és az ennek
során meghatározott hiánypótlási határidõ nem hosszabbítható meg. A hiánypótlásra meghatározott határidõ
eredménytelen elteltét követõen a kisajátítási hatóság a hiányok ezt követõ pótlásáig terjedõ idõt, de legfeljebb
30 nap idõtartamot alapul véve a kisajátítást kérõt – ha mulasztását nem igazolta – eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási
bírság mértéke naponta 10 000 forint. Az eljárási bírság kiszabását követõen a kisajátítási hatóság – ha a hiányok
pótlása megtörtént – folytatja az eljárást, ellenkezõ esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerint megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elõírások – a hiánypótlások számára vonatkozó szabályt kivéve – irányadók a kisajátítást
kérõ részére a tényállás tisztázása során felmerült új adatokra tekintettel elrendelt hiánypótlási felhívásokra is.
(3) Az e §-ban foglaltak nem vonatkoznak a 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezés alapján indult kisajátítási eljárásokra.”

17. §

A Kstv. a következõ 24/B. §-sal egészül ki:
„24/B. § Ha a kisajátítási terv záradéka a kisajátítási eljárás folyamán lejár, a kisajátítási hatóság a tervet újrazáradékolás
céljából az erre hatáskörrel rendelkezõ szervnek megküldi és ezt követõen eljárását az újrazáradékolásig felfüggeszti.”

18. §

A Kstv. 25–27. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A kisajátítási hatóság a kisajátítási kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül a kisajátítással érintett
tulajdonosok nevét és lakcímét, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó végzésével – részleges kisajátítás
esetén a kisajátítási tervet is mellékelve – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása
tényének és az elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történõ feljegyzése, valamint az ingatlan tulajdoni
lapján széljegyzett személynek és ingatlan-nyilvántartási jogelõdjének neve (cégneve) és lakcíme (székhelye) közlése
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érdekében. A kisajátítási hatóság végzése és annak melléklete ingatlan-nyilvántartási feljegyzésre alkalmas okirat,
valamint az ingatlanügyi hatóság ezen okirat alapján teljesíti a név- és lakcímadatok szolgáltatását is.
(2) Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e törvényben elõírt feltételeknek, a kisajátítási hatóság – a 26. §-ban
foglalt kivételekkel – tárgyalást tûz ki, továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából az
igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvény szerinti szakértõt (a továbbiakban: szakértõ) rendel ki, és
meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A kisajátítási hatóság a szakértõ kirendelésekor tájékoztatja
az ügyfeleket arról, hogy az elkészült szakértõi vélemény a kisajátítási hatóságnál mikor tekinthetõ meg, valamint
részleges kisajátítás esetén – ha szükséges – kötelezi a kisajátítást kérõt a kisajátítandó ingatlan határainak a
szakértõvel egyeztetett idõpontra történõ ideiglenes kitûzésére is, mely kitûzést az ingatlanon fennálló jog jogosultja
tûrni köteles.
(3) A szakértõ a szakvéleményt jogszabályban meghatározott szerkezetben és adattartalommal, a mérlegelés
módszerének és a figyelembe vett szempontoknak a bemutatásával köteles elkészíteni.
26. § (1) A tárgyalásra a szakértõt meg kell idézni. A szakértõ a véleményét megküldi a kisajátítási hatóság részére.
A szakértõi véleménynek az ügyfelek részére történõ megküldésérõl a kisajátítási hatóság kérelemre gondoskodik.
(2) A szakértõi véleménynek a kisajátítási hatóság részére történõ megküldése és a tárgyalás között legalább 10,
legfeljebb 15 napnak kell eltelnie.
(3) A szakértõi véleménnyel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az ügyfelek – elektronikus vagy postai úton,
telefaxon vagy személyesen – legkésõbb a tárgyaláson tehetik meg.
(4) Ha a kérdések és észrevételek olyan idõben érkeznek meg, hogy azok szakértõ általi megismerése még a tárgyalás
elõtt lehetségesnek mutatkozik, a beérkezett kérdéseket és észrevételeket a kisajátítási hatóság – elektronikus vagy
postai úton, vagy telefaxon – továbbítja a szakértõ részére.
(5) Mellõzhetõ a tárgyalás kitûzése és a szakértõ kirendelése, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kisajátítási
hatóság arra a következtetésre jut, hogy a kisajátítás jogalapja nem áll fenn.
(6) Nincs szükség tárgyalás kitûzésére, illetõleg a kitûzött tárgyalás megtartására, ha a kisajátítást kérõ csatolja
a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött egyezségrõl szóló okiratot, és az egyezséget a kisajátítási hatóság
jogszerûnek tartja.
27. § (1) A tárgyaláson ismertetni kell a szakértõi véleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre,
továbbá a szakértõi véleményre elõzetesen, valamint a tárgyaláson tett észrevételeket. A kisajátítási hatóság és
az ügyfelek kérhetik a szakértõi vélemény kiegészítését.
(2) A tulajdonos, valamint az ingatlant használó legkésõbb a tárgyaláson nyilatkozik arról, hogy az ingatlant
– a 29. §-ban foglalt végsõ határidõre figyelemmel – mennyi idõn belül képes birtokba bocsátani.”
19. §

A Kstv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A kisajátítási hatóságnak a kérelemnek helyt adó határozatában – a 29/A. §-ban foglalt kivétellel – külön kell
rendelkeznie arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megilletõ jogok
megszûnéséért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegû kártalanítást,
valamint – a döntés meghozatalakor már igazolt – járulékos költségekért milyen összegû megtérítést állapít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kártalanítást, valamint megtérítést – kamatokkal együtt – a kisajátítási határozat
jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kell megfizetni és az azt követõ 8 napon belül kell a kisajátítási hatóság
részére a megfizetést igazolni.
(3) Csereingatlannal történõ kártalanítás esetében a csereingatlant, valamint a kisajátítást kérõt terhelõ
értékkülönbözetet, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott megtérítést a kisajátítási határozat jogerõre
emelkedését követõ 30 napon belül kell birtokba adni, illetve megfizetni és ennek megtörténtét az azt követõ 8 napon
belül a kisajátítási hatóság részére – a birtokba adást átadás-átvételt igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejû
magánokirattal – igazolni.
(4) A kisajátítási hatóság hivatalból vizsgálja a (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését.
(5) A kártalanításra jogosult az õt terhelõ értékkülönbözetet a csereingatlan birtokba adását követõ 30 napon belül
köteles megfizetni, kivéve, ha mentességben vagy fizetési kedvezményben részesült.
(6) A kisajátított ingatlan elhagyására kötelezett az ingatlant
a) a kártalanítás, valamint a megtérítés megfizetését, vagy
b) a csereingatlan birtokba adását és az esetleges értékkülönbözet, valamint a megtérítés megfizetését
követõen, a kisajátítási határozatban meghatározott idõpontig köteles a kisajátítást kérõ részére birtokba bocsátani.
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(7) A birtokba bocsátásra a kisajátítási hatóság a (6) bekezdés szerinti idõpontot követõ legfeljebb 2 hónapos határidõt
állapíthat meg. A kisajátítási hatóság ennél hosszabb határidõt is megállapíthat, ha ebben a felek megállapodtak, vagy
ha az a 10. § szerinti tulajdonosi cselekmények elvégzéséhez szükséges.
(8) Ha a kisajátított ingatlan mezõgazdasági mûvelés alatt áll, a birtokba bocsátásra közvetlenül a termés betakarítása
elõtti idõpontot csak kivételesen, sürgõs szükség esetében szabad megjelölni; a körülményekhez képest ilyenkor is
lehetõvé kell tenni, hogy a föld használója (tulajdonosa) a termést betakaríthassa.”
20. §

A Kstv. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) Ha a kisajátítást kérõ és a többi ügyfél a kártalanítás tárgyában egyezséget kötött, a kisajátítási hatóság
az egyezséget határozatába foglalja.
(2) A kártalanítás tárgyában kötött, a kisajátítási hatóság által jóváhagyott egyezséget a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
törvénynek a szerzõdési nyilatkozatok megtámadására vonatkozó szabályai szerint lehet megtámadni.”

21. §

A Kstv. 30–32. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„30. § Ha a kisajátítás az ingatlannak csak egy részét érinti, az ingatlan megosztásáról – telekalakítási eljárás lefolytatása
nélkül, a kisajátítási terv alapján – a kisajátítási hatóság dönt.
31. § A kisajátítási hatóság e törvény alapján hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
32. § (1) A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a pert a kisajátítást kérõ ellen is meg kell indítani;
b) a perben az ingatlan fekvése szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el;
c) a bíróságnak a keresetlevél beérkezését követõ 45 napon belül tárgyalást kell tartania;
d) a bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja, kivéve, ha a kisajátítási hatóság a kisajátítást kérõ kérelmét
arra hivatkozva utasította el, hogy nincs helye kisajátításnak, és a közigazgatási határozat ezen rendelkezése
jogszabálysértõ; ebben az esetben a bíróság a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezi, és a kisajátítási
hatóságot új eljárásra kötelezi;
e) a d) pont alapján hozott bírósági ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) Ha kisajátítás jogalapjának vitatása miatt indított közigazgatási perben a bíróság a közigazgatási határozat
végrehajtását felfüggeszti, az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás,
építésügyi eljárás) az eljáró szerv köteles az eljárását a per jogerõs befejezéséig felfüggeszteni. Ha az ingatlannal
kapcsolatos közigazgatási eljárásban már jogerõs határozatot hoztak, a felfüggesztõ végzés hatálya annak
végrehajtására is kiterjed. A bíróság a végrehajtást felfüggesztõ végzését az ingatlanügyi hatóságnak illetve az
építésügyi hatóságnak haladéktalanul megküldi.
(3) Az e §-ban foglaltak a kisajátítási hatóság e törvény szerinti egyéb határozataival szemben kezdeményezett
közigazgatási perek esetében megfelelõen alkalmazandók.”

22. §

A Kstv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A kisajátítási hatóság jogerõs határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi kérelem.
(2) A kisajátítási hatóság döntése felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem semmisíthetõ meg.”

23. §

A Kstv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kisajátítási határozat jogerõre emelkedése után a határozatot – a jogerõre utaló feljegyzéssel ellátva –
a kisajátítást kérõ, valamint az ingatlanügyi hatóság részére – részleges kisajátítás esetén utóbbi részére a kisajátítási
terv egy példányát is mellékelve – meg kell küldeni. Ha a kisajátított ingatlanra végrehajtási jog volt bejegyezve,
a határozatot az ügyben eljárt bírósági végrehajtóval, vagy a végrehajtást foganatosító egyéb szervvel is közölni kell.
A határozat jogerõre emelkedésérõl a többi ügyfelet is értesíteni kell.”

24. §

A Kstv. 35. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E § rendelkezései a 4. § (1) bekezdés b), i) és j) pontja, l) pont la) alpontja és az 5. § szerinti esetekben történõ
kisajátítás esetében nem alkalmazhatók.”

25. §

A Kstv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem lehet annak a tulajdonába adni az ingatlant, aki az ingatlanon jogszabály rendelkezésénél fogva nem
szerezhet tulajdonjogot.”
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A Kstv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás az ingatlannak csak egy részét érinti, a tulajdonváltozást és a
földrészlet megosztását az ingatlanügyi hatóság
a) kisajátítás esetén a földrészlet megosztására is kiterjedõ jogerõs kisajátítási határozat, valamint a kisajátítási terv,
b) adásvétel vagy csere esetén kérelem, valamint adásvételi vagy csereszerzõdés, közös tulajdont megszüntetõ
szerzõdés, továbbá a kisajátítási terv
alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson.
(3) Az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási hatóság megkeresésére, a kisajátítás tárgyában hozott döntés alapján törli
az ingatlan-nyilvántartásból a kisajátítási eljárás megindításának tényére, valamint az elidegenítési tilalomra
vonatkozó feljegyzést.”
A Kstv. a 37. §-t követõen a következõ alcímmel és 37/A. §-sal egészül ki:

„Járulékos költség megtérítése
37/A. § A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezettnek – a kisajátítási határozatban nem rendezett – indokolt
és igazolt járulékos költségek megtérítésére való kötelezését a kisajátítási kártalanításra jogosult a 21/A. § szerinti
idõpontokat követõ 15 napon belül kérelmezheti a kisajátítási hatóságnál. A járulékos költségeket a kötelezett egy
összegben, a 21. § (2) bekezdésében meghatározott módon köteles megfizetni a jogosult részére; a kifizetésre
a kisajátítási hatóság legfeljebb 60 napos teljesítési határidõt állapíthat meg. A járulékos költség megtérítésére
irányuló eljárásnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti egyéb
eljárási költségeit a kötelezett viseli; az eljárásra egyebekben – az e törvény szerinti eltérésekkel – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai alkalmazandók.”
28. §

A Kstv. a 38. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Elõmunkálat”
29. §

A Kstv. a 40. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Adófizetési kötelezettség”
30. §

A Kstv. a 41. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Záró rendelkezések”
31. §

A Kstv. 41. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a kisajátítási terv kötelezõ elemeire, elkészítésére, felülvizsgálására, záradékolására és a kisajátítási hatóság részére
történõ benyújtására,”
(vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

32. §

A Kstv. a következõ 43. §-sal egészül ki:
„43. § E törvénynek a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXXIV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen indult és megismételt
hatósági eljárásokban, valamint a hatálybalépésüket követõen indult bírósági eljárásokban kell alkalmazni.”

33. §

A Kstv.
a) 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában az „a helyi építési szabályzatban szerepel,” szövegrész helyébe az „a helyi
építési szabályzatban vagy az állami fõépítész által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szerepel,”
szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában az „ingatlan tulajdonosa olyan magatartást folytat” szövegrész helyébe
az „ingatlanon olyan tevékenység folyik” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés k) pontjában a „vízgazdálkodási feladatok” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodási és
víziközmû-szolgáltatási feladatok” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés l) pont la) alpontjában az „a tulajdonos az erdejében olyan tevékenységet folytat” szövegrész
helyébe az „az erdõben olyan tevékenység folyik” szöveg,
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e)

5. § (3) bekezdésében a „c)” szövegrész helyébe a „b)” szöveg, az „a létesítmény” szövegrész helyébe az „a jog
létesítésétõl, vagy a létesítmény” szöveg,
f) 6. § (1) bekezdésében az „adásvétellel” szövegrész helyébe az „adásvétellel vagy cserével” szöveg,
g) 6. § (4) bekezdésében az „az egész ingatlant” szövegrész helyébe az „a visszamaradó részt” szöveg,
h) 6. § (5) bekezdésében az „Az egész ingatlan” szövegrész helyébe az „A visszamaradó rész” szöveg,
i) 12. § (1) bekezdésében a „bérlõ vagy egyéb használó” szövegrész helyébe a „bérlõ vagy egyéb használó
(a továbbiakban együtt: használó)” szöveg,
j) 19. § (1) bekezdés a) pontjában a „birtokbaadás” szövegrész helyébe a „birtokba bocsátás” szöveg,
k) 23. § (2) bekezdésében az „az eljáró hatóság megkeresésére ügygondnokot” szövegrész helyébe az „a kisajátítási
hatóság megkeresésére ügygondnokot vagy eseti gondnokot” szöveg,
l) 28. § (2) bekezdésében a „lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használóinak” szövegrész helyébe
a „lakást és nem lakás céljára szolgáló helyiséget használó tulajdonos vagy használó” szöveg,
m) 35. § (3) bekezdésében a „jogutódja” szövegrész helyébe a „jogutódja, örököse” szöveg,
n) 37. § (1) bekezdésében az „adásvétel” szövegrész helyébe az „adásvétel vagy csere” szöveg, az „adásvételi
szerzõdés” szövegrész helyébe az „adásvételi vagy csereszerzõdés” szöveg,
o) 38. § (1) bekezdésében az „és – feltárási engedély birtokában – a megelõzõ régészeti feltárás is,” szövegrész
helyébe az „és a próbafeltárás, valamint a megelõzõ régészeti feltárás is,” szöveg,
p) 39. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg
lép.
34. §

Hatályát veszti a Kstv.
a) 2. § d) pontjában a „ , valamint kommunális hulladékkezelõ” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 18. §-a,
d) 20. § c) pontja,
e) 21. § (5) bekezdése,
f) 23. § (1) bekezdés e) pontjában az „ingatlan-nyilvántartáson kívüli” szövegrész,
g) 34. §-a,
h) 38. § (4) bekezdésének második mondata.

2. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
35. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„24. a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezett
eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás és az ilyen eljárásokhoz szükséges irat,
a kisajátítási eljárás, a kisajátítási járulékos költségek megtérítésére irányuló eljárás, valamint a kisajátítási kérelem
benyújtására kötelezés iránti eljárás;”

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
36. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 6. pont 6.1. alpont c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:
az a juttatás, amelyet a magánszemély kap)
„c) kártalanításként (ideértve a kisajátítással összefüggõ járulékos költségek megtérítését, valamint a kisajátítás
alapjául szolgáló közérdekû célra megvásárolt ingatlan vételárát is), kárpótlásként, kártérítésként, kivéve a jövedelmet
pótló kártalanítást, kárpótlást és kártérítést,”
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4. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
37. §

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely késõbb megvalósítandó – jogszabályban
megállapított – olyan közérdekû célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez
a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos attól követelheti az ingatlan megvételét, akinek érdekében állt
a közérdekû célt szolgáló korlátozás elõírása (a továbbiakban: érdekelt). Ha az érdekelt nem állapítható meg, vagy
jogutód nélkül megszûnt, a tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha az
ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtõl számított öt éven belül nem jön létre,
a tulajdonos kezdeményezheti a kisajátításról szóló törvény szerinti eljárást.”

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
38. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonostársak egy részével kötött kisajátítást pótló adásvételi
vagy csereszerzõdés alapján történõ tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást fel kell függeszteni mindaddig,
míg az ingatlan valamennyi tulajdonostársának vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerzõdés,
vagy a kisajátításról szóló jogerõs határozat, vagy a kisajátítási eljárás más módon történõ jogerõs lezárásáról szóló
döntés benyújtásra nem kerül. E törvény alkalmazásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerzõdésnek az a
szerzõdés minõsül, amelyhez mellékletként benyújtásra került a szerzõdõ felek által aláírt – a kisajátításról szóló
jogszabályok szerinti – kisajátítási terv is.”

6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
39. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdése
a következõ m) ponttal egészül ki:
(E törvény rendelkezéseit)
„m) a kisajátítási eljárásban”
(csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.)

7. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása
40. §

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép és a § a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseitõl eltérõen a hatósági vagy bírósági eljárásban kirendelt szakértõ
– feladatának teljesítése érdekében – az állami adóhatóság összehasonlító értékadatok szolgáltatására irányuló
eljárása keretében az ingatlan helyrajzi számát is jogosult megismerni.
(5) A kisajátítást megalapozó közérdekû cél megvalósítását szolgáló tevékenység vagy beruházás azonossága esetén
a szakértõ az összehasonlító értékadatokat – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen ? az egymással területi
szempontból összefüggõ további kisajátítási eljárások során is felhasználhatja.
(6) Ha a szakértõ a vizsgálat során az adott eljárás tárgyát nem képezõ, személy elleni erõszakos bûncselekmény
elkövetésére utaló körülményrõl vagy olyan bûncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely más
személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles a tudomására jutott adatokat a nyomozó
hatóságnak bejelenteni.”
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8. A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
41. §

(1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„m) kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célból megvalósuló beruházás területével szomszédos terület, valamint
e területtel szomszédos terület: olyan termõföldnek minõsülõ földrészlet, amely egy kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekû célból megvalósuló beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik, vagy attól önálló helyrajzi számon
nyilvántartott út (árok, csatorna) választja el.”
(2) A Tfvt. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célból megvalósuló beruházás területével szomszédos területen,
valamint e területtel szomszédos további területeken történt engedély nélküli más célú hasznosítás következtében
a kizárólag a tulajdonosi, illetve haszonélvezõi hozzájárulás hiánya miatt termõföld eredeti állapot helyreállításának
elrendelése esetén az igénybevevõ kérelmezheti a termõföld eredeti állapotba való helyreállítására kötelezõ határozat
hatályon kívül helyezését, ha e szomszédos területet vagy területeket
a) ugyanabból a közérdekû célból kisajátították, vagy e célból elidegenítették, és
b) a közérdekû célból történõ kisajátítás, vagy e célból történõ elidegenítés óta nem telt el egy év.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az igénybevevõnek a termõföld eredeti állapotba való helyreállítására
kötelezõ határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelme benyújtásával egyidejûleg kell igazolnia.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ingatlanügyi hatóság – a termõföld más célú hasznosításához
való hozzájárulás megadására irányuló eljárás lefolytatása nélkül – az eredeti állapot helyreállítására kötelezõ
határozatának hatályon kívül helyezése mellett az engedély nélkül igénybevett termõföld más célú hasznosításának
folytatásához hozzájárul, valamint rendelkezik a fizetendõ földvédelmi járulékról és bírságról.”
(3) A Tfvt. a következõ 68. §-sal egészül ki:
„68. § E törvénynek a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXXIV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépését megelõzõen jogerõre
emelkedett termõföld eredeti állapotba való helyreállítására kötelezõ határozatok esetében is alkalmazni kell azzal,
hogy a 17/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidõt e rendelkezés hatálybalépésétõl kell számítani.”
(4) A Tfvt. 16. § (1) bekezdésében az „ingatlanügyi hatóság – földvédelmi” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság –
a 17/A. §-ban foglalt eset kivételével földvédelmi” szöveg lép.

9. Záró rendelkezés
42. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1)–(4) bekezdése, a 4–31. §, a 33. §, a 34. § b)–h) pontja, a 35–37. § és a 41. §
2013. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról*
Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal való
takarékos gazdálkodás, az erõforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképzõdés,
illetve a képzõdõ hulladék káros hatásainak megelõzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt
termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplõ anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék
minél nagyobb arányú anyagában történõ hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélõ
ártalmatlanítása érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) A törvény hatálya kiterjed
a) minden hulladékra, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel,
b) azokra az állati melléktermékekre, ideértve a belõlük származó feldolgozott termékeket, amelyeket a nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekrõl szóló jogszabályok alapján lerakásra szánnak,
c) a hulladékképzõdés megelõzését szolgáló tevékenységekre, valamint
d) a hulladékgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodási létesítményekre.
(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában e törvény hatálya kiterjed
a) a szennyvízre,
b) az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermelésébõl, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékra,
c) az állati melléktermékekre, ideértve a belõlük származó feldolgozott termékeket, ha azokat égetésre, valamint
biogáz- vagy komposztáló üzemben történõ hasznosításra szánják, valamint
d) a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülõ állatokra, ideértve a járványos állatbetegségek
leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is.
(3) Nem terjed ki a törvény hatálya
a) a levegõbe kibocsátott légnemû anyagokra,
b) a radioaktív hulladékra,
c) a hatástalanított robbanóanyagokra,
d) a természetes állapotában meglévõ ki nem termelt földre, beleértve a ki nem termelt szennyezett talajt, valamint
a földhöz tartós jelleggel rögzített építményeket, beleértve a használaton kívüli, elhagyott, romos épületeket is,
e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévõ olyan anyagra, amelyet építési tevékenység
során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel,
f) a fekáliára – ha arra a (2) bekezdés c) pontja nem terjed ki –, a trágyára, a szalmára, valamint a mezõgazdasági
termelõtevékenység vagy erdõgazdálkodás, illetve fafeldolgozás során képzõdõ egyéb nem veszélyes
természetes anyagra, amelyet a mezõgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia elõállítására
használnak a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel,
g) a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a talaj minõségének javítása)
céljából a felszíni vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, amely az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi
jellemzõk egyikével sem rendelkezik.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E törvény alkalmazásában
1. anyagában történõ hasznosítás: bármilyen hasznosítási mûvelet az energetikai hasznosítás kivételével;
2. ártalmatlanítás: minden olyan kezelési mûvelet, amely nem hasznosítás; a mûvelet abban az esetben is
ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási
mûveletek nem kimerítõ listáját a 2. melléklet tartalmazza;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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3. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben,
étkeztetõkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képzõdõ élelmiszer- és konyhai
hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képzõdõ hulladék;
4. biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton
biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;
5. elkülönített gyûjtés: olyan gyûjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik,
lehetõvé téve annak egyedi módon történõ kezelését;
6. elkülönítetten gyûjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg szerint elkülönítve gyûjtenek, ide nem értve
a vegyes hulladékot;
7. elõkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelõzõ elõkészítõ mûvelet; az elõkészítõ mûveletek nem
kimerítõ listáját a 2. és 3. melléklet tartalmazza;
8. energetikai hasznosítás: hasznosítási mûvelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve
a biológiailag lebomló hulladékból történõ energia-elõállítást, valamint az olyan anyaggá történõ feldolgozást,
amelyet üzemanyagként, illetve tüzelõanyagként használnak fel;
9. életciklus-szemlélet: olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megelõzés, valamint
a hulladékgazdálkodás során az elõvigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános
környezetvédelmi elvekre, a mûszaki megvalósíthatóságra, továbbá az erõforrások védelmére és a gazdasági
életképességre vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek,
valamint az emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul;
10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti építési
tevékenységbõl származó hulladék;
11. ésszerû nyereség: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti nyereség;
12. feltöltés: olyan hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûvelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék
felhasználásával hulladéknak nem minõsülõ anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek
helyreállításakor vagy tájrendezéskor;
13. fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja;
14. forgalmazó: terméket viszonteladónak, illetve fogyasztónak átadó, értékesítõ gazdálkodó szervezet;
15. gazdálkodó szervezet: a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, valamint
az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint
közfeladat ellátására hoztak létre;
16. gyártó: termék elõállítója, továbbá – ha a terméket nem Magyarország területén állítják elõ – az, aki a terméket
gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsõként forgalomba hozza;
17. gyûjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelõ létesítménybe történõ elszállítás céljából, amely magában
foglalja a hulladék elõzetes válogatását és elõzetes tárolását is;
18. gyûjtõedény: szabványosított mérettel rendelkezõ hulladékgyûjtõ edényzet, hulladékgyûjtõ zsák, valamint
az elkülönített hulladékgyûjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;
19. gyûjtõhely: a hulladékgyûjtõ pont, a hulladékgyûjtõ udvar, az át-, illetve visszavételi hely, valamint a munkahelyi
gyûjtõhely és az üzemi gyûjtõhely;
20. hasznosítás: bármely kezelési mûvelet, amelynek fõ eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak
révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére
használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elõ, hogy ezt a funkciót akár
az üzemben, akár a szélesebb körû gazdaságban betölthesse; a hasznosítási mûveletek nem kimerítõ listáját
a 3. melléklet tartalmazza;
21. háztartási hulladék: a háztartásokban képzõdõ vegyes, elkülönítetten gyûjtött, valamint nagydarabos hulladék,
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak
közös használatú helyiségeiben és területein képzõdõ hulladékot;
22. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyûjtött hulladék, amely
a háztartásokon kívül képzõdik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;
23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytõl birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;
24. hulladékbirtokos: a hulladéktermelõ, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;
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25. hulladékfajta: az az anyagfajta – így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, mûanyag, biológiailag lebomló –,
amelybõl az adott hulladék képzõdik;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyûjtése, szállítása, kezelése, az ilyen mûveletek felügyelete, a kereskedõként
vagy közvetítõként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések
üzemeltetése, valamint a hulladékkezelõ létesítmények utógondozása;
27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását,
üzemeltetését biztosító, kötelezõ jelleggel igénybe veendõ szolgáltatás;
28. hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékkezelõ létesítmény – ideértve az átrakóállomást, a válogatómûvet,
a hulladékhasznosító vagy a hulladékártalmatlanító létesítményt –, továbbá a hulladékgazdálkodási
tevékenységek végzését biztosító telephely, telephelyen belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület,
amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges, így különösen a környezet biztonságát
szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyûjtõhelyet;
29. hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzõje;
30. hulladékolaj: bármely ásványi vagy szintetikus kenõolaj vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési célra tovább
nem használható, így különösen a használt motorolaj és sebességváltó-olaj, kenõolaj, turbinaolaj és hidraulikaolaj;
31. hulladékolaj regenerálása: olyan újrafeldolgozási mûvelet, amely által alapolajat állítanak elõ a hulladékolaj
finomításával, így különösen az abban található szennyezõanyagok, oxidációs termékek és adalékanyagok
eltávolításával;
32. hulladéktermelõ: akinek tevékenységeibõl hulladék képzõdik (eredeti hulladéktermelõ), vagy bárki, aki
elõkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési mûveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy
összetételében változást eredményez;
33. hulladéktípus: a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti
kódszámmal ellátott anyag vagy hulladék;
34. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje, birtokosa, illetve használója, ideértve
azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje, birtokosa, illetve használója egyben a hulladék
termelõje, birtokosa;
35. kereskedõ: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján
képviselõje vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követõ értékesítésénél, ideértve azt az
esetet is, amikor a kereskedõ nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelõzõ
elõkészítést is;
37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ és e törvény szerint minõsített
gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzõdés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
38. közvetítõ: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék
hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítõ nem lesz a hulladék tényleges
birtokosa;
39. megelõzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelõzõen hozott olyan intézkedés, amely csökkenti
a)
a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának
meghosszabbítása révén,
b)
a képzõdött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy
c)
az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát;
40. nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel átvett olyan
hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladja (lom);
41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
42. tárolás: a hulladék hasznosítást, illetve ártalmatlanítást megelõzõ, hulladékkezelõ létesítményben vagy
tárolótelepen történõ ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelõzõ elõzetes tárolását;
43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási mûvelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak
eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem
tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történõ feldolgozást, amelyet feltöltési mûveletek
során használnak fel;
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45. újrahasználat: olyan mûvelet, amelynek révén a hulladéknak nem minõsülõ terméket vagy alkatrészét
újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált;
46. újrahasználatra elõkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenõrzéssel végzett hasznosítási mûvelet, amelynek
során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét elõkészítik arra, hogy bármilyen egyéb elõkezelés nélkül
újrahasználható legyen;
47. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különbözõ fajtájú és összetételû
hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyûjtött hulladéktól eltérõ külön gyûjtõedényben
gyûjtenek;
48. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzõk legalább egyikével rendelkezõ
hulladék;
49. veszélyes-hulladékégetõ mû: olyan hulladékkezelõ létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének mûszaki
követelményeirõl, mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló
miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek;
50. visszavétel: olyan szolgáltatás, amelynek során a hulladéknak nem minõsülõ használt elemet, akkumulátort, illetve
csomagolását, valamint a használt elektromos és elektronikus berendezést, illetve csomagolását a gyártó vagy
a forgalmazó a fogyasztótól visszaveszi.
Az e törvény hatálya alá tartozó állati mellékterméket az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalommeghatározással
összhangban kell értelmezni.
Az élelmiszer- és konyhai hulladékra vonatkozó elõírásokat
a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (állati
melléktermékekre vonatkozó rendelet) szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben,
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történõ
állat-egészségügyi ellenõrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendeletben, valamint
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott eltérésekkel összhangban kell értelmezni.
A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévõ olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem
a kitermelés helyén használnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalommeghatározással, valamint
a melléktermékre, illetve a hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.
A közvetítõ szervezetre a közvetítõre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
A hulladék e törvény szerinti behozatalára, kivitelére és átszállítására a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i
1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet) szerinti szállítás fogalmat kell alkalmazni.
A hulladékgazdálkodással összefüggõ, e törvényben nem szabályozott fogalmak, továbbá rendelkezések tekintetében
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényt, a számvitelrõl szóló törvényt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényt, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényt (a továbbiakban: Kvt.) kell alkalmazni.
Törvény vagy kormányrendelet az egyes hulladéktípusok és -fajták képzõdésének megelõzése érdekében, valamint
a hulladékgazdálkodási tevékenységek vonatkozásában e törvénnyel összhangban álló további rendelkezéseket
állapíthat meg.

3. Alapelvek
3. §

A hulladékot eredményezõ tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során – a Kvt.-vel összhangban –
a következõ alapelveket kell érvényesíteni:
a) az újrahasználat és az újrahasználatra elõkészítés elve: a hulladékképzõdés megelõzése érdekében a termékek
újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék újrahasználatra elõkészítését, az újrahasználati és javító
hálózatok kiépítését jogi, gazdasági és mûszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére
vonatkozó kritériumok és számszerûsített célok kitûzésével kell elõsegíteni;
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a kiterjesztett gyártói felelõsség elve: a gyártó felelõs a termék és a technológia jellemzõinek a megelõzés és
a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történõ kedvezõ megválasztásáért, ideértve a felhasznált
alapanyagok megválasztását, a termék külsõ behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és
újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék elõállításából és felhasználásából származó, illetve
a termékbõl képzõdõ hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését; a kiterjesztett gyártói
felelõsség alapján a gyártó felelõs továbbá a visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, illetve a termékbõl
származó hulladék átvételéért, illetve a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi felelõsséget
is magukban foglalják;
az önellátás elve: az Európai Unió tagállamaival együttmûködésben biztosítani kell, hogy Magyarország területén
a hulladék ártalmatlanítására, valamint a vegyes hulladék hasznosítására alkalmas hulladékgazdálkodási
létesítmények önálló hálózata jöjjön létre, illetve mûködjön, figyelembe véve a földrajzi adottságokat, valamint
azt, hogy bizonyos hulladék esetében különleges hulladékgazdálkodási létesítményekre van szükség;
az önellátás elve nem jelenti azt, hogy Magyarországnak a hasznosító létesítmények teljes skálájával kell
rendelkeznie;
a közelség elve: biztosítani kell, hogy a c) pont szerinti hálózat lehetõvé tegye a hulladék egyik legközelebbi,
a célnak megfelelõ hulladékgazdálkodási létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint
technológiák segítségével történõ hasznosítását vagy ártalmatlanítását, figyelembe véve a környezeti
adottságokat, a környezeti és gazdasági hatékonyságot, az elérhetõ legjobb technikát, valamint az adott hulladék
különleges kezelési igényét; a közelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarországnak a hasznosító létesítmények
teljes skálájával kell rendelkeznie;
a szennyezõ fizet elve: a hulladéktermelõ, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelõs
a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért;
a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elõ kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített
gyûjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba
minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülõ települési
hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen;
a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve: a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a költséghatékony környezetvédelmi célok megválasztásával és a közszolgáltatást igénybe vevõ
lakosság fizetõképessége szerint fenntartható üzemeltetési költségekre figyelemmel úgy kell tervezni és
fejleszteni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása a legkisebb mértékben
tegye szükségessé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj emelését;
a keresztfinanszírozás tilalmának elve: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy
az maradéktalanul fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségeire és
ráfordításaira, valamint a közszolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerû nyereségére; az ésszerû nyereség
nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül esõ egyéb gazdasági tevékenységei
költségeinek, ráfordításainak fedezetét.

II. FEJEZET
A HULLADÉKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
4. A környezet és az emberi egészség védelme
4. §

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetõ legkisebb mértékben érintse,
vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy
környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképzõdés megelõzését, a képzõdõ hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélõ ártalmatlanítását.

5. §

(1) A hulladékképzõdés megelõzése, a képzõdõ hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében
elõnyben kell részesíteni:
a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását;
b) az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását;
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c)

a legkisebb tömegû és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyezõ anyagot, illetve kisebb
környezetterhelést eredményezõ termékek elõállítását;
d) a hulladékként kockázatot jelentõ anyagok kiváltását.
(2) A hulladékképzõdés megelõzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai
folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten
felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve
melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történõ kilépésekor válik hulladékká.
6. §

(1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell
végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket
meghaladó) zajt vagy bûzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegébõl fakadóan a környezeti
elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent,
gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehetõ legkisebbre csökkentse.
(3) A hulladékban rejlõ anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehetõ legnagyobb arányú
újrahasználatra elõkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történõ helyettesítésére.
(4) A hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását
jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minõsítéshez kötheti.

5. A hulladékhierarchia
7. §

(1) A hulladékképzõdés megelõzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsõbbségi sorrendként
történõ alkalmazására kell törekedni:
a) a hulladékképzõdés megelõzése,
b) a hulladék újrahasználatra elõkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek közül azt kell választani, amely az összességében legjobb
környezeti eredményt biztosító megoldást hordozza magában, és elõsegíti az e törvény szerinti hasznosítási és
ártalmatlanítási célkitûzések megvalósítását.
(3) Az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldás érvényesülése érdekében bizonyos
hulladékáramok esetében az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység a hulladékhierarchia szerinti elsõbbségi
sorrendtõl eltérõen is megválasztható. Ennek indokoltságát a hulladékképzõdés és a hulladékgazdálkodási
tevékenységek által gyakorolt összhatásokat bemutató életciklus-szemléleten alapuló vizsgálati elemzéssel kell
igazolni.
(4) A (3) bekezdés szerinti hulladékáramokat, valamint a vizsgálati elemzésre vonatkozó szabályokat
az életciklus-szemléleten alapuló vizsgálati elemzés elvégzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet
határozza meg.

6. Melléktermék
8. §

Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan elõállítási folyamat során képzõdik, amelynek elsõdleges célja nem
az ilyen anyag vagy tárgy elõállítása, a következõ feltételek együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem
mellékterméknek lehet tekinteni:
a) további felhasználása biztosított,
b) elõállítását követõen – a szokásos ipari gyakorlattól eltérõ feldolgozás nélkül – közvetlenül felhasználható,
c) az elõállítási folyamat szerves részeként állítják elõ,
d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és
e) további használata jogszerû, azaz meghatározott módon történõ felhasználása tekintetében az anyag vagy tárgy
megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi elõírásnak.
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7. A hulladékstátusz megszûnése
9. §

(1) Hasznosítási mûveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendõ hulladéknak a következõ feltételek
együttes teljesülése esetén:
a) meghatározott célra rendeltetésszerûen, általános jelleggel használják,
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó mûszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi elõírásoknak,
szabványoknak, és
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
(2) Azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén megszûnik
hulladéknak lenni, hasznosítottnak kell tekinteni, és
a) a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,
b) a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányrendeletben,
c) az elem- és akkumulátorhulladék átvételérõl és kezelésérõl szóló kormányrendeletben,
d) az elektromos és elektronikus berendezésekbõl származó hulladék átvételérõl és kezelésérõl szóló
kormányrendeletben, és
e) a tárgykörbe tartozó további uniós jogi aktusok átültetését szolgáló vagy más hazai jogszabályban
meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszûnik hulladéknak lenni, amikor
az ezekben a jogszabályokban elõírt újrafeldolgozási, illetve hasznosítási követelmények teljesülnek.

10. §

(1) A hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes elõírásokat
– ideértve a szennyezõ anyagok határértékeit, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak
elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.
(2) Ha egy hulladékáram vonatkozásában a hulladékstátusz megszûnésének feltételeirõl uniós jogi aktus nem
rendelkezik, a hulladékstátusz megszûnésének további feltételeit, valamint az ilyen feltételek teljesítéséhez szükséges
részletes elõírásokat miniszteri rendelet állapítja meg.
(3) A hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó 9. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására
alkalmas minõségbiztosítási rendszer tanúsítását jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ tanúsító
szervezet végezheti.
(4) A hulladékstátusz megszûnésének igazolására alkalmas minõségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító
szervezet negyedévente ellenõrzi.
(5) A hasznosítási mûvelet útján elõállított anyag vagy tárgy 9. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését
a termék megfelelõségének és biztonságának ellenõrzéséért felelõs hatóság, illetve piacának felügyeletéért felelõs
hatóság ellenõrzi.
(6) Ha a hasznosítási mûvelet útján elõállított anyag vagy tárgy nem felel meg a 9. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek,
az (5) bekezdés szerinti hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot.

8. Minõsítés
11. §

(1) A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezet kezdeményezésére az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban:
OHÜ) a gazdálkodó szervezetet minõsíti. A minõsítés tartalmazza a gazdálkodó szervezet osztályba sorolását.
(2) Az a gazdálkodó szervezet minõsíthetõ, amely a hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységét a kezdeményezést megelõzõ 1 évben folyamatosan végezte, és
a (11) bekezdésben meghatározott kormányrendeletben elõírt hulladékgazdálkodási feltételeket teljesíti.
(3) A minõsített gazdálkodó szervezet a minõsítés szerinti osztálynak megfelelõ jogosultságokat gyakorolhat.
(4) A minõsítésre irányuló kezdeményezést az OHÜ-nek kell megküldeni. A minõsítést az OHÜ a kezdeményezés
beérkezésétõl számított 90 napon belül elvégzi.
(5) Az osztályba sorolást, valamint a minõsítési kezdeményezés elutasítását az OHÜ írásban megindokolja.
(6) Az OHÜ a minõsítés alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést ellenõrzi, és a minõsítést a (11) bekezdés szerinti
kormányrendeletben meghatározott esetekben módosíthatja vagy visszavonhatja.
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(7) A kezdeményezés benyújtója bírósághoz fordulhat, ha
a) az OHÜ a minõsítésre irányuló kezdeményezést elutasítja,
b) az OHÜ által elvégzett minõsítés jogszabálysértõ, vagy
c) a minõsítést az OHÜ 90 napon belül nem végzi el.
(8) A perre a Fõvárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
(9) A pert – a (7) bekezdés c) pontjának kivételével – a minõsítési okirat közlésétõl számított 30 napon belül kell
megindítani az OHÜ ellen. A perindításra rendelkezésre álló határidõ elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(10) Jogszabálysértés esetén a bíróság az OHÜ-t a minõsítés megismétlésére, vagy – a (7) bekezdés c) pontja esetén –
a minõsítés elvégzésére kötelezi.
(11) A kezdeményezés tartalmi követelményeit, a minõsítés részletes szabályait, a minõsítés rendjét, valamint a minõsítés
alapján gyakorolható jogosultságokat a Kormány rendeletben határozza meg.

III. FEJEZET
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK
9. A hulladék gyûjtése
12. §

(1) A hulladékot a kezelésre történõ elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az mûszaki, környezetvédelmi
és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyûjti. Az elkülönítetten gyûjtött hulladékot más
hulladékkal vagy eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ más anyagokkal összekeverni tilos.
(2) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszerûen használt ingatlanon, telephelyen
képzõdött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen – így különösen a munkahelyi gyûjtõhelyen vagy az
üzemi gyûjtõhelyen – hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyûjtheti.
(3) Törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet a hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott
anyagfajta – így különösen a papír, fém, mûanyag, biológiailag lebomló, építési-bontási, illetve üveg – vagy
hulladéktípusok szerinti elkülönített gyûjtésére, a hulladék jellegének megfelelõ csomagolására és megjelölésére,
továbbá arra, hogy az ilyen módon elõzetesen válogatott hulladékot a közszolgáltatónak vagy egy hulladékkezelõnek
átadja.
(4) Az elõzetes tárolásra és az elõzetes válogatásra a hulladék gyûjtésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni.

10. A hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása
13. §

(1) A kereskedõ és a közvetítõ tevékenységét – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvántartásba vétel alapján
végzi.
(2) Az a kereskedõ, illetve közvetítõ, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak
hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
(3) A közvetítõ és a kereskedõ hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezetnek adhat át.
(4) A közvetítõ és a kereskedõ az átvett hulladékot a hulladékkezelõnek változatlan formában adja át. A hulladék
összetételének, típusának, fajtájának, jellegének vagy bármilyen tulajdonságának megváltoztatását a közvetítõ és
a kereskedõ csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
(5) Az a közvetítõ, illetve kereskedõ, akinek a hulladék nem kerül birtokába, ugyanúgy felel a hulladék átvételéért és
hulladékkezelõnek történõ átadásáért, mintha a hulladék birtokába került volna.
(6) A kereskedõre és a közvetítõre a kereskedelemrõl szóló törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeirõl szóló kormányrendelet elõírásai is vonatkoznak.
(7) A közvetítõ és a kereskedõ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal nem rendelkezhet,
illetve azzal kapcsolatos szállítási, közvetítõi és kereskedelmi tevékenységet nem végezhet.

14. §

(1) Az a szállító, aki hulladékot üzletszerûen szállít, tevékenységét hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzi.
(2) A hulladék szállítója felelõs a hulladék rendeltetési helyére történõ biztonságos eljuttatásáért, figyelemmel a hazai és
nemzetközi szállítmányozási és fuvarozási szabályokra.
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(3) Szállításból eredõ szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik a hulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról,
a terület szennyezésmentesítésérõl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.
(4) Ha a hulladék szállításáról a kereskedõ, illetve a közvetítõ maga gondoskodik, akkor rá a szállítóra vonatkozó
szabályokat is megfelelõen alkalmazni kell.

11. A hulladék hasznosítása
15. §

(1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási mûveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában
az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.
(2) Hasznosítási mûvelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhetõ.
(3) Ha a hasznosítási mûvelet elvégzéséhez a hulladék más hulladékkal vagy eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ más
anyagokkal való összekeverése szükséges, a hulladékkezelõ a hasznosítandó hulladékot csak abban az esetben
keverheti össze más hulladékkal vagy eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ más anyagokkal, ha az összességében
legjobb környezeti eredmény másképp nem biztosítható. Ilyen mûvelet csak kezelésre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhetõ.
(4) Hulladékégetõ mûben vagy hulladék-együttégetõ mûben hulladékégetés vagy hulladék-együttégetés akkor
engedélyezhetõ, ha az égetés vagy együttégetés elektromos-, illetve hõenergia termelésre irányul vagy cement-,
tégla-, illetve építõipari cserép- és kerámiagyártásra. Hulladékégetõ mûben vagy hulladék-együttégetõ mûben égetni
vagy együttégetni csak olyan hulladékot lehet, amely anyagában nem hasznosítható. Veszélyes hulladék kizárólag
veszélyes-hulladékégetõ mûben égethetõ.
(5) A hasznosításra kerülõ nem veszélyes hulladék a hasznosítási mûvelet megkezdéséig a hulladékkezelõ telephelyén
legfeljebb 3 évig tárolható.
(6) A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakás engedélyezésekor a 92. § (3) bekezdésre tekintettel meghatározza
a települési hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón hasznosítható építési-bontási hulladék mennyiségét.

12. A hulladék ártalmatlanítása
16. §

(1) A hasznosításra nem kerülõ hulladékot ártalmatlanítani kell. A hulladék ártalmatlanítója az ártalmatlanítandó hulladék
vonatkozásában azt az ártalmatlanítási mûveletet alkalmazza, amely az összességében legjobb környezeti eredményt
biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a hulladék ártalmatlanítása során úgy kell eljárni, hogy a hulladék okozta
környezetterhelés csökkenjen, a környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító hatások megszûnjenek, és ezek
a környezet elemeitõl történõ elszigeteléssel vagy a hulladék anyagi minõségének megváltoztatásával kizárásra
kerüljenek.
(3) A hasznosítás érdekében elkülönítetten gyûjtött hulladékot ártalmatlanítani csak akkor lehet, ha a hulladék
– az R 13 mûveletet ide nem értve – hasznosítási mûveleten esett át.

17. §

(1) Ártalmatlanítási mûvelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában
végezhetõ.
(2) Az ártalmatlanításra kerülõ nem veszélyes hulladék az ártalmatlanítási mûvelet megkezdéséig a hulladékkezelõ
telephelyén legfeljebb 1 évig tárolható.
(3) Az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek rendelkeznie kell az ártalmatlanító létesítmény
tevékenységgel érintett területének bezárást követõ rekultivációjáról, utógondozásáról és a monitoringról.
A monitoring idejét és tartalmát a létesítmény várható környezeti hatásaira tekintettel kell meghatározni.
(4) Az ártalmatlanító létesítmény mûködésével – hulladéklerakó esetén a lerakott hulladékkal – okozott környezeti
károkozás elévülési ideje a létesítmény bezárásától számított 30 év.
(5) Az ártalmatlanító létesítmény üzemeltetõje a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és
mennyisége szerint megállapítja és közzéteszi.

18. §

Hulladéklerakó létesítményhez kapcsolódó tevékenység esetében a környezetvédelmi hatóság a 92. §
(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyben
meghatározza a hulladéklerakón a települési hulladék részeként elhelyezhetõ biológiailag lebomló szerves anyag
mennyiségét.
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13. A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása
19. §

(1) Hulladék Magyarország területére az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló kormányrendeletben elõírtak szerint hozható be.
(2) Magyarország területére ártalmatlanításra szánt veszélyes hulladékot, valamint ártalmatlanításra szánt háztartási
hulladékot és a háztartási hulladék égetésébõl származó maradékanyagot behozni tilos.

20. §

(1) A környezetvédelmi hatóság a hasznosításra, valamint az ártalmatlanításra szánt hulladék behozatalával, kivitelével,
illetve átszállításával szemben az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak alapján
kifogást emel.
(2) Az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 12. cikk
d) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a hasznosításra, illetve ártalmatlanításra szánt hulladék
Magyarországra történõ behozatalával, kivitelével, illetve átszállításával szemben akkor emel kifogást, ha
a) a bíróság a bejelentõ, a bejelentõ szervezet vezetõje, vezetõ tisztségviselõje (a továbbiakban együtt: bejelentõ),
vagy a címzett, a címzett szervezet vezetõje, vezetõ tisztségviselõje (a továbbiakban együtt: címzett) büntetõjogi
felelõsségét a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás
vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen megállapította,
mindaddig, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) a bejelentõ vagy a címzett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll,
c) a bejelentõ vagy a címzett a Kvt. szerinti kármentesítési kötelezettségét a teljesítésre megállapított határidõ
lejártáig nem teljesíti.
(3) A hulladék behozatalára, kivitelére, illetve átszállítására irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejûleg
a bejelentõ és a címzett hatósági bizonyítvánnyal igazolja a környezetvédelmi hatóság részére azt a tényt, hogy vele
szemben nem áll fenn a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok, vagy kéri, hogy e tény fennállására
vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a bejelentési kötelezettség teljesítése céljából a környezetvédelmi
hatóság által benyújtott adatigénylés alapján továbbítsa. Az adatigénylés során a környezetvédelmi hatóság
a bûnügyi nyilvántartó szervtõl a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat kérheti.
(4) A környezetvédelmi hatóság a hulladék Magyarországra történõ behozatalával, kivitelével, illetve átszállításával
összefüggésben folytatott hatósági ellenõrzés keretében azt is ellenõrizheti, hogy a bejelentésre kötelezett vagy
a címzett nem áll-e a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés
céljából a környezetvédelmi hatóság a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl adatot kérhet. Az adatkérés kizárólag
a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak igazolásához szükséges adatra irányulhat.
(5) A környezetvédelmi hatóság a (3) és (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági bizonyítvány
idõbeli hatályának lejártáig, illetve a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy a hatósági ellenõrzés alapján indított
eljárás jogerõs befejezéséig kezeli.

21. §

A környezetvédelmi hatóság a 20. §-ban foglaltakon kívül a hulladék Magyarországra történõ behozatalával,
kivitelével, illetve átszállításával kapcsolatban akkor is kifogást emel, ha
a) a hulladék behozatala hasznosításra szolgáló hulladékégetõ mûbe irányul, és megállapítást nyer, hogy ez
a Magyarország területén képzõdött hulladék ártalmatlanítását tenné szükségessé, vagy
b) a behozni kívánt hulladék a Magyarország területén képzõdött hulladék hulladékgazdálkodási tervekben
foglaltakkal össze nem egyeztethetõ módon történõ kezelését eredményezné.

IV. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS EGYES SZEREPLÕINEK KÖTELEZETTSÉGEI
14. A gyártó kötelezettségei
22. §

(1) A gyártó törekszik arra, hogy a terméket és csomagolását úgy tervezze meg, alakítsa ki, továbbá olyan technológia- és
termékfejlesztést hajtson végre, amely az elérhetõ leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, valamint
elõsegíti a hulladékképzõdés megelõzését, a termék újrahasználatát, továbbá hulladékká válását követõen annak
környezetkímélõ kezelését.
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(2) A gyártó a nyers- és alapanyag, termék, illetve csomagolóeszköz közül azt igyekszik elõnyben részesíteni, amelynek
gyártása és felhasználása alacsonyabb anyag- és energiaigénnyel, elõállítása és használata kisebb környezeti hatással,
kevesebb veszélyes hulladék képzõdésével jár, alacsonyabb a veszélyes jelleget elõidézõ összetevõinek mértéke,
továbbá, amely tartósabb, többször használható, és hulladékká válását követõen kevésbé terheli a környezetet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint eljáró gyártó törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesítése
esetén – az abban meghatározott módon és mértékig – kedvezmény igénybevételére jogosult.
23. §

(1) A gyártó közérthetõ módon tájékoztatja a termék fogyasztóit a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási
szempontból lényeges tulajdonságairól, a termék újrahasználhatóságáról, elhasználódása vagy hulladékká válása
esetén annak feldolgozhatóságáról, valamint további kezelésének lehetõségeirõl.
(2) A gyártó a terméken vagy annak csomagolásán jól látható és közérthetõ módon jelöli a termék és a csomagolás
hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható jellegét, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges
anyagösszetételét, betét- vagy letéti díjas forgalmazását.
(3) A fogyasztók tájékoztatására, valamint a terméken és a csomagoláson feltüntetendõ információkra vonatkozóan
az (1) és (2) bekezdésben elõírt követelmények megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés
az Fttv. értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.
(4) A gyártó az általa elõállított vagy forgalomba hozott termék újrahasználatának vagy újrahasználatra elõkészítésének
elõsegítése érdekében – ha törvény vagy kormányrendelet elõírja – a termék vagy alkatrészének újrahasználatát
biztosító hálózatot alakít ki és mûködtet.

24. §

(1) A gyártó törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott termék vagy termékcsoport
vonatkozásában az arra alkalmas gyûjtõhelyen
a) az általa elõállított vagy forgalomba hozott termékcsoportból származó használt terméket, illetve csomagolását
a forgalmazótól, fogyasztótól visszaváltja vagy visszaveszi annak újrahasználata, valamint
b) az általa elõállított vagy forgalomba hozott termékbõl, illetve a termék csomagolásából származó hulladékot
a hulladékbirtokostól átveszi annak újrahasználatra elõkészítése, hasznosítása, valamint – veszélyes hulladék
esetén annak – ártalmatlanítása
érdekében.
(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény az újrahasználatra visszavett használt termékre és csomagolására
vonatkozó visszaváltási, visszavételi, továbbá a termékbõl, illetve csomagolásából származó – hasznosítás céljára
átvett – hulladék fajtáira vonatkozó átvételi és hasznosítási arányokat, valamint azok mértékét és a teljesítés
határidejét a mûszaki és gazdasági megvalósíthatóságra, valamint az általános környezeti, egészségügyi és társadalmi
hatásokra figyelemmel határozza meg.

25. §

(1) A gyártó termékének forgalomba hozatalát megállapodás alapján ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a forgalmazó
vállaljon kötelezettséget a termék betétdíj – tartós fogyasztási cikk esetén letéti díj – ellenében történõ visszavételére
a betétdíjról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint.
(2) A gyártó azt a betét- vagy letéti díjas terméket, illetve annak csomagolását, amely után a fogyasztó betét- vagy letéti
díjat fizetett, a forgalmazótól, illetve a fogyasztótól visszaváltja vagy visszaveszi, és a betét- vagy letéti díjat részére
visszafizeti.

15. A forgalmazó kötelezettségei
26. §

(1) Ha a forgalmazó a gyártóval megállapodást kötött, a forgalmazó gondoskodik a megállapodásban foglalt,
a) általa forgalmazott használt termék, illetve csomagolás fogyasztótól történõ visszaváltásáról vagy visszavételérõl
és a gyártónak történõ átadásáról, ide nem értve a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben
meghatározott termékdíjköteles terméket, valamint
b) az általa forgalmazott termékbõl, illetve csomagolásából származó hulladék hulladékbirtokostól történõ
átvételérõl, elkülönített gyûjtésérõl és hulladékkezelõnek történõ átadásáról, ide nem értve a környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvényben meghatározott termékdíjköteles termékbõl származó hulladékot.
(2) Jogszabály a forgalmazót a gyártótól függetlenül is kötelezheti az általa forgalmazott termék, illetve termékcsoportból
származó használt termék, továbbá forgalmazói csomagolás fogyasztótól történõ visszaváltására vagy visszavételére,
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valamint a termékbõl, illetve csomagolásából származó hulladék hulladékbirtokostól történõ átvételére, elkülönített
gyûjtésére vagy hulladékkezelõnek történõ átadására.
27. §

A forgalmazó azt a használt terméket, illetve csomagolását, amely után a fogyasztó betét- vagy letéti díjat fizetett,
a fogyasztótól visszaváltja vagy visszaveszi, és részére a díjat visszafizeti.

16. A gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok
28. §

(1) A gyártó a más gyártó által elõállított vagy a forgalmazó a más forgalmazó által forgalmazott használt termékbõl,
illetve csomagolásából származó hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában veheti át, kivéve, ha
a gyártó által gyártott vagy a forgalmazó által forgalmazott termék vagy csomagolása a más gyártó által elõállított,
illetve más forgalmazó által forgalmazott termékkel jellegében és funkciójában azonos.
(2) Termék forgalmazását
a) törvény vagy kormányrendelet betét- vagy letéti díj,
b) törvény termékdíj megfizetéséhez
kötheti.
(3) Törvény vagy kormányrendelet a termék fejlesztésével, forgalmazásával, használatával vagy feldolgozásával
üzletszerûen foglalkozó gazdálkodó szervezetet részben vagy egészben kötelezheti a kiterjesztett gyártói felelõsségre
vonatkozó kötelezettségek teljesítésére.
(4) A gyártó, illetve a forgalmazó a 24–27. § alapján átvett hulladékról a hulladék birtokosaként gondoskodik.
(5) A gyártó, illetve a forgalmazó az általa elõállított, illetve forgalmazott termékcsoportba tartozó használt termékbõl,
illetve forgalmazói csomagolásból származó hulladék átvételét a termék elõállítása, illetve forgalmazása helyén
hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül végezheti.
(6) A gyártó, illetve a forgalmazó a gyártói felelõsség körébe tartozó termékcsoportba tartozó használt termékbõl, illetve
forgalmazói csomagolásból származó hulladék – a betét- vagy letéti díjas használt terméket, csomagolását, illetve
az abból visszamaradt hulladékot ide nem értve – átvételéért ellenértéket nem kérhet.
(7) A 22–27. §-ban, valamint az e §-ban foglaltakat a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény termékdíjköteles
termékbõl származó hulladékra vonatkozó szabályaival összhangban kell értelmezni.

29. §

(1) A gyártók, illetve a forgalmazók a 22–28. §-ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében – a környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvényben meghatározott kivétellel – önálló közvetítõ szervezetet hozhatnak létre vagy közvetítõt
bízhatnak meg azzal, hogy e kötelezettségeiket a közvetítõ, illetve közvetítõ szervezet a gyártóktól, illetve
a forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerzõdésben rögzített feltételek mellett átvállalja, és a tevékenységi körébe
tartozó hulladék elszállítását, hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezze és közvetítse.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség ellátására létrehozott közvetítõ szervezet tevékenységét a környezetvédelmi
hatóság engedélyének birtokában, kormányrendeletben meghatározott feltételekkel végzi.
(3) A környezetvédelmi hatóság az engedéllyel rendelkezõ közvetítõ szervezetekrõl nyilvántartást vezet.

30. §

(1) A 24. § (1) bekezdésében, valamint a 26–27. §-ban elõírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására
a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
értelmében vett fogyasztót érint.
(2) Az (1) bekezdés, valamint a 23. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi
rendelkezés.

17. A hulladékbirtokos kötelezettségei
31. §

(1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérõl
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelõ létesítményben alkalmazott elõkezelõ, hasznosító vagy ártalmatlanító
eljárás, illetve ilyen mûveletek végzésére alkalmas berendezés,
b) a hulladék hulladékkezelõnek történõ átadása,
c) a hulladék közvetítõnek történõ átadása,
d) a hulladék kereskedõnek történõ átadása,
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e)

(2)
(3)
(4)

(5)

32. §

a hulladék közszolgáltatónak történõ átadása – ideértve a hulladék hulladékgyûjtõ ponton vagy hulladékgyûjtõ
udvarban történõ átadásának esetét is –, vagy
f) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történõ átadása
útján gondoskodik.
A hulladékkezelõ, a kereskedõ és a közszolgáltató – a 43. § (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hulladék
birtokbavételével a hulladék tulajdonosává válik.
Jogszabályban meghatározott esetekben a hulladékká vált terméket a hulladékbirtokos az átvételre kötelezettnek
adja át.
Ha az eredeti hulladéktermelõ vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelõzõ
elõkészítõ mûveletek elvégzése céljából hulladékkezelõhöz szállítja, akkor ez – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûvelet elvégzésének felelõssége alól nem mentesíti.
Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történõ átadás
kivételével –, meg kell gyõzõdnie arról, hogy az átvevõ az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére,
illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási
tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

(1) A hulladékgazdálkodás költségeit – a szennyezõ fizet elvvel összhangban – az eredeti hulladéktermelõ, illetve
a hulladék adott vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben)
a hulladékot eredményezõ termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti.
(2) Akinek tevékenysége során hulladék képzõdik, a hulladék kezelésérõl a hulladékbirtokosra vonatkozó elõírásoknak
megfelelõen gondoskodik.
(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet tárolhat.

V. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
18. A települési önkormányzatra vonatkozó szabályok
33. §

(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés útján biztosítja.
(2) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve,
ha a közbeszerzésekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.
(3) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából a települési önkormányzat közbeszerzési
eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárásban – a 34. § (4) bekezdés szerinti eltérésekkel – csak hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minõsítéssel rendelkezõ gazdálkodó szervezet indulhat.

34. §

(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerzõdést
köt.
(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak 1 hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzõdést köthet.
(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést csak az OHÜ által minõsített, valamint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezettel köthet.
(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen azzal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minõsítéssel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezettel is
köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést, amelynek tagjai (részes felei) valamennyien rendelkeznek
az OHÜ által kiadott minõsítéssel, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató, illetve a tagok (részes felek) azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének idõtartamát.
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(6) A közszolgáltató kiválasztásával, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megkötésével, valamint
a szerzõdésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzõdésrõl szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthetõ meg.
(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
esetekben szüneteltethetõ vagy korlátozható.
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés közzétételérõl az OHÜ
a honlapján, a települési önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodik.
35. §

A települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület
határait;
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha
a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos
ezzel összefüggõ jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés egyes
tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és
feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelõ, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;
f) az üdülõingatlanokra és az idõlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (a természetes személyazonosító
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

36. §

(1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A társulás
tartalmát és feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok keretei között társulási
megállapodásban állapítják meg.
(2) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati döntés meghozatala elõtt a nyilvánosság
véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható.
(3) A települési önkormányzat közmeghallgatást tart a települési hulladék elkülönített gyûjtésének bevezetésével
kapcsolatos döntések meghozatala elõtt.

37. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést a települési önkormányzat képviselõ-testülete a Polgári
Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenõen akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés elõírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerõsen
megállapította, vagy
b) a szerzõdésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette.
(2) A felmondási idõ legfeljebb 6 hónap.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés felmondása esetén a települési önkormányzat
képviselõ-testületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról.
(4) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés felmondása esetén a szerzõdés
megszûnésétõl az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés felmondása esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos,
folyamatban lévõ ügyek iratait és nyilvántartásait a közszolgáltató a települési önkormányzatnak
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megszûnése napján átadja.
(6) A települési önkormányzat a birtokában lévõ és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban
lévõ ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés hatályba lépésének napján
az új közszolgáltatónak átadja.
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19. Az ingatlantulajdonosra vonatkozó szabályok
38. §

(1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a családi és utónevét, a lakóhelyének,
tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

39. §

(1) Az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képzõdõ települési hulladékot gyûjti, és azt – a (2) és
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak rendszeres idõközönként átadja.
(2) A természetes személy ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képezõ elkülönítetten gyûjtött hulladékot
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fõvárosi önkormányzat)
rendeletében meghatározott feltételek szerint, hulladékgyûjtõ pontra, hulladékgyûjtõ udvarba, átvételi helyre vagy
hulladékkezelõ létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, illetve gyûjtõedényben elhelyezheti. E jogot
a természetes személy ingatlantulajdonos csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
a közszolgáltató részére megfizette.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képezõ elkülönítetten
gyûjtött hulladék kezelésérõl a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.
(4) Ha az ingatlantulajdonos a biohulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a biohulladékot
elkülönítetten gyûjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a biohulladék komposztálhatósága, illetve lebontása
biztosítható legyen.
(5) Önkormányzati rendelet az ingatlantulajdonost kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta – így
különösen a papír, fém, mûanyag, építési-bontási, illetve üveg – vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyûjtésére.

40. §

(1) A gyûjtõedénybe helyezett települési hulladék – a 43. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel –
a hulladéktermelõ tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül.
(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhetõ el, illetve adható át
a közszolgáltatónak.
(3) Házhoz menõ jellegû lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlantulajdonos csak
a közszolgáltató által elõre egyeztetett idõpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a nagydarabos hulladékot
közterületen nem helyezheti el.

20. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok
41. §

(1) A közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
(2) A közszolgáltató törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket
a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az e törvényben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben
foglalt megelõzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitûzések teljesülni tudjanak.
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés
szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására – a Kbt. elõírásainak megfelelõen –
alvállalkozót vehet igénybe.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltató külön kormányrendeletben
meghatározott összegben céltartalékot képez, és ennek tényét a környezetvédelmi hatóságnak, valamint az OHÜ-nek
igazolja.

42. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyûjtõedényben gyûjtött
települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja – ideértve a háztartásban képzõdõ
biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyûjtött hulladék elszállítását is –,
b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja,

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

26919

c)

(2)

(3)

(4)
(5)

az általa üzemeltetett hulladékgyûjtõ ponton, hulladékgyûjtõ udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladékot
elszállítja,
d) a közterületen elhagyott hulladékot összeszedi, elszállítja és kezeli, ha erre a települési önkormányzattal
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés kiterjed,
e) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésérõl, valamint
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt fenntartja, üzemelteti.
Ha a közszolgáltató hulladékkezelõ létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésérõl a hulladék
hulladékkezelõnek történõ átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelõnek nem szükséges
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkeznie.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék egyes típusait, fajtáit a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási tevékenységérõl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet határozza meg.
A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezésérõl és lebonyolításáról,
illetve a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék elszállításáról.
Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve
nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet – a közszolgáltató hulladékgazdálkodási
tevékenységérõl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló kormányrendeletben
meghatározott hulladék kezelésének kivételével – nem végezhet.

43. §

(1) Ha a gyûjtõedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el,
a hulladék a gyûjtõedényben történõ elhelyezéssel a közszolgáltató tulajdonába kerül.
(2) A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi.

44. §

A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységérõl – ideértve bevételeit és kiadásait – évente
beszámolót készít, és azt a települési önkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja.

45. §

(1) Ha a közszolgáltató a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására szerzõdést kötött,
a szerzõdésben foglalt teljesítés megkezdését megelõzõen a szerzõdést legkésõbb 3 hónappal mondhatja fel. Ha
a közszolgáltató az elõírt határideig a szerzõdést nem mondja fel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
a szerzõdésben elõírtaknak megfelelõen ellátja.
(2) A teljesítés megkezdését követõen a közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenõen
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést akkor mondhatja fel, ha
a) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségét
– a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy
akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megkötését követõen hatályba lépett jogszabály
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az
a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerzõdésszerû teljesítése körébe tartozó lényeges és
jogos érdekeit jelentõs mértékben sérti.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés felmondása esetén, vagy abban az esetben, ha a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt bármilyen okból kifolyólag nem szerzi meg, a közszolgáltató
a települési önkormányzat képviselõ-testületének döntése alapján az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb
6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja.

21. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
46. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – a költségekre, továbbá
az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával úgy kell megállapítani és
szabályozni, hogy
a) a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására,
a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minõségének folyamatos javítására, valamint
a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzön, valamint
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b)

az e törvény szerinti céltartalék összege, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségei,
a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei, a közszolgáltatás tartós ellátásához,
fejlesztéséhez szükséges indokolt költségek, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának
indokolt költségei figyelembevételre kerüljenek.
(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott díjalapot csökkenteni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
biztosított költségvetési, önkormányzati támogatással, továbbá a hulladék hasznosításából vagy hasznosítás céljára
történõ értékesítésébõl származó bevétellel.
47. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idõszakra, általános forgalmi adó nélkül
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezõs vagy kéttényezõs díjként állapítható meg.
(3) A kéttényezõs díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék
mennyiségétõl függetlenül felmerülõ üzemeltetési költségek, az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétõl függõ
költségek fedezetére szolgál.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet mikor
lép hatályba. E rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.
(5) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év szeptember 30-ig
megküldi.
(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a miniszter az (5) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja.
Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45 napon belül tegye meg javaslatát.
(7) A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelõkészítõ és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató
a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidõn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettségének. Ha a közszolgáltató e kötelezettségét nem, vagy nem megfelelõen teljesíti, a Hivatal bírságot
szabhat ki.
(8) Ha a közszolgáltató a Hivatal számára a (7) bekezdés alapján kiadott határozatában vagy az e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidõn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal
a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.
(9) A Hivatal az (5) és (8) bekezdés szerinti javaslatát az OHÜ-vel együttmûködve, az OHÜ javaslatának
figyelembevételével készíti el.
(10) Az OHÜ a (9) bekezdés szerinti esetben a Hivatal megkeresésére a megkereséstõl számított 15 napon belül javaslatát
elkészíti, és azt a Hivatal részére megküldi.
(11) Ha az OHÜ a (10) bekezdésben meghatározott határidõn belül a javaslatát a Hivatal részére nem küldi meg, a Hivatal
ennek hiányában is javaslatot tehet a miniszternek.

48. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenõrzi. E rendelkezések
megsértése esetében a Hivatal határozattal
a) megtiltja a jogszabálysértõ díj további alkalmazását, és kötelezi a közszolgáltatót a jogszerû ellenérték
alkalmazására,
b) kötelezi a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves
átlagával növelt összegének
ba) a sérelmet szenvedett fél részére történõ visszatérítésére, vagy
bb) az általa nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett valamennyi ingatlantulajdonos részére
történõ visszatérítésére, ha a sérelmet szenvedett fél személye nem állapítható meg, valamint
c) bírságot szabhat ki.
(2) A Hivatal eljárására a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott – a Hivatal eljárására vonatkozó – általános
szabályokat az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A bíróság a Hivatal határozatát nem változtathatja meg.
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49. §

(1) A Hivatal részére díjfelügyeleti tevékenységéért a közszolgáltató felügyeleti díjat fizet.
(2) A felügyeleti díj éves mértéke egyenlõ a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
település lakosainak száma és 100 forint szorzatával. A település lakosainak számát a Központi Statisztikai Hivatal által,
a tárgyévet megelõzõen utoljára közzétett tájékoztatási adatbázis Magyarország lakónépességének továbbszámított,
éves és települési bontásban megadott adatai alapján kell meghatározni.
(3) Ha adott településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja (részes fele) vagy
alvállalkozó látja el, a település vonatkozásában a felügyeleti díj éves mértéke egyenlõ a közszolgáltató által ellátott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás önkormányzati rendeletben elõírt aránya alapján meghatározott lakosszám és
100 forint szorzatával.
(4) A felügyeleti díj, illetve a Hivatal által kiszabott bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.

50. §

(1) A közszolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére,
valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelrõl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit
az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végzõ közszolgáltató az egyes
tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát,
valamint kizárja a keresztfinanszírozást.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végzõ közszolgáltató
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítõ
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
(4) A közszolgáltató az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt az Szt. szerinti letétbe helyezéssel egyidejûleg megküldi a Hivatalnak.
(5) A közszolgáltató a Hivatal számára biztosítja, hogy a Hivatal a közszolgáltató pénzügyi-számviteli kimutatásait,
valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatokat és információkat – ideértve az üzleti titkot is – megismerhesse, azokba
betekinthessen.

51. §

Az üdülõként nyilvántartott, valamint az idõlegesen használt ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok esetében
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan
– a település és az ingatlan jellegére, valamint a használat rendszerességére és az idõlegességre tekintettel – kell
megállapítani, de nem lehet kevesebb az éves díj 50%-ánál.

52. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelõ díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minõsülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követõ 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban
együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására,
és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követõ 45. nap elteltével
a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történõ behajtását
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
(4) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétõl számított 8 napon belül – jogszabályban meghatározottak szerint
intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot,
késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV
8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerûen élõ tulajdonosok, a közös használatban
álló ingatlan esetében az életvitelszerûen élõ használók, illetve birtokosok felelõssége egyetemleges.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek tényérõl és okáról a NAV – a behajtás eredménytelenségét
követõ 8 napon belül – igazolást ad a követelés jogosultjának.
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22. Ügyfélszolgálat
53. §

(1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése,
panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása
érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot mûködtet.
(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenõen
a) az OHÜ által kiadott minõsítés szerinti osztályt,
b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett területre vonatkozó adatokat,
d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,
e) a lomtalanítással, illetve – ha a közszolgáltató házhoz menõ jellegû lomtalanítást is végez – a házhoz menõ jellegû
lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,
f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekû adatokat – ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz –, valamint
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb közérdekû adatot, tájékoztatást
az ügyfélszolgálaton, valamint internetes honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetõvé teszi.

VI. FEJEZET
AZ EGYES HULLADÉKFAJTÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
23. A termelési hulladék
54. §

(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely termelési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végez,
törekszik arra, hogy üzletpolitikáját úgy alakítsa ki, a hulladékhierarchia szerinti egyes hulladékgazdálkodási
tevékenységeket úgy válassza meg, illetve olyan technológiafejlesztést hajtson végre, amely az elérhetõ
leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár. A gazdálkodó szervezet elõsegíti az e törvényben, valamint
a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelõzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célok megvalósítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten gyûjti.
(3) A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet elõírásait kell alkalmazni.

24. A veszélyes hulladék
55. §

(1) Valamely anyag vagy tárgy veszélyes hulladéknak minõsül, ha az a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel, és megfelel a 2. § (1) bekezdésének
48. pontjában foglalt fogalommeghatározásnak.
(2) Valamely anyag vagy tárgy akkor is veszélyes hulladéknak minõsül, ha az nem szerepel a hulladékjegyzékben, de
a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzõk
valamelyikével. Minden ilyen ismeretlen összetételû és a hulladékjegyzékben nem szereplõ anyagot vagy tárgyat
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
(3) A hulladék nem minõsül veszélyes hulladéknak, ha a hulladékjegyzékben veszélyes és nem veszélyes hulladékként
egyaránt szerepel, de megállapításra került, hogy nem rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi
jellemzõk egyikével sem.

56. §

(1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal
összekeverni vagy hígítani.
(2) Tilos a veszélyes hulladék hígítása vagy összekeverése annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti
koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minõsítõ határérték szintje alá csökkenjen.
(3) Ha a hulladék keverésére a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül kerül sor, az összekevert hulladékot – amilyen
mértékben mûszaki, környezetvédelmi szempontból és az ésszerû költségráfordítás figyelembevételével
megvalósítható – szét kell választani.
(4) A környezetvédelmi hatóság – a megvalósíthatóságtól függõen – a hulladékbirtokost a hulladék szétválasztására
kötelezi, ha a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
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(5) A veszélyes hulladék keverése és hígítása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet részére
akkor engedélyezhetõ, ha
a) a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység összhangban van a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal,
b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkennek
vagy nem növekednek, valamint
c) a keverési mûvelet megfelel az elérhetõ legjobb technikának.
57. §

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló kormányrendelet alapján
rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék
képzõdik,
a) a veszélyes hulladék képzõdését eredményezõ termelõ tevékenységérõl anyagmérleget készít,
b) a veszélyes hulladék képzõdését, gyûjtését, átadását és átvételét, szállítását és kezelését nyilvántartja, azt
bizonylattal igazolja, továbbá
c) tevékenységérõl a környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat.

58. §

(1) A hulladéktermelõ a veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal összhangban, valamint
a hatályos jogszabályi elõírásoknak megfelelõen csomagolja és címkézi annak gyûjtése, szállítása, valamint tárolása
során.
(2) A veszélyes hulladék szállítása során a hulladékot – elektronikus formában is kiállítható – nyomtatvánnyal kell ellátni,
amely tartalmazza az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott adatokat.
(3) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülõ veszélyes hulladék a hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûvelet
megkezdéséig a hulladékkezelõ telephelyén legfeljebb 1 évig tárolható.

59. §

(1) A háztartásban képzõdõ vegyes hulladékra – a (2) bekezdést ide nem értve – az 56–58. §-ban foglaltak nem
vonatkoznak.
(2) A háztartásban képzõdõ veszélyes hulladékot a hulladéktermelõ elkülönítve, a környezet veszélyeztetését kizáró
módon gyûjti, és a kereskedõnek, a hulladékkezelõnek vagy a közszolgáltatónak átadja. A hulladék átadása esetén
az 57. §-ban foglalt kötelezettségek a hulladék átvevõjét terhelik.
(3) A háztartásban képzõdõ, elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladék tekintetében az 56–58. §-ban foglaltak teljesítése
a hulladék szállítóját és kezelõjét terheli.

25. A hulladékolaj
60. §

(1) A hulladékolajat elkülönítetten kell gyûjteni, amennyire mûszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból
megvalósítható.
(2) A hulladékolaj kezelõje azt a hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûveletet alkalmazza, amely az összességében legjobb
környezeti eredményt biztosítja.
(3) Tilos a hulladékolaj keverése más tulajdonsággal rendelkezõ olajjal, valamint egyéb hulladékkal és anyaggal, ha
az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben elõírtakat az 56. § (5) bekezdésében, valamint az 58. §-ban meghatározott kötelezettségek
betartásával kell gyakorolni.

VII. FEJEZET
A HULLADÉK JOGELLENES ELHELYEZÉSÉVEL, ILLETVE ELHAGYÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
61. §

(1) Hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet
veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó
szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévõ hulladéktól nem az e törvényben meghatározott
kötelezettségek teljesítésével válik meg.
(2) Az ingatlanon ellenõrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 31. § szerinti elszállításának és
kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
(3) Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy
nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével
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vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó 31. § szerinti kötelezettség azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az
ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.
Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenõrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék – ideértve
a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék
elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezelésérõl
a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó
szervezettel kötött szerzõdés útján gondoskodik. Ha a hulladék elszállításáról és kezelésérõl a települési önkormányzat
a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés útján gondoskodik, akkor ezt
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés egyes tartalmi elemei között meg kell határozni.
Az ingatlantulajdonos, illetve a (4) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet vagy közszolgáltató mentesül a felelõsség
alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte,
a környezetvédelmi hatóság elõtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét
bizonyítja.
A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi
azt a személyt, aki e § rendelkezéseire figyelemmel a 31. § (1) bekezdésében megállapított kötelezettségének önként
nem tesz eleget.
A települési önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes
elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelõs személyt nem mentesíti a felelõsség alól.

VIII. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK
26. Engedély és nyilvántartásba vétel
62. §

(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által
kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhetõ.
(2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedély alapján végezhetõ.
(3) A hulladékgazdálkodási engedély, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell elõterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott
tartalommal.

27. A hulladék besorolása, tájékoztató
63. §

(1) A hulladék termelõje, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint
a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.
(2) Ha a hulladék termelõje, illetve a hulladék birtokosa besorolási kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz
eleget, a hulladékot a hulladék termelõjének, illetve birtokosának telephelye szerint illetékes környezetvédelmi
hatóság – a hulladék termelõjének, illetve birtokosának költségén – besorolja, és ennek tényét jogszabály elõírásainak
figyelembevételével határozatban megállapítja.
(3) Ha a hulladék termelõje, illetve birtokosa besorolási kötelezettségének azért nem tesz eleget, mert az adott anyag
vagy tárgy a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendelet szerinti hulladékjegyzékben nem szerepel, a hulladék
termelõje, illetve birtokosa errõl a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatja. A hulladékjegyzékben
nem szereplõ anyagot vagy tárgyat a környezetvédelmi hatóság a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint minõsíti, majd – ha a besorolás feltételei
fennállnak – a hulladék termelõjének, illetve birtokosának költségén gondoskodik annak besorolásáról.
(4) A hulladékjegyzékben felsorolt anyag vagy tárgy akkor minõsül hulladéknak, ha megfelel a 2. § (1) bekezdésének
23. pontjában foglaltaknak.

64. §

(1) Ha a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló kormányrendeletben
meghatározott gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elõ vagy tevékenysége során melléktermék képzõdik, és
az elõállított vagy képzõdött anyagot, tárgyat melléktermékként, illetve termékként használja fel, tárolja vagy
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forgalmazza, a gazdálkodó szervezet a melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való megfelelésérõl a melléktermék
képzõdését vagy elõállítását követõ 30 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.
A környezetvédelmi hatóság a melléktermék megfelelõségének és biztonságának ellenõrzéséért, illetve
a melléktermék piacának felügyeletéért felelõs hatóságtól az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás alapján
a gazdálkodó szervezet által felhasznált, tárolt vagy forgalmazott melléktermék felhasználhatóságának igazolására
nyilatkozatot kér. A melléktermék megfelelõségének és biztonságának ellenõrzéséért, illetve a melléktermék piacának
felügyeletéért felelõs hatóság a nyilatkozatot a kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon belül a környezetvédelmi
hatóságnak továbbítja.
A környezetvédelmi hatóság indokolt esetben a melléktermék 8. §-ban meghatározott feltételeknek való
megfelelésének igazolására a gazdálkodó szervezettõl a melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó
dokumentációt kérhet, amelyet a felhívástól számított 60 napon belül a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi
hatóságnak benyújt. Indokolt esetben a környezetvédelmi hatóság a dokumentáció benyújtásának határidejét
meghosszabbíthatja.
A (3) bekezdés szerinti dokumentáció tartalmazza:
a) a melléktermék elõállítással vagy képzõdéssel járó technológia részletes ismertetését,
b) a technológia anyagmérlegét,
c) az elõállított vagy képzõdött melléktermék összetételét, valamint
d) a melléktermék felhasználásának, forgalmazásának tervezett célját, helyét és módját.
A (3) bekezdésben meghatározott dokumentációt a környezetvédelmi hatóság a dokumentáció beérkezésétõl
számított 3 hónapon belül határozatban elbírálja.

28. Nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás
65. §

(1) A hulladék termelõje, szállítója, kereskedõje, közvetítõje és kezelõje, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt:
nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint
a telephelyén nyilvántartást vezet.
(2) A hulladék szállítója, kereskedõje, közvetítõje, kezelõje az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a hulladék
eredetének nyomon követhetõsége céljából, a természetes személytõl átvett hulladék esetében
a) a természetes személyazonosító adatokat, valamint
b) a lakcímet
tarthatja nyilván.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott kódszámok
alapján kell vezetni.
(4) A nyilvántartást, bizonylatot a nyilvántartásra kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megõrzi.
Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységrõl szóló nyilvántartás nem selejtezhetõ.
(5) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekrõl szóló kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá
nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) Az a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló kormányrendeletben
meghatározott gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít elõ vagy tevékenysége során melléktermék
képzõdik, és az elõállított vagy képzõdött anyagot, tárgyat melléktermékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza,
a melléktermékrõl – a 64. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal – nyilvántartást vezet.

66. §

(1) A közszolgáltatónak átadott települési hulladékra a 65. §-ban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség nem terjed ki. Az ilyen hulladék nyilvántartásáról és adatszolgáltatásáról a közszolgáltató gondoskodik.
(2) A nyilvántartásra vonatkozó 65. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség nem terjed ki arra a hulladékra, amelytõl annak
birtokosa a 24–27. §-ban foglalt, a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó kötelezettség alapján üzemeltett át-, illetve
visszavételi helyen válik meg.
(3) A visszavételi kötelezettség alá tartozó termék forgalmáról, az át-, illetve visszavett használt termékrõl és az abból
származó hulladékról, továbbá a 24–27. §-ban foglalt, a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek
teljesítésérõl az át-, illetve visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, kereskedõ, közvetítõ és hulladékkezelõ –
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a 65. §-ban foglaltakon túlmenõen – az adott termékre és az abból származó hulladékra vonatkozó jogszabályban
meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak.
(4) A hulladék átvevõje az átvett hulladékról bizonylatot ad, valamint a hulladék elõzõ birtokosának
a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosító okiratokat, hulladékgazdálkodási engedélyt bemutatja.
67. §

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszert az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer önálló részeként a környezetvédelemért felelõs miniszter alakítja ki és mûködteti.

29. Hulladéklerakási járulék
68. §

(1) A hulladéklerakó üzemeltetõje, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási mûvelet végzõje
(a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája,
jellege, illetve típusa alapján a hulladék hulladéklerakótól történõ eltérítése, valamint az e törvényben meghatározott
hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet.
(2) A hulladéklerakási járulékot a 2. mellékletben meghatározott D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási
mûvelet után kell megfizetni az 5. mellékletben meghatározott hulladékfajta, -jelleg, illetve -típus esetében és
számítási mód szerint. A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége az 5. mellékletben meghatározott
hulladék lerakásával keletkezik.
(3) A járulékfizetésre kötelezett a járulékfizetési kötelezettségét annak keletkezésétõl számított 15 napon belül az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak – az e célra készített nyomtatványon – bejelenti (bejelentkezés).
(4) A hulladéklerakási járulékot a járulékfizetésre kötelezett negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig
az illetékes környezetvédelmi hatóság által megjelölt számlára befizeti.
(5) A járulékfizetésre kötelezett a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékról naprakész nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza
a) a járulékfizetés alapjára és a megfizetett járulék összegére, valamint
b) a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyiségére és fajtájára, jellegére, illetve típusára
vonatkozó adatokat.
(6) A járulékfizetésre kötelezett a bejelentkezésen és a hulladéklerakási járulék befizetésén túlmenõen az (5) bekezdésben
meghatározott tartalommal az illetékes környezetvédelmi hatóság részére negyedévente, a tárgynegyedévet követõ
hónap 20. napjáig adatot szolgáltat. Az adatokat igazoló dokumentumokhoz csatolja a járulék megfizetését igazoló
okiratok másolatát.
(7) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a környezetvédelemért felelõs miniszter a következõkre fordítja:
a) a hulladékképzõdés megelõzését szolgáló ösztönzõ rendszerek támogatására;
b) az elkülönített hulladékgyûjtés költségeinek fedezésére;
c) a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés
támogatására;
d) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;
e) a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására, kezelésére;
f) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra.
(8) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeg kizárólag a (7) bekezdésben foglalt célokra fordítható.

69. §

(1) A hulladéklerakási járulék bizonylatait a környezetvédelmi hatóság ellenõrzi.
(2) Ha a környezetvédelmi hatóság az ellenõrzése során megállapítja, hogy a járulékfizetésre kötelezett a hulladéklerakási
járulékot nem vagy nem megfelelõen fizette meg, a járulékfizetésre kötelezettet kötelezi
a) a megfizetendõ járulék vagy
b) a nem megfelelõ összegben megfizetett járulék különbözetének
kamattal növelt összegben történõ megfizetésére.
(3) A járulékfizetésre kötelezett által megfizetett összeget – ha az összes tartozásnál kisebb – sorrendben (ezen belül
nemenként a legrégebbi tartozástól kezdve) az adóbírságra, a mulasztási bírságra, azt követõen a késedelmi pótlékra,
végül a hulladékgazdálkodási járulék tartozásra kell elszámolni.
(4) Ha a járulékfizetésre kötelezett a bejelentkezési, a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetve a hulladéklerakási járulék- és
pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás rendjérõl szóló törvényt kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon környezetvédelmi hatóságot kell érteni.
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(5) Nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni
a) a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett rekultiváció vagy kármentesítés során, ha a rekultivációval vagy
kármentesítéssel érintett lerakóból hulladékot helyeznek át egy másik lerakóba,
b) a Magyar Állam vagy az Európai Unió által támogatott kármentesítés során képzõdõ hulladék hulladéklerakóban
történõ elhelyezésekor.

30. Céltartalék és biztosítás
70. §

(1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezelõ
létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülõ hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.
(2) A céltartalékot – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a mûködés folyamán, az adózás elõtti eredmény
terhére kell képezni, és az elõre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, idõarányosan vagy
teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelõ létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben
végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint
a hulladék kezeléséhez szükséges jövõbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet, illetve közszolgáltató a hulladékkezelõ létesítmény rekultivációjához és
utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövõbeni költségekrõl az üzleti év végén becslést készít,
amelyet az üzleti év végét követõ év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak benyújt. A becslés, valamint az ahhoz
kapcsolódó valamennyi dokumentáció bemutatja, hogy a képzett céltartalék összege a hulladékkezelõ létesítmény
rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövõbeni költségekhez arányos
mértékben lett megállapítva és elkülönítve.
(4) A környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti becslést az abban foglaltak szakmai értékelésével kiegészítve
a Hivatal részére minden év július 15-éig megküldi.

71. §

A tevékenységével okozható, elõre nem látható környezeti károk felszámolását lehetõvé tevõ finanszírozás biztosítása
érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,
a) amelynek tevékenysége során a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl
szóló kormányrendeletben meghatározott mennyiségû hulladék képzõdik,
b) amely a hulladékbirtokostól hulladékot átvesz és elszállít, tárol, kezel, valamint az,
c) amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország
területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít.

72. §

(1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a környezetvédelmi
biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követõ év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak
igazolja, hogy
a) a céltartalék rendelkezésére áll, vagy
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
(2) A környezetvédelmi biztosítással, valamint a céltartalék képzésével kapcsolatos részletes szabályokat
kormányrendelet határozza meg.

IX. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE
31. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv
73. §

(1) Az Országgyûlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitûzéseinek, az e törvényben megállapított célok elérésének,
továbbá az alapvetõ hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program
részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT) fogad el.
(2) Az OHT kidolgozásakor az OHÜ, a környezetvédelmi hatóság, valamint a helyi önkormányzatok – szükség esetén –
együttmûködnek az Európai Unió érintett tagállamaival és az Európai Bizottsággal.
(3) Az OHÜ a hulladékképzõdés megelõzése, valamint a képzõdõ hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése érdekében – az OHT részeként – Országos Megelõzési Programot (a továbbiakban: OMP) készít.
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32. A területi hulladékgazdálkodási terv
74. §

(1) Az OHÜ a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló kormányrendeletben megjelölt
területre – a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal összhangban – területi
hulladékgazdálkodási tervet, és annak részeként területi megelõzési programot készít.
(2) Az OHÜ a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelõzési programok készítésébe a tervezési területen
mûködõ helyi önkormányzatokat, érdek-képviseleti és környezetvédelmi civil szervezeteket, továbbá a területen
illetékességgel rendelkezõ hatóságokat bevonja.
(3) A területi hulladékgazdálkodási tervek, valamint a területi megelõzési programok elõkészítésének megkezdésérõl –
a (2) bekezdés szerinti részvétel biztosítása érdekében – az OHÜ írásban értesíti az érintett helyi önkormányzatokat és
a tervezési területen illetékességgel rendelkezõ hatóságokat. Az OHÜ kérésére a helyi önkormányzat, valamint
a tervezési területen illetékességgel rendelkezõ hatóság a feladat- és hatáskörével érintett, és a területi
hulladékgazdálkodási terv, továbbá a területi megelõzési program elõkészítéséhez szükséges adatokat és
információkat az OHÜ-nek megküldi.
(4) A környezetvédelmi civil szervezetek és az érdek-képviseleti szervezetek bevonása érdekében az OHÜ a honlapján és
legalább egy regionális napilapban hirdetményt tesz közzé a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi
megelõzési programok elõkészítõ eljárásának megkezdésérõl. A hirdetményben az OHÜ felhívja az érintettek
figyelmét a tervezés megkezdésére, és a megjelenést követõ 15 napon belül jelentkezõ civil szervezetek által
együttesen delegált legfeljebb 5 személyt bevon a tervezésbe.
(5) A tervezési területen mûködõ gazdálkodó szervezetek érdek-képviseleti szervezeteik útján vehetnek részt a területi
hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelõzési programok elõkészítésében.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint elkészített területi hulladékgazdálkodási terveket a környezetvédelemért felelõs miniszter
rendeletben hirdeti ki.

33. Az OHT-re és a területi hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó közös szabályok
75. §

(1) Az OHT-t az OMP-vel, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket a területi megelõzési programokkal együtt
– a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programokban,
a területfejlesztési koncepciókban és programokban, a településfejlesztési koncepcióban és integrált
településfejlesztési stratégiában, valamint terület- és településrendezési tervekben foglaltakkal összhangban –
az OHÜ 6 évre készíti el, és a környezetvédelemért felelõs miniszter terjeszti a Kormány elé.
(2) Az érintett nyilvánosság és a hatóságok az OHT és a területi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály szerint vesznek részt.

76. §

(1) Az OHT-nek, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveknek legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) a hulladékképzõdés, illetve a hulladék káros hatásainak megelõzése, a gazdasági növekedés, illetve az abból
fakadó környezeti hatások megszüntetésének érdekében a tervezési területen elérendõ célokat, továbbá az
intézkedések és az eredmények nyomon követését, értékelését szolgáló minõségi és mennyiségi
referenciaszinteket és mutatókat;
b) a tervezési területen képzõdõ, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladék típusait, mennyiségét és eredetét;
c) a tervezési területrõl kiszállítandó vagy oda várhatóan beszállításra kerülõ hulladék mennyiségét;
d) a hulladékáramok jövõbeni alakulásának becslését;
e) az elérendõ hulladékgazdálkodási célokat;
f) a kezeléssel kapcsolatos alapvetõ mûszaki követelményeket;
g) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket;
h) a meglévõ hulladékgyûjtési rendszerek, valamint a hulladékkezelõ létesítmények és üzemeltetõik bemutatását,
figyelemmel a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, az elhasználódott gépjármûvekrõl,
az elektromos és elektronikus berendezésekbõl származó hulladék átvételérõl és kezelésérõl, az elem- és
akkumulátorhulladék átvételérõl és kezelésérõl, a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól, valamint
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabályban elõírtakra;
i) az új hulladékgyûjtési rendszer bevezetésére vagy a kezelési kapacitások fejlesztésére vonatkozó igények
felmérését, továbbá a tervezési idõszak során bezárásra kerülõ hulladékkezelõ létesítményeket, valamint
a hulladékkezelési infrastruktúra továbbfejlesztésének lehetõségét;
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j)

(2)

(3)
(4)

(5)

77. §

a jövõbeni ártalmatlanító és kiemelt jelentõségû hasznosító létesítmények területének kiválasztására és
kapacitásának tervezésére vonatkozó kritériumrendszert;
k) a hulladékgazdálkodással járó különös gazdálkodási feladatok megoldásához szükséges, tervezett
hulladékgazdálkodási technológiákat, módszereket, célkitûzéseket;
l) az e) pont szerinti célok megvalósítását szolgáló cselekvési programot, ennek keretében a hulladékgazdálkodás,
valamint az újrahasználatra elõkészítés, az újrafeldolgozás, a hasznosítás és az ártalmatlanítás racionalizálását
elõsegítõ intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges
eszközök, eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit;
m) annak értékelését, hogy a hulladékgazdálkodási tervek hogyan járulnak hozzá az e törvényben foglalt
célkitûzések megvalósításához.
Az OHT, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek a tervezési terület földrajzi sajátosságaira tekintettel
tartalmazhatják az alábbiakat:
a) a hulladékgazdálkodási feladatoknak az állam és az ingatlantulajdonos közötti megosztását,
b) a hulladékgazdálkodási feladatok megoldását elõsegítõ gazdasági és egyéb eszközök értékelését,
c) a nyilvánosság és a fogyasztói csoportok felvilágosítását segítõ, a környezeti tudatosságot fejlesztõ
intézkedéseket, valamint
d) a felhagyott és környezetszennyezéssel, illetve környezetkárosítással érintett hulladékártalmatlanító
létesítményeket, továbbá ezek rekultivációjára, utógondozására, továbbá monitoringjára vonatkozó
intézkedéseket.
Az OHT-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket a biológiailag lebomló hulladékmennyiség csökkentésére
a 92. § (2) bekezdésében meghatározott elõírással összhangban kell kidolgozni.
A csomagolási hulladékra vonatkozó feladatokat, helyi ösztönzõ rendszereket és tilalmakat az (1) bekezdés szerinti
tartalommal az OHT, valamint a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell
meghatározni.
Az OMP-nek, valamint a területi megelõzési programnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) önálló tervrészként a hulladékképzõdés megelõzésére irányuló célkitûzéseket, feladatokat, azok
eredményességének, hasznosságának értékelését, továbbá a jogszabályalkotásra, illetve módosításra, valamint
a gazdasági ösztönzõk bevezetésére vonatkozó javaslatokat,
b) a hulladékképzõdés megelõzését szolgáló intézkedések és az intézkedések által elért eredmények nyomon
követésére és értékelésére, továbbá a tervezett intézkedések hatékonyságának ellenõrzésére szolgáló egyedi
minõségi és mennyiségi referenciaszinteket, mutatókat,
c) a 4. mellékletben foglaltakra figyelemmel azokat az általános és az egyes gazdasági ágazatokhoz kötõdõ jogi,
gazdasági és szemléletformáló intézkedéseket, amelyekkel a tervezési idõszakban elõsegíthetõ:
ca) a fenntartható fogyasztás,
cb) a termelõ technológiák fajlagos hulladékkibocsátásának és a képzõdõ hulladék veszélyességének
csökkentése, valamint az alternatív technológiák és alternatív bemeneti helyettesítõ anyagok megjelenése
a kevesebb és kevésbé veszélyes hulladék képzõdésének érdekében,
cc) a termékek hulladékká válásának késleltetése, veszélyes anyagtartalmuk csökkentése, különös tekintettel
a tartós, újrahasználható és újrafeldolgozható termékekre, valamint az ezek elõállítását szolgáló
technológiákra, valamint
d) a meglévõ és tervezett megelõzési intézkedések eredményeit és hatékonyságát, a hulladéktermelés,
a hulladékképzõdés, valamint a veszélyes anyagok hulladékban való jelenlétének alakulását a jelentõsebb
hulladékáramok és a meghatározó gazdasági ágazatok vonatkozásában.

(1) Az OHT-t az OMP-vel, továbbá a területi hulladékgazdálkodási terveket a területi megelõzési programokkal
együttesen a környezetvédelemért felelõs miniszter hatévenként – és minden felülvizsgálatkor – az általa vezetett
minisztérium honlapján közzéteszi, és elérhetõségét folyamatosan biztosítja.
(2) A területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelõzési programok kidolgozói, valamint az érintett hatóságok
a területi hulladékgazdálkodási tervekben és a területi megelõzési programokban foglaltak végrehajtásáról és
a végrehajtás feltételeinek biztosításáról gondoskodnak, továbbá a tervekben és a programokban foglalt feladatok
teljesülését figyelemmel kísérik.
(3) A területi hulladékgazdálkodási tervekben, valamint a területi megelõzési programokban foglaltak végrehajtásáról az
OHÜ háromévente beszámolót készít. A beszámolóban az OHÜ bemutatja a tervezési területen képzõdõ hulladék
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mennyiségére, a hulladékgazdálkodás helyzetére, a hulladékkezelõ létesítmények állapotára, a kezelés végzésére és
az ezek környezeti hatásaira vonatkozó információkat, valamint ezek alapján ismerteti a tervezett intézkedések
elõrehaladását, a területi hulladékgazdálkodási tervek, illetve a területi megelõzési programok esetleges
módosításának szükségességét.
(4) A beszámolókat, a területi hulladékgazdálkodási terveket, valamint a területi megelõzési programokat az OHÜ
összesíti. Ennek eredményérõl az OHÜ a nyilvánosságot tájékoztatja.
(5) A területi hulladékgazdálkodási tervekben és a területi megelõzési programokban foglaltakat a terület- és
településrendezési tervek jóváhagyása, valamint az önkormányzati és hatósági döntések meghozatala során
érvényesíteni kell.

34. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv
78. §

(1) A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelõzési programokban foglalt, valamint az e törvényben meghatározott
megelõzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitûzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében
a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végzõ gazdálkodó szervezet – legalább
3 évente – közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít.
(2) A közszolgáltató, illetve az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervben
bemutatja, hogy a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével,
elszállításával és kezelésével, valamint az e törvényben meghatározott – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra
vonatkozó – célkitûzésekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tervez megtenni, azokat milyen módon, illetve
eszközökkel kívánja végrehajtani.
(3) A közszolgáltató, illetve az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet
a települési önkormányzattal egyezteti, majd azt az OHÜ-nek, valamint jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak
megküldi.

X. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS EGYES HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK
35. Hatósági engedélyezés, nyilvántartásba vétel és ellenõrzés
79. §

(1) Hulladékgazdálkodási engedély határozott idõre, de legfeljebb 5 évre adható a (2) bekezdés szerinti kivétellel.
(2) Annak az OHÜ által minõsített hulladékgazdálkodási tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezetnek, amely
a hulladékgazdálkodási tevékenység minõsítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben
meghatározott minõségirányítási és környezetirányítási rendszert mûködtet, valamint az erre vonatkozó akkreditált
tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezik, a hulladékkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély legfeljebb 8 évre adható.
(3) A nyilvántartásba vétel 5 évre szól.
(4) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt,
valamint a nyilvántartásba vett adatokat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint
hatósági engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott esetben módosíthatja vagy visszavonhatja.
(5) Hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt
korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem elõterjesztõje igazgatási
szolgáltatási díjat fizet.
(6) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet elutasítja, illetve a nyilvántartásba
vételt megtagadja, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett mûvelet nem felel meg
a jogszabályoknak, vagy az nem áll összhangban a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.
(7) Nem adható hulladékgazdálkodási, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély annak, továbbá nem
vehetõ nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben
köztartozása van.
(8) A hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidõ 2 hónap, a nyilvántartásba vételi
eljárásokban 1 hónap.
(9) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a (4)–(7) bekezdésben foglalt
feltételekhez kapcsolódó szabályokat részletesen meghatározhatja.
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80. §

(1) A környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következõ adatokat kell
tartalmaznia:
a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
e) a bevezetendõ biztonsági és elõvigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
f) az engedély idõbeli hatályát.
(2) A környezetvédelmi hatósági nyilvántartásnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzõ telephelyének pontos címét, valamint
d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, jellegét.
(3) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõk (1) bekezdésben, valamint
a nyilvántartásba vettek (2) bekezdésben meghatározott adatait – a személyes adatnak minõsülõ adatokat ide nem
értve – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi.

81. §

(1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy
a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve
rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezetõ tisztségviselõk és a felügyelõbizottság tagjai
többségét megválassza vagy visszahívja.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélynek legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási engedélyre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének idõtartamát,
e) a bevezetendõ biztonsági és elõvigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
f) a közszolgáltatási engedélyre jogosult közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét.
(3) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõk (2) bekezdésben
meghatározott adatait – a személyes adatnak minõsülõ adatokat ide nem értve – honlapján ingyenesen és naprakész
állapotban közzéteszi.

82. §

(1) A környezetvédelmi hatóság a hulladékbirtokostól, illetve a hulladék szállítójától, közvetítõjétõl, kereskedõjétõl,
kezelõjétõl és a közszolgáltatótól, valamint a melléktermék gyártójától, felhasználójától, forgalmazójától tájékoztató
adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.
(2) A hulladékbirtokost, illetve a hulladék szállítóját, közvetítõjét, kereskedõjét, kezelõjét és a közszolgáltatót
a környezetvédelmi hatóság ellenõrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenõrzése kiterjed – különösen –
a hulladékbirtokos által átvett és elszállított hulladék eredetére, tulajdonságára, mennyiségére, rendeltetési helyére.
(3) Ha hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi, közegészségügyi veszélyhelyzet, súlyos
kötelezettségszegés szükségessé teszi, a környezetvédelmi hatóság haladéktalanul és elõzetes bejelentés nélkül
helyszíni ellenõrzést is tart.
(4) A melléktermékként elõállított, felhasznált vagy forgalmazott, illetve tárolt anyag vagy tárgy 8. §-ban meghatározott
feltételeknek való megfelelését a termék megfelelõségének és biztonságának ellenõrzéséért felelõs hatóság, illetve
piacának felügyeletéért felelõs hatóság ellenõrzi.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi
hatóságot, ha megállapítja, hogy a melléktermékként elõállított, felhasznált vagy forgalmazott, illetve tárolt anyag
vagy tárgy nem felel meg a 8. § szerinti feltételeknek.

83. §

(1) A közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét
követõen megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintõ értesítési, tájékoztatási,
szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén
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a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni azzal, hogy
a társasházakról szóló törvény szerinti társasházi közösség az Fgytv. alkalmazásában fogyasztónak minõsül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.
(3) A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és
az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett közszolgáltató felé megtette.

36. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésének jogkövetkezményei
84. §

(1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott elõírások teljesítése
érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértõ
állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt elõírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve
a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytõl, a nyilvántartásba
vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástól eltérõ módon gyakorolja;
b) a környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti
állapot helyreállítására;
c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy
megszünteti, a környezet károsodását kizárja.
(2) A környezetvédelmi hatóság – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja
a hulladékgazdálkodási engedélyhez, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez, illetve nyilvántartásba
vételhez kötött tevékenység engedélytõl eltérõ vagy engedély nélküli, valamint a nyilvántartástól eltérõ vagy
nyilvántartás nélküli folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
(3) A környezetvédelmi hatóság azt a gazdálkodó szervezetet, amely hulladékot termékként, illetve melléktermékként
használ fel, forgalmaz vagy tárol, kötelezi a hulladék melléktermékként történõ felhasználásának, forgalmazásának,
illetve tárolásának beszüntetésére, valamint a hulladék – a hulladékjegyzékrõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott – hulladékjegyzék szerint történõ besorolására.

85. §

(1) A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételhez, illetve hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel, illetve engedély
nélkül folytató személytõl, valamint attól, aki e törvény rendelkezéseitõl eltérõ módon hulladékot szállít, hulladékot
más ingatlanán, illetve közterületen jogellenesen elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve
a hulladék szállítására használt jármûvet, valamint bármely dolgot, amelyre a hatóság elõtti eljárásban, mint tárgyi
bizonyítási eszközre szükség lehet, a helyszínen lefoglalhatja.
(2) A környezetvédelmi hatóság a lefoglalt eszközt, dolgot, illetve jármûvet a helyszínrõl elszállítja és megõrzi. Ha az
elszállítás nem lehetséges vagy aránytalanul magas költséggel járna, az eszközt, dolgot, illetve jármûvet
a környezetvédelmi hatóság a jogsértõ õrizetében hagyja a használat, valamint az elidegenítés és megterhelés
jogának megtiltásával.
(3) A környezetvédelmi hatóság a lefoglalást megszünteti, ha
a) a környezetvédelmi hatóság elõtti eljárásban a hatóság hulladékgazdálkodási bírságot nem szabott ki;
b) a környezetvédelmi hatóság elõtti eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott tényállással kapcsolatban
hulladékgazdálkodási bírságot szabtak ki, és a bírságot, illetve egyéb költséget az eljárás alá vont személy
a környezetvédelmi hatóságnak az elõírt határidõn belül maradéktalanul megfizette, vagy arra a hatóság
– elidegenítési tilalom bejegyzése mellett – részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett;
c) a jogsértéssel kapcsolatban indult büntetõeljárásban a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság a lefoglalásról
határozatot hozott;
d) a hulladék, illetve a hulladék szállítására használt jármû tulajdonosa írásban nyilatkozik arról – és ezzel bizonyítja –,
hogy a jogsértés idõpontjában nem volt tudomása arról, hogy a hulladékot szállító, illetve jogszerûtlenül elhagyó
vagy elhelyezõ személy az eszközt, dolgot vagy jármûvet jogsértés céljából használja fel;
e) elrendelésének oka megszûnt;
f) a hatóság az eljárást megszüntette.
(4) A lefoglalt eszköz, dolog, illetve jármû – a (3) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – annak adható ki, aki
a tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja, vagy annak, akitõl azt a környezetvédelmi hatóság lefoglalta,
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feltéve, hogy a jogszerû birtoklás tényét igazolja. A kiadás feltétele, hogy a lefoglalás megszüntetésérõl rendelkezõ
döntés közlésének napját követõ nap és a kiadni rendelt eszköz, dolog, illetve jármû kiadásának napja közötti
idõtartamra esõ szállítási, illetve tárolási költséget a környezetvédelmi hatóság részére igazoltan megtérítsék.
Ha a lefoglalt eszközt, dolgot, illetve jármûvet a lefoglalást elrendelõ végzés kiadását követõ 60 napon belül
a (4) bekezdésben meghatározott személy a környezetvédelmi hatóságtól nem veszi át, azt a környezetvédelmi hatóság
értékesítheti. Az értékesítésbõl befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de át nem vett eszköz, dolog vagy jármû helyébe lép.
Ha az (5) bekezdés szerint értékesített eszköz, dolog vagy jármû után kapott ellenértéket az annak átvételére jogosult
személy a környezetvédelmi hatóság ez irányú tájékoztatását követõ 5 éven belül – a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – nem veszi át, az eszköz, dolog vagy jármû értékesítésébõl befolyt ellenérték a Magyar Állam
tulajdonába kerül.
Az (5) és (6) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A lefoglalt eszközt, dolgot, illetve jármûvet el kell kobozni, ha
a) az ügyben jogerõsen a 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírságot szabtak ki, és a jogerõsen kiszabott bírságot
vagy egyéb költséget a jogsértõ személy az elõírt határidõig nem fizette meg, és arra részletfizetést vagy fizetési
halasztást – a fizetési kötelezettség esedékességétõl számított 8 napon belül benyújtott kérelem alapján –
a környezetvédelmi hatóság a részére nem engedélyezett, valamint
b) a lefoglalást elrendelõ végzés kiadását követõ 60 napon belül a hulladék, illetve a hulladék szállítására használt
jármû tulajdonosa nem nyilatkozik arról, hogy a jogsértés idõpontjában nem volt tudomása arról, hogy
a hulladékot szállító, illetve jogszerûtlenül elhagyó vagy elhelyezõ személy az eszközt, dolgot vagy jármûvet
jogsértés céljából használja fel, vagy az ügy összes körülményeire tekintettel megállapítható, hogy a hulladék
tulajdonosa tudomással bírhatott arról, hogy a lefoglalt eszközt, dolgot vagy jármûvet jogsértésre használják fel,
és ennek tényérõl a környezetvédelmi hatóságot nem tájékoztatta.
A lefoglalt eszköz, dolog, illetve jármû értékesítésébõl befolyt bevételeket a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóság számlájára kell megfizetni.

(1) Aki
a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági
határozat elõírásait megsérti,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve
attól eltérõen végez, vagy
c) a melléktermék elõállításáról vagy képzõdésérõl a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelõen
tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol,
azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló kormányrendelet alapján a jogsértés szerint határozott összegben vagy alapbírság
és változók szorzataként megállapított bírságként kell kiszabni.
(3) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire
tekintettel annyira csekély, hogy bírság alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellõzhetõ.
(4) Ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírságot megállapító határozat kiadásáig az
eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti, a környezetvédelmi hatóság
– az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a bírságot kérelemre csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett
összeggel is elérhetõ.
(5) A hulladékgazdálkodási bírság
a) a visszafordíthatatlan környezetkárosítást okozó,
b) az ugyanazon jogsértés ismétlõdésével vagy egyéb súlyosbító körülmény felmerülésével megvalósuló, vagy
c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellenõrzõ környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetésével,
ellenõrzésének akadályozásával együtt járó
jogsértés esetén nem mérsékelhetõ.
(6) A hulladékgazdálkodási bírság megfizetése nem mentesít a büntetõjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési
felelõsség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására vagy a megfelelõ védekezés kialakítására,
a természetes vagy eredeti környezeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(7) A jogerõsen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
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XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
37. Jelentéstétel az Európai Bizottság felé
87. §

(1) A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 15. cikke szerinti jelentési kötelezettséget
a környezetvédelemért felelõs miniszter teljesíti.
(2) A környezetvédelemért felelõs miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot a 2008/98/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv
a) 6. cikk (4) bekezdése alapján a 10. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendeletrõl az áruk és egyes szolgáltatások
szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós aktusokban elõírt bejelentési, értesítési,
tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló kormányrendelettel összhangban;
b) 7. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelõen az 55. § (2) bekezdésében foglalt eset megvalósulásáról, és az Európai
Bizottság rendelkezésére bocsát minden vonatkozó információt, bizonyítékot;
c) 11. cikk (1) bekezdésének megfelelõen a 3. § a) pontjában, a 89. § (3) bekezdésében és a 95. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltak alapján hozott intézkedések teljesülésérõl, továbbá a teljesülés elmaradása esetén
annak okairól, valamint az azok elérésére tervezett intézkedésekrõl;
d) 11. cikk (5) bekezdése alapján a termékek újrahasználatával, újrahasználatra elõkészítésével, valamint a hulladék
újrafeldolgozásával kapcsolatos célok teljesítésérõl;
e) 16. cikk (1) bekezdésének megfelelõen a 3. § c) pontja, valamint a 20. és 21. § alapján tett kifogásokról;
f) 25. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ jogszabályi elõírásokról;
g) 33. cikkének megfelelõen a IX. fejezetben foglaltakkal összhangban az OHT-ról, a területi hulladékgazdálkodási
tervekrõl, az OMP-rõl, a területi hulladékgazdálkodási programokról, valamint ezek lényeges módosításáról;
h) 37. cikkének megfelelõen az e törvényben foglaltak végrehajtásáról, ideértve a 7. cikk (2) és (3) bekezdése alapján
az 55. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.

38. Felhatalmazó rendelkezések
88. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
1. a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit;
2. a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit;
3. a veszélyes hulladék képzõdésének megelõzésével, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeit;
4. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos
elõírásokat;
5. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket;
6. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit, területi hatályát;
7. a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módját és mértékét;
8. a hulladék külföldrõl történõ behozatalát, az országból történõ kivitelét és az ország területén történõ
átszállítását;
9. a letéti díjat, valamint az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíját;
10. a visszavételi és visszaadási lehetõség alkalmazását, a használt termékek, illetve a hulladék átvételi és hasznosítási
arányait és azok teljesítésének határidejét;
11. a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályait;
12. az elektromos és elektronikus berendezésekbõl származó hulladék átvételével és kezelésével kapcsolatos
szabályokat;
13. az elem- és akkumulátorhulladék átvételével és kezelésével kapcsolatos szabályokat;
14. a hulladékká vált gépjármûvek kezelésének részletes szabályait;
15. az építési-bontási hulladék kezelésének részletes szabályait;
16. a szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének részletes szabályait;
17. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait;
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18. a közszolgáltató kiválasztásának módját és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés tartalmi
követelményeit;
19. a céltartalék képzésére kötelezettek körét, a céltartalék formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit,
elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályait;
20. az életciklus-szemléleten alapuló vizsgálati elemzés elvégzésének részletes szabályait;
21. a hulladékképzõdés megelõzését szolgáló technológia- és termékfejlesztés, a termék újrahasználata, továbbá
a hulladék környezetkímélõ kezelése érdekében a gyártó által igénybe vehetõ kedvezmények részletes szabályait;
22. a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályait;
23. a közszolgáltató által teljesítendõ adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat;
24. az egyes hulladékgazdálkodási tevékenységeket végzõ gazdálkodó szervezet minõsítésére irányuló
kezdeményezés tartalmi követelményeit, a minõsítés részletes szabályait, a minõsítés rendjét, valamint
a minõsítés alapján gyakorolható jogosultságokat;
25. a számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes szabályokat;
26. a Hivatal által kiszabható bírság felsõ határát;
27. a közterület tisztán tartására vonatkozó szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:
1. a hulladékjegyzéket;
2. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes mûszaki szabályait;
3. a hulladéklerakás technikai követelményeit;
4. a hulladék termikus ártalmatlanításának technikai követelményeit;
5. a hulladékolaj kezelésének részletes szabályait;
6. a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek, valamint az azokat tartalmazó berendezések kezelésének
részletes szabályait;
7. a titán-dioxid ipar hulladékai kezelésének részletes szabályait;
8. a hulladékstátusz megszûnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumokat, valamint a hulladékstátusz
megszûnésével kapcsolatos tanúsítás rendjét, illetve a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályokat;
9. a biológiailag lebomló – de az állati melléktermékekre vonatkozó szabályozás hatálya alá nem tartozó – hulladék
kezelésével kapcsolatos szabályokat;
10. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszer kialakításának részletes szabályait;
11. az elkülönített hulladékgyûjtésre vonatkozó szabályokat;
12. az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a Magyar Energia Hivatal részére a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó felügyeleti díjak, valamint az egyéb bevételek beszedésével, kezelésével,
nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap:
a) az egészségügyért felelõs miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, hogy
aa) a gyógyszerhulladék gyûjtésének részletes szabályait,
ab) az egészségügyi intézményekben képzõdõ hulladék kezelésének részletes szabályait,
ac) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményeket;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelõs miniszter, hogy
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében
a közszolgáltatók által közérdekbõl közzéteendõ adatok – különösen a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint
az ezzel összefüggõ mûszaki információk – körét és a közzététel módját,
bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét
rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt
rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
b) az elkülönített hulladékgyûjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti
miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
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39. Hatályba léptetõ rendelkezések
89. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 94. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 95. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

40. Átmeneti rendelkezések
90. §

(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A törvény hatálybalépésekor hatályos begyûjtési, illetve tárolási engedélyek idõbeli hatályuk lejártáig, de legkésõbb e
törvény hatálybalépését követõ 2 évig hatályosak, azt követõen hatályukat vesztik. A begyûjtési, illetve tárolási
engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetre a szállítóra, a közvetítõre, a kereskedõre és a hulladékkezelõre
vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(3) A törvény hatálybalépésekor mûködõ gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít elõ, vagy tevékenysége során
melléktermék képzõdik, és az elõállított vagy képzõdött anyagot, tárgyat melléktermékként használja fel, tárolja vagy
forgalmazza, a melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való megfelelésérõl a melléktermék képzõdését vagy
elõállítását követõ 6 hónapon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.
(4) A törvény hatálybalépésekor mûködõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ által kiadott minõsítést e törvény
hatálybalépését követõ 6 hónapon belül beszerzi.
(5) Ha a törvény hatálybalépésekor mûködõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minõsítéssel a (4) bekezdésben
meghatározott határidõn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott
határidõt követõ 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést 6 hónapos határidõvel felmondja.
A települési önkormányzat e kötelezettségét a fõvárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás
keretében vizsgálja.
(6) Azzal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezettel, amely
a hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységét 2012. január 1-je és 2013. június 30-a között kezdte meg, és
az OHÜ által kiadott minõsítéssel nem rendelkezik, a települési önkormányzat 2013. december 31-ig abban az esetben
is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést, ha a gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzõdés megkötésétõl számított 1 évet követõ 6 hónapon belül az OHÜ által kiadott minõsítést
beszerzi.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó
szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés megkötésétõl számított 1 évet követõ 6 hónapon belül
az OHÜ által kiadott minõsítéssel nem rendelkezik, a települési önkormányzat a határidõ elteltét követõ 30 napon
belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést 6 hónapos határidõvel felmondja. A települési
önkormányzat e kötelezettségét a fõvárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében
vizsgálja.
(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezettel legkésõbb 2013. december 31-ig megköti, kivéve, ha
az e törvény hatálybalépésekor mûködõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek
a települési önkormányzattal érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdése van, és a közszolgáltatóra
vonatkozó e törvényben meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.
(9) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés (8) bekezdés szerinti megkötéséig a törvény hatálybalépésekor
mûködõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a települési önkormányzattal
– az e törvény hatálybalépését megelõzõen – megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.

91. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. évre az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
megállapítani.
(2) A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig
a közszolgáltató – a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó
díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékû díjat alkalmazhat.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

26937

(3) Ha a települési önkormányzat képviselõ-testülete a 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet
szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti díjat a 2012. december 31-én érvényes
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja.
(4) Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdés alapján a települési
önkormányzat vagy a törvény hatálybalépésekor mûködõ települési önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt, illetve
a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból
megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerzõdéses kötelezettségvállaláson alapuló
költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti, és a (2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb
mértékû díjat is alkalmazhat.
(5) Ha a közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti esetben a (2) vagy (3) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb
mértékû díjat kíván alkalmazni, a közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott kérelmében részletesen és teljes körûen
alátámasztja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megváltoztatását mely körülmények és milyen
mértékben indokolják.
(6) Az a közszolgáltató, amely mûködését e törvény hatálybelépését követõen kezdte meg, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja. A közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott
kérelemben részletesen és teljes körûen alátámasztja, hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely körülmények és milyen mértékben indokolják.
(7) A (4) és (6) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a díjemelésre, illetve a díjmegállapításra vonatkozó kezdeményezést
közigazgatási hatósági eljárás keretében 45 napon belül bírálja el. A Hivatal a kezdeményezésben foglaltaktól eltérõen
is megállapíthatja a díjemelés, illetve a díjmegállapítás mértékét azzal, hogy az a kezdeményezésben megjelölt
mértéknél nem lehet magasabb.
(8) A Hivatal a (4) és (6) bekezdés szerinti javaslatát az OHÜ-vel együttmûködve, az OHÜ javaslatának figyelembevételével
készíti el.
(9) Az OHÜ a (8) bekezdés szerinti esetben a Hivatal megkeresésére a megkereséstõl számított 15 napon belül javaslatát
elkészíti, és azt a Hivatal részére megküldi.
(10) Ha az OHÜ a (9) bekezdésben meghatározott határidõn belül a javaslatát a Hivatal részére nem küldi meg, a Hivatal
ennek hiányában is javaslatot tehet a miniszternek.
(11) A (4) és a (6) bekezdés szerinti esetben a közszolgáltatónak a Hivatal határozatában meghatározott díjat a határozat
jogerõre emelkedését követõen kell alkalmaznia.
(12) A Hivatal a 47. § (5) bekezdés szerinti javaslatát elsõ alkalommal 2013. szeptember 30-ig küldi meg.
92. §

(1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képezõ papír-, fém-, mûanyag- és
üveghulladék újrahasználatra elõkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képzõdött mennyiséghez
viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülõ biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési
hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevõk tömeg szerinti megoszlását alapul véve
– az 1995-ben országos szinten képzõdött, a települési hulladék részét képezõ biológiailag lebomló
szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.
(3) 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék – a föld és a kõ kivételével – újrahasználatra
elõkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történõ hasznosításának – ideértve a feltöltési
mûveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot – együttes mértékét a képzõdött mennyiséghez
viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.
(4) Az OMP-t elsõ alkalommal 2013. december 12-ig kell kidolgozni, amelyben meg kell határozni a hulladékképzõdés
megelõzése, továbbá a gazdasági növekedés és az ebbõl eredõ hulladékképzõdés által okozott környezeti hatások
megszüntetésének érdekében a 2020. évre elérendõ célokat, valamint az intézkedések és az eredmények nyomon
követését, értékelését szolgáló minõségi és mennyiségi referenciaszinteket, illetve mutatókat.

41. Az Európai Unió jogának való megfelelés
93. §

(1) Ez a törvény
a) a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról szóló, 1997. február 24-i tanácsi állásfoglalásnak;
b) a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek;
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c)

a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történõ
meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes
hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történõ meghatározásáról
szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló,
2001. január 22-i 2000/119/EK bizottsági határozatnak;
d) a környezeti károk megelõzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelõsségrõl szóló, 2004. április 21-i
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
e) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
f) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének
igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról szóló, 2011. november 18-i bizottsági
határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(3) A törvény tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti
elõzetes bejelentése megtörtént.

42. Módosító rendelkezések
94. §

A 2. § (1) bekezdésének 37. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ és e törvény szerint minõsített
nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzõdés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;”

95. §

(1) A 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet a hulladékbirtokost kötelezheti, hogy a jellegének
megfelelõen csomagolt és megjelölt, továbbá az ilyen módon elõzetesen válogatott hulladékot a közszolgáltatónak
vagy egy hulladékkezelõnek átadja.”
(2) A 33. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyûjtési rendszer helyi feltételeinek
megszervezésérõl.”
(3) A 39. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képzõdõ települési hulladékot elkülönítetten gyûjti, és azt
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak rendszeres idõközönként átadja.”
(4) A 39. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Önkormányzati rendelet az elkülönített hulladékgyûjtésrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottakon
túlmenõen az ingatlantulajdonost kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti
elkülönített gyûjtésére.”
(5) A 43. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elkülönített hulladékgyûjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a) a hulladék hasznosítható összetevõi ne keveredjenek, vagy fizikai válogatással elkülöníthetõk legyenek;
b) az ingatlantulajdonosnak a lehetõ legkevesebb gyûjtõedény elhelyezésérõl kelljen gondoskodnia;
c) a papír-, üveg-, mûanyag, fém-, és biohulladék, valamint a háztartásban képzõdõ veszélyes hulladék elkülönített
gyûjtése biztosított legyen;
d) a települési hulladék hulladékgyûjtõ szigeten történõ átadása, illetve elhelyezése csak kiegészítõ megoldásként,
elsõsorban olyan sûrûn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol házhoz menõ jellegû lomtalanítás nem
biztosítható;
e) a hulladékgyûjtõ udvarok kialakítása, a nagydarabos hulladék elszállítása, illetve elszállításának megszervezése
biztosított legyen.”
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(6) Az 58. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hulladékkezelõ a veszélyes hulladék kezelésérõl, valamint a kereskedõ a veszélyes hulladék kereskedelmérõl
naponta elektronikus adatszolgáltatást teljesít.”
(7) Az 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A háztartásban képzõdõ veszélyes hulladékot a hulladéktermelõ elkülönítve, a környezet veszélyeztetését kizáró
módon gyûjti, és azt a közszolgáltatónak átadja. A hulladék átadása esetén az 57. §-ban foglalt kötelezettségek
a hulladék átvevõjét terhelik.”
(8) Az 59. § (3) bekezdésében a „hulladék szállítóját és kezelõjét” szövegrész helyébe a „közszolgáltatót” szövegrész lép.
96. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles
gondoskodni:]
„d) a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésének szervezésérõl és ellenõrzésérõl.”

97. §

(1) A Vgtv. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Víziközmû társulat csak víziközmû társulattal egyesülhet, víziközmû társulat csak víziközmû társulatokká válhat
szét. Víziközmû társulat átalakulással egyéb módon nem jöhet lére.
(2) A víziközmû társulat gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot, alapítványt nem hozhat létre, gazdasági
társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány részére pénzbeli vagy egyéb
hozzájárulást nem teljesíthet.”
(2) A Vgtv. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a víziközmû társulat közfeladatát teljesítette, a vízgazdálkodási társulatokról szóló kormányrendelet szerinti
elszámolási eljárásra, ha a közfeladat teljesítése nélkül jogutód nélkül megszûnik, a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti végelszámolásra kerül sor.”

98. §

A Vgtv. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) A víziközmû társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el. A cégbíróságnak a víziközmû társulattal
kapcsolatos eljárására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény elõírásait kell
alkalmazni.
(2) A víziközmû társulat felett törvényességi ellenõrzést gyakorol a társulat székhelye szerinti vízügyi igazgatási szerv.
(3) A vízügyi igazgatási szerv a törvényességi ellenõrzés keretében:
a) tagja a szervezõ bizottságnak és nyomon követi annak munkáját, továbbá részt vesz a taggyûlésen,
b) ellenõrzi a víziközmû társulat alapszabályát, belsõ szabályzatát és határozatait,
c) vizsgálja a víziközmû társulat szerveinek mûködését,
d) ellenõrzi, hogy a végzett tevékenység mennyiben jelenti a 38. §-ban foglalt közfeladat ellátását,
e) vizsgálja a közfeladat teljesítésének végrehajtását követõen az elszámolási eljárás lefolytatását.
(4) Ha a vízügyi igazgatási szerv a jogszabályban, az alapszabályban vagy a belsõ szabályzatban foglaltak megsértését
észleli, felhívja a víziközmû társulatot a jogsértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles
megvizsgálni és a megadott határidõn belül az annak alapján tett intézkedésrõl vagy egyet nem értésérõl a vízügyi
igazgatási szervet tájékoztatni.
(5) Ha a megadott határidõn belül a jogsértést a víziközmû társulat nem szüntette meg, a vízügyi igazgatási szerv
tizenöt napon belül kérelmezi a cégbíróságnál a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.”

99. §

A Vgtv. 40. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A víziközmû társulat a cégnyilvántartásba való bejegyzését követõen kezdheti meg mûködését.”

100. §

A Vgtv. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § A víziközmû társulatra e törvény eltérõ rendelkezése hiányában a gazdasági társaságokról szóló törvénynek
a gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályait kell alkalmazni a víziközmû társulat sajátosságainak
figyelembevételével.”
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101. §

A Vgtv. 44/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A víziközmû társulat jogutód nélkül megszûnik, ha]
„b) alapszabályban meghatározott közfeladatát megvalósította és az elszámolási eljárást befejezte,
c) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését.”

102. §

A Vgtv. a következõ IX/A. fejezettel egészül ki:

•

2012. évi 160. szám

„IX/A. FEJEZET
A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS
44/B. § Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában,
a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezõ, közüzemi csatornahálózatba vagy
a helyben való, engedélyezett módon történõ tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyûjteni, továbbá az annak begyûjtésére feljogosított
közszolgáltatónak átadni.
44/C. § (1) A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezõen ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyûjtésére
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezetõ mû erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb
szennyvíztisztító mûvet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság – az átadás helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõje véleményének kikérésével – jelöli ki.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a mûködési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató
a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történõ átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és idõtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel
összefüggõ jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és
feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülõingatlanokra, az idõlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
44/D. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz mennyiségével
arányos díjat kell fizetni.
(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következõket kell figyelembe venni:
a) a háztartási szennyvíz mennyisége,
b) a közszolgáltatást mûködtetõ szolgáltató hatékony mûködéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül
a begyûjtés költségei,
c) a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához szükséges költségek,
d) a közszolgáltatás megkezdését megelõzõen felmerülõ, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások
költségei.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított
költségvetési támogatással.
(4) A közszolgáltatás díja egytényezõs vagy kéttényezõs lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési
idõszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
(5) Kötelezõ kéttényezõs díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Programban részt vevõ önkormányzatok esetében.
(6) A kéttényezõs díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
mennyiségétõl függetlenül felmerülõ üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi
kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából
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átadott nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz mennyiségétõl, valamint a terület felhasználási egységtõl
függõ költségek fedezetére szolgál.
(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelõzõen a közszolgáltató
költségelemzés alapján az (1)–(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt
a közszolgáltató javaslata alapján a jegyzõ, Budapesten a fõjegyzõ terjeszti elõ.
44/E. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettség határidejének
elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint
a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.
(2) A díjhátralék keletkezését követõ 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét
a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére a jogkövetkezményekrõl történõ
tájékoztatás mellett.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követõ 90. nap elteltével a közszolgáltató
a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történõ behajtását kezdeményezi.
(4) A települési önkormányzat jegyzõje – a kezdeményezés kézhezvételétõl számított 8 napon belül – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása
érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban
felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzõje 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevõ díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott
behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy
vagyonkezelõjétõl kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelõssége egyetemleges.
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényérõl és okáról a települési önkormányzat jegyzõje – a behajtás
eredménytelenségét követõ 8 napon belül – igazolást ad a követelés jogosultjának.
44/F. § (1) A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben elõírt módon – folyamatosan köteles gondoskodni a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi elõírások
megtartása mellett.
(2) A begyûjtõ a begyûjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi hatóság a bejelentés
alapján nyilvántartást vezet a begyûjtési tevékenységet végzõkrõl.
(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós,
rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelõ ellátását,
b) a végzendõ begyûjtési tevékenységet a begyûjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és
a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,
c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján
a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerzõdést kötött.
(4) A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell történnie.
(5) A közszolgáltatást végzõ felelõs a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történõ
biztonságos eljuttatásáért.
(6) A közszolgáltatás teljesítésébõl eredõ szennyezés esetén a begyûjtést végzõ köteles a hulladék eltakarításáról,
a terület szennyezõdésmentesítésérõl, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról
gondoskodni.
44/G. § (1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete a közszolgáltatás ellátására írásban szerzõdést köt.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az ilyen szerzõdésben meg kell
határozni a háztartási szennyvizet fogadó létesítményeket.
(3) A közszolgáltatói szerzõdés csak akkor mondható fel az önkormányzat részérõl, ha a közszolgáltató
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá
vonatkozó hatósági határozat elõírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerõsen
megállapítja;
b) a szerzõdésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
(4) A teljesítés megkezdését követõen a közszolgáltató a közszolgáltatási szerzõdést akkor mondhatja fel, ha
a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása
ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését,
vagy

26942

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 160. szám

b) a közszolgáltatási szerzõdés megkötését követõen hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerzõdés tartalmi
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzõdésszerû teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentõs mértékben sérti.
(5) A felmondási idõ legalább két hónap, legfeljebb hat hónap.
(6) A közszolgáltatási szerzõdés felmondása esetén a települési önkormányzatnak intézkednie kell, hogy a felmondási
idõ lejártát követõen a közszolgáltatás biztosított legyen.
44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérõl évente részletes költségelszámolást készíteni, és
azt a tárgyévet követõ év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
(2) A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell
különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.
44/I. § (1) A települési önkormányzatot a közszolgáltatás megszervezéséért és mûködtetéséért a költségvetési
törvényben biztosított módon és összegben feladathoz kötött támogatás illeti meg.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladathoz kötött támogatásra csak akkor jogosult, ha a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezésével összefüggõ kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.
(3) Ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv kezdeményezi, hogy az (1) bekezdés szerinti feladathoz
kötött költségvetési támogatást az azt folyósító szervezet a közszolgáltatás megszervezéséig visszatartsa, illetve
zárolja és ezzel egy idõben eljár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a közszolgáltatás
biztosítása érdekében.
44/J. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérõ módon végzi, közszolgáltatási
bírságot köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetésétõl számított öt éven túl bírság kiszabására nincs
lehetõség, kivéve, ha a cselekmény a jogszerûtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés
mindaddig nem kezdõdik meg, amíg a jogszerûtlen állapot fennáll. A bírság kiszabására a vízügyi hatóságnak
a cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított egy éven belül van lehetõsége.
(4) A jogerõsen kivetett közszolgáltatási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”
103. §

(1) A Vgtv. 45. §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében
meghatározottakat rendeletben szabályozza.”
(2) A Vgtv. 45. § (7) bekezdése a következõ y) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„y) a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység végzési feltételeinek,
az e tevékenységre jogosító bejelentés és a nyilvántartás tartalmi elemeire, a tevékenységre jogszabályban elõírt
kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeknek, a közszolgáltatási bírság mértékének és
megállapítása módjának, a közszolgáltatási szerzõdés tartalmának, valamint a közszolgáltatási díj megállapításának,
a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek”
[rendeletben történõ megállapítására.]
(3) A Vgtv. 45. § (8) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelõs miniszter]
„p) a távlati vízbázisok megnevezésének, valamint az egyes távlati vízbázisokkal érintett települések jegyzékének”
[rendeletben történõ megállapítására.]

104. §

A Vgtv. a következõ 45/C. §-sal egészül ki:
„45/C. § (1) E törvénynek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.) megállapított
rendelkezéseit a Ht. hatálybalépésekor jogerõsen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a települési
folyékony hulladék begyûjtése és szállítása iránti engedélykérelem a tervezett tevékenység bejelentésének minõsül.
(2) A Ht. hatálybalépését megelõzõen kiadott és hatályos települési folyékony hulladék begyûjtési és szállítási
engedély a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtési és szállítási tevékenységre vonatkozó
bejelentéssel egyenértékû.”
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105. §

A Vgtv. 1. számú melléklete a következõ 37. és 38. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„37. nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyérõl vagy
átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történõ tisztítás és befogadóba vezetés
lehetõségének hiányában – gépjármûvel szállítanak el ártalmatlanítás céljából;
38. begyûjtés: a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelõjétõl,
birtokosától vagy használójától történõ átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából történõ átadása.”

106. §

(1) A Vgtv. 36. § (2) és (3), valamint (7) bekezdésében, a 42. § (1), valamint (4)–(7) bekezdésében, és a 44. §
(2) bekezdésében a „közgyûlés” szövegrész helyébe a „taggyûlés” szövegrész lép.
(2) A Vgtv. 42. § (2) és (3) bekezdésében a „közgyûlést” szövegrész helyébe a „taggyûlést” szövegrész lép.
(3) A Vgtv. 45/A. § d) pontjában a „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel” szövegrész helyébe
a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel” szövegrész lép.

107. §

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A víziközmû szolgáltatók kötelesek adatot szolgáltatni az ivóvízfogyasztást igénybe vevõ fogyasztókról a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatást végzõ közszolgáltatók részére, amennyiben
a közszolgáltatás díját kéttényezõs módon határozzák meg.”

43. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés
108. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
Veszélyességi jellemzõk
H1
H 2
H 3-A

H 3-B

„Robbanásveszélyes”: olyan anyagok és készítmények, amelyek láng hatására robbanhatnak, vagy amelyek
érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol;
„Oxidáló”: olyan anyagok és készítmények, amelyek más anyagokkal, különösen gyúlékony anyagokkal
érintkezve erõsen hõtermelõ (exoterm) reakcióba lépnek.
„Tûzveszélyes”:
–
olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 °C alatt van (beleértve
a fokozottan tûzveszélyes anyagokat is), vagy
–
olyan anyagok és készítmények, amelyek szobahõmérsékleten levegõvel érintkezve felforrósodhatnak,
majd öngyulladásra képesek, vagy
–
olyan szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrással való rövid ideig tartó érintkezést
követõen könnyen meggyulladnak, és a gyújtóforrás eltávolítását követõen is tovább égnek vagy
bomlanak, vagy
–
olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegõn normál nyomáson
gyúlékonyak, vagy
–
olyan anyagok és készítmények, amelyeknek vízzel vagy nedves levegõvel történõ érintkezésekor
veszélyes mennyiségben keletkeznek tûzveszélyes gázok.
„Kevésbé tûzveszélyes”: olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 °C vagy annál
magasabb, és 55 °C vagy annál alacsonyabb.
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„Irritáló vagy izgató”: nem maró hatású anyagok és készítmények, amelyek a bõrrel, szemmel vagy
a nyálkahártyával való pillanatszerû, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak.
„Ártalmas”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bõrön át történõ
felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak.
„Mérgezõ”: olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgezõ hulladékot is), amelyek
belélegezve, lenyelve vagy a bõrön keresztül felszívódva súlyos, akut vagy krónikus egészségkárosodást, akár
halált is okozhatnak.
„Rákkeltõ (karcinogén)”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve vagy a bõrön
keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak elõfordulási esélyét növelhetik.
„Maró”: olyan anyagok és készítmények, amelyek az élõ szövettel érintkezve azt elroncsolhatják.
„Fertõzõ”: olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok és készítmények,
amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más
élõ szervezetekben.
„Reprodukciót (szaporodást) károsító”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve,
vagy a bõrön keresztül felszívódva nem öröklõdõ fejlõdési rendellenességet okozhatnak, vagy azok
elõfordulási esélyét növelhetik.
„Mutagén”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bõrön keresztül felszívódva
örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok elõfordulási esélyét növelhetik.
Olyan hulladék, amely vízzel, levegõvel vagy valamely savval érintkezve mérgezõ vagy erõsen mérgezõ
gázokat fejleszt.
„Érzékenységet okozó”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bõrön át történõ
felszívódásuk esetén hiperérzékenységi reakciót képesek kiváltani úgy, hogy az anyagnak vagy
készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek fel.
„Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy
jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
Hulladék, amely hajlamos arra, hogy belõle az ártalmatlanítást követõen valamely formában – pl. kimosódás –
a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkezõ anyag keletkezzen.

2. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
Ártalmatlanítási mûveletek
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);
Talajban történõ kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történõ biológiai lebontása);
Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);
Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy
ülepítõtavakban);
Lerakás mûszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettõl és egymástól is elkülönített
cellákban);
Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;
Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történõ elhelyezést is;
E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ
vegyületeket, keverékeket a D1–D12 mûveletek valamelyikével kezelnek;
E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ
vegyületeket, keverékeket a D1–D12 mûveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás,
kiégetés);
Hulladékégetés szárazföldön;
Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott mûvelet);
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Tartós tárolás (például tartályokban történõ elhelyezés mélymûvelésû bányában);
Keverés vagy elegyítés a D1–D12 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez
a mûvelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelõzõ elõkészítõ mûveleteket, mint például a D1–D12
mûveleteket megelõzõen végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás
vagy elkülönítés);
Átcsomagolás a D1–D13 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
Tárolás a D1–D14 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képzõdés helyén az elszállításig történõ
átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elõzetes
tárolást jelenti).

3. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
Hasznosítási mûveletek
R1
R2
R3

Elsõdlegesen tüzelõ- vagy üzemanyagként történõ felhasználás vagy más módon energia elõállítása;
Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást,
más biológiai átalakítási mûveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevõket az utóbbiaknál
vegyi anyagként használják fel);
R4
Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5
Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményezõ
talajtisztítást és a szervetlen építõanyagok újrafeldolgozását);
R6
Savak vagy lúgok regenerálása;
R7
Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevõinek visszanyerése;
R8
Katalizátorok összetevõinek visszanyerése;
R9
Olajok újrafinomítása vagy más célra történõ újrahasználata;
R10
Talajban történõ hasznosítás, amely mezõgazdasági vagy ökológiai szempontból elõnyös;
R11
Az R1–R10 mûveletek valamelyikébõl származó hulladék hasznosítása;
R12
Átalakítás az R1–R11 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a mûvelet
magában foglalhatja a hasznosítást megelõzõ elõkészítõ mûveleteket, mint például az R1–R11 mûveleteket
megelõzõen végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy
elkülönítés);
R13
Tárolás az R1–R12 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képzõdés helyén az elszállításig történõ
átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elõzetes
tárolást jelenti).
A települési hulladékot feldolgozó égetõmû tevékenysége csak abban az esetben minõsül R1 szerinti hasznosítási
mûveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja
a) a 0,60-ot a mûködõ és 2009. január 1-je elõtt engedélyezett létesítmények esetében,
b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következõ képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep – (Ef + Ei))/(0.97 × (Ew + Ef)) ahol:
Ep:
éves hõenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi használatra elõállított hõenergia szorozva 1,1-el (GJ/év)
Ef:
a rendszer éves energiainputja a gõz termeléséhez hozzájáruló tüzelõanyagokból (GJ/év)
Ew:
a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófûtõértékével számítva (GJ/év)
Ei:
éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)
0,97:
a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkezõ energiaveszteség-faktor.
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4. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
A hulladékképzõdés megelõzését szolgáló intézkedések
A hulladékképzõdéssel kapcsolatos keretfeltételeket érintõ intézkedések
1. Tervezési intézkedések vagy az erõforrások hatékony felhasználását elõmozdító egyéb gazdasági eszközök
használata.
2. A tisztább és kevesebb hulladék képzõdését eredményezõ termékek és technológiák területén végzett kutatás és
fejlesztés elõmozdítása, valamint az ilyen témájú kutatás és fejlesztés által elért eredmények terjesztése és
használata.
3. A hulladékképzõdés megelõzéséhez való hozzájárulás céljából a hulladékképzõdés által a környezetre nehezedõ
nyomást leíró hatékony és jellemzõ mutatók kidolgozása minden szinten, a termékek közösségi szintû
összehasonlításától a helyi hatóságok tevékenységén át a nemzeti intézkedésekig.

A tervezési, gyártási és forgalmazási szakaszt befolyásoló intézkedések
4. Az ökotervezés elõmozdítása (a környezetvédelmi vonatkozásoknak a terméktervezésbe való módszeres
beépítése a termék környezetvédelmi teljesítményének az egész életciklusra kiterjedõ javítása érdekében).
5. A hulladék képzõdésének megelõzési technikáival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az elérhetõ legjobb
technikák ipari bevezetésének megkönnyítése érdekében.
6. Az illetékes hatóságok számára szervezett képzés a hulladékképzõdés megelõzésére vonatkozó
követelményeknek az e törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló kormányrendelet értelmében kiadott engedélyekbe való beépítésével kapcsolatban.
7. Intézkedések az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá nem tartozó létesítményekben való
hulladékképzõdés megelõzése érdekében. Adott esetben ezek az intézkedések lehetnek a hulladékképzõdés
megelõzésének vizsgálatai vagy tervei.
8. Figyelemfelkeltõ kampányok alkalmazása vagy a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi, döntéshozatali vagy egyéb
támogatás. Az ilyen intézkedések nagy valószínûséggel különösen hatékonynak bizonyulnak, ha azokat
a megcélzott kis- és középvállalkozásokhoz igazítják, és a már mûködõ vállalkozási hálózatokra támaszkodnak.
9. Az önkéntes megállapodások, a fogyasztói vagy termelõi bizottságok vagy az ágazati tárgyalások igénybevétele
annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások vagy ipari ágazatok meghatározzák a hulladékképzõdés
megelõzésével kapcsolatos terveiket vagy célkitûzéseiket, illetve javíthassanak a túlzott mértékû hulladék
képzõdését eredményezõ termékeken vagy csomagolásokon.
10. A megbízható környezetgazdálkodási rendszerek elõmozdítása, beleértve az EMAS-t és az ISO 14001-et is.

A fogyasztási és használati szakaszt befolyásoló intézkedések
11. Gazdasági eszközök, mint például a környezetet nem terhelõ termékek vásárlására való ösztönzés vagy
a fogyasztók által kötelezõen fizetendõ díj bevezetése egy olyan adott árucikkre vagy csomagolási összetevõre,
amelyhez egyébként ingyen hozzájuthatnának.
12. Figyelemfelkeltõ kampányok alkalmazása és az általános közvéleményt vagy egy adott fogyasztói csoportot célzó
tájékoztatás.
13. A megbízható ökocímkézés elõmozdítása.
14. Az iparral kötött megállapodások az integrált termékpolitika keretében megvalósított termékbizottságokhoz
hasonlóan, vagy a kiskereskedõkkel a hulladékképzõdés megelõzésével kapcsolatos információk és a kisebb
környezeti hatású termékek rendelkezésre bocsátásáról kötött megállapodások.
15. A közbeszerzés és a vállalati beszerzés vonatkozásában a környezetvédelmi és a hulladékképzõdés megelõzésére
vonatkozó kritériumok beépítése az ajánlati felhívásokba és a szerzõdésekbe az Európai Bizottság által
2004. október 29-én közzétett, a „Környezetbarát közbeszerzésrõl szóló kézikönyvvel” összhangban.
16. A még felhasználható eldobott termékek vagy azok összetevõi újrahasználatának, illetve megjavításának
elõmozdítása, nevezetesen az olyan oktatási, gazdasági, logisztikai vagy egyéb intézkedések alkalmazása révén,
mint például a hitelesített javító és újrahasználati központok és hálózatok támogatása vagy létesítése, különösen
a sûrûn lakott régiókban.
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5. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
A hulladéklerakási járulék mértéke
1. A hulladéklerakási járulék kiszámításakor az alábbi képletet kell alkalmazni:
HJ (Ft/negyedév) = å [Hi (tonna/negyedév) x Ei (Ft/tonna)]
ahol:
HJ = fizetendõ hulladéklerakási járulék
H = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék tömege
E = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára
i = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa
2. A hulladék fajtánkénti egységára:
Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék
fajtája, jellege, típusa (i)

1. települési hulladék
2. építési-bontási hulladék
3. veszélyes hulladék
4. települési szennyvíziszap
5. hasznosítás után visszamaradt és
tovább hasznosítható veszélyes és nem
veszélyes hulladék

Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára évenként (Ft/tonna)
2013

3000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
1500 Ft

2014

6000 Ft
6000 Ft
6000 Ft
6000 Ft
3000 Ft

2015

9000 Ft
9000 Ft
9000 Ft
9000 Ft
4500 Ft

2016

12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
6 000 Ft

2012. évi CLXXXVI. törvény
egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggõ módosításáról*
1. §

Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (1) bekezdésében a „valamint az oktatási jogok biztosa”
szövegrész helyébe az „az oktatási jogok biztosa, valamint a pénzügyi jogok biztosa” szöveg lép.

2. §

(1) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya – a 41–43. § és az 56. § kivételével – nem terjed ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl
szóló törvény és az abban meghatározott törvények alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt
tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt
tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási tevékenység).”
(2) Az Fgytv. 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy, továbbá a békéltetõ testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettõl eltérõen a pénzügyi jogok biztosára
vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevõ természetes személy
– ideértve az egyéni vállalkozót is – és mikrovállalkozás,”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az Fgytv. a következõ 41–43. §-sal egészül ki:
„41. § (1) A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesülésének elõsegítése és
a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében pénzügyi jogok biztosa tevékenykedik.
(2) A fogyasztónak joga van a pénzügyi jogok biztosához fordulni.
42. § (1) A pénzügyi jogok biztosát a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter nevezi ki
határozatlan idõre, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(2) A pénzügyi jogok biztosának a megbízása megszûnik:
a) a lemondásával,
b) a felmentésével,
c) ha a kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn,
d) az összeférhetetlenségének kimondásával,
e) a tisztségétõl való megfosztással,
f) halálával.
(3) A pénzügyi jogok biztosa 30 napos határidõvel lemondhat hivataláról. A lemondását írásban kell közölnie a pénz-,
tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszterrel.
(4) A pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter a pénzügyi jogok biztosát felmenti, ha neki fel
nem róható okból 90 napon túlmenõen nem képes megbízatásából eredõ kötelezettségeinek eleget tenni.
(5) A pénzügyi jogok biztosa összeférhetetlenségét a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter
akkor állapítja meg, ha a pénzügyi jogok biztosa megsérti a (6) bekezdésben és a 42/A. § (3) bekezdésben foglaltakat.
(6) A pénzügyi jogok biztosa megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati, társadalmi és
politikai tisztséggel vagy megbízatással. A pénzügyi jogok biztosa más keresõtevékenységet nem folytathat, és egyéb
tevékenységéért – a tudományos, oktatói, mûvészeti, szerzõi jogi védelem alá esõ, valamint lektori és szerkesztõi
tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.
(7) A pénzügyi jogok biztosa vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
(8) A pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter megfosztja tisztségétõl a pénzügyi jogok biztosát,
ha az neki felróható okból 90 napon túlmenõen nem tesz eleget megbízatásából eredõ kötelezettségeinek,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot,
tényt szándékosan valótlanul közöl.
(9) A pénzügyi jogok biztosára a miniszteri biztosra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
42/A. § (1) Feladatai végrehajtása során a pénzügyi jogok biztosa független, nem kérhet és nem fogadhat el utasítást
a Kormánytól, a Kormány tagjaitól, más államigazgatási szervtõl, az Európai Unió intézményeitõl, szerveitõl és
hivatalaitól, a tagállamok kormányaitól vagy bármilyen más szervezettõl.
(2) A pénzügyi jogok biztosa nem járhat el olyan ügyben, amelyben tõle pártatlan magatartás tanúsítása nem
elvárható. A pénzügyi jogok biztosa köteles ezt a körülményt haladéktalanul írásban jelezni a pénz-, tõke- és biztosítási
piac szabályozásáért felelõs miniszternek, egyidejûleg a fogyasztói beadványt továbbítani az alapvetõ jogok
biztosának, a Pénzügyi Békéltetõ Testületnek vagy más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervnek.
(3) A pénzügyi jogok biztosa nem létesíthet tagsági viszonyt pénzügyi szervezettel. Nem jelenti e tilalom sérelmét, ha
a pénzügyi jogok biztosa önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, szövetkezeti hitelintézet vagy
biztosító egyesület tagja. A pénzügyi jogok biztosa öröklés kivételével értékpapírt – kivéve állampapírt, letéti jegyet,
kollektív befektetési értékpapírt, jelzáloglevelet – vagy egyéb, a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-a
szerinti pénzügyi eszközt nem szerezhet. A kinevezése elõtt, illetve öröklés útján szerzett értékpapírt, pénzügyi eszközt
a pénzügyi jogok biztosa a kinevezésétõl, szerzéstõl számított három hónapon belül köteles elidegeníteni.
(4) Pénzügyi jogok biztosának olyan, az országgyûlési képviselõk választásán választható, 35. életévét betöltött felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki, aki a pénzügyi ismeretek és kultúra terjesztésének területén
kiemelkedõ elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal és pénzügyi termékek fogyasztóinak állampolgári jogait érintõ
eljárások lefolytatásában, felügyeletében vagy tudományos elméletében jelentõs tapasztalatokkal rendelkezik.
(5) Nem lehet a pénzügyi jogok biztosa az, aki kinevezésének idõpontját megelõzõ négy évben országgyûlési
képviselõ, európai parlamenti képviselõ, köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár, önkormányzati képviselõ,
polgármester, alpolgármester, nemzetiségi önkormányzat tagja, jegyzõ, a Magyar Honvédség hivatásos állományú
tagja, a rendvédelmi szervek és rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú tagja, párt tisztségviselõje
vagy alkalmazottja volt.
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43. § A pénzügyi jogok biztosát mûködése során a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatala segíti, amelyet a pénz-, tõke- és
biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter a minisztérium szervezeti egységeként mûködtet.”
(4) Az Fgytv. a következõ 56. §-sal egészül ki:
„56. § Felhatalmazást kap a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter, hogy a pénzügyi jogok
biztosa eljárásának, a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatalának feladatai és mûködésének részletes szabályait rendeletben
állapítsa meg.”
(5) Az Fgytv. a következõ 56/C. §-sal egészül ki:
„56/C. § A pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter az egyes törvényeknek a pénzügyi
jogok biztosával összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVI. törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül
kinevezi a pénzügyi jogok biztosát.”
3. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/B. § (1) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:
[(1) A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]
„m) alapvetõ jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával,”
(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

4. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdés k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„k) a feladatkörében eljáró alapvetõ jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával”
(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)

5. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79. § (1) bekezdése a következõ
o) ponttal egészül ki:
[(1) A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]
„o) alapvetõ jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával,”
(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

6. §

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 157. § (1) bekezdés q) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„q) a feladatkörében eljáró alapvetõ jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával,”
[szemben, ha az a)–j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy
a k)–m) és p)–r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles
megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minõsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]

7. §

A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„j) a feladatkörében eljáró alapvetõ jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával,”
(szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetõleg az árutõzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése
esetén.)

8. §

A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 149. § (3) bekezdés
j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„j) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal, valamint pénzügyi jogok biztosával,”
(szemben, e szerveknek a befektetési alapkezelõhöz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

9. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 60/2012. (XI. 30.) BM rendelete
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér tûzvédelmi, mûszaki mentési feladatait ellátó
hivatásos tûzoltóság mûködésérõl, fenntartásáról és fejlesztésérõl
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren (a továbbiakban: Repülõtér) mûködõ Repülõtéri Hivatásos
Tûzoltóság (a továbbiakban: Hivatásos Tûzoltóság) alapfeladatai:
a) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvényben, az 1971. évi 25. törvényerejû rendelettel kihirdetett,
a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezményben, és annak
módosításáról szóló jegyzõkönyvekben (a továbbiakban: Egyezmény), a katasztrófavédelemrõl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvényben és a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki
mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben elõírtaknak megfelelõen a mûködési területén
bekövetkezett vagy várható légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények, repülõesemények és
légiközlekedési rendellenességek (a továbbiakban együtt: repülõesemények) tûzoltási és mûszaki mentési,
katasztrófavédelmi feladatainak koordinálása és végrehajtása,
b) a Repülõtér üzemeltetésével és a légiközlekedéssel összefüggõ tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények,
berendezések, technológiák tûzoltási és mûszaki mentési feladatainak ellátása,
c) a 4. §-ban meghatározott területen bekövetkezett eseményeknél tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátása,
d) az Egyezményben meghatározott Repülõtérre vonatkozó Kényszerhelyzeti Eljárások tûzoltási és mûszaki mentési
vonatkozásának megtervezése, a Repülõtér légiközlekedésének tûzvédelmében és mûszaki mentésében
együttmûködõ szervezetek tevékenységének koordinálása,
e) az Egyezményben rögzített módon és gyakorisággal a Repülõtérre vonatkozó kényszerhelyzeti eljárások
felkészülési színvonalának gyakorlatokkal történõ ellenõrzése,
f) az Egyezménybõl adódó, Repülõtérre vonatkozó szakirányú feladatok ellátása.

2. §

A Hivatásos Tûzoltóság az 1. § a) pontjában meghatározott alapfeladata ellátása során együttmûködik a
légiközlekedéssel összefüggõ tevékenységet végzõkkel, a légiközlekedési balesetek, valamint a rendkívüli
repülõesemények elhárításában, kivizsgálásában közremûködõ szervezetekkel, így különösen a Repülõtér
üzembentartójával, a légiközlekedési hatósággal, a rendõrséggel, a közlekedésbiztonsági szervvel, a Nemzeti Adó és
Vámhivatallal, az Országos Mentõszolgálattal és mentõ szervezetekkel, a légitársaságok és más államok repülõtéri
tûzoltási és mûszaki mentési szervezeteivel.

3. §

A Hivatásos Tûzoltóság mûködési területe:
a) a Repülõtér kerítéssel körülhatárolt területe,
b) az utasterminálok, valamint az azok elõtti közúti elõterek és létesítmények, a Repülõtér két terminálját összekötõ
közút, valamint a közút és a Repülõtér kerítése közötti területek, valamint
c) azon területek, amelyeket a légiközlekedési hatóság az Egyezmény alapján a Repülõtér futópályáinak végeitõl le-,
illetve felszállási irányokban meghatároz.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér hivatásos tûzoltóságának mûködésérõl, fenntartásáról
és fejlesztésérõl szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások miniszterének 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási
és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott
közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet
és az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. § tekintetében az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális
miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását
érintõ egyes kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet módosítása
1. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter
irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintõ egyes
kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) az 1. §-t követõen a következõ 1/A. §-sal
egészül ki:
„1/A. § Az 1. § szerinti költségvetési szervnél
a) a tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak sajátos foglalkoztatási szabályait
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél történõ végrehajtásáról szóló
kormányrendelet,
b) a közgyûjteményi és közmûvelõdési munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak sajátos foglalkoztatási
szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésére címû kormányrendelet
tartalmazza.”
(2) Az R1. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A vezetõi megbízás nélküli munkakör pályázat nélkül is betölthetõ.”
(3) Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A 2. számú melléklet határozza meg az 1. §-ban meghatározott intézményeknél betölthetõ közalkalmazotti
munkaköröket, az ehhez kapcsolódó fizetési osztályokat, továbbá a képesítési és más többletkövetelményeket.
A 3. számú melléklet határozza meg a 2. számú mellékletben szereplõ általános munkakörökhöz kapcsolódó
munkaköri csoportokat.”
(4) Az R1. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és
kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását
érintõ egyes kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által
végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.)
NEFMI rendelet módosításáról szóló 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított rendelkezéseit
az R. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
(5) Az R1. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(6) Az R1.
a) 2. §-át megelõzõ a „[Kjt. 23. § (3) bekezdéséhez és a 85. § (4) bekezdés e) pontjához]” szövegrész helyébe
a „[Kjt. 20/A. §-ához és 85. § (4) bekezdés b) pontjához]” szöveg,
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b) 5. §-át megelõzõ a „[Kjt. 85. §-a (4) bekezdésének a) pontjához]” szövegrész helyébe a „[Kjt. 61. §-ához]” szöveg
lép.
(7) Hatályát veszti az R1. 1. §-ában a „Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatra, (KÖSZ)” a „Mûemlékek Nemzeti
Gondnokságára, (MNG)” és az „OKM Támogatáskezelõ Igazgatóságára” szövegrész.

2. Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása
2. §

(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ fokú eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának
(a továbbiakban: Igazgatóság) bevétele.”
(2) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Igazgatóság eljárásaiért a díjakat az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0142520000000000 számú fizetési számlájára történõ átutalással vagy e fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel kell
megfizetni az eljárás megindítását megelõzõen. Az eljárási díjak megfizetése során az átutalás közlemény rovatában,
vagy a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés befizetõ azonosító rovatában az eljárás fajtájának megfelelõen
a „nyilvántartásba vételi/adatváltozási/támogatási igazolási/támogatási jogosultsági kérelem díja” megjelölést,
továbbá a kérelmezõ nevét, valamint az „Elõadó-mûvészeti Iroda” megjelölést is fel kell tüntetni. A díj megfizetését
a kérelem papír alapú benyújtása esetén az átutalási bizonylat vagy a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.”
(3) Az R2. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A 4. § alapján illetékes hatóság az igazgatási szolgáltatási díj túlfizetése esetén a díjtöbbletet a túlfizetés
tényének tudomására jutásától számított harminc napon belül hivatalból visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok
alapján megállapítható, hogy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegû díjfizetés történt.
A díjtöbbletet a kérelmezõnek arra a számlájára kell visszautalni, amelyrõl a díjtöbblet a hatóság számlájára érkezett.”
(4) Az R2. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és
kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását
érintõ egyes kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által
végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.)
NEFMI rendelet módosításáról szóló 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított rendelkezéseit
az R. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
(5) Az R2. 5. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrások
Minisztériuma” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelethez

Az egyes fizetési osztályba tartozó munkakörök jegyzéke
Munkakörök
megnevezése

Általános munkakörök
I. ügyintézõ (jogi, igazgatási,
gazdasági, pénzügyi, humán,
informatikai)
közép képzettségi szintû munkakör
felsõ képzettségi szintû munkakör
II. ügyviteli
közép képzettségi szintû munkakör
III. üzemeltetõ-szolgáltató
(fenntartási, üzemviteli alkalmazott,
technikus, laboráns, szakmunkás,
segédmunkás, kisegítõ alkalmazott)
alap képzettségi szintû munkakör
közép képzettségi szintû munkakör
felsõ képzettségi szintû munkakör
Speciális munkakörök
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
kollégiumi titkár
pályáztatási asszisztens
elszámoltató
szakreferens (szakterülettel)
hatósági szakreferens
elõadó-mûvészeti bizottsági referens
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
szaktanácsadó (szakterülettel)
szakértõ (szakterülettel)
programvezetõ
vezetõ projektmenedzser
projektmenedzser
projektkoordinátor
szakmai vezetõ
alprojektvezetõ
témavezetõ
szakmai asszisztens
pedagógiai fejlesztõ munkatárs
tanterv fejlesztõ munkatárs
képzés fejlesztõ munkatárs
vizsgafejlesztõ munkatárs
követelményfejlesztõ munkatárs
szolgáltatás szervezõ munkatárs
szakmai minõségbiztosítási
tanácsadó
kutató-elemzõ
mérés-értékelési munkatárs
olvasószerkesztõ
tördelõ

A

B

C

D

E

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

F

G

H

I

J

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
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A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságán hatósági szakreferens munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségi
követelmény:
a) egyetemi szintû jogász szakképzettség vagy
b) egyetemi vagy fõiskolai szintû államigazgatási vagy igazgatásszervezõ szakképzettség.”

Az emberi erõforrások miniszterének 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelete
a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés j), m) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. Általános szabályok
1. §

E rendelet alkalmazásában
1. restaurálás: védetté nyilvánított kulturális javakon hatósági engedéllyel végzett mûvészeti alkotó tevékenység,
melynek célja a tárgy vagy tárgyegyüttes konzerválása, továbbá esztétikai egység létrehozása;
2. restaurálási kutatási terv: védett kulturális javakon tervezett roncsolásos vizsgálat engedélyezésének
elbírálásához készülõ dokumentum, amelynek tartalmaznia kell a tervezett beavatkozás által érintett kulturális
javak leírását, a kutatás elõtti állapot fényképes dokumentálását; a munka célját, eszközeit és módszereit,
a tervezett beavatkozás mértékét, idõtartamát; az ideiglenes állagmegóvásra vonatkozó rendelkezéseket; egyedi
technológia alkalmazása esetén annak leírását az elbíráláshoz szükséges dokumentációval; a roncsolásos és
roncsolás mentes vizsgálatok meghatározását és várható eredményét;
3. restaurátori kutatási dokumentáció: egy objektum roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatát lezáró
dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell a kutatási eredmények értelmezett összefoglalását; a kutatás rajzi és
fényképes dokumentálását; a szükséges beavatkozások ismertetését; a felhasznált szakirodalmat, a történeti
forrásokat és ezek feldolgozását.

2. A kulturális javak hatósági nyilvántartása
2. §

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) a 3–5. § szerinti
egységes központi hatósági nyilvántartásokat vezeti a kulturális javakra vonatkozóan a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban: Kötv.) 71–74. §-aiban és az e rendeletben foglaltak szerint.
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3. §

(1) A védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása tartalmazza:
a) az eljárás alá vont kulturális javak azonosításához szükséges rendelkezésre álló adatokat, és az eljárást megindító
határozat számát,
b) a védetté nyilvánító és a kulturális javakra vonatkozó egyéb hatósági határozat számát, keltét, jogerõre
emelkedésének idõpontját és tartalmát,
c) a védetté nyilvánított tárgy vagy tárgyegyüttes idõtálló képi dokumentációját,
d) tárgyegyüttes vagy gyûjtemény esetén a tárgyak pontos jegyzékét,
e) a védett kulturális javakat érintõ jogok és tények fennállását,
f) a kulturális javak örökségvédelmi bírságkategóriába történõ besorolását,
g) a Kötv. 79. §-ában foglaltakra vonatkozó megállapodást.
(2) A Kötv. 46. §-a alapján védett kulturális javakat a muzeális intézmények, a könyvtárak és a levéltárak a rájuk vonatkozó
jogszabályok alapján tartják nyilván, továbbá a Központ nyilvántartása számára – a Központ megkeresésére – adatokat
szolgáltatnak.

4. §

(1) A védett kulturális javak kiviteli engedélyének nyilvántartása tartalmazza:
a) a kiviteli engedély számát,
b) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,
c) a kiviteli kérelemben megjelölt célországot,
d) a kiviteli engedély jogerõre emelkedésének idõpontját,
e) a visszaszállítás határidejét, annak megtörténte esetén annak tényét, továbbá
f) a kiviteli engedély idõbeli hatályát.
(2) A nem védett kulturális javak kiviteli engedélyének nyilvántartása tartalmazza:
a) a kiviteli engedély számát,
b) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,
c) a kiviteli kérelemben megjelölt célországot,
d) a kiviteli engedély jogerõre emelkedésének idõpontját,
e) a kiviteli engedély idõbeli hatályát, továbbá
f) a mûtárgykísérõ igazolás számát és idõbeli hatályát.
(3) A mûtárgykísérõ igazolások nyilvántartása tartalmazza:
a) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,
b) a mûtárgykísérõ igazolás számát és idõbeli hatályát.

5. §

(1) A Kötv. 71. § f) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait (leírás, fénykép, közgyûjteményben õrzött védett tárgy
esetében leltári szám),
b) a cselekmény elkövetésének vagy az eltûnésnek az idejét és helyét,
c) az eljáró szerv nevét és ügyszámát.
(2) A védett kulturális javak tulajdonosa, kezelõje vagy birtokosa az eltulajdonítást vagy eltûnést haladéktalanul köteles
bejelenteni a Központnak.

6. §

Nem adhatók ki a nyilvántartás adatai közül – a hivatalos megkeresés esetét kivéve – a Kötv. 73. § b)–d) pontjaiban
meghatározott adatok, az e rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megállapodás adatai.

7. §

(1) A Központ a nyilvántartásából kérelemre adatot szolgáltat. Az adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban:
díj) kell fizetni.
(2) A díj mértéke 3400 forint.
(3) A díjat a Központ a kincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000 számú fizetési számlájára történõ átutalással
vagy e fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel kell megfizetni.
(4) A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

3. Restaurálási engedély
8. §

(1) A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák
elvégzéséhez a Központ engedélye szükséges (a továbbiakban: restaurálási engedély).
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(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a védetté nyilvánított kulturális javak azonosításra alkalmas megjelölését,
b) a restaurálás tárgyát képezõ kulturális javakkal rendelkezni jogosult(ak) hozzájáruló nyilatkozatát,
c) a restaurálást végzõ felelõs szakember(ek) nevét, elérhetõségét, jogosultságának igazolását,
d) a restaurátori kutatási dokumentációt,
e) a restaurálási tervet 2 példányban,
f) a tárgy keletkezésére és történetére vonatkozó adatokat és szakirodalmat összefoglaló tudományos
dokumentációt, továbbá amennyiben ennek jelentõsége van, az épülettel való kapcsolatának bemutatását.
(3) A restaurálási tervnek tartalmaznia kell:
a) a tárgynak a munka megkezdése elõtti állapota részletes dokumentációját, leírását, állapotának bemutatását,
szöveggel, rajzzal és fényképekkel,
b) a beavatkozás indokait,
c) a beavatkozást követõ összkép, várható látvány pontos leírását, figyelembe véve és elemezve a környezet és
a tárgyegyüttes egészét,
d) a restaurálás során használandó eszközök, anyagok, eljárások, módszerek leírását,
e) a szakirodalmi és a korábbi dokumentációk tartalmának összefoglalását, amennyiben ilyen fellelhetõ,
f) a diagnosztikai vizsgálatok eredményét, továbbá
g) a részletrajzokat.
(4) A restaurálási engedély annak végrehajthatóvá válásától számított 1 év után hatályát veszti, kivéve, ha
az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és 3 éven belül az (5) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentés
megtörtént.
(5) A restaurálás befejezését a Központnál 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentéshez fotódokumentációt kell
mellékelni.
(6) A kérelmezõ a restaurálás befejezését követõ 90 napon belül köteles a Központnak restaurálási dokumentációt
benyújtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az elvégzett beavatkozások részletes leírását a tevékenységhez viszonyítva,
b) a kezelések, kiegészítések leírását az alkalmazott anyagok és módszerek részletezésével,
c) a megerõsítéshez, a felület vagy a szerkezet védelméhez használt anyagok felsorolását, továbbá a feltárás
módszereit és anyagait,
d) rajz- és fotódokumentációt kísérõ szöveggel: a tárgy restaurálás elõtti, kezelés közbeni és utáni, valamint
helyreállítás utáni állapotáról, továbbá
e) a további kezelésre és tárolásra vonatkozó javaslatokat.

4. A védetté nyilvánított kulturális javak közgyûjteményben történõ ideiglenes elhelyezése
9. §

(1) A nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ védetté nyilvánított kulturális javak közgyûjteményben történõ
ideiglenes elhelyezését a Központ a tulajdonos költségére végezteti el. Mentesülhet a tulajdonos a költség viselése
alól, ha a tulajdonjogáról ingyenesen vagy visszterhesen az állam javára lemond.
(2) Az elhelyezésrõl a Központ határozatában megjelölt, a tárgynak megfelelõ gyûjtõkörrel rendelkezõ közgyûjtemény
köteles gondoskodni.
(3) A közgyûjteményben történõ elhelyezést csak határozott idõre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig lehet
elrendelni. Amennyiben a védett kulturális tárgy ideiglenes elhelyezésének indokai már nem állnak fenn, a Központ
a határidõ vagy a feltétel bekövetkezése elõtt is megszüntetheti az ideiglenes elhelyezést.
(4) A tárgy tulajdonjogát érintõ szerzõdéskötésekrõl a tulajdonos vagy a kezelõ értesíti a Központot.

5. Az államot megilletõ elõvásárlási jog gyakorlása
10. §

(1) Az államot megilletõ elõvásárlási jog érvényesítése érdekében a védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa
az ellenérték mellett történõ tulajdon-átruházás esetén köteles a vételi ajánlatot a Központnak megküldeni, és
a tárgyat – az abban foglalt feltételek mellett – az államnak megvételre felajánlani.
(2) Amennyiben a tulajdonos a tárgy nem kereskedelmi forgalomban történõ értékesítése céljából az értékesítéssel
valakit megbíz, akkor azt az átadással egyidejûleg köteles bejelenteni a Központnak. Az értékesítésben részt vevõk és a
tulajdonos egyetemlegesen felelnek az elõvásárlási jog gyakorlására történõ felhívás elmulasztásáért.
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(3) A kereskedelmi forgalomban történõ értékesítés céljából átadott, védetté nyilvánított kulturális javakról
– a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a kereskedõ vagy a bizományos az átvételtõl számított 8 napon
belül értesíti a Központot. Ha a védetté nyilvánító határozat nem tartalmazta az elõvásárlási jogról való rendelkezést,
úgy a Központ 15 napon belül nyilatkozik az államot megilletõ elõvásárlási jog gyakorlásáról. A korábbi tulajdonos
köteles közölni az új tulajdonossal, hogy az átruházott tárgy védelem alatt áll.
(4) Árverés útján történõ értékesítés esetén az árverési hirdetményben az árverés szervezõje köteles a védettség tényérõl
és annak jogkövetkezményeirõl tájékoztatást adni, és az árverés idõpontja elõtt legkésõbb 15 nappal a Központot
értesíteni. Amennyiben a Központ képviselõje élni kíván az állam elõvásárlási jogával, az árverésen a leütés után
haladéktalanul köteles nyilatkozni.
(5) Az elõvásárlási jog alapján állami tulajdonba került kulturális javak vagyonkezelésére a tulajdonosi joggyakorló
szervezet a Központ által javasolt, vagyonkezelésre jogosult közgyûjteménnyel köt szerzõdést.

6. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit
a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 7. § (2) bekezdése és a 13. § (3) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.

12. §

A díj mértékére vonatkozóan 2012. december 31. napjáig a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó
szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (2) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

13. §

(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
(a továbbiakban R2.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Mûemlékek restaurálásához a hatóság engedélye szükséges (a továbbiakban: restaurálási engedély).”
(2) Hatályát veszti
a) az R1. 5. §-a és 6. §-a,
b) az R2. 18. §-a és 22. §-a.
(3) Hatályát veszti az R1. és az R2.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

