
Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti 

egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért 

jelen formájában nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium végleges 

álláspontjának. 

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. 
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…/2013. (…. ….) KIM rendelet 

 

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más 

törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról 

 

Az 1–2. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 

törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 

egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –, 

a 3. alcím és az 1-2. melléklet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) 

bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –, 

a 4. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés h) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –, 

az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) 

bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 73. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben –,  

a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben –,  

az 7. alcím és a 4–10. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 

valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 

96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 8. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 
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meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – 

 

a következőket rendelem el: 

 

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása 

 

1. § 

 

(1) A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. 

(VII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A magyar nyelv nem tudása miatt az elítéltet és a fogvatartottat nem érheti hátrány. A 

végrehajtás során az elítélt és a fogvatartott mind szóban, mind írásban anyanyelvét, törvénnyel 

kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi 

nyelvét, vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az általa ismert más nyelvet használhatja.” 

 

(2) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A végrehajtásért felelős szervnek az elítélt, illetve a fogvatartott részére az anyanyelvén, 

törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy 

nemzetiségi nyelven, vagy az általa ismert más nyelven a végrehajtás rendjére, a végrehajtással 

összefüggő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések lényegi elemeiről, 

valamint a fogvatartást foganatosító szerv házirendjéről tájékoztatást kell adnia. 

 

(5) A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni. Ha a 

fogvatartott írni, olvasni nem tud, a tájékoztatást szóban – két tanú jelenlétében – kell elvégezni, és 

annak megtörténtét írásban kell rögzíteni.” 

 

(3) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az elítélt részére befogadásakor írásban kell a tájékoztatást megadni  

 

a) a büntetés-végrehajtási ügyben a panaszjogról és a jogorvoslati lehetőségekről,  

b) a büntetés-végrehajtási ügyben őt megillető védelemhez való jogról, 

c) a büntetés-végrehajtási ügy irataiba való betekintés jogáról,  

d) a kapcsolattartás formáiról, 

e) a konzuli hatóságok értesítéséhez való jogról,  

f) a fegyelemről szóló szabályozásról, 

g) a biztonsági intézkedésekről, különösen az elektronikus megfigyelési rendszer alkalmazására 

vonatkozó szabályokról, 

h) a büntetés, illetve intézkedés kezdő és utolsó napjáról, valamint a feltételes szabadságra bocsátás, 

illetve ideiglenes elbocsátás esedékessége napjáról, 

i) az egészségügyi ellátáshoz való jogról.” 

 

(4) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 24. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

4 

 

   

   

 

„(4) A (2) bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót az elítélt magánál 

tarthatja. 

 

(5) A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni. Ha az elítélt 

írni, olvasni nem tud, a tájékoztatást szóban – két tanú jelenlétében – kell elvégezni, és annak 

megtörténtét írásban kell rögzíteni.” 

 

(5) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 235/A. §-sal egészül ki: 

 

„235/A. § (1) Az előzetesen letartóztatott részére befogadásakor írásban kell a tájékoztatást 

megadni 

 

a) a büntetés-végrehajtási ügyben a panaszjogról és a jogorvoslati lehetőségekről,  

b) a büntetőeljárás során őt megillető védelemhez való jogról, 

c) büntetőügy irataiba való betekintés jogáról,  

d) a kapcsolattartás formáiról, 

e) a konzuli hatóságok, továbbá az előzetesen letartóztatott személy által megjelölt hozzátartozó vagy 

az általa megjelölt más személy értesítéséhez való jogról,  

f) a fegyelemről szóló szabályozásról, 

g) a biztonsági intézkedésekről, különösen az elektronikus megfigyelési rendszer alkalmazására 

vonatkozó szabályokról, 

h) az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve a törvényben meghatározott 

lehetséges végső tartamáról, valamint az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, felülvizsgálatáról 

és a szabadlábra helyezési kérelem benyújtásához való jogról, 

i) az egészségügyi ellátáshoz való jogról. 

 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót az előzetesen 

letartóztatott magánál tarthatja. 

 

(3) A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni. Ha az 

előzetesen letartóztatott írni, olvasni nem tud, a tájékoztatást szóban – két tanú jelenlétében – kell 

elvégezni, és annak megtörténtét írásban kell rögzíteni.” 

 

(6) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 261/A. §-sal egészül ki: 

 

„261/A. § Az ideiglenes kiadatási letartóztatás, az átadási letartóztatás, az ideiglenes átadási 

letartóztatás, az ideiglenes végrehajtási letartóztatás, valamint az Európai Unió tagállamaival 

büntetőügyekben folytatott eljárási jogsegély teljesítéséhez szükséges fogvatartás végrehajtásakor e 

fejezet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.” 

 

(7) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 266. §-sal egészül ki: 

 

„266. § Ez a rendelet a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-

i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

(8) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 24. § (3) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdésekben” 

szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szövegrész lép. 

 

2. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló  

17/1997. (V. 9.) IM rendelet módosítása 
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2. § 

 

Hatályát veszti a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 

9.) IM rendelet  

 

a) 8. § (4) bekezdése, 

b) 16. §-a. 

 

3. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 

szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9) IM rendelet módosítása 

 

3.§ 

 

(1) A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9) IM rendelet [a továbbiakban 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 

127/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság az első fokú határozatot hatályon 

kívül helyezi, erről értesítőlapot állít ki, és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul 

megküldi az NMHH-nak. A bíróság az értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti, hogy az első fokú 

határozat hatályon kívül helyezése folytán az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges 

megakadályozását a KEHTA-ból törölni kell.” 

 

(2) A 9/2002. (IV. 9) IM rendelet 151/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság az első fokú határozatot hatályon 

kívül helyezi, erről értesítőlapot állít ki, és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul 

megküldi az NMHH-nak. A bíróság az értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti, hogy az első fokú 

határozat hatályon kívül helyezése folytán az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges 

megakadályozását a KEHTA-ból törölni kell.” 

 

4. § 

 

(1) A 9/2002. (IV. 9) IM rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A 9/2002. (IV. 9) IM rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a 9/2002. (IV. 9) IM rendelet 151/A. § (1) bekezdése. 

 

4. A házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet módosítása 

 

6. § 

 

(1) A házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet [a továbbiakban 

6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Ha a bíróság úgy rendelkezik, hogy a rendőrség a házi őrizet előírásainak megtartását a 

terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze, ezt a terhelttel a házi őrizetet 

elrendelő határozatban közli.” 

 

(2) A 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendőrség a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését folyamatos rendőri 

ellenőrzéssel látja el, ha 

 

a) a bíróság a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő 

eszközzel azért nem rendelte el, mert az eszköz alkalmazásának technikai feltételei nem állnak fenn, 

b) a bíróság a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő 

eszközzel rendelte el, az elrendeléstől a telepítésig terjedő időben, 

c) a terhelt ellenőrzése az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott módon nem biztosítható.” 

 

(3) A 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Ha a bíróság a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását 

nyomon követő technikai eszközzel rendeli el, megkeresi a házi őrizetre kijelölendő lakás szerint 

illetékes rendőrkapitányságot, hogy a technikai eszköz alkalmazásához szükséges feltételek a 

kijelölendő lakás esetében biztosíthatóak-e. Ha a bíróság a házi őrizet előírásai megtartásának 

ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel azért nem rendelte el, mert a 

rendőrség közlése szerint a házi őrizetre kijelölendő lakásban ezen eszköz alkalmazásának feltételei 

nem állnak fenn, az erre történő utalást a házi őrizetet elrendelő határozat indokolása tartalmazza. 

 

(2) Ha az ügyész indítványozza a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazását, 

az indítvány megtételét megelőzően megkeresi a házi őrizetre kijelölni indítványozott lakás szerint 

illetékes rendőrkapitányságot, hogy a technikai eszköz alkalmazásához szükséges feltételek a kijelölni 

indítványozott lakás esetében biztosíthatóak-e. 

 

(3) Ha a bíróság a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon 

követő technikai eszközzel rendeli el, a rendőrség felhívására a terhelt köteles biztosítani a technikai 

eszköz testére történő rögzítését és a kijelölt lakásban a technikai eszköz telepítését. 

 

(4) Ha a technikai eszközt a terhelt testére rögzítik, azt oly módon kell megtenni, hogy az a 

külvilág számára ne legyen látható, és a terheltet a mindennapi teendőinek megtételében ne 

akadályozza. 

 

(5) A technikai eszköz átadásakor, illetőleg a terhelt testére rögzítésekor a rendőrség kioktatja a 

terheltet a technikai eszköz működésével kapcsolatos tudnivalókra, valamint a technikai eszközben 

okozott kár polgári jogi és büntetőeljárási jogi következményeire.” 

 

(4) A 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Ha a házi őrizet ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel hajtják 

végre, a bíróság a házi őrizetet elrendelő határozat módosítása előtt megkeresi a házi őrizet ellenőrzését 

végző rendőrkapitányságot annak érdekében, hogy a technikai eszköz alkalmazásához szükséges 

feltételek a kijelölendő lakás esetében biztosíthatóak-e. Ha a bíróság a házi őrizetre kijelölt lakás 
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megváltoztatását engedélyezi, és a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását 

nyomon követő technikai eszközzel azért nem rendeli el, mert a rendőrség közlése szerint a házi 

őrizetre kijelölendő lakásban ezen eszköz alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, az erre történő 

utalást a házi őrizet elrendelését módosító határozat indokolása tartalmazza.” 

 

5.  A büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) 

IM-BM-PM együttes rendelet módosítása 

 

7. § 

 

(1)  A büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM-BM-

PM együttes rendelet [a továbbiakban: 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet] 5. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A másolatot fénymásoló, írógép vagy – a jogosult beleegyezése esetén – más technikai 

eszköz segítségével, elektronikus formában, elektronikus okiratként vagy a papíralapú okirat 

elektronikus másolataként kell elkészíteni. Az irat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre, ha az 

eljáró hatóság a papír alapú iratot informatikai eszköz alkalmazásával szerkesztette meg.” 

 

(2) A 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet 5. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek és ezzel egyidejűleg a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A másolatot az ügyfélfogadási időben kell kiadni. A hatóság vezetője, illetve a bíróság 

elnöke engedélyezheti a másolatnak az ügyfélfogadási időn túli időpontban történő kiadását. A kiadott 

másolatról az ügyiratban elhelyezett, e rendelet 1. mellékletében meghatározott jegyzéket kell vezetni 

oly módon, hogy abból a másolatot kérő neve és eljárásjogi helyzete, az irat megnevezése, a másolat 

kezdő és befejező oldalszáma, a másolatért fizetett illeték összege, illetve a másolat kiadásának 

illetékmentessége, valamint a kiadás kelte kitűnjön. 

 

(4) A papír alapú hiteles másolaton a keltezéssel, a hitelesítő aláírásával és a hatóság vagy a 

bíróság bélyegzőjének lenyomatával ellátott záradék igazolja, hogy a másolat szövege szó szerint 

megegyezik az eredeti irat szövegével. A hitelesítésre a hatóság vezetője, illetve a bíróság elnöke által 

kijelölt ügyintéző jogosult. 

 

(5) Ha az eljáró hatóság jogszabály alapján elektronikus másolat kiadására köteles, és a kiadott 

elektronikus okiratot az eljáró hatóság minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson 

elhelyezett időbélyegzővel látja el, az hiteles másolatnak minősül. Ha a kiadott elektronikus másolat 

minősített elektronikus aláírást és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzőt nem tartalmaz, az 

nem hiteles másolatnak minősül. 

 

(6) Ha az eljáró hatóság papír alapú okiratról elektronikus másolatot ad ki, a másolatot lapolvasó 

berendezés felhasználásával kell elkészíteni, ennek során a papír alapú dokumentumokról elektronikus 

úton történő másolat készítésének szabályairól szóló rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell. 

Az (5) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is irányadók. 

 

(7) A másolatért – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 

másként nem rendelkezik – az Itv. mellékletének IV. címében meghatározott összegű illetéket kell 

megfizetni.” 

 

8. § 
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 A 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet Melléklete helyébe e rendelet 3 .melléklete 

lép. 

 

6. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, 

előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás 

végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása 

 

9. § 

 

(1)  A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, 

előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 

szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM 

együttes rendelet] 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A lefoglalt vagy elkobzott, hamis vagy vélhetően hamis euró bankjegyet és euró érmét a 

hatóság az MNB nemzeti készpénzszakértői feladatokat ellátó szervezeti egységének vizsgálat, 

azonosítás és a bűnjel további őrzése  és kezelése érdekében haladéktalanul megküldi. Az MNB 

nemzeti készpénzszakértői feladatokat ellátó szervezeti egysége az Európai Központi Bank által 

meghatározott ismérveknek megfelelő, elkobzott hamis euró bankjegy minden új fajtáját az Európai 

Központi Banknak, az Európai Műszaki és Tudományos Központ által meghatározott ismérveknek 

megfelelő, elkobzott hamis euró érme minden új fajtáját az Európai Műszaki és Tudományos 

Központnak a büntetőeljárás jogerős befejezését követően haladéktalanul megküldi.” 

 

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 78. §-át megelőző alcím címe helyébe a 

következő cím lép: 

 

„Kábítószer, kábítószer-prekurzor és új pszichoaktív anyag” 

 

(3) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 78–86. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„78. § A következő anyagok szállítása és tárolása (őrzése) az erre vonatkozó előírások 

betartásával történhet: 

 

a) a Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott, kábítószernek minősülő anyag; 

b) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendeletben, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a 

Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló 111/2005/EK rendeletben meghatározott, kábítószer-prekurzornak minősülő 

anyag; 

c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 37. pontjában meghatározott új pszichoaktív anyag; 

d) az a)–c) pontokban felsoroltak gyanúját keltő anyag, illetve készítmény; 

e) az a)–d) pontokban felsorolt anyag (készítmény) eredeti csomagolóanyaga, amelyben lefoglalásra 

került. 

 

79. § A 78. § a)–e) pontjában felsoroltak lefoglalása esetén a hatóság haladéktalanul értesíti az 

ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szervét. 
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80. § A lefoglalást foganatosító hatóság a 78. § a)–e) pontjában felsoroltak szakszerű 

csomagolását – szükség esetén – orvos, gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök, biológus vagy 

toxikológus szakképesítéssel rendelkező szakértő vagy szaktanácsadó közreműködésével végezheti. A 

hatóság a 78. § a)–e) pontjában felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt azonosításra alkalmas 

módon becsomagolja. A 78. § a)–e) pontjában felsoroltakat tartalmazó tartályt, csomagolóanyagot – ha 

ez lehetséges – a hatóság lepecsételi. 

 

81. § A 78. § a)–e) pontjában felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt a hatóság hivatali 

időben haladéktalanul, egyébként a legközelebbi munkanapon szakértőhöz szállítja. A szakértőhöz való 

szállításig a hatóság gondoskodik annak biztonságos, zárható módon való tárolásáról. 

 

82. § (1) A 78. § a)–e) pontjában felsoroltak átadásával egyidejűleg a hatóság a szakértői 

vélemény beszerzésére intézkedést tesz. 

 

(2) A szakértő a 78. § a)–e) pontjában felsoroltak vizsgálata során mintát vesz az anyagból. Ha 

az anyag vagy készítmény mennyisége lehetővé teszi, a szakértő úgy vesz mintát, hogy az elegendő 

legyen a vizsgálat megismétlésére, tudományos vagy összehasonlító vizsgálat elvégzésére, oktatási 

célra, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásban foglalt mintaszolgáltatás teljesítésére. 

 

83. § (1) Az eljárást folytató nyomozó hatóság a szakértői vélemény tartalmától függően 

haladéktalanul javasolja az ügyésznek a 78. § a)–e) pontjában felsoroltak előzetes elkobzásának 

indítványozását. Javaslatát és a szakértői véleményt egyidejűleg megküldi az ORFK bűnmegelőzési, 

bűnüldözési feladatokat ellátó szervének. A bíróság döntéséről – a határozat egy példányának 

megküldésével – tájékoztatja az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szervét. 

 

(2) Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve a javaslatról, a szakértői 

véleményről és a bíróság döntéséről nyilvántartást vezet. 

 

84. § (1) A szakértői vélemény szerint a 78. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott 

anyagnak minősülő bűnjelet az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve a 

rendőrségnek az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szervezeti egységéhez átszállíttatja további 

őrzés (tárolás) céljából. Az átszállításról az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó 

szerve az országos rendőrfőkapitány által kijelölt egység igénybevételével gondoskodik. 

 

(2) A 78. § a)–e) pontjában felsorolt, lefoglalt anyag vagy készítmény és a minta nyilvántartása 

az azt tároló szerv feladata. A nyilvántartás és tárolás felügyeletét (ellenőrzését) az ORFK 

bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve végzi. 

 

85. § A 78. § a)–e) pontjában felsorolt, elkobzott anyag vagy készítmény további sorsáról az 

illetékes hatóságok bevonásával az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve, a 

külön jogszabály szerinti visszairányítási eljárásban az ORFK közigazgatási hatáskörben eljáró szerve 

dönt. A 78. § a)–e) pontjában felsorolt, elkobzott anyag vagy készítmény az egészségügyi szükségletek 

kielégítésére, bűnüldözési, képzési, tesztelési célra, összehasonlító vizsgálat elvégzése céljából, 

oktatáshoz, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítéséhez igénybe vehető. 

 

86. § (1) A 85. § szerinti felhasználás (igénybevétel) hiányában az ORFK bűnmegelőzési, 

bűnüldözési feladatokat ellátó szerve a 78. § a)–e) pontjában felsoroltak megsemmisítése iránt 

intézkedik (50–51. §). 
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(2) A 78. § a)–e) pontjában felsoroltaknak a megsemmisítés helyére történő szállítása a 84. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint történik. 

 

(3) A megsemmisítést az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve és az 

ügyészség képviselőjének jelenlétében kell lefolytatni. A megsemmisítésen a 78. § a)–e) pontjában 

felsoroltak vizsgálatát végző szakértői intézet képviselője jelen lehet. A megsemmisítésről az ORFK 

bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve tételes jegyzőkönyvet készít. 

 

(4) A megsemmisítéskor az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szerve az 

azonosítás céljából elvégzendő vizsgálat érdekében mintát vehet. 

 

(5) A 78. § a)–e) pontjában felsorolt, előzetesen elkobzott anyag vagy készítmény eredeti 

csomagolóanyaga csak abban az esetben semmisíthető meg, ha szakértői vizsgálat azon további, a 

bűncselekménnyel összefüggésbe hozható nyomot vagy elváltozást nem állapít meg.” 

 

(4) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 94. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(1) Az elkobzott, illetve az állam tulajdonába került, a kulturális javak körébe tartozó bűnjelet a 

megfelelő gyűjteményben való elhelyezés érdekében térítésmentesen át kell adni régészeti örökség 

esetében az örökségvédelmi hatóság, egyéb kulturális javak körébe tartozó tárgyak esetében a kulturális 

örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: örökségvédelmi hatóság) által kijelölt kezelő 

szervnek. A bűnjelként az állam tulajdonába került védett kulturális javak esetében a kijelöléshez a 

kultúráért felelős miniszternek az egyetértése szükséges.” 

 

(5) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 95. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül 

ki: 

 

„(5) E § alkalmazásában védett kulturális javak alatt érteni kell a védetté nyilvánított kulturális 

javakat is.” 

 

10. § 

 

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 

 

1. 5. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Nyomozó Irodánál” szövegrész helyébe a „Készenléti 

Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál”, 

2. 33. §-ában a „Be. 156. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „Be. 156. § (1) 

bekezdésében”, 

3. 67. § (3) bekezdésében a „számítástechnikai” szövegrész helyébe az „információs”, 

4. 70. §-ában a „Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyek Főosztályának” szövegrész helyébe 

a „Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetközi Pénzügyi Főosztályának”, 

5. 77. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe a „Készenléti 

Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda”, a „Nemzeti Nyomozó Irodától” szövegrész helyébe a 

„Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától”,  

6. 94. § (2) bekezdésében a „KÖH-t” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatóságot”, 

7. 94. § (3) bekezdésében a „KÖH” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatóság”, 

8. 94. § (5) bekezdésében a „KÖH-t” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatóságot”, a 

„KÖH” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatóság”, 
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9. 95. § (1) bekezdésében a „védett muzeális emlékre, továbbá a közgyűjteményből vagy védett 

muzeális gyűjteményből” szövegrész helyébe a „védett kulturális javakra, továbbá a védett 

gyűjteményből vagy tárgyegyüttesből”, 

10. VII. Fejezet címében az „ÜGYBEN ÉS KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

ALKALMAZANDÓ” szövegrész helyébe az „ÜGYBEN ALKALMAZANDÓ” 

 

szöveg lép. 

 

11. § 

 

Hatályát veszti a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 

 

a) 71. § (1) bekezdése, 

b) 98. §-a és az azt megelőző alcím. 

 

7. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása 

 

12. § 

 

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 

3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A nyomozó hatóság a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az 1. számú adatlapon 

közli) 

 

„c) a nyomozás megszüntetése esetén a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, 

valamint az erről szóló határozat számát és keltét, továbbá ha a nyomozást a Bnytv. 25. § c) pontjában 

meghatározott ok miatt szüntették meg, az arra vonatkozó adatot.” 

 

(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(Az ügyészség a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére közli) 

 

„c) a nyomozás megszüntetése esetén az 1. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában 

meghatározott adatokat, valamint az erről szóló határozat számát és keltét, továbbá ha a nyomozást a 

Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott ok miatt szüntették meg, az arra vonatkozó adatot,” 

 

(3) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli) 

 

„c) az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldésével a 6. számú adatlapon a 

Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) és k) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett 

személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi 

határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, 
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ha a külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét a bíróság elismerte, és az elítélt az ítélet jogerőre 

emelkedésének napján nem mentesült,” 

 

(4) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 15. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli) 

 

„h) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, a 

pénzbüntetés közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre való átváltoztatásáról szóló határozat 

számát és keltét, az eljáró bíróság megnevezését és az így meghatározott szabadságvesztés mértékét, 

valamint a korábbi felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje 

meghosszabbodása esetén ennek tényét, a meghosszabbodott próbaidő tartamát és leteltének napját, a 

felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kiszabó bíróság megnevezését, 

határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztésre 

vonatkozó mentesítés időpontját, ha arra a közérdekű munka vagy pénzbüntetés szabadságvesztésre 

történő átváltoztatása miatt sor kerül,” 

 

(5) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása 

részére közli) 

 

„f) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, a 

közérdekű munka, illetve a pénzbüntetés szabadságvesztésre, valamint a pénzbüntetés közérdekű 

munkára történő átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljárt bíróság megnevezését és az 

így kiszabott büntetés mértékét, ha a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre, vagy 

a pénzbüntetést közérdekű munkára változtatta át, továbbá a korábbi felfüggesztett vagy részben 

felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje meghosszabbodása esetén ennek tényét, a 

meghosszabbodott próbaidő tartamát és leteltének napját, a felfüggesztett vagy részben felfüggesztett 

szabadságvesztés büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 

emelkedésének napját, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó mentesítés időpontját, ha 

arra a közérdekű munka vagy pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása miatt sor kerül,” 

 

(6) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása 

részére közli)  

 

„d) az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldésével a 6. számú adatlapon a 

Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) és j) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett 

személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi 

határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, 

ha a külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét elismerte vagy a külföldi bíróság által kiszabott 

büntetés végrehajtását a magyar hatóság átvette, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján 

mentesült,” 

 

(7) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

13 

 

   

   

 

 

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása 

részére közli)  
 

„n) a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, a Bnytv. 16. § (2) bekezdés l) pontjában 

meghatározott adatot, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 

emelkedésének napját, ha a terhelt a jóvátételi munkát igazoltan teljesítette.” 

 

(8) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a 23/B. §-t követően a következő 23/C. §-sal egészül ki: 

 

„23/C. § A pártfogó felügyelő a 8. számú adatlapon vagy az erről szóló külön értesítés (átirat) 

megküldésével közli a Bnytv. 16. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben 

eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a terhelt a 

közérdekű munkát teljesítette, vagy annak végrehajthatósága megszűnt.” 
 

13. § 

 

(1) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(3) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(4) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

(5) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 

 

(6) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 

 

(7) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. 

 

14. § 

 

A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 24. § (1) bekezdésében a „bekezdés j) pontjában” szövegrész 

helyébe a „bekezdés m) pontjában” szöveg lép. 

 

8. A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák 

kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosítása 

 

15. § 

 

A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 

32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 1/A.§-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal évente egyszer felülvizsgálja, hogy a gyermekmeghallgató szoba megfelel-e az 1. 

§ (1)-(4) bekezdésében meghatározatott követelményeknek és azt a nyomozó hatóság, illetve az 1. § (6) 

bekezdésében meghatározott esetben a nyomozási bíró rendeltetésszerűen használja-e. 
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(4) Ha a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a gyermekmeghallgató szoba alkalmasságával 

kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, ˗ az országos rendőrfőkapitány, 

valamint az igazságügyért és a rendészetért felelős miniszterek egyidejű értesítése mellett ˗ nyolc napos 

határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű 

használat helyreállítására.” 

 

9. Záró rendelkezések 

 

16. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

17. § 

 

E rendelet 1. §-a a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 

2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 

dr. Navracsics Tibor 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

Egyetértek: 

 

 

belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter 
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1. melléklet a …./2013. KIM (….) rendelethez 

„12. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IRM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS 

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve 

(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye 

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ....................................... 

Járásbíróság 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ....................................../20...../....................... számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése 

és minősítése 

   Elkövetésének  

helye és ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata 

(A törvényhely pontos megjelölésével): 

 

   Az elítélt csak a büntetés 

kétharmad részének kiállása 

után bocsátható feltételes 

szabadságra. 

  

 

 

 

  

 

 

 

A feltételes szabadságra 

vonatkozó rendelkezések 

 Az elítélt csak a büntetés 

háromnegyed 

részének kiállása után 

bocsátható feltételes 

szabadságra. 

 Büntetések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Közügyektől eltiltás: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Az elítélt a büntetés fele 

részének kiállása után 

bocsátható feltételes 

szabadságra. 

  

 

 

 

     Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 
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napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........ ... 

napjáig 

 ............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ................. ........................... hó ........... 

napjáig 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ....... .... 

napjáig 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi .......... .................................. hó ........... 

napjáig 

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg 

beszámította. 

  

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 

......................................................................................................................................... ..................................................... 

............ 

............................................................................................................................................................................................. . 

............ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

  

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző    

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az ítélet jogerős és - a fel nem függesztett részében 

- végrehajtható. 

A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 

20........... év ................................ hó ....... nap 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

20........... év ................................ hó ....... napjáig 

halasztást kapott. 

A bíróság 20...........év...............................hó....... napjáig a 

halasztást meghosszabbította. 

20........... év ................................ hó ....... nap 

 P. H. 

 

......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 P. H. 

 

......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor 

került:  

 

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés 

 

  

 332.   Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről 
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ÉRTESÍTÉS 

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról a feltételes szabadságra bocsátás kizártsága 

esetén 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

 Az elítélt családi és utóneve 

(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása 

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye 

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ....................................... 

Járásbíróság 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ....................................../20...../....................... számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése 

és minősítése 

   Elkövetésének helye és 

ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata 

(A törvényhely pontos megjelölésével): 

 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés: 

Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.  

A törvényhely pontos megjelölése: 

 Büntetések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Közügyektől eltiltás: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ........................... ................. hó ........... napjáig 

 ............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi ............................................ hó ........... napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától ............ évi .......................... .................. hó ........... napjáig 

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, 
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beszámította. 

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

..................................................................................................................................... ......................................................... 

............ 

  

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

    

 ...................................................................  

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az ítélet jogerős és végrehajtható.  

A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

20........... év ................................ hó ....... napjáig 

halasztást kapott. 

A bíróság 20...........év...............................hó....... napjáig a 

halasztást meghosszabbította. 

 .................., 20........... év ................................ hó ....... nap  ..................., 20........... év ................................ hó ....... 

nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került: 

 

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés: 

 

  

332/a.   Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.” 

„ 
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2. melléklet a …./2013. KIM (….) rendelethez 

„13. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IRM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS 

elzárás jogerős kiszabásáról szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve 

(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye 

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ....................................... 

Járásbíróság 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ....................................../20...../....................... számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése 

és minősítése 

   Elkövetésének  

helye és ideje 

  

 Büntetések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott elzárásba az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

 ............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ................. ........................... hó ........... 

napjáig 

20............ évi ........................................... hó ........... napjától   20............ évi ................. ........................... hó ........... 

napjáig 

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg 

beszámította. 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............ 

  

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző    

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az ítélet jogerős és végrehajtható. 

Az elzárást hajtsa végre. 

 

20........... év ................................ hó ....... nap 

 Az elítélt az elzárás megkezdésére 

20........... év ................................ hó ....... napjáig 

halasztást kapott. 

 

20........... év ................................ hó ....... nap 

 P. H. 

 

......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 P. H. 

 

......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés 

 

  

 333.   Értesítés jogerősen kiszabott elzárásról.” 

„  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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3. melléklet a …./2013. (……) KIM rendelethez 

 

„1. melléklet a 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelethez 

 

Eljáró hatóság megnevezése 

Szerv megnevezése 

Szám 

INGYENESEN KIADOTT IRATMÁSOLATOK JEGYZÉKE 

a Be. 70/B. §-ának (2) bekezdése, valamint az (5) bekezdésének a) pontja alapján, 

figyelemmel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. §-a (2) bekezdésének e) pontjára, 

első alkalommal - illetékmentesen - kiadott iratokról 

  Az iratmásolatot kérő neve  

és eljárásjogi helyzete 

Az irat megnevezése, amelyről 

a másolatot kérték 

  Kezdő és  

befejező  

oldalak 

száma 

 

Dátum  Milyen  

formában  

történt az irat kiadása 

Átvevő aláírása 

           

           

           

           

           

           

           

           

„ 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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4. melléklet a …./2013. KIM (….) rendelethez 

„1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

1. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL 

(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás 

megszüntetése) 

Az 1., 2. és 4. pont kitöltése minden esetben kötelező! 

1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

.................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

..................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.......................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és idő:     év  

hó   nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

............................................................................................................................... 

 1.8. Neme:  férfi  nő  1.9. Állampolgárság: .......................... Előző állampolgárság: 

................................ 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

1.11. Előző lakóhely: 

..................................................................................................................................................................... 

  

 2. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

   Kód és megnevezés  Btk. 

szerinti 

minősítés 

 Rend-

beliség 

 

Elkövetési 

hely 

 Elkövetési 

idő 

   

                    

.............................. 

               

                     

.............................. 

               

  

  

 3. Értesítés mintavételről 

   3.1. arcképmás egyedi azonosító  3.2. belső azonosító kód ujj- és 

tenyérnyomathoz 

 3.3. belső azonosító kód  

DNS-mintához 

   

          

          

  

  

 4. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) 

 4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:        

......................................................................................................... 

 4.2. A büntetőügy iktatószáma: 

........................................................................................................................................ 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja:      év     hó   nap 

4.4. A módosított megalapozott gyanú közlésének időpontja:     év   hó    nap 

  

 5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok: 

 5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:        

............................................................................................................. 

 5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: .............................................................. és kelte:     év     

hó    nap. 

 5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka: 

......................................................................................................................... 

 5.4. A felfüggesztés időtartama:    .  .  -tól    .  .  -ig 

 5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ............................................... határozatának száma: 

.............................. 

  

 6. A  büntetőeljárás folytatására vagy az  új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására 

vonatkozó adatok: 

 6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:        

...................................................................................................... 

 6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: 

....................................................................................................................... 

 6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja:     év   hó   nap. 

 6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése:      

  ...................... 

 6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma: 

................................................ 

  

 7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok: 

 7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:        

............................................................................................................ 

 7.2. Az eljárásban hozott határozat száma: 

..................................................................................................................................... 

 7.3. A nyomozás megszüntetésének napja:      év    hó   nap 

 7.4.A megszüntetésére a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott okok miatt került sor   Igen,   Nem  

(kitöltése kötelező) 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.      

 P. H.  ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében): 

Nyilvántartási ideje: 

„  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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5. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

2. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL 

Az 1., 2. és 3. pont kitöltése minden esetben kötelező! 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

............................................................................................................................................................ 

 1.3. Születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................. 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ....................................................................................................... idő:      év   

hó   nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

............................................................................................................................... 

 1.8. Neme:  férfi  nő  1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: 

....................................... 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

1.11. Előző lakóhely: 

..................................................................................................................................................................... 

  

 2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelező) 

 2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése:         

.................................................................................................................................................................................

.............. 

 2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja:       év    hó    nap. 

 2.3. A büntetőügy iktatószáma: 

............................................................................................................................................ 

  

 3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti  

minősítés 
 Rendbeliség  Elkövetési 

hely 

 Elkövetési idő 
   

  
                  

 

..................................... 

           

  
                 

 

..................................... 

           

  
                 

 

..................................... 

           

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 4. Vádemelés adatai: 

 4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése:        

................................................................................................. 

 4.2. A vádirat száma: 

........................................................................................................................................................ 

 4.3. A vádemelés időpontja:     év    hó    nap. 

 4.4. A vádirat kelte:     év    hó    nap. 

  

 5. Vádemelés elhalasztása adatai: 

 5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése:        

................................................................................................. 

 5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja:     év    hó    nap. 

 5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................ kelte:     év    hó 

   nap. 

 5.4. A vádemelés elhalasztásának oka: 

............................................................................................................................. 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

  
 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője” 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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6. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

4. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL 

PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 

Alkalmazott Btk.:  1978. évi IV. törvény  2012. évi C. törvény 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK IGEN NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

  

 1.2. Családi és utónév: 

........................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................

 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 

……………………………………………………………………………………. 

   1.9. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság: 

........................ 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

1.11. Előző lakóhely: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. Az eljárás eredménye:       

 2.1.1.A megszüntetésére a Bnytv. 25. § c)  

  

  

 2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság 

megnevezése:  

.......................................................... határozatának száma:..............................................  

 

 2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság 

megnevezése:  

.......................................................... határozatának száma:..........................

 

 2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság 

megnevezése:  

.......................................................... 

 

 

...................................................................................... 

 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték:  

.......................  

 2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

2.9. A javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a végrehajtandó 

szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 

 nem (kitöltése kötelező) 

 

visszaeső 

 (kitöltése kötelező) 

  

 3. Bűncselekményi adatok: 

   Megnevezés  Btk. szerinti  

minősítés 

 Rb.  Az elkövetés  

helye és ideje 

 Elkövetői és  

elkövetési alakzat 

 Bűn- 

szerv. 

  

                

                

 4. Szankció adatai: 

 igen 

 4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy tevékenység / 

Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése / 

Kitiltás helye 

   

            

            

  

 4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 4.3.1. Vh. felfüggesztve ……… évre 

  

  

4.4. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

   Mértéke    

   

 

  

    

  

 4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

        

  

  

  

4.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező):  

 

 4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó 

bíróság megnevezése:  .......................................................................................................................................................  

  

nap. 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:  

.........................................................................................................................................................................................  

határozatának száma: .........................................

 

 

4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése: 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

4.11. Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása miatt próbaidő meghosszabbodása esetén, a korábbi felfüggesztett 

szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: ……………………………………………………                                

határozatának száma: ……………………………………..  

jogerőre  

A meghosszabbodott  

 

4.12. Jóvátételi munka helyébe lépő büntetés kiszabása esetén a jóvátételi munkát jogerősen alkalmazó bíróság 

megnevezése: 

.........................................................................................................................................................................................  

határozatának száma: ................................................

 

 

4.13. Feltételes szabadság megszüntetése esetén a korábbi szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése:  

.......................................................................................................................................................  

  

nap. 

4.14.  Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

  

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   Hatályon kívül helyezve: 

................................................... 

 

.................................................. 

   .......................................................................................  

............................................................................................ 

     Egyéb: ............................................................................. 

   

............................................................................................ 

 ........................................................................................... 

   Büntetését letöltötte:    

      

   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:  

   Mentesítés várható időpontja:    

   Büntetés nyilvántartási ideje:     

   Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:     

   Intézkedés nyilvántartási ideje: 

Nyilvántartási ideje a Bnytv. 25. § c) pontja esetén: 

  

      



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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„  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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7. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„5. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

5. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS 

ELRENDELÉSÉRŐL 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

.......................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ......................................................................................................... idő:     év   

hó   nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

……………………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme:  férfi  nő  1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: 

............................. 

 1.10. Lakóhely: 

......................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző Lakóhely: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. Jogerőre emelkedésének napja:      év     hó   nap. 

 2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése: 

......................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év     hó   nap 

 2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: 

....................................................................................................................... 

 határozatának száma: ......................................................................... kelte:      év     hó   nap. 

 2.4. A terhelt fiatalkorú  igen  nem (kitöltése kötelező) 

  

 3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma: 

 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja:      év     

hó   nap 

 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja:      év     

hó   nap 

 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja:      év     

hó   nap 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 4. Szankció adatai: 

 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. Fokozata  Foglalkozás vagy tevékenység / Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése / 

Kitiltás helye 

   

            

            

            

  

 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS  

   Mértéke    

     

  

 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

  

 4.4. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező):       év      hó   nap 

........ 

 4.5. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

P. H.      ........................................................ 

        Az eljáró szerv képviselője 

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   Büntetését letöltötte:      Hatályon kívül helyezve: 

................................................................................. 

       Egyéb: 

.................................................................................................................. 

   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:     

   Mentesítés várható időpontja:    

   Büntetés nyilvántartási ideje:     

   Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:     

   Intézkedés nyilvántartási ideje:    

„ 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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8. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

6. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

Alkalmazott Btk.:  1978. évi IV. törvény  2012. évi C. törvény 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK  IGEN  NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

..................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

....................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ...................................................................................................... idő:      év     

hó   nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

........................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 

…………………………………………………………………………... 

 1.8. Neme:  férfi  nő  1.9. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság: 

....................... 

 1.10. Lakóhely: 

.................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző lakóhely: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:       év     hó   nap. 

 2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai: 

 megnevezése: 

..................................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év   hó   nap. 

 megnevezése: 

..................................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év   hó   nap. 

 megnevezése: 

..................................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év   hó   nap. 

 2.3. Elismerési eljárásban első fokon eljárt bíróság megnevezése:  

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év   hó   nap. 

 2.4. Elismerési eljárásban másodfokon eljárt bíróság megnevezése:  

 határozatának száma:......................................................................... kelte:      év   hó   nap. 

 jogerőre emelkedésének napja:       év   hó   nap. 

 2.5. A terhelt fiatalkorú  igen  nem (kitöltése kötelező)   

  

 3. Bűncselekményi adatok: 



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 Megnevezés 

 Btk. szerinti  

minősítés 
 Rb. 

 Az elkövetés helye és  

ideje 

 Elkövetői és  

elkövetési alakzat 

 Bűn- 

szerv. 

   

         

......................./....................... 

......................./.......................      

        ......................./....................... ......................./.......................      

  

 4. Szankció adatai: 

 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy tevékenység / Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése / Kitiltás 

helye 

   

            

            

  

 4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 4.2.1. Vh. felfüggesztve ……… évre 

  

 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

    Mértéke    

     

  

 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

  

 5. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező):      év   hó   nap.: 

  

  

6. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel és 

annak végrehajtásával kapcsolatos adatok 

 

6.1 Külföldi bíróság által kiszabott szankció 

 

Neme  Mértéke 

   

    

 

6.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

6.2.1. Vh. felfüggesztve ……… évre 

6.2.2. Részben felfüggesztve:……….évre, végrehajtandó tartam:    év   hó   nap 

6.2.3 Felfüggesztés leteltének időpontja:      év   hó   nap 

 

6.3. Külföldön történt büntetés-végrehajtási adatok 

6.3.1  Foganatba vétel napja:      év   hó   nap 

6.3.2. Feltételes szabadságra bocsátás napja:       év   hó   nap , leteltének napja:      év  

 hó   nap 

6.3.3. Kitöltés időpontja:      év   hó   nap 

 

6.4 Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen 

kiszabó bíróság megnevezése:  

.......................................................................................................................................................  

határozatának száma: ......................................................... jogerőre emelkedésének napja:      év     



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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hó   nap. 

 

7. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények: 

 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.             P. H.                    

........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 

 

 

 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

     Hatályon kívül helyezve: 

................................................................................. 

   Egyéb: 

.................................................................................................................. 

 Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:     

 Mentesítés várható időpontja:    

 Büntetés nyilvántartási ideje:     

 Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:     

 Intézkedés nyilvántartási ideje:    

„ 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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9. melléklet a …./2013. (…) KIM rendelethez 

„7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

7. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS A BÍRÓSÁG KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN ÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 

SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL 

 
 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK  IGEN  NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

................................................................................................................................................. 

 1.3. Születési családi és utónév: 

.................................................................................................................................. 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

....................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: .............................................................................................. idő:      év   hó   

nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

....................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési csalási és utóneve: 

……………………………………………………………………….. 

 1.8. Neme:  férfi vagy  nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: 

................................ 

 1.10. Lakóhely: 

.............................................................................................................................................................. 

1.11. Előző lakóhely: 

………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A különleges eljárás tárgya: 

  próbára bocsátás meghosszabbítása   pártfogó felügyelet változása 

  elévülés megállapítása   pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás 

  szabadságvesztés utólagos elrendelése   átváltoztatás miatt próbaidő meghosszabbodása 

  utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy               bírósági mentesítés 

elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 

  

 3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai: 

 3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: 

............................................................................................................ 

 határozatának száma: ......................................................................................... 

kelte: 

      év   hó  

 nap. 

 Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: 

........................................................................................................... 

 határozatának száma: .......................................................................................... 

kelte: 

      év   hó  

 nap. 

 jogerőre emelkedés napja:       év   hó  

 nap. 

 3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése: 

............................................................................................. 

 határozatának száma: .........................................................................................       év   hó  
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kelte:  nap. 

 Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: 

................................................................................... 

 határozatának száma: ......................................................................................... 

kelte: 

      év   hó  

 nap. 

 jogerőre emelkedés napja:       év   hó  

 nap. 

  

 4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok: 

 4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja:      év   hó   

nap. 

 4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet kezdőnapja:  

     év   hó   nap és letelte      év   hó   nap. 

 4.3.   büntetés vagy  közügyektől eltiltás végrehajthatóságának elévülése esetén az elévülés napja: 

     év   hó   nap. 

 4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított 

szabadságvesztés időtartama: 

............................................................................................................................................. 

 4.5. A pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatása során megállapított közérdekű munka 

időtartama:  

................................................................................................... 

 4.6. Próbaidő meghosszabbodása esetén a korábbi felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság 

megnevezése: …………………………………………………határozatának száma: 

……………………………………..  jogerőre emelkedésének napja:      év     hó   nap. 

A meghosszabbodott próbaidő leteltének napja:      év     hó   nap 

4.7. A mentesítés időpontja:      év   hó   nap. 

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője” 

 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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10. melléklet a …../2013. (…….) KIM rendelethez 

„8. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

8. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:            

 1.2. Családi és utónév: 

.................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

...................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ....................................................................................................... idő:      év   

hó   nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

........................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

…………………………………………………………………………… 

 1.8. Neme:   férfi vagy   nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: 

.............................. 

 1.10. Lakóhely: 

.................................................................................................................................................................. 

1.11. Előző lakóhely: 

……………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai: 

 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:        

 

.................................................................................................................................................................................

.......... 

 2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése: 

................................................................................................................... 

 határozatának száma: ................................................................ jogerőre emelkedése:      év   hó  

 nap. 

 2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése: 

............................................................................................................. 

 határozatának száma: ....................................................................... jogerőre emelkedése:      év   hó 

  nap. 

  

 3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: 

  fegyház   börtön   fogház   FK börtön   FK fogház   

 3.2. A befogadás napja:       év   hó   nap. 

 3.3. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:       év   hó   nap. 
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 3.4. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:       év   hó   nap. 

 3.5. A szabadon bocsátás napja:       év   hó   nap. 

 3.6. Feltételes szabadságra bocsátás napja:       év   hó   nap. 

 3.7. Feltételes szabadság leteltének napja:       év   hó   nap. 

 3.8. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:       év   hó   nap. 

 3.9. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása:                    igen 

 3.10. Szabadságvesztés félbeszakítása:                                  határozott vagy  határozatlan tartamú 

 3.11. Félbeszakítás kezdő napja:       év   hó   nap. 

 3.12. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:       év   hó   nap. 

 3.13. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított leteltének 

napja: 

      év   hó   nap. 

4. Elzárás végrehajtására vonatkozó adatok:  

4.1. Az elzárás végrehajtási fokozata  

 fogház  FK fogház 

4.2. A befogadás napja:     év   hó    nap. 

4.3. Az elzárás büntetés kezdő napja:     év   hó    nap. 

4.4. Az elzárás büntetés utolsó napja:     év   hó    nap. 

4.5. Elzárás félbeszakítása:                                                                                              határozott vagy  

határozatlan tartamú 

4.6. Félbeszakítás kezdő napja:     év   hó    nap. 

4.7. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:     év   hó    nap. 

4.8. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított leteltének napja:     év   hó    nap. 

4.9. A szabadon bocsátás napja:     év   hó    nap. 

 

 

5. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-végrehajtási intézetben halt meg:     év   hó    nap. 

  

 6. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 6.1. A befogadás napja:      év   hó    nap. 

 6.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:      év   hó    nap. 

 6.3. Ideiglenes elbocsátás napja:      év   hó    nap. 

 6.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:      év   hó    nap. 

 6.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:      év   hó    nap. 

 6.6. Elbocsátás napja:      év   hó    nap. 

  

 7. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 7.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja:     év   hó    nap. 

  

 8. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok: 

8.1.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:     év   hó    nap. 

8.1.2. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja: 

8.2.1.1. A közérdekű munka teljesítésének napja: 

8.2.1.2. A közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének napja 

    év   hó    nap. 

    év   hó    nap 

8.2.2. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja:      év   hó            nap. 
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8.3.1. Foglalkozástól eltiltás:                                                                                             határozott vagy   

határozatlan tartamú 

8.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:     év   hó    nap. 

8.4.1. Járművezetéstől eltiltás:                                                                                          határozott vagy  

határozatlan tartamú 

8.4.2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:      év   hó    nap. 

8.5. Sportrendezvények látogatásától való eltiltás leteltének napja      év   hó    nap. 

8.5.1. A meghatározott sportrendezvény neve  

8.5.2. A meghatározott sportlétesítmény helye  

8.6. A kitiltás leteltének napja:      év   hó    nap. 

8.6.1. A meghatározott helyről történő kitiltás helye   

 8.7.1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás:                                                      határozott vagy  

határozatlan tartamú 

 8.7.2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás 

leteltének napja 

8.8. Jóvátételi munka igazolásának napja:     év   hó   nap 

     év   hó    nap. 

  

 9. A közügyektől eltiltás végrehajtására vonatkozó adatok: 

 9.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:     év   hó    nap. 

  

 10. Értesítés mintavételről 

   10.1. arcképmás egyedi 

azonosító 

 10.2. belső azonosító kód ujj- és 

tenyérnyomathoz 

 10.3. belső azonosító kód  

DNS-mintához 

   

          

          

          

          

          

          

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője” 

 

  



A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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I N D O K O L Á S 

 

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más 

törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló  

 …/2013. (…. ….) KIM rendelethez 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  
 

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 

12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] módosítását a büntetőeljárás során a 

tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(a továbbiakban: 2012/13/EU irányelv) egyes rendelkezéseinek való megfelelés iránti igény indokolja. 

Ezzel hazánk európai uniós jogharmonizációs kötelezettségének tesz eleget azáltal, hogy a 6/1996. 

(VII. 12.) IM rendeletnek a terheltek jogainak és kötelezettségeinek ismertetésével kapcsolatos 

szabályait az irányelv szerint módosítja. Az irányelv átültetési határideje 2014. június 2. 

 

A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9) IM rendelet] 

módosításával jogalkalmazói felvetés alapján a rendelettervezet megoldást ad arra, hogy mi a teendő a 

bíróságok részéről abban az esetben, ha az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének az 

elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásával történő elrendeléséről szóló határozatot – 

amely első fokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható – a másodfokú bíróság 

megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezi, valamint szabályozza az elzárás büntetés 

végrehajtására vonatkozó értesítő lap tartalmát. 

 

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CLXXXVI. törvény) 2014. január 1-jével a 

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) több rendelkezését módosítja, 

ezért szükséges a házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet[a 

továbbiakban: 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet], a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt 

dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, 

valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet [a 

továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet], valamint a bűnügyi nyilvántartási 

rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM 

rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] módosítása. 

 

 A büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM 

együttes rendelet [a továbbiakban: 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet] módosítása 

megteremti a Be. 70/B. §-ának végrehajtásához szükséges jogszabályi rendelkezéseket. 

 

 A tervezet annyiban módosítja a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő 

gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet [a továbbiakban: 

32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet] alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadására vonatkozó 

szabályait, hogy további garanciát biztosít a gyermekmeghallgató szobának a rendeletben 

meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, valamint rendelkezik annak 

felülvizsgálatáról is, hogy a nyomozó hatóság – adott esetben a nyomozási bíró – a gyermekbarát 

meghallgató szobát rendeltetésszerűen, vagy esetleg kialakításának céljától eltérő célra használja-e. 

 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  
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az 1. §-hoz 

 

Az Európai Unióban 2009. november 30-án került elfogadásra a büntetőeljárásokban a 

gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről szóló tanácsi 

állásfoglalás (Roadmap). A Roadmap egy középtávú cselekvési terv, amely meghatározza a jövőbeni 

jogalkotási intézkedések irányát a terheltnek biztosítandó jogokkal kapcsolatban. 

 

A Roadmap alapján kidolgozott és elfogadott első jogi aktus a büntetőeljárás során igénybe 

vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Measure A). 

 

A terheltek eljárási jogait biztosító második jogi aktus a 2012/13/EU irányelv (Measure B), amely 

meghatározza azokat a közös minimumkövetelményeket, amelyeket a bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsított vagy megvádolt személy részére a jogaival és az ellene emelt váddal kapcsolatban adott 

tájékoztatásra kell alkalmazni, a tagállamok közötti kölcsönös bizalom erősítése céljából. A 

2012/13/EU irányelv értelmében az illetékes hatóságoknak – szóban vagy írásban – az irányelvben 

előírtaknak megfelelően haladéktalanul tájékoztatniuk kell a terheltet ezekről az eljárás 

tisztességességének megóvásához nélkülözhetetlen jogokról. Az irányelv átültetési határideje 2014. 

június 2. A 2012/13/EU irányelv 4. cikke előírja, hogy az őrizetbe vett terheltek számára a jogaikról 

szóló tájékoztató levelet írásban kell átadni, amelyet maguknál is tarthatnak, illetve a rendelkezés 

részletesen meghatározza az írásbeli tájékoztató kötelező tartalmi elemeit. Emellett az irányelv 

rendelkezéseket tartalmaz a váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról és az ügy irataiba való 

betekintési jogot is részletesen szabályozza, és rendelkezik a jogorvoslati lehetőségekről. Az irányelv 

hatálya az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokra is kiterjed. Az irányelvnek való 

megfelelés érdekében indokolt a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása. Ennek keretében a 

jogszabály előkészítője tételesen felsorolja azokat a jogokat, amelyekről a terheltet írásban szükséges 

tájékoztatni, továbbá részletszabályokat állapít meg a tájékoztatás módját illetően. A módosítás 

figyelemmel van a terheltet megillető anyanyelvhasználat jogára is, ezért a Be. szóhasználatának 

megfelelően módosítja a kapcsolódó rendelkezést. 

 

a 2. §-hoz 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 93. § (1) 

bekezdése a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénytől eltérően nem a legkorábban 

hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően elkövetett bűncselekmények miatt kiszabott határozott 

idejű szabadságvesztések összbüntetésbe foglalhatóságáról rendelkezik, hanem a legkorábbi elsőfokú 

ítélet kihirdetését megelőzően elkövetett bűncselekmények miatt kiszabott határozott idejű 

szabadságvesztések összbüntetésbe foglalásáról. A büntetés-végrehajtási intézetek azonban a kihirdetés 

dátumát nem, csak a határozat keltének és jogerőre emelkedésének napját tartják nyilván. Amennyiben 

a kihirdetés dátumát is nyilván kellene tartaniuk, az jelentős adminisztrációs többletteherrel járna. A 

személyi állomány nyilvántartási feladatkörének ilyen jellegű kiterjesztése nem tűnik indokoltnak 

tekintettel arra, hogy az elsőfokú ítéletek kihirdetésére vonatkozó adatok az esetleges összbüntetési 

értesítésen kívül egyéb büntetés-végrehajtási relevanciával nem is rendelkeznek. Erre tekintettel 

célszerű a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM 

rendelet [a továbbiakban: 17/1997. (V. 9.) IM rendelet] 8. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezni. 

 

A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 16. §-a a súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, valamint a 

temetésen történő részvétel céljából az eltávozást mindössze kettő napra teszi lehetővé, holott a 

büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 22/A. §-ának 
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2013. július 1-jén hatályba lépett módosítása szerint az ilyen jellegű rendkívüli eltávozás az öt napot 

nem haladhatja meg. Tekintettel arra, hogy a kérdést a két jogszabály eltérően szabályozza, valamint 

arra az alkotmányos tilalomra, hogy alacsonyabb szintű jogszabály nem ismételhet meg törvényi szintű 

rendelkezést, így indokolt a 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 16. §-ának hatályon kívül helyezése. 

 

a 3-5. §-hoz és az 1-2. melléklethez 

 

A 9/2002. (IV. 9) IM rendelet kiegészítése azért szükséges, mert arra az esetre vonatkozóan, 

hogyha a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi a nyomozási bírónak, illetve az első fokú 

bíróságnak az elektronikus adat ideiglenes, illetve végleges hozzáférhetetlenné tételének az 

elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásával történő elrendelését, nem volt rendelkezés 

arról, hogy kell-e a másodfokú bíróságnak értesítőlapot kiállítani. Hatályon kívül helyezés esetén nincs 

olyan határozat, amely megalapozná a hozzáférés megakadályozását, ezért értesítőlap kiállítása 

indokolt a határozatnak a KEHTA-ból való törlése érdekében. 

 

A 9/2002. (IV. 9) IM rendelet módosítása szabályozza az elzárás büntetés végrehajtására 

vonatkozó értesítő lap tartalmát. 

 

Figyelemmel arra, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 202. § (1) 

bekezdése értelmében a zár alá vétel foganatosítása a végrehajtó hatáskörébe tartozik, a tervezet 

hatályon kívül helyezi a 9/2002. (IV. 9) IM rendelet 151/A. § (1) bekezdésében foglalt azon 

rendelkezést, hogy a zár alá vételt elrendelő határozatot a bíróság haladéktalanul megküldi a közhiteles 

nyilvántartást vezető szervnek, illetőleg ha nincs külön jogszabály szerinti közhiteles nyilvántartás, a 

zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetnek. 

 

a 6. §-hoz 

 

A 2013. évi CLXXXVI. törvény 2014. január 1-jével hatályba lépő rendelkezése módosítja a Be. 

házi őrizetre vonatkozó szabályait.  

 

Egyrészt megszünteti a terhelt hozzájárulásának szükségességét a házi őrizet előírásai 

megtartásának a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel történő ellenőrzéséhez. 

 

Másrészt az új szabályozás értelmében a bíróságnak el kell rendelnie azoknak a terhelteknek a 

házi őrizet előírásai megtartásának a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel történő 

ellenőrzését, akikkel szemben személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt folyamatban lévő 

büntetőeljárásban kerül sor házi őrizet elrendelésére, illetve akik azért kerülnek házi őrizetbe, mert az 

előzetes letartóztatásuk maximális ideje lejárt. A kötelező elrendelés alól kivételt jelent, ha terhelt 

mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásához a technikai feltételek nem biztosíthatóak. 

Ebben az esetben a bíró nem rendeli el a technikai eszköz alkalmazását, azonban ilyenkor a házi őrizet 

előírásai megtartásának ellenőrzését folyamatos rendőri ellenőrzéssel indokolt ellátni.  

 

Ugyancsak szükséges a házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését folyamatos rendőri 

ellenőrzéssel ellátni, ha nem kötelező, de a bíróság indokoltnak látná a terhelt vonatkozásában a házi 

őrizet előírásai megtartásának a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel történő 

ellenőrzését, azonban ennek a technikai feltételei nem biztosíthatóak. 

 

Elengedhetetlen a házi őrizet előírásai megtartását folyamatos rendőri ellenőrzéssel ellátni abban 

az időintervallumban is, amikor a bíróság házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzését a terhelt 
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mozgását nyomon követő technikai eszközzel elrendelte, de a technikai eszköz telepítésére még nem 

került sor. 

 

Arra vonatkozóan, hogy a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásának 

feltételei biztosítottak-e, a házi őrizetre kijelölendő lakás szerint illetékes rendőrkapitányság tud 

tájékoztatást adni. Abban az esetben, ha az ügyész indokoltnak látja a házi őrizet előírásai 

megtartásának a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel történő ellenőrzését és ezt a 

bíróságnál indítványozza is, célszerű, hogy az illetékes rendőrkapitányságot az eszköz telepítésének 

technikai feltételeire vonatkozóan az ügyész keresse meg. Így az indítványához már csatolni tudja a 

telepítés feltételeire vonatkozó vizsgálat eredményét és ezzel elősegíti a gyors, megalapozott bírói 

döntés meghozatalát. 

 

A fentieknek megfelelően módosítja a tervezet a 6/2003. (IV.4.) IM-BM együttes rendelet 

vonatkozó szakaszait. 

 

A tervezet ezen túlmenően a tényleges technikai feltételekhez igazítja a jogszabály szövegét, 

amikor a technikai eszköz átvétele, illetve rögzítése céljából a rendőrségen történő jelentkezés helyett 

úgy rendelkezik, hogy a terheltnek biztosítania kell, hogy az eszközt a testére tudják rögzíteni és a 

lakásba tudják telepíteni, hiszen a technikai eszközt a lakásban kell telepíteni, karbantartani, és a testre 

helyezendő egységet is helyben szükséges felszerelni, beállítani. 

 

a -7-8. §-hoz és a 3. melléklethez 

 

A módosítás megteremti a Be. 70/B. §-ának végrehajtásához szükséges jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 

a 9-11. §-hoz 

 

2012. március 1-je óta az új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos egyes magatartások büntetendővé 

váltak. Indokolt, hogy a kábítószerhez hasonlóan az új pszichoaktív anyagok lefoglalására és 

elkobzására is speciális szabályok vonatkozzanak, ezért módosítja a tervezet a 11/2003. (V. 8.) IM-

BM-PM együttes rendelet 78-86. §-át. 

 

Emellett szükséges megteremteni a lefoglalt, illetve elkobzott új pszichoaktív anyagok 

összehasonlító mintaként történő felhasználás céljából való átadásának lehetőségét. Jelenleg a 

kábítószer-vizsgáló laboratórium az általa már beazonosított, lefoglalt új pszichoaktív anyagot más 

toxikológiai laboratórium számára nem tudja átadni. A toxikológiai laboratóriumok legtöbbször egy 

újonnan megjelent anyagnak a származékait mutatja ki biológiai mintákból (vér, vizelet), így számukra 

fontos lenne, hogy a már beazonosított anyaghoz tudják hasonlítani az általuk kimutatott származékot, 

ennek hiányéban nem tudják megmondani, hogy milyen anyag van a vérben vagy vizeletben, csak arról 

tudnak nyilatkozni, hogy ismeretlen anyagot találtak. Erre a jogalkalmazási problémára nyújt 

megoldást a tervezet azzal, hogy legális átadási célként beemeli a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes 

rendelet 82. és 85. §-ába az összehasonlító mintaként történő felhasználási célt. 

 

Az Előterejsztés egyébiránt a közigazgatási szervezetrendszer változása következtében beállt 

elnevezéseket módosítja, másrészt igazodik a Btk. fogalomhasználatához. Ezen túlmenően igazodik a 

2013. évi CLXXXVI. törvény által, a Be.-ben végrehajtott módosításokhoz. 
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Figyelemmel arra, hogy a 2013. évi CLXXXVI. törvény rendelkezéseinek következtében 2014. 

január 1-jét követően nem lesz lehetőség ingatlan lefoglalására, így a módosítás hatályon kívül helyezi 

a rendelet erre vonatkozó rendelkezését. 

 

A módosítás hatályon kívül helyezi a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet katonai 

büntetőeljárással összefüggő rendelkezéseit, tekintettel arra, hogy azok nem tartalmaznak az általános 

szabálytól eltérő rendelkezéseket. 

 

a 12-14. §-hoz és 4-10. melléklethez 

 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 25 § c) 

pontja a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatok egy részére a többitől eltérő 

nyilvántartási időt határoz meg. Azon személyek adatait, akik közvetítői eljárásban, illetve kábítószer-

függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-

felvilágosító szolgáltatáson vettek részt és erre való tekintettel a vádemelés elhalasztására, illetve a 

nyomozás vagy eljárás felfüggesztésére került sor, és a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel 

sikeres igazolására, illetve a tevékeny megbánásra tekintettel a nyomozás vagy az eljárás 

megszüntetésre került, az eljárás megszüntetését követő három évig kell nyilvántartani. 

 

A bűnügyi nyilvántartó szerv pontos és egyértelmű adatközlésre alapozva tudja meghatározni az 

egyes nyilvántartási időket.  

 

Tekintettel arra, hogy a büntetőeljárás megszüntetésének oka nem nyilvántartási adat, illetve, 

hogy a Bnytv. 25. § c) pontjában felsorolt megszüntetési okok teljes körűen nem vezethetők vissza 

korábbi adatközlésekre (pl. tevékeny megbánás miatti megszüntetés esetén kizárólag az eljárás 

megindításának adatai állnak rendelkezésre, vagy a nyomozás felfüggesztésének oka nem minden 

esetben kerül közlésre), valamint a megszüntetésről döntést hozó szerv rendelkezik minden, az eljárás 

megszüntetését eredményező releváns információval, a megszüntetést követő 3 éves nyilvántartási 

kötelezettség alapjául szolgáló adatszolgáltatást a megszüntetésről teljesített adatközlési 

kötelezettséggel egy időben kell teljesíteni. 

 

Ezen túlmenően a módosítás igazodik a 2013. évi CLXXXVI. törvény által, a Bnytv.-ben 

végrehajtott módosításokhoz. 

 

a 15. §-hoz 

 

A tervezet annyiban módosítja a 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet alkalmasságot megállapító 

tanúsítvány kiadására vonatkozó szabályait, hogy további garanciát biztosít a gyermekmeghallgató 

szobának a rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, valamint 

rendelkezik annak felülvizsgálatáról is, hogy a nyomozó hatóság – adott esetben a nyomozási bíró – a 

gyermekbarát meghallgató szobát rendeltetésszerűen, vagy esetleg kialakításának céljától eltérő célra 

használja-e. 

a 16. §-hoz 

 

A rendelkezés a hatályba lépés időpontját határozza meg. 

 

a 17. §-hoz 
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A rendelkezés a jogharmonizációs záradékot tartalmazza. 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

-

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

-

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

-

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P

XX-BKFO/573/2013.

1 munkanap

nem releváns

2013.11.20

Növekednek

KIM rendelet tervezet

I. VERSENYKÉPESSÉG

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!
2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

 

Végrehajtás feltétételei

nem

Nem változik érdemben

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. (VII. 

12.) IM rendelet) módosítását a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv egyes rendelkezéseinek való megfelelés iránti igény indokolja. Ezzel hazánk európai uniós jogharmonizációs kötelezettségének tesz eleget 

azáltal, hogy a 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek a terheltek jogainak és kötelezettségeinek ismertetésével kapcsolatos szabályait az irányelv szerint 

módosítja. Az irányelv átültetési határideje 2014. június 2.

2. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendeletet szükséges a hatályos büntetőjogi 

szabályokhoz igazítani.  

3. Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény 2014. január 1-jével a 

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény több rendelkezését módosítja, ezért szükséges a házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV.4.) IM-

BM együttes rendelet, a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és 

megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet, valamint a bűnügyi 

nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása.

KIM

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és 

ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló KIM rendelet

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének javításához?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata?

CsökkennekCsökkennek

2. Hatások összefoglalója

Csökkennek 0 Ft

0 Ft

Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Közigazgatási szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben A további két évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár
…………………………………….

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

 Hatások  összefoglalója

nemVannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

1.  Költségvetési hatások

Teljes hatás

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben




