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A vagyon elleni  

kényszerintézkedések
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Legfontosabb újítások
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• Új szerkezet, bővebb terjedelem, fogalmi tisztaságra törekvés

• Koncepcionális újítás: a fokozatosság és a szükségesség, arányosság 

szisztematikus végigvezetése az európai emberi jogi esetjog jegyében

• Egyes jogintézmények új megnevezése:

Kutatás   - házkutatás (mivel nemcsak ingatlant lehet kutatni)



A kényszerintézkedések alkalmazásának  
általános szabályai

•Alapjogok korlátozása csak a  
legszükségesebb mértékben és ideig (az  
elrendeléskor és a végrehajtás során 
is!)
• Fokozatossági előírás az összes
kényszerintézkedésre

• Érintett kímélete

• Személyes adatok védelme

• Szükségtelen károkozás tilalma

a végrehajtás 

során

elrendeléskor
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A kényszerintézkedések felosztása

Vagyont érintő 

kényszerintézkedések (5)

• kutatás

• motozás

• lefoglalás

●zár alá vétel

●elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné  tétele
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A kutatás
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A korábbi házkutatás szabályai kisebb változásokkal:

A Lakás, egyéb helyiség, bekerített hely vagy a jármű átkutatása

+ informatikai rendszer, adathordozó átvizsgálása

Célok is kiegészültek az információs rendszer átvizsgálásával.

Ugyanúgy elrendelheti a nyomozó hatóság is, mint korábban

Az egészségügyi intézmény már nem „védett”, csak a  közjegyzői és 

ügyvédi irodához kell bírói engedély.

A határozat alaki kellékei és a végrehajtás szabályai érdemben  nem 

változtak.



A motozás
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•A definíció és a célok nem érdemben változtak.

•Személy ruházatának és testének átvizsgálása + nála 

található
bármely dolog.

•Jármű már nem eshet ebbe a körbe.

•Jármű az Rtv. alapján átvizsgálható, 

büntetőeljárásban pedig  kutatás alapján.

•Új: testüreg átvizsgálását csak orvos végezheti, 

nem lehet  szeméremsértő a módja.



A lefoglalás
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•A lefoglalás lényege és célja nem változik.

•Ingó dolog, elektronikus adat + elektronikus pénz, számlapénz

•A határozatban rendelkezni kell a lefoglalás módjáról.

•Főszabály a birtokba vétel, de vannak kivételek.

•Iratból sem mindig az eredetit kell lefoglalni.

•Elektronikus adatnál szükségességi, arányossági szabályok, a  

megőrzésre kötelezést is itt szabályozza a Be.

•Új: lefoglalt dolog megváltása, régi: a lefoglalt dolog  értékesítése.

•Csak a szükséges ideig tarthat (általános kényszerint. szabály)!



A zár alá vétel
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•A definíció egyetlen változása, hogy már csak nem a bíróság

rendelheti el.

•Továbbra is mérlegelés tárgya (változatlan különös feltétel).

•PJ igényre: legalább sértetti szándékbejelentés kell.

•Vádemelés előtt nyom. hat. és ügyészség is elrendelheti 100 millió  
forint alatt, vagyonelkobzásra. (Felülbírálati indítvány.)

•Új: zár alá vett vagyon megváltása (mint a lefoglalásnál).

•A feloldási okok többsége változatlan.

•Bűnügyi vagyon kezelésért felelős szerv: nem csak állagmegóvás,  

hanem az értéke megőrzése a rendes gazdálkodás körében.



Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné  
tétele
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•Lényege változatlan: közvádas cselekmény, végleges eltávolítás  

anyagi jogi feltételei, alkalmas a bűnmegelőzésre.

•Csak bíróság rendelheti el.

•két mód továbbra is:

–eltávolítás és

–hozzáférés megakadályozása (másodlagosan, taxatív bcs.  körben + 

ha azonosítás lehetetlen és jogsegély esélytelen)

Új: ha az eljárás érdekeit nem sérti, felhívás alapján is elérhető,  

ehhez nem kell bírósági út. Önkéntes, nem kötelező teljesíteni.



A nyomozási bírói eljárás legfőbb változásai
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•Klasszikus bizonyítási hatáskörök megszűntek.

•Bűnügyi költséget az általános szabályok szerint kell előlegezni.

•Indítványok egyben vagy különbontva is elbírálhatóak.

•Új határidők: generális 8 nap, zár alá vétel 1 hónap, ülés napja

•Ügyirat megismerés: bíróságnak teljes körben, védelemnek  

szükséges időben és módon, de legkésőbb előtte 1 órával.

•Ülés feltételei hiánya esetén határozat nélkül visszaküldi.

•Ülésen főszabályként a terhelt jelenléte kötelező; alügyész is!

•Másodfokon ülés kötelező egyes esetekben, amúgy lehetőség.



Összegzés

•Részletesebb szabályok, de 

rugalmasan  alkalmazható 

megoldások.

•Szükségesség, arányosság, 

fokozatosság.

•Hangsúlyosabb alapjogi garanciák.
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!
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