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302-305. § [A kutatás] 

302. § (1) A kutatás a büntetőeljárás eredményes lefolytatása érdekében a lakás, az egyéb 
helyiség, a bekerített hely vagy a jármű átkutatása. A kutatás információs rendszer, illetve 
adathordozó átvizsgálására is kiterjedhet. 
(2) Kutatást akkor lehet elrendelni, ha megalapozottan feltehető, hogy az 
a) bűncselekmény elkövetőjének elfogására, 
b) bűncselekmény nyomainak felderítésére, 
c) bizonyítási eszköz megtalálására, 
d) elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálására vagy 
e) információs rendszer, illetve adathordozó átvizsgálására 
vezet. 
303. § (1) A kutatást a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendeli el. 
(2) Ha a közjegyzői vagy ügyvédi irodában tartandó kutatás közjegyzői vagy ügyvédi 
tevékenységgel összefüggő védett adat megismerésére irányul, a kutatást a bíróság rendeli 
el. A közjegyzői vagy ügyvédi irodában tartott kutatáson ügyész részvétele kötelező. 
(3) Ha a kutatás elrendeléséhez szükséges bírósági határozat meghozatala olyan 
késedelemmel járna, amely a kutatással elérni kívánt célt jelentősen veszélyeztetné, a 
kutatás a bíróság határozata nélkül is végrehajtható. Ilyen esetben a bíróság határozatát 
utólag haladéktalanul be kell szerezni. Ha a kutatást a bíróság nem rendeli el, annak 
eredménye bizonyítékként nem használható fel. 
304. § (1) A kutatást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a kutatás célját és az 
elrendelését megalapozó tényeket. 
(2) Ha ez lehetséges, a kutatást elrendelő határozatban meg kell jelölni azt a személyt, 
bizonyítási eszközt, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot, információs rendszert 
vagy adathordozót, aki vagy amely megtalálására a kutatás irányul. 
305. § (1) A kutatást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az érintett ingatlan vagy 
jármű tulajdonosának, birtokosának vagy használójának a jelenlétében kell végrehajtani. 
(2) A kutatás az érintett ingatlan, illetve jármű tulajdonosának, birtokosának vagy 
használójának védője, képviselője vagy az általa megbízott nagykorú személy jelenlétében is 
végrehajtható. Ha ilyen személy nincs jelen, akkor az érintett érdekeinek védelmére az 
ügyben nem érdekelt, nagykorú személy jelenlétében kell a kutatást végrehajtani. 
(3) A kutatás megkezdése előtt ismertetni kell a kutatást elrendelő határozat tartalmát, és ha 
ez lehetséges, a határozatot a helyszínen kézbesíteni kell. 
(4) Ha a kutatás meghatározott személy, bizonyítási eszköz, dolog, információs rendszer vagy 
adathordozó megtalálására irányul, akkor fel kell szólítani az érintett ingatlan, illetve jármű 
tulajdonosát, birtokosát vagy használóját, illetve az általa megbízott személyt, hogy a 
keresett tárgyi bizonyítási eszköz vagy személy hollétét fedje fel, illetve a keresett 
elektronikus adatot tegye hozzáférhetővé. A felszólítás teljesítése esetén a kutatás csak 
akkor folytatható, ha megalapozottan feltehető, hogy a kutatás során más bizonyítási eszköz, 
dolog, információs rendszer vagy adathordozó is fellelhető. 
(5) A terhelt kivételével a kutatást akadályozó személy rendbírsággal sújtható. 
1998. évi Be. 149. § [A házkutatás] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

Az új törvény megváltoztatta a házkutatás elnevezését, amelynek egyúttal szabályai is 
megváltoztak kis mértékben. Az 1998. évi XIX. törvény 149. § szerinti házkutatás a ház, lakás, 
egyéb helyiség és bekerített hely mellett kiterjedt az ott elhelyezett járműre és 
számítástechnikai (információs) rendszerre és adatokra, adathordozókra, majd a 2014. 
január 1. napjától hatályos módosítás kiterjesztette a házkutatás lehetőségét a nem 
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bekerített helyen vagy házban található járművek tekintetében, amit a motozástól való 
egyértelmű elhatárolás tett szükségessé. Ezt követően a jármű átkutatását a házkutatás 
szerint lehetett elvégezni függetlenül attól, hogy a jármű hol található. A Be. – hűen a 
kényszerintézkedés elnevezésében történt pontosításhoz – ugyanezen elv mentén határozza 
meg a kényszerintézkedés tárgyait, és nem használja már a ház és lakás fogalmának 
megkülönböztetését sem. 

A kényszerintézkedés célja részben pontosításra, részben pedig kiegészítésre került: a 
bűncselekmény elkövetőjének elfogása, a bűncselekmény nyomainak felderítése, bizonyítási 
eszköz, továbbá elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása mellett 
kiegészült az információs rendszer, illetve adathordozó átvizsgálásával, mint önálló céllal. 
Megjegyzendő, hogy a gyakorlat a házban vagy járműben elhelyezett adathordozó, 
információs rendszer megvizsgálása érdekében – mint bizonyítékok hordozója vagy az 
elkövetés eszköze – eddig is lehetővé tette a vagyon elleni kényszerintézkedés 
foganatosítását. 

A kutatás elrendelésére jogosultak személyi köre sem szűkült, sőt, erre a nyomozó hatóság 
nem csak az ügyész eltérő rendelkezése hiányában, hanem önállóan jogosult. Ez a sokkal 
egyértelműbb szabályozás a korábbi törvény alapján kialakult gyakorlatot rögzítette, hiszen a 
nyomozó hatóságok eddig is széles körben éltek a kényszerintézkedés lehetőségével akár az 
ügyész tudomásszerzése nélkül is. Továbbra is bíróság rendelheti el a védett helyiségekben – 
az ügyvédi és közjegyzői irodában – végzett kutatást, azonban a Be. szerint már nem 
tekinthető védett helyiségnek az egészségügyi intézmény, így ezekben a kutatás az általános 
szabályok szerint végezhető. A miniszteri indokolás rámutat arra a jogalkotói felismerésre, 
hogy egészségügyi adatokat nem csak egészségügyi intézmények kezelhetnek, és az 
egészségügyi adatok továbbra is csak az ügyészség engedélyével szerezhetők be adatkérés 
útján, így nem indokolt a fokozott védelem ezen intézmények esetében. Késedelmet nem 
tűrő esetekben továbbra is lehetővé teszi a Be. az utólagos bírói engedélyezést, amely 
indítvány esetleges elutasításához továbbra is a bizonyíték felhasználhatóság tilalmának 
jogkövetkezményét fűzi. 

A korábbi eljárási törvénnyel döntően azonosan rendelkezik a Be. a kutatás elrendeléséről 
szóló határozat alaki kellékeiről és a kutatás foganatosításáról. A foganatosítás során – 
amennyiben az érintett jelenléte nem biztosítható – a Be. úgy rendelkezik, hogy védő, 
képviselő mellett az érintett által megbízott nagykorú személy is biztosíthatja érdekeinek 
védelmét. A korábbi szabályozás védő vagy képviselő hiányában elsősorban a hozzátartozók, 
és csak kivételesen engedte meg más, kirendelt személy közreműködését. Egy nem nagykorú 
hozzátartozó nyilvánvalóan nem képes megfelelően biztosítani a kényszerintézkedéssel 
érintett személy érdekeinek védelmét, és indokolatlan attól elzárni a kutatás elszenvedőjét, 
hogy ő bízhasson meg bármely nagykorú személyt (pl. szomszédot) a közreműködéssel. A Be. 
úgy rendelkezik, hogy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a kutatást az ügyben nem érdekelt, 
nagykorú személy jelenlétében kell végrehajtani. Jogalkalmazói értelmezést igényel, hogy 
milyen következménye van annak, ha ilyen érdektelen személy jelenlétének biztosítása 
nélkül foganatosítja a nyomozó hatóság a kutatást, különösen ha erre lett volna lehetősége. 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének 
szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 76-83. §-ai rendelkeznek a 
házkutatás, motozás és lefoglalás részletszabályairól. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
nyomozási cselekmény lefolytatását, így különösen a motozást elszenvedő személy 
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felszólítását a keresett dolog előadására, és az arra vonatkozó nyilatkozatát; a 
figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az együttműködés hiánya nem akadálya az eljárás 
lefolytatásának. Tartalmaznia kell továbbá a tárgyi bizonyítási eszköz megtalálásának helyét, 
körülményeit, továbbá minden olyan tényt, amelynek a bizonyítás szempontjából 
jelentősége lehet, a bűncselekmény nyomainak leírását úgy, hogy azok a későbbi eljárás 
során is alkalmasak legyenek a kétséget kizáró azonosításra; a nyomok és a bizonyítási 
eszközök rögzítésének egyéb módját, így különösen a hang-, fénykép-, videofelvétel tényét, 
és azt, hogy a felvételek pontosan miről készültek. Ha a kutatásra írásbeli határozat nélkül 
került sor, erre is utalni kell, illetve rögzíteni szükséges, hogy az egyes bűnjeleket milyen 
sorszámú bűnjelcímkével látták el, továbbá a hatósági tanú észrevételeit és a kutatást 
szenvedőnek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nyomozási cselekmény ténye, illetve 
lefolytatásának módja miatt él-e panasszal. Hasonló szabályokat rögzítenek a 
pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének 
szabályairól szóló 17/2003. (VII.1.) PM-IM együttes rendelet 76-84. §-ai. 

A terhelt kivételével a kutatást, a motozást (Be. 307. § (6) bekezdés), a lefoglalást (Be. 312. § 
(3) bekezdés) akadályozó személy rendbírsággal sújtható. A Be. – eltérően az 1998. évi Be-től 
– nem mond ki tűrési kötelezettséget ezeknél az eljárási cselekményeknél, de a Be. 129. § (2) 
bekezdése alapján az eljárási cselekményt akadályozó személyekkel szemben testi kényszer 
alkalmazható. 

LÁSD MÉG 
173. § – titoktartásra kötelezett 
231. § – titkos kutatás 
271. § – a kényszerintézkedések általános szabályai 
358-359. § – jegyzőkönyv felvétele eljárási cselekményekről 
368. § – jegyzőkönyvbe foglalt határozat 
464. § – nyomozási bíró eljárása vádemelés előtt 
708. § – parancsnoki nyomozás 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2006 R 22 ajánlás – az európai börtönszabályokról 
(motozások, ellenőrzések) 
Alaptörvény II. cikk – az emberi méltóság hoz való jog 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
Az egészségügyről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 14/2018. 
(VI.15.) IM rendelet 7. pontja 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosításairól 
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki 
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet 
A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények 
parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való 
rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai 
vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM-IM együttes rendelet 
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A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való 
rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII.1.) PM-IM együttes rendelet 
A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI.8.) Korm. 
rendelet 
Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre 
vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 
 
A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel 
kapcsolatos  ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK.7.) LÜ utasítás 
A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi 
technikai  tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII.30.) ORFK utasítás 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

Emberi Jogok Európai Bírósága az Imakaieva kontra Oroszország  - házkutatás 

törvényességét nem alapozza meg a házkutatás általános törvényi rendelkezéseire való 

hivatkozás. Ez nem elegendő és nem pótolja az írásba foglalt, az egyedi ügyben hozott 

konkrét határozatot, amely határozatban meg kell jelölni a kutatást elrendelő hatóságot, 

a házkutatás célját és terjedelmét is. 

 

96/2011. BK vélemény – I. Házkutatás a pótmagánvádra indult bírósági eljárásban a 

pótmagánvádló indítványára vagy hivatalból elrendelhető. II. A védett intézményekben 

(közjegyzői, ügyvédi iroda, egészségügyi intézmény) elrendelt házkutatás elvégzése során az 

ügyész jelenléte akkor is kötelező, ha az eljárás pótmagánvádra indult. III. A házkutatás 

végrehajtására a bíróság a nyomozó hatóságot veheti igénybe. 

 

EBH2009. 2100. – Amennyiben a személy- és létesítménybiztosításról hozott rendőri 

intézkedés személyek áthaladásának korlátozását eredményezi, közvetlen jogsérelem folytán 

jogorvoslattal támadható az érintettek részéről. 

BH2016. 231. I. – Csak a hamis vád bűntettének alapesete valósul meg, ha a terhelt az ellene 

indított eljárásban más, létező személynek adja ki magát, de ténylegesen csak a terhelttel 

szemben kerül sor olyan eljárási cselekményre vagy intézkedésre, ami jellegénél fogva csak a 

terhelttel, vagy a terheltre tekintettel (pl. házkutatás, lefoglalás stb.) folytatható. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi nem a különös feltétele a kutatás elrendelésének? 

a) a bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítése 

b) a gyanúsított szavahihetőségének ellenőrzése (I) 

c) bizonyítási eszköz megtalálása 

2. Mely hatóság rendelhet el kutatást védett helyiségben? 

a) nyomozó hatóság 

b) ügyészség 

c) bíróság (I) 

3. Melyik nem minősül védett helyiségnek? 
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a) egészségügyi intézmény (I) 

b) közjegyzői iroda 

c) ügyvédi iroda 

306. § [A motozás fogalma és feltétele. Az elrendelésre jogosult hatóságok] 

(1) A motozás a bizonyítási eszköz, az elkobozható, illetve a vagyonelkobzás alá eső dolog 
megtalálása céljából a motozás alá vont személy ruházatának és testének az átvizsgálása. A 
motozás során a motozás alá vont személynél található bármely dolog is átvizsgálható. 
 (2) Motozást a terhelttel vagy az olyan személlyel szemben lehet elrendelni, akiről 
megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt, elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá 
eső dolgot tart magánál. 
(3) A motozást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendeli el. 

307. § [A motozás végrehajtásának módja, az akadályozás jogkövetkezménye] 

(1) Ha a motozás meghatározott dolog megtalálására irányul, akkor a motozás alá vont 
személyt fel kell szólítani, hogy a keresett dolgot adja át. A felszólítás teljesítése esetén a 
motozást nem lehet folytatni. 
(2) A motozás nem történhet szeméremsértő módon. 
(3) A testüregek átvizsgálását csak orvos végezheti, és a vizsgálat során egészségügyi dolgozó 
is jelen lehet. 
(4) A motozásnál jelen lehet a motozás helyszínén tartózkodó, a motozás alá vont személy 
által megjelölt nagykorú személy, feltéve, hogy jelenléte az eljárás érdekeit nem sérti. 
(5) A késedelmet nem tűrő eset kivételével a motozást a motozás alá vont személlyel azonos 
nemű személy végezheti, és a motozás során csak azonos nemű személy lehet jelen. A 
testüregek átvizsgálását végző orvos, a vizsgálat során közreműködő egészségügyi dolgozó és 
a motozás alá vont személy által megjelölt nagykorú személy a motozás alá vont személytől 
különböző nemű személy is lehet. 
(6) A terhelt kivételével a motozást akadályozó személy rendbírsággal sújtható. 
1998. évi XIX. törvény 150. § [A motozás] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A Be. a fogalom-meghatározáson nem változtatott. A motozás a bizonyítási eszköz, az 
elkobozható, illetve a vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása céljából a motozás alá vont 
személy ruházatának és testének átvizsgálása. A motozás során a motozás alá vont 
személynél található bármilyen dolog is átvizsgálható. Motozást a terhelttel vagy az olyan 
személlyel szemben lehet elrendelni, akiről megalapozottan feltételezhető, hogy bizonyítási 
eszközt, elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá eső dolgot tart magánál. 
A motozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendeli el. 
A kényszerintézkedés lényegi részletszabályai sem változtak, egyedül a Be. 307. § (3) 
bekezdésben a testüregek átvizsgálását illetően fogalmaz meg új szabályokat, nevezetesen 
azt csak orvos végezheti, és a vizsgálat során egészségügyi dolgozó is jelen lehet. A motozás 
nem történhet szeméremsértő módon. 
A motozást a motozás alá vont személlyel azonos nemű személy végezheti, és azon csak 
azonos nemű személy lehet jelen. Az új szabály – a 307. § (5) bekezdés értelmében – jelen 
esetben is csak késedelmet nem tűrő esetben és az érintett kérelmére teszi lehetővé a 
főszabályoktól való eltérést azzal, hogy a testüregek átvizsgálását végző orvos, a vizsgálat 
során közreműködő egészségügyi dolgozó és a motozás alá vont személy által megjelölt 
nagykorú személy a motozás alá vont személytől különböző nemű személy is lehet. 
A motozásra is irányadó, hogy az érintett bizalmi személy jelenlétét kérheti, aki ezáltal a 
büntetőeljárásban a segítő eljárási pozíciójába kerül. Ez a személy bárki lehet, aki a 
helyszínen tartózkodik, illetve a motozásnál való jelenléte a nyomozás érdekeit nem 
veszélyezteti. A helyszínen tartózkodás lehet hivatalos okból, vagy véletlenszerű is, 
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feltételként való előírása pedig azért szükséges, mert a motozás végrehajtása ez okból − 
jelen nem lévő személy segítőként való megnevezése esetén, a reá való várakozás folytán − 
késedelmet nem szenvedhet. 
A törvény előírja, hogy ellenkező rendelkezés hiányában az eljárási cselekményről írásbeli 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek a tartalmi kellékei között meghatározott 
adatokon és a vonatkozó jogszabály által előírtakon kívül tartalmaznia kell a nyomozási 
cselekmény lefolytatását, így különösen a keresett tárgy megtalálásának helyét, 
körülményeit és az érintett viselkedését is. A motozás, miként a lefoglalás és a házkutatás is, 
halaszthatatlan nyomozási cselekményként is elrendelhető. Ilyen esetben a határozat 
jegyzőkönyvbe foglalható a jogorvoslati jogra történt figyelmeztetéssel és az arra tett 
nyilatkozattal együtt. 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének 
szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 76-83. §-ai rendelkeznek a 
házkutatás, motozás és lefoglalás részletszabályairól. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
nyomozási cselekmény lefolytatását, így különösen a motozást elszenvedő személy 
felszólítását a keresett dolog előadására, és az arra vonatkozó nyilatkozatát; a 
figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az együttműködés hiánya nem akadálya az eljárás 
lefolytatásának. Tartalmaznia kell továbbá a tárgyi bizonyítási eszköz megtalálásának helyét, 
körülményeit, továbbá minden olyan tényt, amelynek a bizonyítás szempontjából 
jelentősége lehet, a bűncselekmény nyomainak leírását úgy, hogy azok a későbbi eljárás 
során is alkalmasak legyenek a kétséget kizáró azonosításra; a nyomok és a bizonyítási 
eszközök rögzítésének egyéb módját, így különösen a hang-, fénykép-, videofelvétel tényét, 
és azt, hogy a felvételek pontosan miről készültek. Ha a motozásra írásbeli határozat nélkül 
került sor, erre is utalni kell, illetve rögzíteni szükséges, hogy az egyes bűnjeleket milyen 
sorszámú bűnjelcímkével látták el, továbbá a hatósági tanú észrevételeit és a motozást 
szenvedőnek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nyomozási cselekmény ténye, illetve 
lefolytatásának módja miatt él-e panasszal. Hasonló szabályokat rögzítenek a 
pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének 
szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet 76-84. §-ai. 
A Rendőrségről szóló törvény 97. § (1) bekezdés b) pont meghatározza a ruházat fogalmát: 
az intézkedéssel érintett személy testén viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén nála lévő, 
vagy közvetlen felügyelete alatt, illetve rendelkezésére álló ruházat, csomag és tárgy. A 
szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 59. § (1) és (2) 
bekezdése szabályozza a fogvatartottak motozását és ruházatuk átvizsgálását. 
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki 
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja, a 
büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények 
parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 13. § (1) bekezdés k) pontja 
és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai 
vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM-IM együttes rendelet 11. 
§ (1) bekezdés k) pontja értelmében a kutatás és motozás elrendelése a parancsnok döntési 
hatáskörébe tartozik. 

LÁSD MÉG 
59-60. § – a segítő 
271. § – a kényszerintézkedések általános szabályai 
358-359. § – jegyzőkönyv felvétele eljárási cselekményekről 
368. § – jegyzőkönyvbe foglalt határozat 
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KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2006 R 22 ajánlás – az európai börtönszabályokról 
(motozások, ellenőrzések) 
Magyarország Alaptörvénye II. cikk – emberi méltóság hoz való jog 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki 
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet 
A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények 
parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való 
rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai 
vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM-IM együttes rendelet 
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való 
rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet 
A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI.8.) Korm. 
rendelet 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

EJEB 12350/04 (Wainwright kontra Egyesült Királyság) – A börtönigazgató elrendelte, 

hogy az egyik fogvatartott valamennyi látogatóját át kell vizsgálni, miután azzal 

gyanúsították, hogy a börtönben kábítószert fogyasztott. Közölték a kérelmezőkkel, hogy 

amennyiben nem vetik alá magukat a motozásnak, akkor nem kerülhet sor a látogatásra. A 

többek között tanulási nehézségekkel küzdő kérelmezőt felszólították, hogy írja alá a 

motozásba beleegyező nyilatkozatot, aki azonban jelezte, hogy nem tud olvasni és kérte, hogy 

édesanyja olvassa azt fel neki. Ezt az ellenőrzést végző őr visszautasította, és jelezte, hogy az 

aláírás megtagadása esetén nem látogathatja meg féltestvérét. A látogatók átvizsgálása ugyan 

prevenciós céllal történt, és arányban állt a bűncselekmény megelőzésének törekvésével, 

ugyanakkor a mód, ahogy a beavatkozást a hatóságok végezték, nem tartotta tiszteletben a 

kérelmezők emberi méltóságát. Mindazonáltal a kérelmezőknek okozott kellemetlenség, 

fájdalom nem érte el azt a minimális szintet, ami megalapozná az Egyezmény megsértésének 

megállapítását. 

132/2008. (XI. 6.) AB határozat – a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) 

BM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint 

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány 

tárgyában. 

FIT-H-PJ-2017-207. bírósági határozat – A Fővárosi Ítélőtábla az emberi méltóság sérelme 

tekintetében vizsgálta, hogy a felperessel szemben alkalmazott intézkedések módja bántó, 

megalázó volt-e. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mire nem terjedhet ki a motozás? 

a) a motozás alá vont személy gépjárművére (I) 
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b) a motozás alá vont személy testére 

c) a motozás alá vont személy ruházatának átvizsgálására 

2. Mely hatóság nem rendelhet el motozást? 

a) nyomozó hatóság 

b) ügyészség 

c) bíróság (I) 

3. Ki végezheti a testüregek átvizsgálását? 

a) egészségügyi dolgozó 

b) orvos (I) 

c) bárki, aki a motozás alá vont személlyel azonos nemű 


