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308-310. § [A lefoglalás elrendelése] 

308. § (1) A lefoglalás célja a bizonyítási eszköz, illetve az elkobozható dolog vagy a 
vagyonelkobzás alá eső vagyon biztosítása a büntetőeljárás eredményes lefolytatása 
érdekében. A lefoglalás a lefoglalás tárgya feletti tulajdonjogot korlátozza. 
(2) El kell rendelni a lefoglalást, ha annak tárgya 
a) bizonyítási eszköz, vagy 
b) elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá esik. 
(3) Lefoglalni az ingó dolgot, a számlapénzt, az elektronikus pénzt vagy az elektronikus 
adatot lehet. 
309. § (1) A lefoglalást a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendeli el. 
(2) A bíróság rendeli el a közjegyzői vagy ügyvédi irodában tartott, a közjegyzői vagy ügyvédi 
tevékenységgel összefüggő védett adatot tartalmazó bizonyítási eszköz lefoglalását. 
(3) A vádemelés előtt az ügyészség, azt követően a bíróság rendeli el 
a) a címzettnek még nem kézbesített postai küldemény vagy egyéb zárt küldemény, 
b) a címzettnek még nem továbbított, elektronikus hírközlési szolgáltatás során 
továbbítandó közlés vagy küldemény, illetve 
c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény #[# 2010. évi 
CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 1. § 2. pont #]# 
szerinti médiatartalom-szolgáltató szerkesztőségében tartott, e tevékenységgel összefüggő 
bizonyítási eszköz lefoglalását. 
(4) Ha a lefoglalás elrendeléséhez szükséges bírósági vagy ügyészségi határozat meghozatala 
olyan késedelemmel járna, amely a lefoglalással elérni kívánt célt jelentősen veszélyeztetné, 
az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a lefoglalás elrendelésére jogosult döntéséig 
végrehajthatja a lefoglalást, illetve megtilthatja a közlés vagy küldemény elküldését. Ilyen 
esetben a lefoglalás elrendelésére jogosult határozatát haladéktalanul be kell szerezni. Ha a 
lefoglalás elrendelésére jogosult a lefoglalást nem rendeli el, a lefoglalt bizonyítási eszközt 
vagy küldeményt az érintettnek vissza kell adni, illetve az elküldésre vonatkozó tilalmat fel 
kell oldani. 
310. § (1) Nem lehet lefoglalni 
a) a terhelt és a védő közötti közlést vagy küldeményt, illetve 
b) a védőnek az ügyre vonatkozó feljegyzését. 
(2) A (4) bekezdésben meghatározott kivétellel nem lehet lefoglalni 
a) a terhelt és a tanúvallomás megtagadására jogosult személy közötti közlést vagy 
küldeményt, illetve 
b) azt a bizonyítási eszközt, amelynek tartalmára a tanúvallomás megtagadható, 
ha azt a tanúvallomás megtagadására jogosult személy őrzi. 
(3) A (4) bekezdésben meghatározott kivétellel nem lehet lefoglalni a tanúvallomás 
megtagadására a 173. § alapján jogosult személynek a foglalkozása gyakorlása vagy 
közmegbízatása érdekében használt helyiségében őrzött, e tevékenységével összefüggő 
iratot vagy elektronikus adatot. 
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a lefoglalást el lehet rendelni, ha 
a) a bűncselekményt a lefoglalandó bizonyítási eszközre követték el, 
b) a lefoglalás tárgya a bűncselekmény eszköze, 
c) a lefoglalandó bizonyítási eszköz az elkövető nyomait hordozza, 
d) a tanúvallomás megtagadására jogosult személy az üggyel kapcsolatban megalapozottan 
gyanúsítható tettességgel, részességgel, bűnpártolással, orgazdasággal vagy pénzmosással, 
e) a tanúvallomás megtagadására jogosult személy a lefoglalandó bizonyítási eszközt - a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott rendelkezésre való figyelmeztetést követően - önként 
átadja vagy hozzáférhetővé teszi, illetve 
f) a tanúvallomás megtagadásra a 174. § alapján jogosult személyt a számára információt 
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átadó személy kilétének felfedésére kötelezte a bíróság. 
1998. évi Be. 151-152. § [A lefoglalás] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A Be. a lefoglalás szabályrendszerét úgy alakítja át, hogy az általános szabályokat követően, 
külön rendelkezik a lefoglalás speciális tárgyainak szabályairól, köztük az iratok és az 
elektronikus adatok lefoglalása esetén követendő eljárásról. 
A lefoglalás célja továbbra is a bizonyítási eszközök, illetve az elkobzás vagy a vagyonelkobzás 
alá eső dolgok mérlegelést nem tűrő biztosítása a büntetőeljárás eredményes lefolytatása 
érdekében. A lefoglalás tárgya csak ingó dolog, számlapénz, elektronikus pénz vagy 
elektronikus adat lehet, tehát ingatlan továbbra sem. 
A Be. kiemelt célkitűzése volt egy olyan büntetőeljárás kialakítása, amely javítja a 
bűncselekményből eredő vagyon elvonásának és visszaszerzésének hatékonyságát. E cél 
szellemében – a zár alá vétel opcionális és mérlegelhető szempontok alapján alkalmazható 
rendelkezéseinek meghagyása mellett – indokolt volt a lefoglalás szabályrendszerének 
hatékonyabbá tétele. 
A jogalkotó a Be. 308. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a lefoglalás tárgyainak körét a 
pénzforgalmi viszonyok fejlődéséhez igazodva kibővíti egyrészt az elektronikus pénzzel, 
másrészt a számlapénzzel, azaz köznapi nyelvben „bankszámlán lévő pénzzel”. A számlapénz 
– a pénznek, mint fizetőeszköznek a közgazdaságtani, pénzügyi vagy más terminológiában 
nevesített megjelenési formáihoz hasonlóan – polgári jogi értelemben ugyan nem pénznek 
minősül, hiszen az a pénzintézetnél vezetett fizetési számla pozitív egyenlege, a 
pénzintézettel szemben fennálló követelés. A pénzforgalmi szokások megváltozása miatt 
azonban indokolt a pénzt, mint a bűncselekmények elkövetésének tipikus célját, egyfajta sui 
generis fogalomként kezelni. A pénzintézet a készpénz iránti követelésért – a teljesítés 
költségeit és adminisztrációs költségeket levonva – a számlakövetelés egyenlegének értékéig 
helytállni köteles, azaz a követelés dolognak minősülő készpénzzé „alakítható” és vissza. 
Ezen műveletek leegyszerűsítése és ezzel a bűncselekményből eredő vagyon biztosításának 
hatékonyabbá tétele érdekében az új szabályozás a számlapénzt a polgári jogi fogalmától 
elszakítva pénzként kezeli. 
A Be. 309. § értelmében a lefoglalást továbbra is a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó 
hatóság rendeli el, az új törvény ugyanakkor továbbra is fenntartja meghatározott dolgok, 
meghatározott hivatásokkal összefüggő bizonyítási eszközök lefoglalásának különleges 
garanciáit. Bíróság rendeli el a közjegyzői vagy ügyvédi irodában tartott, a közjegyzői vagy 
ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot tartalmazó tárgyi bizonyítási eszköz 
lefoglalását. A vádemelés előtt az ügyész, azt követően a bíróság rendeli el a címzettnek még 
nem kézbesített postai küldemény, a címzettnek még nem továbbított, elektronikus 
hírközlési szolgáltatás során továbbítandó közlés vagy küldemény, illetve a sajtószabadságról 
és a médiatermékek alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató 
szerkesztőségében tartott tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalását. 
Az új szabályozás a késedelmet nem tűrő esetekben a lefoglalás esetén is lehetővé teszi a 
több jogintézménynél már alkalmazott utólagos engedélyezést. 
A Be. 310. § a lefoglalás korlátjaként több esetet határoz meg. Továbbra sem lehet lefoglalni 
a terhelt és a védő közötti közlést vagy küldeményt, illetve a védőnek az ügyre vonatkozó 
feljegyzését tartalmazó tárgyi bizonyítási eszközt. A törvényben meghatározott kivétellel 
nem lehet lefoglalni azt a tárgyi bizonyítási eszközt, amely a terhelt és a tanúvallomás 
megtagadására jogosult személy közötti közlést vagy küldeményt tartalmaz, illetve 
amelyeknek tartalmára a tanúvallomás megtagadható, ha azt a tanúvallomás megtagadására 
jogosult személy őrzi. Szintén nem lehet lefoglalni a foglalkozással összefüggő titoktartás 
alapján tanúvallomás megtagadására jogosult személynek a hivatali helyiségében őrzött 
iratot vagy elektronikus adatot. Ezen védett tárgyak lefoglalását akkor lehet elrendelni, ha 
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azok a bűncselekménnyel szoros tárgyi vagy személyi kapcsolatban állnak, így a lefoglalandó 
tárgyi bizonyítási eszközre követték el a bűncselekményt, vagy az a bűncselekmény eszköze, 
a tanúvallomás megtagadására jogosult személy az üggyel kapcsolatban megalapozottan 
gyanúsítható tettességgel, részességgel, bűnpártolással, orgazdasággal vagy pénzmosással, a 
tanúvallomás megtagadására jogosult személy a lefoglalandó tárgyi bizonyítási eszközt 
önként átadja. 

LÁSD MÉG 
26. § (1) bekezdés – az ügyészség indítványtételi joga 
31. § (3) bekezdés – a nyomozó hatóság jogköre eljárási cselekmény elvégzésére 
172. § – a tanúvallomás megtagadásának esetei 
173. § (1) bekezdés a) és b) pont – a foglalkozásnál vagy közmegbízatásnál fogva fennálló 
titoktartási kötelezettség. 
174. § – a médiatartalom-szolgáltató titoktartási kötelezettsége 
204-205. § – a tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat 
207. § – a szemle célja és szabályai 
215. § (4) bekezdés b) pont – bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök; 
tárgyi bizonyítási eszközt képező dolog megfigyelése, rögzítése 
216. § (1) bekezdés – ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök; fizetési műveletek 
megfigyelése; fizetési műveletekkel kapcsolatos adatok rögzítése és továbbítása 
221. § – álvásárlás a tárgyi bizonyítási eszköz megszerzése érekében 
232. § (1) bekezdés – bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök; információs rendszerben 
kezelt adatok rögzítése 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai 
272. § (3) bekezdés a) pont – a vagyont érintő kényszerintézkedés a lefoglalás. 
353-354. § – a bűncselekményből eredő vagyon visszaszerzése 
358. § – az eljárási cselekményekről készített jegyzőkönyv 
362. § (1) bekezdés 10. pont – határozat a kényszerintézkedés elrendeléséről 
368. § – halaszthatatlan nyomozati cselekmény elvégzése határozat nélkül - 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
1. § 2. pont 
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. 
törvény 24. § – tárgyak átadása 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 17. § 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
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 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. § 
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 lefoglalás ás 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 22. § 
A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel 
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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 visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló 
feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

4/2006. PJE – a bűnjelként lefoglalt dolgok őrzéséről 

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. 

BH2016. 19. – A nyomozás során lefoglalt zálogjegyek tekintetében a nyomozóhatóság úgy 

köteles eljárni, hogy a zálogjegy tulajdonosa szükségtelenül kárt ne szenvedjen azáltal, hogy a 

türelmi idő lejártával a zálogba helyezett ékszerek értékesítésre vagy beolvasztásra kerülnek. 

BH2012. 278. I. – A házkutatás és a lefoglalás szabályainak megsértése nem tartoznak a 

feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező ún. abszolút eljárási szabálysértések körébe, 

így felülvizsgálatnak, illetve hatályon kívül helyezésre és új eljárás elrendelésének ez okokból 

nem kerülhet sor. II. Az a körülmény, hogy a terhelt a városi vagy a megyei bíróság, illetve a 

rendőrkapitánysággal szemben államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt vagy 

egyéb okokra hivatkozással polgári peres eljárást indított, nem alapozza meg a helyi és a 

megyei bíróság bíráinak kizárását a büntetőügy tárgyalásából és érdemi elbírálásából. 

BH2012. 280. – II. Nincs szükség az ítélet elkobzásra vonatkozó rendelkezése tekintetében - 

annak hatályon kívül helyezése mellett - az eljárt bíróság új eljárásra utasítására, ha a 

tényállásból következtetésszerűen egyértelműen megállapítható, hogy nem az elkövető az 

elkövetési eszköz tulajdonosa, továbbá az is, hogy ki a tulajdonos, vagy legalább az, hogy az 

eszközt kitől foglalták le. 

BH2008. 384. – A bizonyítás érdekében az a bizonyítási eszköz folytatható le, amelynek 

birtokát a birtokos rendelkezése alól kell elvonni. A nyomozás során a nyomozóhatóság 

közreműködésével létrejött és korábban más által nem birtokolt bizonyítási eszköz 

lefoglalásának ezért nincs helye, hanem azokat a büntető ügy iratai mellékleteként kell 

kezelni. 

BH2008. 296. – A bűnügyi irat mellékletét képező tárgyak (pl. gézlap, ujjnyomtöredék, 

nyomról készített fényképfelvétel) nem tárgyi bizonyítási eszközök és nem is okiratok, ezért 

nem foglalhatók le (és nem kobozhatók el). 

BDT2014. 3161. – Lefoglalás előtt a nyomozó hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a 

bűncselekmény gyanúja megalapozott-e; megalapozott gyanú hiányában a tárgykörözés 

elrendelése, illetőleg a már harmadik személy tulajdonában levő gépjármű lefoglalása 

jogellenes. 

BDT2007. 1588. – Amennyiben a büntetőeljárásban az eljárással érintett gépkocsit tárgyi 

bizonyítási eszközként foglalják le, a lefoglalás elrendelésének és fenntartásának jogszerűsége 

nem a tulajdonjog megállapíthatóságától függ. 



 

5 

ÍH2017. 98. – A rendőrhatóság kárfelelőssége a lefoglalást követő eljárásban a törvényből 

következő ügyintézési határozat kötelmi igényt keletkeztető hatása; a kár bekövetkeztének 

időpontja a lefoglalással összefüggő hatósági eljárásban. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi nem lehet a lefoglalás tárgya? 

a) ingó dolog 

b) ingatlan (I) 

c) számlapénz 

2. Mely hatóság rendelheti el a közjegyzői vagy ügyvédi irodában, tevékenységgel 

összefüggő védett adatot tartalmazó bizonyítási eszköz lefoglalását? 

a) nyomozó hatóság 

b) ügyészség 

c) bíróság (I) 

3. Mit nem lehet semmilyen körülmények között lefoglalni? 

a) a terhelt és a védő közötti közlést vagy küldeményt (I) 

b) a terhelt és a tanúvallomás megtagadására jogosult közötti közlést vagy küldeményt 

c) azt a bizonyítási eszközt, amelynek tartalmára a tanúvallomás megtagadható 

311-312. § [A lefoglalás végrehajtása] 

311. § (1) A lefoglalást 
a) birtokba vétellel, 
b) a megőrzés más módon történő biztosításával, 
c) az érintett őrizetében hagyással, vagy 
d) az elektronikus adat esetében a 315. § (1) bekezdésében meghatározott módon 
lehet végrehajtani. 
(2) A lefoglalást akkor lehet az érintett őrizetében hagyással vagy a megőrzés más módon 
történő biztosításával végrehajtani, ha 
a) a dolog birtokba vételre nem alkalmas, 
b) a dolog vagy elektronikus adat birtokosának, kezelőjének azok használatához fűződő 
érdeke ezt indokolja, vagy 
c) más fontos ok ezt szükségessé teszi. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a lefoglalt dolog vagy elektronikus adat 
kizárólag a lefoglalást elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság hozzájárulásával 
adható más birtokába. A hozzájárulás esetén a lefoglalt dolog megőrzésére az új birtokos 
köteles. 
(4) A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott 
különleges védelemmel érintett dolog lefoglalása a védelem időtartamának leteltét 
követően hajtható végre. 
(5) A lefoglalás végrehajtásának módjáról az elrendelésről szóló határozatban kell 
rendelkezni. 
(6) A büntetőeljárás alatt a lefoglalás fenntartásának indokoltságát jogszabályban 
meghatározottak szerint vizsgálni kell. Ha a lefoglalásra a továbbiakban az eljárás érdekében 
nincs szükség, haladéktalanul intézkedni kell a lefoglalás megszüntetése és a lefoglalt dolog 
kiadása iránt, vagy a lefoglalt dolog elkobzását kell indítványozni. 
312. § (1) A lefoglalás végrehajtása érdekében a dolog, illetve az elektronikus adat birtokosát 
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vagy kezelőjét fel kell szólítani, hogy a keresett dolog hollétét fedje fel, illetve az elektronikus 
adatot tegye hozzáférhetővé. A felszólítás teljesítésének megtagadása esetén a keresett 
dolgot, illetve elektronikus adatot kutatással vagy motozással kell felkutatni. Erre az 
érintettet figyelmeztetni kell. 
(2) Ha az érintett a felszólításnak nem tesz eleget, rendbírsággal sújtható, kivéve 
a) a terhelt, 
b) az a személy, aki a tanúvallomás megtagadására jogosult, illetve 
c) az a személy, aki tanúként nem hallgatható ki. 
(3) A terhelt kivételével a lefoglalást akadályozó személy rendbírsággal sújtható. 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
Az új eljárási törvény a lefoglalás tárgyától függően határozza meg a végrehajtás lehetséges 
módjait úgy, hogy a kényszerintézkedés végrehajtásának adott módja a gyakorlatban 
felmerülő helyzetek megoldásához igazodjon. A lefoglalás végrehajtásának módjáról az 
elrendelésről szóló határozatban kell rendelkezni. 
A lefoglalást főszabályként birtokba vétellel kell végrehajtani. A lefoglalás tárgyának az 
érintett őrizetében hagyása vagy a megőrzés más módon történő biztosítása csak a 
következő feltételek valamelyikének fennállása esetén választható: ha a dolog birtokba 
vételre nem alkalmas, a dolog vagy elektronikus adat birtokosának, kezelőjének azok 
használatához fűződő érdeke ezt indokolja, vagy más fontos ok ezt szükségessé teszi. 

LÁSD MÉG 
57. § – a vagyoni érdekelt 
58. § – az egyéb érdekelt 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai – a vagyont érintő 
kényszerintézkedés a lefoglalás. 
333-334. § – a vagyonkezelés szabályai lefoglalás esetén 
362. § (1) bekezdés 10. pont – határozat a kényszerintézkedés elrendeléséről 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

a lefoglalás ás 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 büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi 

védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 

26.) Korm. rendelet 

egyes kormányrendeletekenek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel 

összefüggő módosításairól (pl. a 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról) szóló 

77/2018. (VI.20.) Korm. rendelet 1-4.§§ 

Büsz. 

Beisz. 
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A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2004. 276. – Ha a dolog fenntartása érdekében ez szükséges, a használatot meg kell 

engedni. Jogellenesen jár el a hatóság, ha az állagmegóvást ugyan előírja, de annak 

megvalósításától elzárja az érdekeltet. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan kell a lefoglalást fő szabály szerint végrehajtani? 

a) a lefoglalást foganatosító hatósághoz való beszállítással 

b) birtokba vétellel (I) 

c) a lefoglalást szenvedő őrizetében hagyásával 

2. Mikor lehet a lefoglalt dolgot az érintett kezelésében hagyni? 

a) ha a tartása nem veszélyes a közbiztonságra 

b) ha tartására az érintett engedéllyel rendelkezik 

c) ha munkaeszköz vagy használatához fűződő más érdek indokolja (I) 

3. Ki nem sújtható rendbírsággal a lefoglalás akadályozása esetén? 

a) terhelt (I) 

b) vagyoni érdekelt 

c) egyéb érdekelt 

313-314. § [Az irat lefoglalása] 

313. § (1) Az eredeti iratot akkor kell lefoglalni, ha 

a) az elkobozható, 
b) az a vagyonelkobzás alá eső vagyonnal kapcsolatos jogcímet vagy az azzal való 
rendelkezési jogot igazoló okirat, 
c) az a bűncselekmény nyomait hordozza, 
d) előre meg nem határozható vagy jelentős mennyiségű iratot kell átvizsgálni, vagy 
e) a bizonyítás sikeressége érdekében ez feltétlenül szükséges. 
(2) Ha az eredeti iratra az eljárás során nincs szükség, arról a lefoglalást elrendelő technikai 
lehetőségeire, illetve a lefoglalt irat mennyiségére tekintettel a legrövidebb időn belül 
másolatot kell készíteni. Ilyen esetben az eredeti irat lefoglalása csak a másolat elkészítéséig, 
de legfeljebb két hónapig tarthat. 
(3) Ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti, a lefoglalt eredeti iratról a birtokosa részére - 
indítványra - hiteles másolatot kell készíteni. 
314. § (1) Ha az irat birtokosa, illetve védője vagy képviselője szerint annak tartalmára a 172. 
§ alapján megtagadható a tanúvallomás és az irat tartalmának a megismeréséhez nem járul 
hozzá, az iratot, illetve az azt tartalmazó adathordozót lezártan bocsátja a nyomozó hatóság 
vagy az ügyészség rendelkezésére. Ilyen esetben a nyomozó hatóság, illetve az ügyészségi 
nyomozást folytató ügyészségi szerv tagja az irat tartalmát nem ismerheti meg. 
(2) A nyomozó hatóság által folytatott nyomozás esetén az ügyészség, az ügyészség által 
folytatott nyomozás esetén a felettes ügyészség a lezárt irat, illetve adathordozó 
tartalmának megismerése után haladéktalanul dönt a lefoglalásról, vagy ha arra nem 
jogosult, a lefoglalás elrendelése iránt haladéktalanul indítványt tesz a bíróságnak. Ha az 
ügyészség vagy a bíróság a lefoglalást nem rendeli el, az irat sem a folyamatban lévő ügyben, 
sem más büntetőeljárásban bizonyítási eszközként nem használható fel. 
1998. évi XIX. törvény 153. § [A lefoglalás] 
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A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A jogkorlátozás arányosságának biztosítása érdekében indokolt egyértelmű rendelkezésként 
megjeleníteni az iratok eredeti példányának lefoglalására vonatkozó szabályokat. A 
szabályozás kialakítását a szükségesség-arányosság általános elvének érvényesítése 
határozta meg, annak hangsúlyozásával, hogy a kényszerintézkedés lehetőleg ne okozzon a 
célját jelentősen meghaladó hátrányt. Ezért rendelkezik úgy a Be. 313. §, hogy az irat eredeti 
példányát csak akkor kell lefoglalni, ha az elkobozható, vagyonelkobzás alá eső vagyonnal 
kapcsolatos jogcímet vagy az azzal való rendelkezési jogot igazol, a bűncselekmény nyomait 
hordozza, ha előre nem meghatározható vagy jelentős mennyiségű iratot kell átvizsgálni, 
vagy a bizonyítás sikeressége érdekében ez feltétlenül szükséges. Ha ez az eljárás érdekét 
nem veszélyezteti, a lefoglalt eredeti iratról a birtokosának a kérésére hiteles másolatot kell 
készíteni. 
Ha az eredeti iratra az eljárás során nincs szükség, arról a lefoglalást elrendelő technikai 
lehetőségeire, illetve a lefoglalt irat mennyiségére tekintettel a legrövidebb időn belül 
másolatot kell készíteni. Ilyen esetben az eredeti irat lefoglalása csak a másolat elkészítéséig, 
de legfeljebb két hónapig tarthat. 
A védett tevékenységek körébe tartozó iratok lefoglalásának szabályozása tekintetében 
koncepcionális változtatás nem indokolt, az új törvény csupán pontosító módosításokat 
vezet be. Ha az irat birtokosa, a védő vagy a képviselő álláspontja szerint annak tartalmára 
megtagadható a tanúvallomás és az irat tartalmának a megismeréséhez nem járul hozzá, az 
iratot, illetve az azt tartalmazó adathordozót lezártan bocsátja a nyomozó hatóság vagy az 
ügyészség rendelkezésére. Ilyen esetben a nyomozó hatóság, illetve az ügyészségi 
nyomozást folytató ügyészségi szerv tagja az irat tartalmát nem ismerheti meg. 
A nyomozó hatóság által folytatott nyomozás esetén az ügyészség, az ügyészség által 
folytatott nyomozás esetén a felettes ügyészség a lezárt irat, illetve adathordozó 
tartalmának megismerése után haladéktalanul dönt a lefoglalásról, vagy ha arra nem 
jogosult, a lefoglalás elrendelése iránt haladéktalanul indítványt tesz a bíróságnak. Ha az 
ügyészség vagy a bíróság a lefoglalást nem rendeli el, az irat sem a folyamatban lévő ügyben, 
sem más büntetőeljárásban bizonyítási eszközként nem használható fel. E rendelkezések 
célja azon tilalom megfogalmazása, amely alapján a nyomozást végző szervek jogszerűtlen 
intézkedés révén nem juthatnak információs előnyhöz. 

LÁSD MÉG 
57. § – a vagyoni érdekelt 
58. § – az egyéb érdekelt 
100. § (4) bekezdés d) pont – iratmásolat adása 
172. § (1) bekezdés – a tanúvallomás megtagadásának lehetőségei 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai – a vagyont érintő 
kényszerintézkedés a lefoglalás 
173. § (2) bekezdés – titoktartási kötelezettség 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet  

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
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A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

A lefoglalás ás 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 büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi 

védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 

26.) Korm. rendelet 

Egyes kormányrendeletekenek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel 

összefüggő módosításairól (pl. a 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról) szóló 

77/2018. (VI.20.) Korm. rendelet 1-4.§§ 

Büsz. 

Beisz. 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2007. 381. – A felszámoló felmentése tárgyában hozott rendelkezés csak akkor alapos, ha 

a súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés a felszámoló terhére róható - A konkrét tényállástól 

függően kell elbírálni, hogy a felszámoló az őt terhelő, az adott helyzetben tőle elvárható 

gondosság követelményének megfelelően járt-e el. A felszámoló nem vonható felelősségre a 

késedelemért, ha a nyomozó hatóság a vizsgált cég teljes iratanyagát lefoglalta és nem kezdte 

meg annak haladéktalan átvizsgálását, mely körülmény a felszámolási eljárás eredményes 

befejezését akadályozta. 

Pécsi Ítélőtábla Bf.249/2007/7. számú ítélete – Ha más hatóságtól származó iratok a 

büntetőügy mellékletét képezik, akkor azok lefoglalásának megszüntetése és kiadása nem 

lehetséges. Amennyiben a kiállító hatóságnak a szóban forgó iratokra szüksége van, úgy a 

részére hiteles másolatot kell készíteni. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mely irat foglalható le? 

a) a terhelt személyi okmányai 

b) amelyik bűncselekmény nyomait hordozza (I) 

c) a terhelt értékpapírjai 

315-317. § [Az elektronikus adat lefoglalása és a megőrzésre kötelezés] 

315. § (1) Az elektronikus adat lefoglalását 

a) az elektronikus adatról másolat készítésével, 

b) az elektronikus adat áthelyezésével, 

c) az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó teljes tartalmáról történő másolat 

készítésével, 

d) az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó lefoglalásával, vagy 

e) jogszabályban meghatározott más módon lehet végrehajtani. 

(2) A fizetésre használt elektronikus adat lefoglalását úgy is végre lehet hajtani, hogy az 

elektronikus adattal olyan műveletet végeznek, amely az érintettnek az elektronikus adat által 

kifejezett vagyoni érték feletti rendelkezési lehetőségét megakadályozza. 

(3) Az elektronikus adatként létező irat lefoglalására a 313-314. § rendelkezéseit is 
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megfelelően alkalmazni kell. 

(4) Az elektronikus adat lefoglalását úgy kell végrehajtani, hogy az a büntetőeljárás céljából 

szükségtelen elektronikus adatra lehetőleg ne terjedjen ki, illetve az ilyen elektronikus adatot 

a lefoglalás a legrövidebb ideig érintse. 

(5) Az elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó akkor 

foglalható le, ha 

a) az elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá esik, 

b) az tárgyi bizonyítási eszközként bír jelentőséggel, vagy 

c) a bizonyítás érdekében az abban tárolt, előre meg nem határozható vagy jelentős 

mennyiségű elektronikus adat átvizsgálására van szükség. 

(6) Ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti, információs rendszer vagy adathordozó 

lefoglalása esetén az elektronikus adattal rendelkezni jogosult kérésére másolatot kell 

készíteni az általa megjelölt elektronikus adatról. 

316. § (1) A bűncselekmény felderítése, illetve a bizonyítás érdekében elektronikus adat 

megőrzésére kötelezést lehet elrendelni. Az elektronikus adat megőrzésére kötelezés az 

elektronikus adat birtokosának, feldolgozójának, illetve kezelőjének (a továbbiakban együtt: 

megőrzésre kötelezett) az elektronikus adat feletti rendelkezési jogát korlátozza. 

(2) Az elektronikus adat megőrzésére kötelezést a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó 

hatóság rendeli el. 

(3) Az elektronikus adat megőrzésére kötelezést akkor lehet elrendelni, ha az 

a) bizonyítási eszköz felderítéséhez, 

b) bizonyítási eszköz biztosításához, illetve 

c) a gyanúsított kilétének vagy tényleges tartózkodási helyének a megállapításához szükséges. 

(4) A megőrzésre kötelezett a határozat vele történő közlésének időpontjától köteles a 

határozatban megjelölt elektronikus adatot változatlanul megőrizni és - szükség esetén más 

adatállománytól elkülönítve - biztosítani annak biztonságos tárolását. A megőrzésre kötelezett 

köteles az elektronikus adat megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, továbbítását, az 

elektronikus adatról másolat jogosulatlan készítését vagy az ahhoz való jogosulatlan 

hozzáférést megakadályozni. 

(5) A megőrzésre kötelezést elrendelő a megőrzéssel érintett elektronikus adatot minősített 

vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

elektronikus bélyegzővel láthatja el.#[# Módosította a 2017. évi CXCVII. tv. 519. §-a #]# 
 

(6) Ha az elektronikus adat eredeti helyen történő megőrzése az érintettnek az elektronikus 

adat feldolgozásával, kezelésével, tárolásával vagy továbbításával kapcsolatos tevékenységét 

jelentősen akadályozná, az elrendelő engedélyével az elektronikus adat megőrzéséről annak 

más információs rendszerbe vagy adathordozóra történő átmásolásával gondoskodhat. Az 

átmásolást követően a megőrzésre kötelezést elrendelő az eredeti elektronikus adatot 

tartalmazó információs rendszerre vagy adathordozóra a korlátozásokat részlegesen vagy 

teljesen feloldhatja. 

(7) Ahhoz az elektronikus adathoz, amelyet a megőrzésre kötelezés érint, a 

kényszerintézkedés tartama alatt kizárólag a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság, 

valamint a megőrzésre kötelezést elrendelő engedélyével a megőrzésre kötelezett jogosult 

hozzáférni. Arról az elektronikus adatról, amelyet a megőrzésre kötelezés érint, a megőrzésre 

kötelezett az intézkedés tartama alatt csak az elrendelő engedélyével adhat más részére 

tájékoztatást. 

(8) A megőrzésre kötelezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a megőrzésre kötelezést 

elrendelőt, ha a megőrzésre kötelezéssel érintett elektronikus adatot jogosulatlanul 

megváltoztatták, törölték, megsemmisítették, továbbították, átmásolták, megismerték, vagy 

ezek megkísérlésére utaló jelet észlelt. 

(9) Az elektronikus adat megőrzésére kötelezést követően a megőrzésre kötelezést elrendelő 

haladéktalanul megkezdi az elektronikus adatok átvizsgálását. Az átvizsgálás eredményeként 

a megőrzésre kötelezést elrendelő dönt a lefoglalás végrehajtása más módjának az 
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elrendeléséről vagy a megőrzésre kötelezést megszünteti. 

(10) A megőrzésre kötelezés legfeljebb három hónapig tart. A megőrzésre kötelezés 

megszűnik, ha a büntetőeljárást befejezték. A büntetőeljárás befejezéséről a megőrzésre 

kötelezettet tájékoztatni kell. 

317. § A lefoglalt dolog megváltására, értékesítésére és elkobzására, valamint a lefoglalás 

megszüntetésére és visszatartására vonatkozó rendelkezéseket az elektronikus adatra is 

megfelelően alkalmazni kell. 
1998. évi Be. 158/A. § [Információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
Szintén a jogkorlátozás arányosságának biztosítása érdekében indokolt egyértelmű 
rendelkezésként megjeleníteni az elektronikus adatok lefoglalásának módszerét. Az 
elektronikus adat lefoglalását a Be. 315. § szabályai szerint úgy kell végrehajtani, hogy az a 
büntetőeljárás céljából szükségtelen elektronikus adatra lehetőleg ne terjedjen ki, illetve az 
ilyen elektronikus adatot a lefoglalás a legrövidebb ideig érintse. Az új törvény az 
elektronikus adat lefoglalásának eddig rendeleti szinten szabályozott végrehajtási módjait is 
meghatározza és a technológiai műveletekre figyelemmel kiegészíti. 
A kényszerintézkedés arányosságának biztosítása és az egyéb érdekeltek érdekére 
figyelemmel az új eljárási törvény fokozatosságot ír elő a lefoglalás végrehajtása során. Az 
elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó akkor foglalható le, 
ha elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá esik, ha tárgyi bizonyítási eszköznek minősül, vagy 
ha a bizonyítás érdekében előre nem meghatározható vagy jelentős mennyiségű 
elektronikus adat átvizsgálására van szükség. A lefoglalással okozható sérelem mérséklése 
érdekében, ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti, információs rendszer vagy 
adathordozó lefoglalása esetén az elektronikus adattal rendelkezni jogosult kérésére 
másolatot kell készíteni az általa megjelölt elektronikus adatról. 
A jogalkotó a Be. 315. § (2) bekezdéssel kialakította az úgynevezett virtuális vagyontárgyak 
biztosításának keretszabályait, amely alapján a decentralizált virtuális fizetőeszközök (mint 
pl. a bitcoin és az azonos technológiára épülő más virtuális valuták), valamint az elektronikus 
pénz egyes típusai a jövőben lefoglalás tárgyát képezhetik. A fizetésre használt elektronikus 
adat lefoglalását úgy is végre lehet hajtani, hogy az elektronikus adattal olyan műveletet 
végeznek, amely az érintettnek az elektronikus adat által kifejezett vagyoni érték feletti 
rendelkezési lehetőségét megakadályozza. 
A (2) bekezdés tehát kizárólag azon elektronikus adatra vonatkozhat, amely önmagában 
pénzértéket képvisel, és a vele végzett művelettel fizetés bonyolítható le, azaz a fizetésre 
használt elektronikus adat nem azonos az új törvényben használt számlapénz fogalmával. 
A Be. az elektronikus adat megőrzésére kötelezést az elektronikus adatok lefoglalása 
körében szabályozza a lefoglalással analóg kényszerintézkedésként. A kényszerintézkedés 
tartalmi elemeinek átalakítása nem volt indokolt, ezért az új törvény megtartja az 1998. évi 
Be. vonatkozó rendelkezéseit. 

LÁSD MÉG 
57. § – a vagyoni érdekelt 
58. § – az egyéb érdekelt 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai – a vagyont érintő 
kényszerintézkedés a lefoglalás 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
A bűnüldözéssel kapcsolatos nemzetközi együttműködésről szóló 2002. évi LIV. törvény 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
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összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV törvény 2. § 15. pont 
A lefoglalás ás 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 
Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve kijelölésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet 
Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, 
illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 
180/2004. (V.26.) Korm. rendelet 
A titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az 
alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 13/2018. (VI.7.) BM rendelet 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

Balassagyarmati Törvényszék B.59/2009/56. számú ítélete – a nyomozás során bizonyítási 

eszközként lefoglalt és megőrzött DVD lemezek iratoknál való elhelyezése 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen elektronikus adat foglalható le? 

a) a terhelt bankkártyája 

b) a terhelt bankkártyájához való PIN kód (I) 

c) a terhelt bankszámla száma 

2. Mik az elektronikus adat lefoglalásának módjai? 

a) másolat készítése az elektronikus adatról (I) 

b) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

c) az elektronikus adat áthelyezése után annak törlése 

3. Az elektronikus adat megőrzésére kötelezést elrendelő haladéktalanul megkezdi az… 

a) elektronikus adatok átvizsgálását (I) 

b) az elektronikus adatok lemásolását 

c) az elektronikus adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét 

318. § [A lefoglalt dolog megváltása] 

(1) Ha a dolog lefoglalására kizárólag vagyonelkobzás biztosítása érdekében került sor, és 
annak kiadása iránt megalapozott igényt nem jelentettek be, az, akitől a dolgot lefoglalták, 
indítványozhatja a dolog megváltásának elfogadását. 
(2) A lefoglalt dolog megváltásának elfogadásáról a vádemelés előtt az ügyészség, azt 
követően a bíróság határoz. 
(3) A megváltás összegét az ügyészség, illetve a bíróság állapítja meg. A megváltás 
összegeként a dolog becsült értékét kell megállapítani. 
(4) A megváltás elfogadására irányuló indítványt el kell utasítani, ha a 
a) megállapított összeget az érintett vitatja, 
b) megváltás összegének a megállapítása az eljárás elhúzódását eredményezné, vagy 
c) megváltás összegének a megállapítása aránytalan költséggel járna. 
(5) A megváltás elfogadására irányuló indítvány elutasítása ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
(6) A megváltás során kifizetett összeg a lefoglalt dolog helyébe lép. Ilyen esetben a 
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vagyonelkobzást a dolog helyébe lépő ellenértékre kell elrendelni. 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A bírói gyakorlatban eddig is ismert volt a vagyonelkobzás fedezetére lefoglalt vagy zár alá 
vett dolog ellenértékének letétbe helyezése, bár rendkívül ritkán került rá sor, tekintve, hogy 
az érték megállapításának módja nem volt kidolgozva. 
Az új törvény a lefoglalt vagyon értékének megőrzésére több intézkedési lehetőséget nyújt. 
Ezek közül az egyik a lefoglalt dolog megváltásának lehetősége. Ha a dolog lefoglalására 
kizárólag vagyonelkobzás biztosítása érdekében került sor, és annak kiadása iránt 
megalapozott igényt nem jelentettek be, a dolgot megválthatja az, akitől lefoglalták. A 
megváltás során kifizetett összeg a lefoglalt dolog helyébe lép. Ilyen esetben a 
vagyonelkobzást a dolog helyébe lépő ellenértékre kell elrendelni. 
Annak érdekében, hogy a büntetőeljárás főbb kérdéseihez képest járulékos tényeket érintő 
bizonyítás az eljárás elhúzódását ne eredményezze, az új eljárási törvény a megváltás 
rugalmas és egyszerű keretét határozza meg. A megváltás elfogadásáról és összegéről a 
vádirat benyújtásáig az ügyészség, azt követően a bíróság dönt. A megváltás összegeként a 
dolog becsült értékét kell megállapítani. A kezdeményezést el kell utasítani, ha a 
megállapított összeget az érintett vitatja, ha a megváltás összegének a megállapítása az 
eljárás elhúzódását eredményezné, vagy az aránytalan költséggel járna. A megváltás 
kezdeményezésének elutasítása ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

LÁSD MÉG 
Be. 57. § – a vagyoni érdekelt 
Be. 58. § – az egyéb érdekelt 
271. § – A kényszerintézkedések általános szabályai 
Btk. 74. § – a vagyonelkobzásról 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 7. § 
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet  
A lefoglalás ás 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 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A lefoglalt dolog megváltható, ha… 

a) polgári jogi igény fedezetének biztosítását szolgálja 

b) vagyonelkobzás biztosítását szolgálja (I) 

c) senki nem tart igényt rá 

2. Mikor nem kell elutasítani a megváltás elfogadására irányuló indítványt? 

a) ha a megállapítás aránytalanul nagy költséggel járna 

b) ha a megállapítás az eljárás elhúzódását eredményezné 

c) ha a megállapított összeg az érintett vagyoni-jövedelmi helyzetével nem áll arányban 

(I) 
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319. § [A lefoglalt dolog értékesítése] 

(1) Ha az eljárás során a lefoglalt dologra a bizonyítás érdekében már nincs szükség, 
hivatalból haladéktalanul meg kell vizsgálni, hogy a lefoglalás megszüntetésének van-e helye 
vagy a lefoglalt dolog értékesíthető-e. 
(2) A lefoglalt dolog akkor értékesíthető, ha 
a) a lefoglalt dologra a bizonyítás érdekében már nincs szükség, 
b) a lefoglalás megszüntetésének nincs helye, és 
c) a lefoglalt dologgal kapcsolatban senki nem jelentett be megalapozott igényt. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság - a vádemelés 
előtt az ügyészség indítványára - a lefoglalt dolog értékesítését rendeli el, ha a lefoglalt dolog 
a) gyors romlásnak van kitéve, 
b) huzamos tárolásra alkalmatlan, 
c) kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag 
hosszú ideig tartó tárolására tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, illetve 
d) értéke a lefoglalás várható ideje miatt lényegesen csökkenne. 
(4) Ha a lefoglalt dologra a bizonyítás érdekében már nincs szükség, és a lefoglalás 
megszüntetésének nincs helye, a bíróság - a vádemelés előtt az ügyészség indítványára - a 
lefoglalt dolog értékesítését akkor is elrendelheti, ha a lefoglalt dologgal kapcsolatban 
bejelentettek megalapozott igényt, és az értékesítéshez a megalapozott igényt bejelentő 
személy hozzájárult. 
(5) A vádemelés előtt a dolog értékesítését az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság is 
elrendelheti. 
(6) A lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép. Ilyen 
esetben az elkobzást vagy a vagyonelkobzást a dolog helyébe lépő ellenértékre kell 
elrendelni. 
(7) Ha a későbbi bizonyítás érdekében szükséges, a lefoglalt dolog értékesítése esetén a 
dologból olyan mintát kell biztosítani, illetve a dologról olyan kép- vagy kép- és hangfelvételt 
kell készíteni, amely az eljárás későbbi szakaszában kétséget kizáróan bizonyítja a dolog 
lényeges tulajdonságait. 
1998. évi Be. 156. § (1) bekezdés [A lefoglalt dolog előzetes értékesítése és elkobzása] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A kényszerintézkedések általános szabályainak nagyobb hangsúlyt adva, a Be. a lefoglalásról 
rendelkezni jogosultak számára előírja a lefoglalás indokoltságának vizsgálatát, a lefoglalás 
haladéktalan megszüntetését, illetve az értékesítés kezdeményezését, ha ezek feltételei 
fennállnak. 
Az új törvény megtartja a vagyonkezelés körébe tartozó jogintézményként a lefoglalt dolog 
értékesítését is, azonban a szabályozásában az eljárás gyorsítása érdekében módosításokat 
hajt végre. Ilyen változás, hogy a vádemelés előtt, a gyors döntést igénylő helyzetekben a 
lefoglalt dolog értékesítését a bíróság mellett az ügyészség és a nyomozó hatóság is 
elrendelheti. 
Az ügyészség és a nyomozó hatóság e rendelkezése ellen felülbírálati indítvány terjeszthető 
elő, amelynek elbírálása az értékesítés végrehajtására nézve halasztó hatályú. E szabályok 
alapján az előzetes értékesítésre az eddigieknél gyorsabban kerülhet sor, ugyanakkor a 
módosítás a vagyoni jellegű kényszerintézkedéssel érintettet sem fosztja meg a bírósági 
jogorvoslattól. 
Az értékesítés általános feltételeit a (2) bekezdés határozza meg a korábbi eljárási törvény 
rendelkezéseivel egyezően, csak úgy, mint a lefoglalt dolog értékesítésének négy nevesített 
esetét. Újítás, hogy ha a lefoglalt dologgal kapcsolatban megalapozott igényt jelentettek be 
és a lefoglalás megszüntetésének nincs helye, és az igényt bejelentő az értékesítéshez 
hozzájárul, akkor a lefoglalt dolog értékesítése elrendelhető. Ez az új rendelkezés a 
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lefoglalással érintett vagyontárgyak elértéktelenedésének megakadályozását célozza. 

LÁSD MÉG 
57. § – a vagyoni érdekelt 
58. § – az egyéb érdekelt 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai – a vagyont érintő 
kényszerintézkedés a lefoglalás 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 60/D. § – az elkobzás és 
vagyonelkobzás végrehajtásának átadása 
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 BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

ÍH2017. 44. – A büntetőeljárás során lefoglalt nagy mennyiségű parfümkészítmény előzetes 

értékesítése indokolt. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az általános feltétele a lefoglalt dolog értékesítésének? 

a) a bizonyítási eljárás már befejeződött 

b) a lefoglalás megszüntetésének nincs helye (I) 

c) nem ismert a dolog tulajdonosa 

2. Mik az értékesítés különös indokai? 

a) különösen nagy értékű a dolog 

b) kezelése, tárolása a hatóság által nem megoldható 

c) huzamos tárolásra alkalmatlan (I) 

3. A vádemelés után ki rendelheti el a lefoglalt dolog értékesítését? 

a) bíróság (I) 

b) ügyészség 

c) nyomozó hatóság 

320-322. § [A lefoglalás megszüntetése] 

320. § (1) A lefoglalást meg kell szüntetni, ha 
a) arra az eljárás érdekében már nincs szükség, 
b) a lefoglalt dolgot megváltották, az eredetileg lefoglalt dolog tekintetében, 
c) az eljárást megszüntették, vagy 
d) a nyomozás határideje lejárt. 
(2) Ha a lefoglalt dolog értéktelen, és arra senki sem tart igényt, azt a lefoglalás 
megszüntetése után meg kell semmisíteni. 
(3) A bíróság által elrendelt lefoglalást a vádemelés előtt az ügyészség is megszüntetheti. 
(4) Ha a lefoglalt dolog birtoklása jogszabályba ütközik, vagy a közbiztonságot veszélyezteti, a 
bíróság a lefoglalás megszüntetése helyett a lefoglalt dolog elkobzásáról határoz. 
(5) Ha a bizonyítás érdekében szükséges, a lefoglalt dolog elkobzása vagy megsemmisítése 
esetén a dologból olyan mintát kell biztosítani, illetve a dologról olyan kép- vagy kép- és 
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hangfelvételt kell készíteni, amely az eljárás későbbi szakaszában kétséget kizáróan 
bizonyítja a dolog lényeges tulajdonságait. 
321. § (1) A lefoglalás megszüntetésekor a lefoglalt dolgot annak kell kiadni, aki a 
büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény elkövetésekor annak tulajdonosa volt és 
tulajdonjogával kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel. 
(2) Ha nincs olyan személy, akinek az (1) bekezdés alapján a dolgot ki kell adni és ilyen 
személy az eljárás addig rendelkezésre álló adatai alapján sem állapítható meg, a dolgot 
annak kell kiadni, aki a kiadása iránt megalapozott igényt jelentett be. 
(3) Ha olyan személy sincs, akinek a (2) bekezdés szerint lehetne a dolgot kiadni vagy ilyen 
személy az eljárás addig rendelkezésre álló adatai alapján sem állapítható meg, a dolgot 
annak kell kiadni, akitől lefoglalták. 
(4) Ha az eljárást azért szüntették meg, mert a cselekmény nem bűncselekmény, a lefoglalt 
dolgot annak kell kiadni, akitől lefoglalták. 
(5) A terhelttől lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az 
kétségtelenül mást illet, és ennek a személynek a kiléte nem állapítható meg. Ha az ilyen 
személy kiléte utóbb mégis tisztázódik, az érintett a dolog kiadását vagy az értékesítésből 
származó ellenértékét igényelheti. Az igénylő kérelméről a polgári perrendtartásról szóló 
törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság határoz. 
322. § Ha az eredetileg lefoglalt dolog már nem adható ki, a dolog értékesítéséből vagy 
megváltásából befolyt ellenértéknek a kezelés, tárolás vagy őrzés költségével csökkentett 
összegét kell az érintettnek kiadni. Ha a lefoglalás alaptalan volt, a dolog ellenértéke a 
kezelés, tárolás vagy őrzés költségével nem csökkenthető. Erről a lefoglalás 
megszüntetéséről határozatot hozó bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság a 
határozatában dönt. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint 
érvényesítheti. 
1998. évi Be. 155. § [A lefoglalás] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
A kényszerintézkedésekre vonatkozó általános rendelkezések alapján a lefoglalás csak a 
szükséges ideig tarthat, így a Be. alapján meg kell szüntetni, ha arra az eljárás érdekében már 
nincs szükség, vagy ha a büntetőeljárást befejezték. 
Ha a lefoglalt dolog értéktelen, és arra senki sem tart igényt, azt a lefoglalás megszüntetése 
után meg kell semmisíteni. Ha pedig a lefoglalt dolog birtoklása jogszabályba ütközik, vagy a 
közbiztonságot veszélyezteti, a bíróság a lefoglalás megszüntetése helyett a lefoglalt dolog 
elkobzásáról határoz. 
A Be. átalakítja a lefoglalás megszüntetésekor a lefoglalt dolgok kiadásának eljárásrendjét. 
Elsőként a dolgot annak kell kiadni, aki a bűncselekmény elkövetésekor annak tulajdonosa 
volt és tulajdonjogával kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel. A változtatás 
eredményeként – ha az egyben nem képezi a büntetőeljárás fő kérdéskörét – a lefoglalás 
megszüntetésekor nem szükséges a tulajdoni viszonyok kétséget kizáró tisztázása, a 
tulajdonjog igazolása elsődlegesen az igénylő feladata. Ha nincs olyan személy, akinek az 
igényét kétségek nélkül el lehetne fogadni, a dolgot annak kell kiadni, akitől lefoglalták, 
tekintet nélkül arra, hogy az a személy terhelti pozícióban van-e. 
E szabály alól két kivételt határoz meg az új eljárási törvény. Az egyik kivétel, ha a terhelttől 
lefoglalt dolog kétségtelenül mást illet, és ennek a személynek a kiléte nem állapítható meg. 
Ez esetben a dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az ilyen 
személy kiléte utóbb mégis tisztázódik, az érintett a dolog kiadását vagy az értékesítésből 
származó ellenértékét igényelheti, ám erről már a polgári eljárásjogról szóló törvény szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság határozhat. A másik kivételként a Be. 
megtartja a lefoglalt dolog visszatartásának intézményét. A terheltnek kiadandó dolgot a 
vele szemben megállapított pénzbüntetés, vagyonelkobzás, polgári jogi igény mellett ezt 
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követően a bűnügyi költség biztosítására is vissza lehet tartani, amelyről az ügydöntő 
határozatban kell rendelkezni. 

LÁSD MÉG 
57. § – a vagyoni érdekelt 
58. § – az egyéb érdekelt 
271-272. § – a kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai – a vagyont érintő 
kényszerintézkedés a lefoglalás 
Be. 355. § – a polgári jogi igény előterjesztése a nyomozás során 
Be. 464. § (1) bekezdés a) pont – nyomozási bíró eljárása vádemelés előtt 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
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 BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

69/2008. BK vélemény – I. A vagyonelkobzás célja a bűnös úton elért vagyongyarapodás 

elvonása. Nem lehet vagyonelkobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra) amelyet a 

sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott. 

EBH2007. 1603. – A nyomozó hatóságnak a bűnjelek kiadásáról szóló, azok tulajdonjogát 

érintő határozatához nem fűződik kötőerő. Szempontok a dolog tulajdonjogának kétséget 

kizáró módon történő igazolásához, illetve az alaposnak látszó igény megállapításához. 

BH2016. 52. – I. A lopott üzemanyag tárolására használt hordó nem eszköze a lopásnak, ezért 

elkobzásnak nincs helye. Nem ítélhető meg a büntetőeljárásban polgári jogi igény olyan 

cselekménnyel kapcsolatban, amelyre nézve a bíróság felmentő rendelkezést hozott. 

BH2012. 280. I. - Az elkövetés eszközének elkobzására - eltérő nemzetközi jogi kötelezettség 

hiányában - nem kerülhet sor, ha az nem az elkövető tulajdona. II. Nincs szükség az ítélet 

elkobzásra vonatkozó rendelkezése tekintetében - annak hatályon kívül helyezése mellett - az 

eljárt bíróság új eljárásra utasítására, ha a tényállásból következtetésszerűen egyértelműen 

megállapítható, hogy nem az elkövető az elkövetési eszköz tulajdonosa, továbbá az is, hogy ki 

a tulajdonos, vagy legalább az, hogy az eszközt kitől foglalták le. 

BH2004. 492. – A bűnjel kiadása körében fel kell tüntetni a jogosult lakcímét, ahová a bűnjel 

kiadására vonatkozó felhívás kiadható. Különben az ítéleti rendelkezés nem hajtható végre. 

BH2004. 276. – Ha a dolog fenntartása érdekében szükséges, a használatot meg kell engedni. 

Jogellenesen jár el a hatóság, ha az állagmegóvást ugyan előírja, de annak megvalósításától 

elzárja az érdekeltet. 

BH2003. 155. – A lefoglalást haladéktalanul meg kell szüntetni, ha annak feltételei már nem 

állnak fenn. A nyomozás szempontjából szükségtelenül fenntartott lefoglalás ugyanis 

megalapozhatja a hatóság kárfelelősségét. 

BH1995. 146. – A bíróságnak az ügydöntő határozatában a lefoglalt dologról az érdemi 

döntéssel együtt kell rendelkeznie. Különleges eljárásban, utólag akkor rendelkezhet, ha a 

tárgyalás alapján hozott ügydöntő határozatában erről nem, vagy nem a törvénynek 

megfelelően rendelkezett. 
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BH1992. 381. – Törvénysértő a lopott tárgyaknak a sértett helyett az elkövetők részére 

történő kiadása még akkor is, ha a sértett azok helyett pénzbeli kártalanítást kér. A lopott 

dolgoknak a vádlott részére kiadása nemcsak az alapvető büntető jogelvekkel ellentétes, 

hanem ezzel a bíróság a bűncselekménnyel okozott jogellenes állapotot tartaná fenn. 

BH1990. 172. – Abban az esetben, ha a közokirat-hamisítást személyi igazolvány 

meghamisítása útján követik el, nem a meghamisított személyi igazolvány elkobzását, hanem 

a lefoglalás megszüntetése mellett az azt kiállító hatóság részére megküldést kell kimondani. 

BDT2015. 3267. – Lefoglalás előtt a nyomozó hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a 

bűncselekmény gyanúja megalapozott-e. Megalapozott gyanú hiányában a tárgykörözés 

elrendelése, illetőleg a már harmadik személy tulajdonában levő gépjármű lefoglalása 

jogellenes. 

BDT2007. 1588. – Amennyiben a büntetőeljárásban az eljárással érintett gépkocsit tárgyi 

bizonyítási eszközként foglalják le, a lefoglalás elrendelésének és fenntartásának jogszerűsége 

nem a tulajdonjog megállapíthatóságától függ. 

ÍH2007. 95. – A bűncselekmény eszközéül használt dologról csak szándékosan elkövetett 

bűncselekménynél lehet szó. Gondatlan vétségnél az eszköz elkobzása kizárt. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mikor kell a lefoglalást megszüntetni? 

a) a már befejeződött a bizonyítási eljárás 

b) a nyomozás határideje lejárt (I) 

c) ismeretlen a dolog tulajdonosa 

2. Vádemelés előtt ki nem szüntetheti meg a lefoglalást? 

a) nyomozó hatóság (I) 

b) ügyészség 

c) bíróság 

3. Minek a lefoglalását nem lehet megszüntetni? 

a) ami elkobzás alá esik (I) 

b) ami értéktelen 

c) ami egy esetleges perújítási eljárás során szakértői vizsgálat tárgya lehet 

4. Kinek kell a dolgot a lefoglalás megszüntetése után kiadni? 

a) a tulajdonosnak (I) 

b) a terheltnek 

c) a lefoglalást szenvedőnek 

323. § [A lefoglalt dolog visszatartása] 

(1) A terheltnek kiadandó dolgot a vele szemben megállapított pénzbüntetés, 
vagyonelkobzás vagy bűnügyi költség biztosítására vissza lehet tartani, erről az ügydöntő 
határozatban kell rendelkezni. 
(2) A lefoglalás megszüntetése esetén a terheltnek kiadandó dolgot a polgári jogi igény 
biztosítására a magánfél indítványára vissza lehet tartani, erről az ügydöntő határozatban 
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kell rendelkezni. 
(3) A polgári jogi igény biztosítását szolgáló visszatartást meg kell szüntetni, ha a magánfél a 
megállapított teljesítési határidő lejártától számított két hónapon belül nem kért 
végrehajtást, illetve a polgári jogi igény érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása 
esetén két hónapon belül a polgári perben biztosítási intézkedés iránti kérelmet nem 
nyújtott be. 
1998. évi Be. 157. § [A lefoglalt dolog visszatartása] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 
Az új törvény a korábbi Be. rendelkezéseinek megfelelően megtartja a lefoglalt dolog 
visszatartásának intézményét, csupán a magánfél számára a perindításra, illetve megítélt 
polgári jogi igény esetén a végrehajtás megindítására nyitva álló határidőt változtatja meg 
hatvan napról két hónapra. 

LÁSD MÉG 
55-56. § – a magánfél 
556. § – a polgári jogi igény érvényesítése 
571. § – a polgári jogi igény elbírálása 
574-578. § – a bűnügyi költség viselése 
562. § (2) bekezdés d) pont – az ügydöntő határozat rendelkező részének tartalma 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
A lefoglalás ás 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 BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH1999. 153 - A nyomozó hatóság és a bíróság köteles tájékoztatni a magánfelet arról, hogy 

a polgári jogi igény biztosítására zár alá vételt indítványozhat, és a zár alá vétel elrendeléséről 

szóló határozatot közölni kell vele; e rendelkezések megsértése esetén a zár alá vétel nem 

oldható fel. 

BH2012. 186. – Nincs helye felülvizsgálatnak arra való hivatkozással, hogy a bíróság a 

büntetőeljárás során lefoglalt pénzeszközöket visszatartani rendelte, holott a helyes döntés 

azok kiadása lett volna. 

ÍH2012. 105. – Az ügydöntő határozatban való rendelkezés elmaradásával a magánfelek 

polgári jogi igényeinek biztosításához fűződő jog nem szűnik meg, az gyakorlatilag akkor 

éled fel, miután újabb, a biztosításra alkalmas vagyon, vagyontárgy merül fel az ügyben, így 

arról utólag kell rendelkezni, s a visszatartásukra vonatkozó rendelkezés hiányában a 

végrehajtási eljárás megindításának, illetve a jogi lépés 60 napon belül történő igazolásának 

hiánya nem róható a magánfelek terhére. Az a helyes álláspont tehát, hogy a kiadni rendelt 

dolog visszatartásának a lehetősége a bűnjelről történő utólagos rendelkezésre is irányadó. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mire lehet visszatartani a lefoglalt dolgot? 

a) a sértett számára jóvátételre 

b) a terhelttel szemben megállapított pénzbüntetés biztosítására (I) 

c) a kirendelt védő állam által előlegezett díjának fedezetére 
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2. Mikor kell a visszatartást megszüntetni? 

a) ha a magánfél a megítélt polgári jogi igény végrehajtását nem kérte (I) 

b) ha a magánfél a megítélt polgári jogi végrehajtását a törvényben meghatározott 

határidőn túl kérte 

c) ha a magánfél elhunyt 

3. Mennyi a magánfélnek a perindításra/végrehajtás megindítására nyitva álló határidő? 

a) 30 nap 

b) 60 nap 

c) 2 hónap (I) 


