
Pótlap a

Büntető törvénykönyv
2022. szeptember 1-es kiadásához.

A pótlap a 2023. január 1-ig hatályba lépő változásokat tartalmazza, 
lezárva: 2023. 01. 12.

A Btk. változásai 
2022. november 1. napjától

A könyvben  szerepló  módosítások
változatlan szöveggel hatályba léptek.

A Btk. változásai 
2023. január 1. napjától

A könyvben  szerepló  módosítások
változatlan  szöveggel  hatályba  léptek.
További módosítások:

Beiktatta  a  2022.  évi  LX.  törvény
36. §-a. Hatályos 2023.01.01.

45. § (8) A bíróság a feltételes sza-
badságot megszünteti, ha az elítéltet

a) az  életfogytig  tartó  szabadság-
vesztésből történő feltételes szabadság-
ra bocsátás alatt, vagy

b) az  életfogytig  tartó  szabadság-
vesztésből történő feltételes szabadság-
ra bocsátás alatt elkövetett  bűncselek-
mény miatt

ismételten  életfogytig  tartó  szabad-
ságvesztés büntetésre ítélik."

A    Btk. 87. § d) pontjában   a 2022.  
évi LX. törvény 46. § a) pontja alapján
a "területére visszatér" szövegrész he-
lyébe a "területére jogellenesen vissza-
tér" szöveg lép. Hatályos 2023.01.01.

A    Btk.  185.  §  (6)  bekezdésében   a  
2022. évi LX. törvény 46. § b) pontja
alapján az "egyezmény I. mellékletének

kihirdetéséről szóló" szövegrész helyé-
be az "egyezményt vagy annak módosí-
tását  kihirdető"  szöveg  lép.  Hatályos
2023.01.01.

A   Btk. 185/A. § (2) bekezdésében   a  
2022. évi LX. törvény 46. § c) pontja
alapján az "1979. évi 25. törvényerejű
rendelettel  kihirdetett,  a  pszichotróp
anyagokról  szóló,  Bécsben,  az  1971.
évi február hó 21. napján aláírt egyez-
mény mellékletének III. vagy IV. Jegy-
zékében meghatározott" szövegrész he-
lyébe  az  "egészségügyért  felelős  mi-
niszter  ellenőrzött  anyagokról  szóló
rendelete  2.  mellékletében a pszichot-
róp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén sze-
replő"  szöveg  lép.  Hatályos
2023.01.01.

A   Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja  
a 2022. évi LX. törvény 47. §-a alapján
hatályát veszti. Hatályos 2023.01.01.

Beiktatta  a  2022.  évi  LX.  törvény
37. §-a. Hatályos 2023.01.01.

187. § (1a) Az (1) bekezdés szerint
büntetendő,  aki  ellenszolgáltatásért
vagy  rendszeresen  magát  jogosulatla-
nul  pszichoterapeutaként  feltüntetve
egészségügyi szolgáltatást végez."

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény 38. §-a. Hatályos 2023.01.01.

330. § (2) a) a vegyifegyverek kifej-
lesztésének,  gyártásának,  felhalmozá-
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sának és használatának tilalmáról, vala-
mint megsemmisítéséről szóló, Párizs-
ban,  1993.  január  13-án  aláírt  egyez-
mény Melléklete módosításának kihir-
detéséről  szóló  2020.  évi  LXIII.  tör-
vény 1. mellékletének hatálya alá tarto-
zó vegyi anyagoknak Magyarország te-
rületére  vagy  innen  az  Európai  Unió
vámterületére történő átadásával össze-
függésben, vagy

[követik el.]

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény 39. §-a. Hatályos 2023.01.01.

353/A. § (1) Aki közreműködik ab-
ban, hogy más személy a hatósági eljá-
rást érdemben befolyásoló körülmény-
re nézve valótlan tartalmú nyilatkozat-
tal  vagy  a  valós  tény  elhallgatásával
Magyarországon  menekültügyi  vagy
más, tartózkodási jogcím megszerzését
lehetővé tevő eljárást kezdeményezzen,
illetve ilyen eljárásban a hatósági eljá-
rást érdemben befolyásoló körülmény-
re nézve valótlan tartalmú nyilatkoza-
tot tegyen vagy a valós tényt elhallgas-
sa,  ha  súlyosabb bűncselekmény nem
valósul  meg,  vétség  miatt  elzárással
büntetendő.

(2) Egy évig terjedő szabadságvesz-
téssel  büntetendő  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  bűncselekmény  szerve-
zője.

(3) A (2) bekezdés szerint bünteten-
dő, aki az (1) bekezdésben meghatáro-
zott bűncselekményt

a) vagyoni  haszonszerzés  végett,
vagy

b) több személynek segítséget nyújtva
követi el.
(4) A (2) bekezdés szerint bünteten-

dő, aki az (1) vagy a (2) bekezdés sze-

rinti  bűncselekmény  elkövetéséhez
anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben megha-
tározott bűncselekmények miatt mind-
addig, amíg az az alapügy, amelyben a
bűncselekményeket  elkövették,  nem
fejeződik  be,  büntetőeljárás  csak  az
alapügyben eljáró  hatóság feljelentése
alapján  indítható.  Az  ilyen  feljelentés
esetét  kivéve  az  (1)-(4)  bekezdésben
meghatározott  bűncselekmények  bün-
tethetőségének  elévülése  az  alapügy
befejezésének napján kezdődik.

(6) Nem büntethető az (1) bekezdés-
ben  meghatározott  bűncselekmény  el-
követője, ha

a) a valóság feltárása estén a hatósá-
gi eljárás alanya önmagát vagy hozzá-
tartozóját  bűncselekmény  elkövetésé-
vel vádolná, vagy

b) a  bűncselekményt,  mielőtt  az  a
hatóság tudomására jutott volna, a ha-
tóságnak bejelenti és az elkövetés kö-
rülményeit feltárja.

(7) A büntetés korlátlanul enyhíthető
- különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető  -  a  (2)-(4)  bekezdésben
meghatározott  bűncselekmény elköve-
tőjével szemben, ha a bűncselekményt,
mielőtt az a hatóság tudomására jutott
volna, a hatóságnak bejelenti és az el-
követés körülményeit feltárja.

A   Btk. 392. § (1) bekezdés c) pont  -  
jában   a 2022. évi LX. törvény 46. § d)  
pontja  alapján  a  "készpénzhelyesítő"
szövegrész helyébe a "készpénz-helyet-
tesítő"  szöveg  lép.  Hatályos
2023.01.01.

A    Btk.  394.  §  (1)  bekezdésében   a  
2022. évi LX. törvény 46. § d) pontja
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alapján  a  "készpénzhelyesítő"  szöveg-
rész  helyébe  a  "készpénz-helyettesítő"
szöveg lép. Hatályos 2023.01.01.

Megállapította,  illetve  beiktatta  a
2022. évi LX. törvény 40. § (1)-(2) be-
kezdése. Hatályos 2023.01.01.

Btk. 408. § (1) Aki törvényben vagy
az Európai Unió közvetlenül alkalma-
zandó  jogi  aktusában  előírt  engedély
nélkül

a) pénzügyi  szolgáltatási  vagy  ki-
egészítő pénzügyi szolgáltatási,

b) befektetési szolgáltatási, illetve be-
fektetési  szolgáltatási  tevékenységet  ki-
egészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgál-
tatási, befektetési alapkezelési, kockázati
tőkealap-kezelési,  tőzsdei,  központi  ér-
téktári vagy központi szerződő fél,

c) biztosítási, viszontbiztosítási,
d) önkéntes  kölcsönös  biztosító

pénztári, magánnyugdíjpénztári, foglal-
koztatói nyugdíj-szolgáltatási,

e) közösségi finanszírozási  szolgál-
tatási

tevékenységet  végez,  bűntett  miatt
három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő."

(1a) Az (1) bekezdés szerint bünte-
tendő,  aki  az  Európai  Biztosítás  és
Foglalkoztatói-nyugdíj  Hatóság  által
vezetett központi nyilvántartásba vétel
nélkül  páneurópai  egyéni  nyugdíjter-
mék-szolgáltatási  vagy  -forgalmazási
tevékenységet végez.

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény  40.  §  (3)  bekezdése.  Hatályos
2023.01.01.

408. § (2) b) nyilvántartásba vétel, il-
letve bejelentés hiányában közvetítői te-
vékenységet,  vagy  elektronikuspénz-

értékesítői tevékenységet végez oly mó-
don, hogy annak megtörténte ellenőrzé-
sét elmulasztotta,

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény  41.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos
2023.01.01.

410.  §  (2)  c) a  bűncselekményt  a
nyilvánosan  forgalomba  hozott  érték-
papír-kibocsátónak a bennfentes infor-
mációhoz feladatkörénél fogva hozzá-
férő tisztségviselőjeként vagy alkalma-
zottjaként követik el,

Beiktatta  a  2022.  évi  LX.  törvény
41.  §  (2)  bekezdése.  Hatályos
2023.01.01.

410.  §  (2)  d) a  bűncselekménnyel
érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás
vagy megbízások, ajánlat vagy ajánla-
tok  abszolút  értéke  különösen  nagy
vagy ezt meghaladó értékű.

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény 42. §-a. Hatályos 2023.01.01.

411. § (4) Aki az (1)-(3) bekezdés-
ben meghatározott bűncselekményt

a) bűnszövetségben,
b) hivatalos személyként,
c) pénzügyi  intézmény,  befektetési

vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, be-
fektetési  alapkezelő,  kockázati  tőke-
alap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári
vagy központi szerződő fél tevékenysé-
get végző szervezet, biztosító, viszont-
biztosító vagy független biztosításköz-
vetítő,  önkéntes  kölcsönös  biztosító
pénztár,  magánnyugdíjpénztár,  foglal-
koztatói  nyugdíjszolgáltató intézmény,
vagy  szabályozott  ingatlanbefektetési
társaság  tisztségviselőjeként  vagy  al-
kalmazottjaként, vagy
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d) nyilvánosan  forgalomba  hozott
értékpapír-kibocsátó  tisztségviselője-
ként vagy alkalmazottjaként

követi el, öt évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő."

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény 43. §-a. Hatályos 2023.01.01.

423. § (3) A büntetés bűntett miatt
egy  évtől  öt  évig  terjedő  szabadság-
vesztés, ha a (2) bekezdésben meghatá-
rozott  bűncselekmény  jelentős  számú
információs rendszert érint, vagy jelen-
tős érdeksérelmet okoz.

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény  44.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos
2023.01.01.

459. § (1) 18. kábítószer: az egész-
ségügyért  felelős miniszter  ellenőrzött
anyagokról szóló rendelete 1. mellékle-
tében a kábítószerek 1. és 2., valamint
2. mellékletében a pszichotróp anyagok
1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;"

A   Btk. 459. § (1) bekezdés 29. pont  -  
jában   a 2022. évi LX. törvény 46. § e)  
pontja  alapján  a  "tekintetni"  szöveg-
rész helyébe a "tekinteni" szöveg lép.
Hatályos 2023.01.01.

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény  44.  §  (2)  bekezdése.  Hatályos
2023.01.01.

459. § (1) 33. új pszichoaktív anyag:
az egészségügyért felelős miniszter el-
lenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.
mellékletében meghatározott anyag;

Megállapította a 2022. évi LX. tör-
vény 45. §-a. Hatályos 2023.01.01.

461. § (5) A 184-184/C. § alkalma-
zásában az új pszichoaktív anyag cse-
kély mennyiségű, ha annak tiszta ható-
anyagtartalma az  egészségügyért  fele-
lős  miniszter  ellenőrzött  anyagokról
szóló  rendelete  3.  mellékletében  sze-
replő jegyzék

a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport
esetében a 0,5 gramm,

b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport
esetében az 1,5 gramm,

c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport
esetében a 2 gramm,

d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport
esetében az 1 gramm,

e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport
esetében a 0,1 gramm,

f) 6.  pontja  szerinti  anyagok eseté-
ben a 2 gramm

mennyiséget nem haladja meg."

A 2012. évi CCXXIII. törvényben
szereplő  módosítás  változatlan  szö-
veggel hatályba lép. A törvényt egyéb
módosítás nem érintette.
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