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2010. évi . . . . törvény

Egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáró l

1. §

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV . törvény 212/A. §-a helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„212/A. § Aki a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet vezetésében vesz részt, h a
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetendő .”

2. §

{1) Ez a törvény a kihirdetését követ ő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát
veszti .

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg

a) a Btk. 242/B. §-a és 269/C. §-a,
b) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 77 .

	

(1) bekezdés másodi k
mondata, 128/A. §-a, 1528 . §-a, valamint

c) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999 . (XII. 28.) Korm. rendelet 40/A. §-a
hatályát veszti.
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Általános indokolá s

A jogbiztonság megteremtésének követelménye és a büntetőjog ultima ratio jellegéb ől
következően a jelenleg hatályos Btk., Sztv. és szabálysértési korra. rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése szükséges, mivel ezek az alkotmányosság próbáját
– az Alkotmányban foglalt alapjogok megsértése miatt – nem állják ki .
A hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály-módosítások az elmúlt nyolc év jogalkotásának
termékei, a jelenlegi kormány pedig azzal, hogy ezeket a módosításokat — bármilyen jelleg ű
kritika nélkül átvéve — elfogadta, konzerválta azt a szocialista kormányzás által meghonosított
gyakorlatot, amelynek végrehajtása során az emberek jogait lábbal tiporta a szocialist a
törvényhozó hatalmi elit parancsára a végrehajtó és igazságszolgáltató hatalmi ág .
A Jobbik országgyűlési választási programja tartalmazza azt a célt, hogy a jogállamiság
helyreállítása érdekében ezeket a jog-és alkotmánysértő szabályokat hatályon kívül kell
helyezni, ennek érdekében a Jobbik — párhuzamosan e javaslat beadásával — a z
Alkotmánybíróságtól kérte utólagos normakontroll keretében az inkriminált szabályo k
megsemmisítését.

Részletes indokolás

1. §

A Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban : Btk.) 212/A. §-a szerinti egyesülési jogga l
visszaélés bűntette a jelenleg hatályos törvényszöveg szerint három évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetendő. E büntetési tételt a Btk. 2010. május 1-jét ől hatályos
módosítása vezette be (a 2010. évi )(XXV. törvénnyel). A bűncselekmény bűntetté
minősítését és a büntetés e szigorú büntetését — a társadalomra való veszélyesség csekély
fokára tekintettel — nem tartom szükségesnek, így a 2010. évi XXXV. törvény hatályba lépés e
előtti állapot visszaállítása a kívánatos .
A két vétségi kategória léte pedig az alapcselekmény büntetend ővé (ezen belül is vétséggé)
nyilvánítása mellett létjogosultságát veszti, mivel ha a vétségi kategória társadalomra
veszélyessége csekély mértékű, akkor e vétséghez kapcsolódó egyéb tevékenységek (pl . a
határozatlan jogfogalomra tekintettel pontosan körül nem határolt köznyugalo m
megzavarására alkalmas módon történ ő elkövetés és az el őkészületi jellegű magatartás)
büntetendővé nyilvánítása szükségtelen, továbbá a büntet őjogi szabályozás ultima ratio
jellegére tekintettel egyszersmind alkotmányellenes is .

2. §

A hatóság eljárásának megzavarása büntetend ővé nyilvánítása a normavilágosság elvébe
ütközik, továbbá a tényállás nem különíthető el világosan a hasonló szabálysértési é s
büntetőjogi tényállástól sem.



A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek b űneinek nyilvános tagadásának bűntetté
nyilvánítása nem felel meg sem az Alkotmányban foglalt normavilágosság, sem pedig a
büntetőjog ultima ratio jellegének .

A nevesített szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése szintén a normavilágossá g
sérelmének orvoslása és a véleménynyilvánítási szabadság biztosítása érdekében szükséges .

A jelen javaslat által hatályon kívül helyezendő tényállások Alkotmánybíróság előtti
megtámadására sor került a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és a Jobbik részéről, így ezek
hatályon kívül helyezése szakmailag is mielőbb indokolt.

Az egyes szabálysértési eljárási szabályok alkotmányossága is megkérd őjeleződik azáltal ,
hogy a „tettenérés” fogalmának tágításával és a házkutatás szabályainak önkénye s
megváltoztatásával jóformán bármikor, a hatóság érdekeinek szem el őtt tartásával sor kerülhet
olyan alapvető alkotmányos jogok korlátozására, mint a magánlakás sérthetetlensége és ennek
következtében egyes eljárásjogi garanciák sérelme következhet be .

A fenti okfejtés alapján az Alkotmányba ütköző szabályok miel őbbi hatályon kívül
helyezésére van szükség az emberi és állampolgári jogok védelmének megteremtés e
érdekében.



TI	

Dr. Gaudi-Nagy Tamás
országgyű lési képvisel ő

képviselői önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 85. § (2) bekezdés d) pontja alapján benyújtom az egyes
büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról készített törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2010 . szeptember 103
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