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2011. évi . . . . törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 58. §-a a következ ő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) A járművezetéstől végleges hatállyal el kell tiltani azt, aki az engedélyhez kötöt t
járművezetés szabályainak szándékos megszegésével különös visszaesőként követi el a
bűncselekményt, ha a bűncselekmény nyolc napon belül nem gyógyuló sérülést vag y
betegséget okozott és a bíróság őt két évnél hosszabb végrehajtandó vagy részben
felfüggesztett szabadságvesztésre ítéli . ”

2. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 191 . §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki :

„(3) A különös visszaesés szempontjából hasonló bűncselekményeknek minősülnek a Btk .
186., és 188-189. §-a, valamint a 184 . és185. szándékosan elkövetett alakzatai .”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közúti közlekedés kialakulása óta köztudottan veszélyes tevékenység . A baleseteknél potenciálisan

súlyos sérülések, maradandó fogyatékosságok, és halál is bekövetkezhet . Szomorú jellemzője, hogy

esetenként ezek a következmények olyan személyek életében jelentkeznek, akik teljességge l

véletlenül, a közlekedés szabályait betartva válnak az események áldozataivá .
Ezen baleseteket gyakran nem az azt okozó hanyagsága, a közlekedésben elkövetett hibája, hane m

szándékos magatartása, szabályszegése okozza. Különösen gyakran fordul el ő hazánkban, hogy ezen

személyek annak tudatában vesznek részt a közlekedésben, hogy járművezetésre alkalmatlan, ittas

vagy bódult állapotban vannak . Ezzel pedig nem csak saját személyüket, hanem más személyek

egészségét, életét is veszélynek teszik ki .
Erős a társadalmi igény arra nézvést, hogy olyanok, akik ezt a nagyon súlyos normasértést má r
elkövették, már egyszer más ártatlan embereknek az életét ilyen jelent ős módon negatív irányba

befolyásolták, azt többször ne tehessék még, ne legyen rá lehet őségük. Aki ilyen ügyekben kétszer már

bíróság elé került, arról joggal feltételezhető , hogy a baleseteket nem eredményez ő esetekben is súlyo s

szabályszegő módon közlekedik, és csak a szerencsének köszönhető, ha további balesetet nem

okoznak. Az ilyen személyek ezzel folyamatosan veszélyt jelentenek a közlekedés és benn e

résztvevők biztonságára.
Jelentős társadalmi érdek, hogy az ilyen, hibájukból nem tanuló, embertársaikat újból és újbó l

veszélynek kitevő személyeket megakadályozzunk abban, hogy újra lehetőségük legyen ilyen

cselekményeket elkövetniük. Ezért jogosan merül fel az igény, hogy az ilyen esetekben a vezetői

engedély, jogosítvány elvételére kerüljön sor. A hatályos hazai büntetőjogi szabályozás

járművezetéstől eltiltás néven ismeri ezt a büntetést .
A Javaslat célja, hogy ezen bűntetésnek az erélyesebb alkalmazását elősegítse, különös tekintettel a

végleges hatályú járművezetéstő l való eltiltásra. Olyan konjunktív feltételek fennállta esetén, melyek

objektíve igazolják az érintett személy jánuűvezetéssel kapcsolatos negatív hozzáállását, a Javaslat

kötelezővé teszi a járművezetéstő l való végleges eltiltás alkalmazását .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . §-hoz
A Javaslat három konjunktív feltételt ír el ő a végleges eltiltás kötelező bírói alkalmazásához . A

bűncselekmény különös visszaesőként való elkövetésének feltétele biztosítja azt, hogy az egyszer i
mulasztás ne vezessen a végleges hatályú eltiltáshoz, itt továbbra is bírói mérlegelés, hogy indokolt-e ,

és ha igen, milyen hosszú időre az eltiltás . A második feltétel, hogy a bűncselekmény legalább súlyos

testi sértést, azaz komoly személyi sérülést okozzon. Így nem jár mérlegelés nélküli végleges hatály ú

eltiltással az a bűncselekmény, ami anyagi kárt, vagy legfeljebb könnyű sérülést okoz. Végül harmadik

feltételként legalább 2 éves végrehajtandó vagy részben felfüggesztett szabadságvesztésre kell ítélnie a

bíróságnak az elkövetőt, így akkor sem kötelező a végleges hatályú eltiltás, ha a bűncselekmény

minden körülményére tekintettel az elkövető hosszú börtönbüntetése sem indokolt .

A 2 . §-hoz
A Javaslat elfogadása esetén különösebben hosszú felkészülésre nincs szükség, a 30 napos felkészülés i

időt az jogbiztonság általános követelményének érvényesítése indokolja .
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A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Bűntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .
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