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2011 . évi . . . tőrvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáró l

1 . §

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Btk .) 174/A .
§-a a következő (1 a) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Aki mással szemben valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a
lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt olyan, kihívóan
közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen, bűntettet

követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

2 .

A Btk. 216B. §-át követő alcíme helyébe a következ ő alcím lép, és a Btk . a következő
217. §-sal egészül ki :

„Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése

217. § (1) Aki olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló, vagy anna k

látszatát keltő tevékenységet szervez, amely másokban riadalmat kelt, vétséget követ el, és két

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az {1) bekezdés szerint büntetend ő az is, aki a helyi polgárőr szervezet tagjának a

polgárőrségről szóló törvényben meghatározott feladatai ellátását úgy szervezi meg, hogy a

helyi polgárőr szervezet a polgárőrségrő l szóló törvényben meghatározott együttműködési

kötelezettségét nem teljesíti .”

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

a Büntet ő Törvénykönyvr ő l szóló 1978 . évi IV. törvény módosításáró l
szóló törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A Nemzeti Együttműködés Programja kinyilvánítja, hogy az állam kizárólagos joga é s
lehetősége a rend helyreállítása. A jogállam nem engedheti meg magának, hogy a
közbiztonság fenntartására vonatkozó állami monopóliumot civil szervez ődések erre
vonatkozó törvényi felhatalmazás hiányában mindenféle állami kontroll nélkül, a hívatalossá g
látszatát keltve szervezzék. Elszaporodtak azok a magatartások, amelyek ugyan nem érik el a
közösség tagja elleni erőszak tényállásában jelenleg szankcionált er őszak mértékét, azonban
az egyes nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportok tagjaiban jogos félelmet, riadalmat keltenek ,
ezzel etnikai feszültséget szítva. E jelenségekkel szembeni határozott fellépés érdekében
szükséges a Büntető Törvénykönyv módosítása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az I . §-hoz

A törvényjavaslat (a továbbiakban : Javaslat) három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli
fenyegetni azt, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra ,
hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozó közösség tagjaiban riadalmat

keltsen .

a 2. §-hoz

A közbiztonság, közrend fenntartására irányuló, vagy annak látszatát keltő tevékenység
jogosulatlan végzése jelenleg szabálysértés. Az ilyen jellegű tevékenység szervezése eléri a
társadalomra veszélyesség olyan fokát, amely már büntet őjogi fellépést igényel . A Javaslat

erre tekintettel két évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli fenyegetni azt, aki a közbiztonság ,
közrend fenntartására irányuló, vagy annak látszatát kelt ő tevékenységet szervez .

a 3. §-hoz

A 3. § a Javaslat hatálybalépésérő l rendelkezik .
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