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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
büntető tárgyú törvények módosításáról szóló T/11105 . számon benyújtott törvényjavaslathoz
– a T/11105/8. számú módosító javaslathoz kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 17 . § (5) bekezdése a következők szerint módosul :

„17. §

(5) A Btk. XX. Fejezete a következ ő alcímmel és 212/A. §-sal kiegészülve lép
hatályba:

„[Hozzátartozó bántalmazása] Háztartáson belüli erőszak

212/A. §

(1) Aki az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban él ő
hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vag y
gyámoltja sérelmére rendszeresen [követ el ]

a) [a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti
becsületsértést, b űntett miatt három évig,] az emberi méltóságot súlyosan sértő , megalázó
és erőszakos magatartást tanúsít ,
b) [a 164 . § (3)–(4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi
szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évt ő l öt évig] a közös gazdálkodás körébe
vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésne k
teszi ki,



ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ e l

a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227 .	 (2) bekezdése szerinti
becsületsértést, b űntett miatt három évig,
b) a 164. § (3)–(4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194 . § (1) bekezdése szerinti személyi
szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évt ő l öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(3) [Hozzátartozó bántalmazása] Háztartáson belüli erőszak elkövetőjével szemben
kitiltásnak is helye van .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványr a
büntethető ""

Indokolás

A javaslat a hozzátartozó bántalmazását új elkövetési magatartásokkal egészíti ki, és
erre figyelemmel meg is változtatja a b űncselekmény megnevezését, mivel az új elkövetés i
magatartásokkal a tényállás már nem csupán bántalmazásról rendelkezik . Emellett a
„háztartáson belüli erőszak” elnevezés megfelel a nemzetközi környezetben használt domestic
violence kifejezésnek és teljes mértékben összhangban van a normaszöveggel is, mivel abba n
is szerepel a háztartás szó .

A háztartáson belüli erőszak önálló, új tényállás jellegét tovább erősíti, hogy a már
meglévő tényállásokhoz képest – a sértettek speciális jellegére, és a rendszeres elkövetésr e
tekintettel – az új tényálláshoz kapcsolódó szigorúbb büntetési tételek mellett, abban olyan ú j
magatartások kriminalizálása is megjelenik, amelyek eddig nem szerepeltek a Btk .-ban . A
javaslat ennek megfelelően a testi sértés szintjét el nem érő , de a sértett emberi méltóságát
súlyosan sértő erőszakos magatartásokat, és a gazdasági ellehetetlenítést is büntetni rendeli .

A módosító javaslatban használt fogalmak nem ismeretlenek a magyar büntet őjogi
környezetben, a hatályos Btk-ban is, és az új Btk .-ban is, a 459 . § (1) bekezdés 4 . pontjában
szerepel az erőszakos magatartás definíciója („erőszakos magatartásnak minősül más
személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalma s
testi sérülés okozására"), illetve ismeri a „megalázó magatartást tanúsítson”, „megaláz ó
bánásmód kifejezetéseket” is. Az emberi méltóságot súlyosan sértő , megalázó és erőszakos
magatartás fogalom használata könnyebben bizonyíthatóvá teszi a tényállást, mintha a
kizárólag szubjektív vizsgálatok alapján bizonyítható lelki sérelemmel, lelki bántalmazássa l
próbálnánk a háztartáson belüli er őszak hasonló megnyilvánulási formáit szabályozni . A
közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javak a polgári jog alapjá n
meghatározhatók, ezek olyan mértékű elvonása az egyik féltől, amely már a sértettet súlyos
nélkülözésnek teszi ki, szintén indokolttá teszi a büntetőjogi szankcionálását .
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Ugyanakkor az új elkövetési magatartások olyan mértékben előrehozzák a büntetőjogi
védelmet, hogy ebben a körben a hatóság fellépésére csak magánindítvány esetén kerülhe t
sor, mivel ebben a körben kizárólag a konfliktusban érintett sértett tudja megítélni, hog y
kívánja-e a hatóságok beavatkozását, vagy sem . A külvilág számára is egyértelműen
észlehető , a fizikai bántalmazás szintjét elérő , az új tényállás minősített eseteit jelentő
elkövetési magatartások esetében változatlanul nem feltétele a büntet őeljárás megindításának
a magánindítvány megtétele .
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