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2013. évi . . .tőrvény

а közérdekű üzem működését megzavaró színesfém lopás szigorúbb büntetőjogi
szankcionálásáró l

1 . §

А Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 323. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

„Közérdekű üzem működésének megzavarás a

323. § (1) Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt öt
évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) А büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha а bűncselekményt
a) csoportosan,
b) bűnszövetségben vagy
c) különösen nagy kárt okozva

követik e1 .
(3) А büntetés tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó terjedő szabadságvesztés, ha

а bűncselekményt
a) fegyveresen ,
b) felfegyverkezve vagy
c) különösen jelentős kárt okozva

követik el .
(4) Aki а közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ e1 ,

vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .
(5) Aki а bűncselekményt gondatlanságból követi e1, vétség miatt három évig, különösen

nagy vagy ezt meghaladó kár okozása esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő .

(6) Közérdekű üzem működésének megzavarásának elkövetőjével azonos módon kell
büntetni azt is aki, а közérdekű üzem működésének megzavarásából származó dolgot vagyon i
haszon végett megszerzi, elrejti, vagy elidegenítésében közrem űködik. ”

2.§

Е törvény а kihirdetését követ ő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az elmúlt években több alkalommal is arról értesülhettünk а sajtóból, hogy а vasúti átjárókat ,
jelzőőröket színesfém, vagy más alkatrész ellopásával megrongálták . Hasonló esetek
fordultak elő más közszolgáltatások esetében is . А tolvajok а kisebb mértékű anyagi
haszonszerzés fejében - а vasúti közlekedés esetén - a jelz ő lámpa, jelzőőr, vagy а vasúti sín, -
а közúti közlekedés esetén - а jelzőlámpa, vagy ezek alkatrészeinek, vezetékeine k
eltulajdonításával, megrongálásával – az így szerzett fém, színesfém –értékesítésével а
vasúttársaságoknak, valamint а közúti közlekedést biztosító közlekedési társaságoknak, má s
közszolgáltatóknak, továbbá а magyar államnak jelent ős kárt okoznak . А károkozáson kívül
fontos azt is megjegyezni, hogy cselekedetükkel а közlekedésben részt vev ő más személyeket
baleset és életveszélynek tesznek ki, vagy más személyeknek vagyoni és nem vagyoni kárt
okoznak.

Az elkövetett cselekmény társadalomra veszélyessége nem áll arányban а jelenleg alkalmazott
büntetési tétellel, ezért a javaslat az új Büntető Törvénykönyvben szigorítja а közérdekű üzem
megzavarása büntetőjogi tényállását. Mivel közérdekű üzem megzavarásának eredménye
azonos, vagy súlyosabb lehet egyes terrorcselekmények elkövetése által megvalósított
eredménynél, így а legsúlyosabb min ősített esetben indokolta terrorcselekménnyel azono s
büntetés kiszabása.

Részletes indokolás

Az I . §-hoz

А javaslata közérdekű üzem működésének megzavarása tényállás megvalósítása esetér e
szigorúbb büntetési tételek alkalmazását rendeli az új Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvényben . А közérdekű üzem működésének megzavarása megvalósulhat а közérdekű
üzem részét képező dolog eltulajdonításával is, ez esetben а közérdekű üzem működésének
megzavarásában közreműködik az is, aki а közérdekű üzem működésének megzavarásából
származó dolgot birtokolja.

А 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján benyújtom „a közérdek ű üzem működésé t

megzavaró színesfém lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról” szóló törvényjavaslatot .

A javaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem .

Budapest, 2014 . február 3 .

og Iswván
Fidesz -Magyar Polgári Sz*vetség
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