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a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

A Büntető Törve ykönyvrfál szóló 2012 évi C . törvény (továbbiakban : Btk) 294. § (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

/Hivatali vesztegetés elfogadása/

,.(l) Az a hivatalos személy, aki a m űködésével kapcsolatban jogtalan el őnyt kér, a jogtalan
előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vag y
ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, valamint a hivatalos személy azo n
hozzátartozója, aki a jogtalan el őnyt vagy ígéretét elfogadja, bűntett miatt egy évtő l öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő ."

2 . §

A Btk . 296. § (t) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

/Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban /

„(1) Aki azért, hogy a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait
ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, jogtalan el őnyt kér, a jogtalan előnyt vagy
ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, valamint e bűncselekmény elkövetőjének azon
hozzátartozója, aki a jogtalan előnyt vagy ígéretét elfogadja, bűntett miatt egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .”

3 . §

A Btk . 299. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/Befolyással üzérkedés/

„(I) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számár a
jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel
harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövet ő
a) azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt veszteget ,
b)hivatalos személynek adja ki magát, vagy
c) a bűncselekményt üzletszerűen követi el, illetve
d)a hivatalos személy hozzátartozója .”

4. §

A Btk. 367. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/Zsarolás/



„(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást er őszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít,
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt
egy évtő l ő t évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés két évtő l nyolc évig terjed ő szabadságvesztés, ha a zsarolás t
a) bűnszövetségben ,
b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,
c) hivatalos személyként e min őség felhasználásával, vagy hivatalos személ y

hozzátartozójaként e minőségre való hivatkozással ,
d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével

követik el .”

5 . §

A Btk . 399. * helyébe az alábbi rendelkezés lép:

!Pénzmosás/

„(1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekménybő l származó
a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügy i

tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy
aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy
ah) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott

büntetőeljárást meghiúsítsa,
h) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett

változásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog
található, eltitkolja, vagy elleplezi ,
bűntett miatt egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő , aki a más által elkövetett büntetendő cselekménybő l
származó dolgo t

a) magának vagy harmadik személynek megszerzi,
b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyag i

javakat szerez,
ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte .

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő , aki bűncselekményének elkövetéséből származó
dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából

a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja ,
b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi

szolgáltatást vesz igénybe.
(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben

meghatározott pénzmosást
a) üzletszerűen,
b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árut őzsdei szolgáltató, befektetési

alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy
központi szerződö fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy
független biztositásközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáté k
szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társasá g
tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként ,

a') hivatalos személyként vagy hivatalos személy hozzátartozójaként vag y
e) ügyvédként

követik el .
(5) Aki az (1)-(4) bekezdésben meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik ,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .”



6. §

A Btk . 400. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki a más által elkövetett büneselekményböl származó
a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja ,
b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi

szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetér ő l, vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés három évig terjed ő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott
büneselelenényt

a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
b) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozÁs, árutőzsdei szolgáltató, befektetési

alapkezelő, kockázati tekealap-kezel ő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy
központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy
független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ,
magánnyugdíj pénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték
szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság
tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve

c) hivatalos személyként vagy hivatalos személy hozzátartozójaként
követik el .

(3) Nem büntethető az (1)42) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságná l
önként feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a büncselekményt
még nem vagy csak részben fedezték fel .”

A Btk . új 461/A §-al egészül ki :

A 294.,296., 299., 367., 399. és 400. § alkalmazásában hozzátartozó a hivatalos személ y
vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa vagy egyeneságbeli rokona,

8 . §
E törvény a kihirdetését követő 8 nap lép hatályba.

lndokolá s

Általános indokolás

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban hivatkoznak állami vezető beosztású személyek és
politikusok arra, hogy a fent felsorolt törvényi tényállásokba ütköz ő cselekményeket nem ők,
hanem hozzátartozóik követték el, akik nem min ősülnek hivatalos személynek, így
magatartásuk nem meríti ki a törvényi tényállást, ezért nem büntetend ő .



Részletes indokolás

1 – 6 §-hoz

A hozzátartozót is büntetni rendeli

7 §-hoz

A hozzátartozó fogalmát pontosítja : Csak azon személyre - házastársa, élettársa vagy
egyeneságbeli rokon - terjedne ki a törvényi tényállás, aki a hivatalos személlyel egy
háztartásban él .

8 §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Törvén v javasla t

Dr. Kövér László -úr

az Országgyűlés elnöke

Hegien

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten - Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján – benyújtom a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot.

Budapest, 2016 . május 3 .
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