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59. §

A Btk. 314. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  314. §

(1) Aki abból a célból, hogy
a)  állami szervet,  más államot  vagy nemzetközi  szervezetet  arra  kényszerítsen,  hogy valamit
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,
b) a lakosságot megfélemlítse,
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja,
illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja,

a  (4)  bekezdésben  meghatározott  személy elleni  erőszakos,  közveszélyt  okozó  vagy fegyverrel
kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki  az a)  pontban meghatározott  célból  jelentős anyagi

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



javakat  kerít  hatalmába,  és  azok  sértetlenül  hagyását  vagy  visszaadását  állami  szervhez  vagy
nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé.

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki terrorista csoportot szervez, vagy vezet.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki
a)  az (1)-(3) bekezdésében meghatározott  terrorcselekményt  abbahagyja,  mielőtt  abból  súlyos
következmény származott volna, és
b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi,

ha  ezzel  közreműködik  a  bűncselekmény  következményeinek  megakadályozásában  vagy
enyhítésében,  további  elkövetők  felderítésében,  illetve  további  bűncselekmények
megakadályozásában.

(5) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos
bűncselekmény

a)  az  emberölés  [160.  §  (1)-(2)  bekezdés],  a  testi  sértés  [164.  §  (2)-(6)  és  (8)  bekezdés],  a
foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. § (3) bekezdés],
b) az emberrablás [190. § (1)-(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §),
c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. § (1)-(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy
vízi közlekedés veszélyeztetése [233. § (1)-(2) bekezdés],
d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. § (1)-(2) bekezdés],
e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak (311. §), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni
erőszak (312. §), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak [313. § (1) bekezdés],
f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)-(3)
bekezdés],  a  közérdekű  üzem  működésének  megzavarása  [323.  §  (1)-(3)  bekezdés],  a
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [324. § (1)-(2) bekezdés], a lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaélés [325. § (1)-(3) bekezdés],
g)  a  nemzetközi  szerződés  által  tiltott  fegyverrel  visszaélés  [326.  §  (1)-(5)  bekezdés],  a
haditechnikai  termékkel  vagy  szolgáltatással  visszaélés  [329.  §  (1)-(3)  bekezdés],  a  kettős
felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)-(2) bekezdés],
h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés],
i) az információs rendszer vagy adat megsértése [423. § (1)-(4) bekezdés].”

Indokolás

A törvényjavaslat 59-60. § a terrorista csoport alakításával, működésével összefüggő elkövetési
magatartásokat ír körül, és rendeli büntetni. Ezzel összefüggésben indokolt elvégezni a terrorista
csoport szervezésére vonatkozó rendelkezés korrekcióját is.

A Btk.  hatályos 314. § (2) bekezdés b) pontja a terrorista csoport  szervezését kétszeresen is
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célzatos cselekménnyé teszi. A cselekményt ugyanis csak az követi el, aki a 314. § (1) bekezdés
a)  pontban  megfogalmazott  cél  („abból  a  célból,  hogy  állami  szervet,  más  államot  vagy
nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön”) elérése
érdekében szervez terrorista csoportot. A hatályos szabályozással szemben álláspontunk szerint a
terrorista csoport szervezését akkor is büntetni kell, ha a csoport célja a lakosság megfélemlítése
(314.  §  (1)  bekezdés  b)  pont)  vagy  az  alkotmányos,  társadalmi  vagy  gazdasági  rend
megváltoztatása, megzavarása (314. § (1) bekezdés c) pont).

Ezért  javasoljuk,  hogy a  terrorista  csoport  szervezése  önálló  bekezdésbe  kerüljön,  és  annak
alkalmazási köre minden terrorista célzatra terjedjen ki.
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