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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények 
módosításáról szóló T/16127. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi 
bizottsága, valamint Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény (Btk.) és más törvények módosításáról szóló, T/16127. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16127/7-77. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Dr. Kis Zoltán a T/16127/57. számú módosító javaslatát visszavonta, dr. Pap János 
a T/16127/7., /11., /12., /13., /14., /16., /40., /41., 43. számú módosító javaslatát a 
Környezetvédelmi bizottság ülésén visszavonta, ezeket az ajánlás nem tartalmazza! 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság a módosító javaslatokat 2005. június 20-i ülésén 
tárgyalja. 
 

_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Btk. 61. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1.§ (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) 61. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) A kiutasítás végleges hatályú, vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az 
utasítható ki, akit legalább tíz évi szabadságvesztésre ítélnek [állam vagy emberiség elleni 
bűncselekmény (X. és XI. fejezet), emberrablás (175/A. §), emberkereskedelem (175/B. 
§), terrorcselekmény (261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (261/A. §), 
légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
jármű hatalomba kerítése (262. §), fegyvercsempészet (263/B. §), visszaélés kábítószerrel 
(282–282/B. §), illetve bűncselekménynek bűnszervezetben (137. § 8. pont) történő 
elkövetése miatt,] és – figyelemmel az elkövetés jellegére, az elkövető kapcsolataira – az 
országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Btk. 61. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
61. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) A kiutasítás végleges hatályú, vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az 
utasítható ki, akit legalább tíz évi szabadságvesztésre ítélnek állam vagy emberiség elleni 
bűncselekmény (X. és XI. fejezet), emberrablás (175/A. §), emberkereskedelem (175/B. §), 
terrorcselekmény (261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (261/A. §), légijármű, 
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba 
kerítése (262. §), fegyvercsempészet (263/B. §), visszaélés kábítószerrel (282–282/B. §), 
illetve bűncselekménynek bűnszervezetben (137. § 8. pont) történő elkövetése miatt, és – 
figyelemmel az elkövetés jellegére, az elkövető kapcsolataira – az országban tartózkodása a 
közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné. Az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Egyezményben részes tagállam állampolgára és annak családtagja végleges hatállyal nem 
utasítható ki." 
 

T/16127/73. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 67. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/73/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Btk. 61. § 
(6) bekezdésének a következő módosítását és új (7) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "(2) A Btk. 61. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) [Kiutasításnak az Európai Unió tagállamának azon állampolgárával vagy 
annak családtagjával szemben, aki a Magyar Köztársaság területén huzamos 
tartózkodásra szerzett jogot, olyan bűncselekmény elkövetése miatt lehet helye, amely öt 
évi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő. Kiutasításnak családegyesítési 
érdek fennállása esetén, illetőleg az Európai Unió valamely tagállamának azon 
állampolgárával vagy családtagjával szemben, aki a Magyar Köztársaság területén 
legalább tíz éve jogszerűen tartózkodik, legalább tíz évi szabadságvesztés kiszabása 
esetén lehet helye, ha az elkövetőnek az országban tartózkodása a közbiztonságot 
jelentősen veszélyeztetné. Az Európai Unió tagállamának állampolgára és annak 
családtagja végleges hatállyal nem utasítható ki.] A Magyar Köztársaság területén 
letelepedettként vagy bevándoroltként tartózkodási joggal rendelkezővel szemben 
kiutasításnak csak olyan bűncselekmény elkövetése miatt lehet helye, amely öt évi vagy azt 
meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő.
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 (7) Kiutasításnak csak tíz évi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabása 
esetén lehet helye azzal szemben, 
 
 a) aki a Magyar Köztársaság területén legalább tíz éve jogszerűen tartózkodik, 
 
 b) aki fiatalkorú, 
 
 c) akinek a családi élet tiszteletben tartásához való joga sérülne, 
 
 feltéve, ha az elkövetőnek az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen 
veszélyeztetné."" 
 

T/16127/73. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 67. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/73/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Btk. 61. § 
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Btk. 61. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) Kiutasításnak [az Európai Unió tagállamának azon állampolgárával vagy 
annak családtagjával] azzal szemben, aki a Magyar Köztársaság területén huzamos 
tartózkodásra szerzett jogot, olyan bűncselekmény elkövetése miatt lehet helye, amely öt évi 
vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő. Kiutasításnak családegyesítési érdek 
fennállása esetén, illetőleg [az Európai Unió valamely tagállamának azon állampolgárával 
vagy családtagjával] azzal szemben, aki a Magyar Köztársaság területén legalább tíz éve 
jogszerűen tartózkodik, legalább tíz évi szabadságvesztés kiszabása esetén lehet helye, ha az 
elkövetőnek az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné. Az 
Európai Unió tagállamának állampolgára és annak családtagja végleges hatállyal nem 
utasítható ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Btk. 82. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a Btk. 82. § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 /2. § A Btk. 82. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A bíróság az ítéletben rendelkezhet arról, hogy az elítélt feltételes szabadságra 
bocsátása esetén pártfogó felügyelet alatt áll; a bíróság az ítéletében a külön magatartási 
szabályokat is meghatározhatja." 
 

T/16127/76/2, /7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 65. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Btk. 82. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Btk. 82. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelet tartama azonos a 
feltételes szabadság, a próbaidő és a vádemelés elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt 
év." 
 

T/16127/76/1., /7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 65. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslatot új 3. §-sal – a Btk. 82/A. §-át és a 
119. § (2)-(3) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § (1) A Btk. a következő 82/A. §-sal egészül ki:
 
 „82/A. (1) A bíróság a 82. §-ban foglaltakon kívül kivételesen, a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése érdekében elrendelheti a pártfogó felügyeletét annak az elítéltnek is, 
aki a szabadságvesztést kitöltötte. 
 
 (2) Az (1) bekezdés alapján elrendelt pártfogó felügyelet legrövidebb tartama egy év, 
leghosszabb tartama két év. A bíróság a pártfogolt magatartásától függően a magatartási 
szabályokat módosíthatja, vagy a pártfogó felügyelet tartamát meghosszabbíthatja, illetőleg a 
pártfogó felügyeletet megszüntetheti, mielőtt a tartama letelt. A pártfogó felügyelet tartama a 
meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a két évet.” 
 
 (2) A Btk. 119. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § 
eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja: 
 
 „(2) A bíróság kivételesen, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében 
elrendelheti a javítóintézetből véglegesen elbocsátott elítélt pártfogó felügyeletét. 
 
 (3) Az (1) bekezdés alapján elrendelt pártfogó felügyelet legrövidebb tartama egy év, 
leghosszabb tartama két év. A bíróság a pártfogolt magatartásától függően a magatartási 
szabályokat módosíthatja, vagy a pártfogó felügyelet tartamát meghosszabbíthatja, illetőleg a 
pártfogó felügyeletet megszüntetheti, mielőtt a tartama letelt. A pártfogó felügyelet tartama a 
meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a két évet.”" 
 

T/16127/76/4., /5., /6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 61., 63., 64. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Btk. 137. § 
2. pontja e) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § (1) A Btk. 137. §-a 2. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /közfeladatot ellátó személy:// 
 
 "e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő vagy a jogi képviselő, [és] a 
szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó," 
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Indokolás: Lásd a T/16127/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 195. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "4. § A Btk. 195. §-a a következő (4) [és (5)] bekezdéssel egészül ki: 
 
 „[(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a 
kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy 
fenntartását végrehajtási bírság kiszabását követően is akadályozza, vétséget követ el, és 
egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő.] 
 
 [(5)] (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiskorú gondozására, nevelésére vagy 
felügyeletére köteles személynek kell tekinteni a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve 
gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt, ha a kiskorúval közös 
háztartásban vagy egy lakásban él.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 195. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Btk. 195. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett 14. életévét be nem 
töltött kiskorú és a 14. életévét be nem töltött kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy 
közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását végrehajtási bírság kiszabását követően is 
akadályozza, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 
vagy pénzbüntetéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 195. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Btk. 195. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a 
kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását 
[végrehajtási bírság] a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság 
kiszabását követően is akadályozza, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 195. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Btk. 195. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a 
kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását 
végrehajtási bírság kiszabását követően is szándékosan akadályozza, vétséget követ el, és egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13.  Dr. Dávid Ibolya, valamint Lezsák Sándor képviselők a törvényjavaslat 5. §-
ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "5. § [(1) A Btk. 197. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha/ 
 
 „a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,” 
 
 (2) A Btk. 197. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) 
pontja szerinti erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.” 
 
 (3) A Btk. 198. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha/ 
 
 „a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik 
életévét nem töltötte be,” 
 
 (4) A Btk. 198. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) 
pontja szerinti szemérem elleni erőszak a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is 
minősül.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/59. számú és a T/16127/61. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 5. § (1)-(3) bekezdésének – a 
Btk. 197. § (2) bekezdés b) pontját, a 197. § (3) bekezdését, a 198. § (2) bekezdés b) 
pontját, valamint a 198. § (3) bekezdését érintően – a következő módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) A Btk. 197. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha/ 
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 „a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 
közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
 
 b) a sértett a tizenkettedik életévét betöltött kiskorú,” 
 
 (2) A Btk. 197. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) 
vagy b) pontja szerinti erőszakos közösülés a (2) bekezdés [b)] c) vagy [c)] d) pontja szerint is 
minősül.” 
 
 (3) A Btk. 198. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha/ 
 
 „a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 
fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte 
be, 
 
 b) a sértett a tizenkettedik életévét betöltött kiskorú,” 
 
 (4) A Btk. 198. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) 
vagy b) pontja szerinti szemérem elleni erőszak a (2) bekezdés [b)] c) vagy [c)] d) pontja 
szerint is minősül.”" 
 

Megjegyzés: A módosítási szándék szerint a törvényjavaslat 5. § (1) és (3) bekezdése felvezető szövegét is 
pontosítani kell. 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/67. számú és a T/16127/68. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-át új címmel kiegészíteni 
javasolja: 
 

"7. § 
 

Visszaélés atomenergia alkalmazásával" 
 

Megjegyzés: Mivel a törvényjavaslat a hatályos Btk.-t módosítja, ezért az indítványnak is a Btk. 264. § előtti 
alcím módosításáról kellene rendelkeznie. 
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Indokolás: Lásd a T/16127/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 264. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
   
 /7. § A Btk. 264. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Aki az emberi egészségre, [illetve] a környezetre veszélyes radioaktív anyagot 
[vagy készítményt jogosulatlanul előállít,] megszerez, tart, kezel, forgalomba hoz, 
feldolgoz, készítményt jogosulatlanul előállít, vagy [egyébként] más módon felhasznál, 
tartására nem jogosult személynek átad, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország 
területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 264. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Btk. 264. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Aki az emberi egészségre, illetve a környezetre veszélyes radioaktív anyagot vagy 
készítményt jogosulatlanul előállít, megszerez, tart, kezel, forgalomba hoz, feldolgoz vagy 
egyébként felhasznál, tartására nem jogosult személynek átad, az országba behoz, onnan 
kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 264. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Btk. 264. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Aki az egészségre, [illetve] a környezetre veszélyes radioaktív anyagot vagy 
készítményt jogosulatlanul előállít, megszerez, tart, kezel, forgalomba hoz, feldolgoz vagy 
egyébként felhasznál, tartására nem jogosult személynek átad, az országba behoz, onnan 
kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 264. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Btk. 264. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Aki az egészségre, illetve a környezetre veszélyes radioaktív anyagot vagy 
készítményt jogosulatlanul előállít, megszerez, tart, kezel, forgalomba hoz, feldolgoz vagy 
[egyébként] más módon felhasznál, tartására nem jogosult személynek átad, az országba 
behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet 
a Gazdasági biz. és a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért
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20.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-át új címmel kiegészíteni 
javasolja: 
 

"8. § 
 

Környezetkárosítás" 
 

Megjegyzés: Mivel a törvényjavaslat a hatályos Btk.-t módosítja, ezért az indítványnak is a Btk. 280. § előtti 
alcím módosításáról kellene rendelkeznie. Jelen esetben az indítvány szó szerint megegyezik a hatályos 
törvény szövegével. 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-át új címmel kiegészíteni 
javasolja: 
 

"8. § 
 

Környezetveszélyeztetés" 
 

Megjegyzés: Mivel a törvényjavaslat a hatályos Btk.-t módosítja, ezért az indítványnak is a Btk. 280. § előtti 
alcím módosításáról kellene rendelkeznie. 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "280. § (1) Aki a [földet] talajt, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok 
összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon" 
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 /bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

T/16127/21., /51., /55. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32., 52., 56. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, [valamint azok összetevőit] 
vagy azok egyes elemeit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon" 
 
 /bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "280. § (1) Aki a [földet] talajt, a levegőt, a vizet, az élővilágot, [valamint azok 
összetevőit] vagy azok egyes elemeit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon" 
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 /bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

T/16127/24., /52., 56. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 53., 57. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit 
jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon/ 
 
 "b) olyan mértékben károsítja, hogy annak korábbi természetes [vagy korábbi] 
állapota csak beavatkozással állítható helyre," 
 
 /bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

T/16127/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 26. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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26.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit 
jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon/ 
 
 "c) olyan mértékben károsítja, hogy annak korábbi természetes [vagy korábbi] 
állapota nem állítható helyre," 
 
 /bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

T/16127/18. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (1) bekezdése 
befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit 
jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon/ 
 
 "bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban 
meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben [két] öt évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Aki ózonréteget károsító anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az 
ország területére behoz, [onnan] kivisz, vagy azt forgalomba hozza, bűntettet követ el, és 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

29.  Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Aki ózonréteget károsító anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket a 
személyes használatra szolgáló mennyiség kivételével az ország területére behoz, onnan 
kivisz, vagy azt forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

30.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés 
a) pontja, illetve a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával, a károk helyreállításával, vagy pénzbüntetéssel, az (1) bekezdés b) pontja esetén 
két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, c) pontja 
esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
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Indokolás: Lásd a T/16127/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés első és második fordulata 
esetén az elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése 
korlátlanul enyhíthető, ha az első fokú ítélet meghozataláig a cselekménye által bekövetkezett 
veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezetet [helyreállítja] a 
károkozás előtti állapotba hozza." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) E § alkalmazásában szennyezés: a [föld] talaj, a levegő, a víz, az élővilág, 
valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási 
határértéket meghaladó terhelése." 
 

T/16127/20., /51., /55. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 52., 56. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) E § alkalmazásában szennyezés: a [föld] talaj, a levegő, a víz, [az élővilág,] 
valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási 
határértéket meghaladó terhelése." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) E § alkalmazásában szennyezés: a [föld] talaj, a levegő, a víz, [az élővilág,] 
valamint azok [összetevői] alkotóelemeinek jogszabályban vagy hatósági határozatban 
megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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35.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 280. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) E § alkalmazásában szennyezés: a [föld] talaj, a levegő, a víz, az élővilág, 
valamint azok [összetevői] alkotóelemeinek jogszabályban vagy hatósági határozatban 
megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése." 
 

T/16127/28., /52., 56. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24., 53., 57. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új címmel kiegészíteni 
javasolja: 
 

"9. § 
 

Természetkárosítás" 
 

Megjegyzés: Mivel a törvényjavaslat a hatályos Btk.-t módosítja, ezért az indítványnak is a Btk. 281. § előtti 
alcím módosításáról kellene rendelkeznie. Jelen esetben az indítvány szó szerint megegyezik a hatályos 
törvény szövegével. 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új címmel kiegészíteni 
javasolja: 
 

"9. § 
 

Természetveszélyeztetés" 
 

Megjegyzés: Mivel a törvényjavaslat a hatályos Btk.-t módosítja, ezért az indítványnak is a Btk. 281. § előtti 
alcím módosításáról kellene rendelkeznie. 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (1) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 281. § (1) Aki/ 
 
 "b) védett élő szervezet egyedeit, [feltéve, hogy azok külön jogszabályban 
meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett 
élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,]" 
 
 /jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, 
az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet 
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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39.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (1) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 281. § (1) Aki/ 
 
 "c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelet[e]ének A és B 
melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét" 
 
 /jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, 
az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet 
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (1) bekezdése 
c) pontjának és befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 281. § (1) Aki/ 
 
 "c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelet[e]ének A és B 
melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét 
 
 jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, [onnan] 
kiviszi, az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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41.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (2) bekezdése 
b) pontja 3. alpontjának és befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki/ 
 
 "b) védett 
 
 1. természeti területet, 
 
 2. barlangot, 
 
 3. élő szervezetek [élet]közösségét, vagy azok élőhelyét 
 
 jogellenesen jelentős mértékben – helyreállíthatatlanul – megváltoztatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (3) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha/ 
 
 "b) a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítás az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges 
madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti 
terület, barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős, – helyre 
nem állítható – károsodását vagy megsemmisülését okozza." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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43.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (5) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:/ 
 
 "b) az élő szervezetek [keresztezéseként és] kereszteződéseként létrejött egyed," 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (5) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:/ 
 
 "c) az élő szervezet egyedének [származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult 
élőlényt, valamint annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét] és az elpusztult 
élőlénynek bármely részét – kivéve az élelmiszerként vagy élelmiszer összetevőként 
felhasznált részeit, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak 
valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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45.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (5) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:/ 
 
 "c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, 
valamint annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy 
készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből 
származó összetevőt tartalmaz – kivéve az élelmiszereket és azok összetevőit." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

46.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Btk. 281. § (5) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Btk. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:/ 
 
 "c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, 
valamint annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy 
készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből 
származó összetevőt tartalmaz – kivéve az élelmezési célokat szolgáló származékokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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47.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. §-át 
megelőző alcímének a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép:/ 

 
"A hulladékgazdálkodás [rendjének] megsértése" 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. §-át 
megelőző alcímének a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép:/ 

 
"A hulladékgazdálkodási rend[jének] megsértése" 

 
Indokolás: Lásd a T/16127/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

49.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (1) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép: 

 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

 
 281/A. § (1) Aki/ 
 
 "a) [arra a célra] hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez," 
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 /és ezzel a földet, vizet, levegőt, élővilágot vagy azok összetevőit közvetlenül 
veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

50.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (1) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép: 

 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

 
 281/A. § (1) Aki/ 
 
 "a) [arra] a [célra] hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez," 
 
 /és ezzel a földet, vizet, levegőt, élővilágot vagy azok összetevőit közvetlenül 
veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (1) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép: 

 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 
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 281/A. § (1) Aki/ 
 
 "b) engedély nélkül vagy [az engedély kereteit túllépve] nem az engedélyben 
rögzített feltétele szerint hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes 
tevékenységet végez," 
 
 /és ezzel a földet, vizet, levegőt, élővilágot vagy azok összetevőit közvetlenül 
veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (1) 
bekezdése befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép: 

 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

 
 281/A. § (1) Aki/ 
 
 "és ezzel a [földet] talajt, vizet, levegőt, élővilágot vagy azok összetevőit közvetlenül 
veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

T/16127/20., /21., /55. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 32., 56. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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53.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (1) 
bekezdése befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép: 

 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

 
 281/A. § (1) Aki/ 
 
 "és ezzel a [földet] talajt, vizet, levegőt, és azok alkotóit, valamint az élővilágot [vagy 
azok összetevőit] közvetlenül veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

T/16127/28., /24., /56. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24., 35., 57. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím 
és rendelkezés lép:/ 

 
 "(2) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott bűncselekményt veszélyes [hulladékra] hulladékkal követik el." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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55.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Btk. 281/A. § (5) 
bekezdését új a)-b) ponttal kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § 
eredeti szövege c) pont jelölést kapja): 
 
 /10. § A Btk. 281/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és 
rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) E § alkalmazásában 
 
 a) hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott kategóriák 
valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, melytől birtokosa megválik vagy megválni köteles; 
 
 b) veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben felsorolt 
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket 
tartalmazó, eredete, összetétele vagy koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre 
kockázatot jelentő hulladék ; 
 
 c) hulladékkezelési tevékenység: a hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló 
törvényben meghatározott gyűjtése, begyűjtése, szállítása – ideértve az országba történő 
behozatalt, kivitelt, valamint az ország területén történő átvitelt –, előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Btk. 286/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Btk. 286/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A 280. § és a 281/A. § alkalmazásában [földön] talajon, levegőn, vízen, 
élővilágon, valamint ezek összetevőin a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni." 
 

T/16127/20., /21., /51. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 32., 52. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

57.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Btk. 286/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Btk. 286/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A 280. § és a 281/A. § alkalmazásában [földön] talajon, levegőn, vízen, ezek 
alkotóin és az élővilágon[, valamint ezek összetevőin] a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni." 
 

T/16127/28., /24., /52. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24., 35., 53. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

58.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésében a Btk. 
289. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /13. § (1) A Btk. 289. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő [az egyéni vállalkozó, valamint a 
számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is], aki jogszabályban 
meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni 
helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését megnehezíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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59.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "22. § [A Btk. 310/A. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 
 
 310/A. § (1) Az a munkáltató, aki  
 
 a) munkaszerződés nélkül, 
 
 b) színlelt szerződéssel  
 
 alkalmazott munkavállalója részére járó személyi jellegű juttatáshoz kapcsolódó, 
a kifizetőt terhelő, az államháztartás valamely alrendszerébe kötelezően előírt közteher-
fizetési kötelezettség teljesítését elmulasztja, ha az elvont adók összege együttesen kisebb 
adóbevétel-csökkenést eredményez, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen nagyobb adóbevétel-
csökkenést eredményez. 
 
 (3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen jelentős adóbevétel-csökkenést 
eredményez. 
 
 (4) A büntetés bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen különösen nagy, vagy ezt 
meghaladó adóbevétel-csökkenést eredményez. 
 
 (5) Az (1)–(4) bekezdés szerint büntetendő, aki a megállapított adó meg nem 
fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti, 
vagy megakadályozza. 
 
 (6) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője nem büntethető, 
ha a vádirat benyújtásáig az adótartozását kiegyenlíti.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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60.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 27. §-ában a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 
1979. évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) 27. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /27. § A Btké. 27. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "Nem valósul meg bűncselekmény, ha 
 
 a) az adócsalás (310. §) és a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 
(310/A. §) esetén az adóbevétel, 
 
 b) a Munkaerőpiaci Alap bevételét biztosító fizetési kötelezettség megsértése (310/A. 
§) esetén a munkaadói, illetve munkavállalói járulék, valamint rehabilitációs vagy 
szakképzési hozzájárulás bevétel, 
 
 c) a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési 
kötelezettség megsértése (310/B. §) esetén a társadalombiztosítási járulék, a baleseti járulék, 
az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, illetőleg a magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
bevétel” 
 
 összegének csökkenése [ötvenezer] kétszázezer forintot nem halad meg." 
 

Megjegyzés: A módosítási szándék szerint a törvényjavaslat 27. § felvezető szövegét is pontosítani kell. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

61.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslatot új 28. §-sal – a büntetések és az 
intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 13. § 
(2)-(4) bekezdését és a 127.§ (4) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "28. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a 13. § a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(2) A szabadságvesztésből véglegesen szabadult személy pártfogó felügyelet alá 
helyezésének elrendelésére a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézetből véglegesen 
elbocsátott személy pártfogó felügyelet alá helyezésének elrendelésére a büntetés-végrehajtási 
intézet, valamint az Intézeti Tanács a szabadulás, illetve a végleges elbocsátás előtt legalább 
kettő hónappal tesz előterjesztést. 
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 (3) A határozat meghozatala előtt a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői 
vélemény beszerzését rendeli el. A pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére a 8. § (2) 
bekezdését kell megfelelően alkalmazni. 
 
 (4) A pártfogó felügyelet meghosszabbítása, illetőleg megszüntetése [Btk. 82/A. § (2) 
bek., Btk. 119. § (3) bek.], valamint a bíróság határozatában előírt magatartási szabályok 
megváltoztatása iránt a pártfogó felügyelő tesz javaslatot a pártfogó működési helye szerint 
illetékes büntetés-végrehajtási bírónak. A magatartási szabályok megváltoztatása iránti 
javaslatnak a pártfogolt kérelme alapján is helye van.” 
 
 (2) A Bv. tvr. 127. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az igazságügy-miniszterrel 
együttesen rendeletben állapítsa meg a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos 
rendőri feladatok végrehajtásának részletes szabályait.”" 
 

T/16127/76/3., /5., /6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 63., 64. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

62.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 28. §-ában a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 45. § (3) bekezdése első mondatának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /28. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 45. §-ának (3) bekezdése 
első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "Védett, illetve fokozottan védett fajnak minősülnek a védett, illetve fokozottan védett 
növényfajok, illetőleg állatfajok kereszteződései és keresztezései [és kereszteződései] 
(hibridjei)." 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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63.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslatot új 29. §-sal – a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 142/B. §-át érintően – kiegészíteni 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "29. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény a következő alcímmel és 
142/B. §-sal egészül ki:
 

,,Pártfogó felügyelet szabályainak megszegése 
 

 142/B. § (1) Az a szabadságvesztésből véglegesen szabadult, illetve javítóintézetből 
véglegesen elbocsátott személy, aki a pártfogó felügyelet szabályait megszegi, százezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség 
hatáskörébe tartozik.”" 
 

T/16127/76/3., /4., /6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 61., 64. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

64.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdése c) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "c) a [büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban:] Bv. tvr.[)] 97. §-a," 
 

T/16127/76/3., /4., /5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 61., 63. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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65.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 29. § (3) bekezdése c) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg módosul/ 
 
 "c) a Bv. tvr. 94. §-a (2) bekezdése második mondata második francia bekezdésében a 
„(97. § (2) bek. a), c)–d) pont)” szövegrész a „(Btk. 82. § ([4]5) bek. a)–d) pont)” szövegre," 
 

T/16127/76/1., /2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 6. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/76/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

66.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 30. §-a helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "30. § [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. §-ának j) pontjában és 7. §-ának k) pontjában a 
„nemzetközi jogi kötelezettség megszegése” szövegrész a „nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése” szövegre, 7. §-ának k) pontjában a „nemzetközileg ellenőrzött termékek és 
technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése” szövegrész a 
„haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős felhasználású termékek és 
technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése” szövegre módosul.] 
 
 (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 5. §-
ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A Nemzetbiztonsági Hivatal/ 
 
 „j) információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni 
erőszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), a 
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. 
§), a közösség elleni igazgatás (Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §), a közveszéllyel 
fenyegetés (Btk. 270/A. §) és a haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős 
felhasználású termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 
287. §) bűncselekményekre vonatkozóan;" 
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 (2) Az Nbtv. 7. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A Katonai Biztonsági Hivatal/ 
 
 „k) működési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a 
közveszélyokozás (Btk. 259. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), 
a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §), a 
rémhírerjesztés (Btk. 270. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A. §), és a haditechnikai 
eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős felhasználású termékek és technológiák 
forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §) bűncselekményekre 
vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bűncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alkotmányos feladatainak végrehajtását;" 
 
 (3) Az Nbtv. 36. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja -a jogos védelem és a 
végszükség esetein kívül – lőfegyvert használhat/ 
 
 „b) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása (Btk. 139. §), a rombolás (Btk. 
142. §), a kémkedés (Btk. 147. §), a népirtás (Btk. 155. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), 
a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy 
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §) bűncselekmények 
elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására;"" 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

67.  Dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat 31. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "31. § Az Európai [Unió] Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes 
tagállam[ának] azon állampolgára vagy annak családtagja, akivel szemben a bíróság e 
törvény hatálybalépése előtt hozott jogerős ítéletében végleges hatályú kiutasításról 
határozott, az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tíz év elteltével mentesül a végleges 
hatályú kiutasítás alól." 
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T/16127/73. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16127/73/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 


