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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 .
§-ának (1) bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV . törvény
és más törvények módosításáról szóló T/16127. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjeszti elő -

A törvényjavaslat 10 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

281 /A. § (1) Aki

a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez,
b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve 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 .

(2) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)
bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló
törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el .

(3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1)
bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő .

bizottsági módosító javaslat
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[(4) Az (1) és (3) bekezdés esetén az elkövető nem büntethető, a (2)
bekezdés esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a veszélyt, mielőtt
abból káros következmény származott volna, önként megszünteti .]

[(5)]

	

E § alkalmazásában

a)hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak
minősít, amennyiben alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a
levegő, vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére,

b) 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

A hatályos Btk.-beli tényállás szerint önmagában az emberi életre, testi
épségre, egészségre, vízre, levegőre, talajra, illetve állatokra vagy a növényekre
veszélyt jelentő hulladék jogellenes elhelyezése, illetve más elkövetési magatartások
büntetendő cselekménynek minősülnek, függetlenül attól, hogy az elhelyezésnek (és
más magatartásoknak) van-e eredménye, például bekövetkezik-e az említettek
veszélyeztetése, vagy károsítása .

A törvényjavaslat ezzel szemben azt rendelné büntetni, ha a hulladék
elhelyezését (és más magatartásokat) követően veszélyeztető eredmény is
bekövetkezik, ezzel tulajdonkeppen a törvényjavaslat „hátrébb tolja" a büntetőjogi
felelősséget .

A módosítás indoka az, hogy hasonlóan a hatályos szöveghez önmagában
bizonyos hulladékok elhelyezése (és más magatartások megvalósítása) büntetendő
legyen. Ehhez azonban szükséges meghatározni egy bizonyos szintet, vagyis azt,
hogy mely hulladékok elhelyezése minősüljön bűntettnek . A módosító javaslat ennek
érdekében új értelmező rendelkezést iktat a tényállásba, ami a hulladékgazdálkodási
törvénybeli hulladék fogalomnak egy szűkebb részére utal .

Tekintettel arra, hogy a tényállásban így nem szerepelne eredmény,
szükségtelen az ehhez kapcsolódó büntethetőséget megszüntető ok fenntartása .

Budapest, 2005 . június 22 .
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