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T/1917/40. 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

 
 

Ifjúsági, szociális 
és családügyi bizottságának 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi 
tárgyú törvények módosításáról benyújtott T/1917. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: 

Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági és 

informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti 

bizottsága (továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 

(továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint a Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban: 

Kulturális bizottság) megvitatta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és 
más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról T/1917. számon beterjesztett 

törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1917/2-13. és 16-37. számú módosító 

javaslatokat. 
 
 Dr. Bárándy Gergely képviselő a T/1917/2., /3. és /27. számú módosító indítványait 
visszavonta! 
 
 A T/1917/35. számú módosító javaslat (az ajánlás 18. pontja) az Alkotmányügyi 
bizottság döntése szerint nem házszabályszerű! 
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 Az Előterjesztő a benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 40/A. §  
(4) bekezdésében foglaltak alapján a törvényjavaslat 90. § (4) bekezdésének és az 
ahhoz benyújtott módosító javaslatoknak az elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „ igen” szavazata szükséges. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Btk.:  a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
 Be.: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
 Bv. tvr.:  a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 
 Btké.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 
 Sztv.: a szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény 
 
 
 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. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Btk. 46. §  

(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 46. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Életfogytig tartó szabadságvesztés [kiszabása esetén] büntetés végrehajtása során 
az (1) bekezdés nem alkalmazható." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

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

 
 
 

2.  Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Btk. 77. §  
(1) bekezdése d) pontját módosítani és új e) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /3. § A Btk. 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [El kell kobozni azt a dolgot,]/ 
 
 "d) amelyre a bűncselekményt elkövették, [vagy a bűncselekmény befejezését 
követően e dolog elszállítása céljából használtak.] 
 
 e) amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából 
használtak, feltéve, hogy ez az elkövetőre vagy a tulajdonosra nem jelent a bűncselekmény 
súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

3.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Btk. 77. §  
(1) bekezdése d) pontját módosítani és új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /3. § A Btk. 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [El kell kobozni azt a dolgot,]/ 
 
 "d) amelyre a bűncselekményt elkövették[, vagy a bűncselekmény befejezését 
követően e dolog elszállítása céljából használtak].” 
 
 „(2) Elkobozásnak lehet helye arra a dologra nézve, amelyet a bűncselekmény 
befejezését kővetően e dolog elszállítása céljából használtak, feltéve, hogy ez az elkövetőre 
vagy a dolog tulajdonosára nem jelent a bűncselekmény súlyával arányban nem álló, 
méltánytalan hátrányt.”" 
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Indokolás: Lásd a T/1917/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

4.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 202/A. §  
(2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /7. § A Btk. a következő 202/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "202/A. § [(1)] Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás 
fejében közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 [(2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt üzletszerű kéjelgésre 
felhív, az (1) bekezdés szerint büntetendő.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

5.  Soltész Miklós és dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 8. §-a bevezető 
szövegének és (1) bekezdésének módosítását és (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "8. § A Btk. [204.] 195/A. §-a [és alcíme] helyébe a következő [alcím és] rendelkezés 
lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés 
 
 [204.] 195/A. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy 
személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 (2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf 
felvételt kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
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 (3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf 
felvételt készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 (4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki pornográf jellegű műsorban tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyt vagy személyeket szerepeltet. 
 
 (5) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)-(4) 
bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
 
 (6) [Nem büntethető, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy 
tart pornográf felvételt Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét 
meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az elkövető 
hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
alatt áll.]  Ha a bűncselekmény sértettje az elkövető hozzátartozója, avagy az elkövető 
nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, akkor az elkövető az (1) 
bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetése esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén 
két évtől nyolc évig, a (3) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 
 (7) E § alkalmazásában 
 
 a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel, 
 
 b) pornográf felvétel: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal kifejező, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló ábrázolás, 
 
 c) pornográf jellegű műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés.”" 
 

T/1917/30/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 30. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/30/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Honvédelmi biz. nem támogatja 
- az Ifjúsági  biz. nem támogatja 
- a Kulturális  biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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6.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. §-át  
új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 
 "(6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket pornográf 
felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget követ el, és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő." 
 

Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén (2007. március 5-én) dr. Bárándy Gergely képviselő kérte a 
T/1917/31. számú módosító indítványának három önálló pontban történő feltüntetését. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

7.  Dr. Sándor Klára és Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában 
a Btk. 204. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 
 "[(6) Nem büntethető, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy 
tart pornográf felvételt Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét 
meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az elkövető 
hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
alatt áll.] 
 
 [(7)] (6) E § alkalmazásában 
 
 a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel, 
 
 b) pornográf felvétel: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal kifejező, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló ábrázolás, 
 
 c) pornográf jellegű műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/26. számú és a T/1917/29. számú 
módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
- a Kulturális  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Alkotmányügyi biz. ülésén nem ért egyet 
az Emberi jogi, a Honvédelmi, az Ifjúsági  
és a Kulturális biz. ülésén egyetért 

 
 

8.  Dr. Szili Katalin  képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § 
(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezést és (7) bekezdését módosítani javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 
 "[(6) Nem büntethető, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy 
tart pornográf felvételt Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét 
meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az elkövető 
hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
alatt áll.]  
 
 (6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket pornográf 
felvételen megjelenít, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget 
követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő. 
 
 (7) E § alkalmazásában 
 

 a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel, 
 

 b) pornográf felvétel: az olyan felvétel, a nemiséget súlyosan szeméremsértő 
nyíltsággal [kifejező], célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló [ábrázolás] módon 
ábrázolja, 
 

 c) pornográf jellegű műsor: a nemiség[et] súlyosan szeméremsértő nyíltsággal 
[ábrázoló] való, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvéssel történő 
megjelenítése." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
- a Kulturális  biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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9.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 

 "(6) [Nem büntethető,] A büntetés korlátlanul enyhíthető, különös méltánylást 
érdemlő esetben mellőzhető is azzal szemben, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra 
készít vagy tart pornográf felvételt, avagy ilyen személyt pornográf felvételen való 
szereplésre felhív. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét 
meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az elkövető – a házastársat, az 
élettársat és a jegyest kivéve – hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, 
gondozása vagy gyógykezelése alatt áll." 
 

Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén (2007. március 5-én) dr. Bárándy Gergely képviselő kérte a 
T/1917/31. számú módosító indítványának három önálló pontban történő feltüntetését. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Ifjúsági  biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

10.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 
 "(6) [Nem] Magánindítványra, az (1) bekezdés szerint büntethető, aki tizennegyedik 
életévét meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről annak 
beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt, kivéve ha ezzel 
összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy az elkövető hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, 
felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Ifjúsági  biz. egyharmada sem támogatja 
- a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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11.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. §  
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/ 
 
 "(7) E § alkalmazásában 
 
 a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel, 
 
 b) pornográf felvétel: az olyan felvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő 
nyíltsággal [kifejező], célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló [ábrázolás] módon 
ábrázolja, 
 
 c) pornográf jellegű műsor: a nemiség[et] súlyosan szeméremsértő nyíltsággal 
[ábrázoló], célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvéssel való megjelenítése." 
 

Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén (2007. március 5-én) dr. Bárándy Gergely képviselő kérte a 
T/1917/31. számú módosító indítványának három önálló pontban történő feltüntetését. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

12.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában a Btk. 263/A. §-át  
új (1) bekezdéssel kiegészíteni és (3) bekezdése bevezető szövegét módosítani javasolja: 
 
 "12. § A Btk. 263/A. §-ának [(2)](1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 (1) Aki 
 
 a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart, vagy forgalomba 
hoz, 
 
 b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére 
vonatkozó engedély kereteit túllépi, 
 
 c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 
bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 
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 "(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén [öt évtől tíz]  két évtől nyolc évig, a (2) 
bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
 

 a) üzletszerűen, 
 

 b) bűnszövetségben 
 

 követik el." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

13.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésében a Btk. 289. 
§ (3) és (5) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § (1) A Btk. 289. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) Aki a felszámolás elrendelését követően a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló törvényben előírt beszámoló-készítési, könyvvezetési vagy egyéb tájékoztatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel a felszámolási eljárás eredményes lefolytatását 
részben vagy egészben meghiúsítja, [vétséget] bűntettet követ el, és [két]  három évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
 (4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) 
bekezdésben meghatározott cselekmény 
 
 a) az adott üzleti évet érintően a számvitelről szóló törvény szerinti megbízható és 
valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy 
 
 b) az adott üzleti évet érintően a vagyoni helyzet áttekintését, illetőleg ellenőrzését 
meghiúsítja. 
 
 (5) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (3) és a (4) bekezdés 
esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a cselekményt pénzügyi intézmény, biztosító, 
befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-
kezelő, tőzsdei, elszámolóházi vagy központi értéktári tevékenységet végző szervezet, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vagy magánnyugdíjpénztár körében követik el." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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14.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának – a Btk. 289/A. §-át 

érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[17. § A Btk. a következő alcímmel és 289/A. §-sal egészül ki: 
 

„Könyvvizsgálói kötelességszegés 
 

 289/A. § A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló törvény hatálya alá tartozó könyvvizsgáló, aki a számvitelről szóló törvény szerinti 
könyvvizsgálói tevékenység keretében vizsgált gazdálkodó szervezetről könyvvizsgálói 
jelentésében, a szakmai szabályok megszegésével valótlan tény, vagy valós tény 
megtévesztésre alkalmas módon történő állításával a gazdálkodó szervezet vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megtévesztésre alkalmas jelentést ad, vétséget követ el, 
és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő.”] " 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

15.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Btk. 299. §  
(1) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § A Btk. 299. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: 
 

„Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása/ 
 
 "299. § (1) [Aki]  A gazdálkodó szervezet vezető állású személye, aki közreműködik 
abban, hogy 
 
 a) a gazdálkodó szervezet a székhelyén (telephelyén, fióktelepén) ne legyen fellelhető, 
vagy 
 
 b) közhitelű nyilvántartásba olyan személy kerüljön a gazdálkodó szervezet 
képviseletére jogosult személyként bejegyzésre, akinek lakóhelye (tartózkodási helye) 
ismeretlen, vagy ismeretlennek minősül, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő." 
 

T/1917/20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

16.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében  
a Btk. 300/F. § (2) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Btk. 300/F. §-a (2) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "A 298/A. §, 298/B. § 299. § és a 299/B. § alkalmazásában vezető állású személy:" 
 
 /[a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja,]/ 
 

T/1917/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

17.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 27. §-ában a Btk. 303/B. §  
(2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /27. §A Btk. 303/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "303/B. § [(1)] Aki a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, vétséget követ el, és két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 [(2) Aki az (1) bekezdésben említett bejelentési kötelezettségének gondatlanságból 
nem tesz eleget, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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18.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslatot új 33. §-sal – a Btk. 
324/B. §-át és a 333. § 2. pontját érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "33. § (1) A Btk. a következő 324/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel 
egészül ki: 
 

„Falfirka elhelyezése 
 
 324/B. § (1) Aki közterületen, idegen vagyontárgyon, így különösen az ott található 
építményen, épületen, műtárgyon valamint közterületi berendezési tárgyon – tulajdonosának 
engedélye nélkül – falfirkát helyez el, és ezzel kárt okoz, vétséget követ el. 
 
 (2) A büntetés vétség miatt közérdekű munka, vagy pénzbüntetés, ha a falfirka 
elhelyezése 
 
 a) kisebb kárt okoz, 
 
 b) szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okoz, különösen, ha visszaesőként, 
vagy csoportosan vagy bűnszövetségben követi el. 
 
 (3) Bűntett miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki 
 
 a) nagyobb kárt okoz, 
 
 b) kulturális javak sérelmére, művészeti alkotáson illetve nemzeti kulturális örökség, 
valamint a világörökség részét képező ingatlanra követi el. 
 
 (4) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki 
 
 a) jelentős kárt okoz, 
 
 b) kulturális javak, illetve nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség részét 
képző ingatlanra különös visszaesőként, csoportosan vagy bűnszövetségben követi el.” 
 
 (2) A Btk. 333. §-ának 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /333. § E fejezet alkalmazásában/ 
 
 „2. Falfirka (graffiti): festékszóróval, filctollal, vagy bármilyen más felületképző 
anyaggal létrehozott képi, grafikus, vagy szöveges felület bevonat, amely nem szükséges az 
építmény, műtárgy rendeltetésszerű használatához.”" 
 

Az Alkotmányügyi  bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a 
módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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19.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 36. §-ában a Btké. 28. §  
d)-g) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § A Btké. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "28. § Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha 
 
 a) a rossz minőségű termék forgalomba hozatalát (292-293. §), az áru hamis 
megjelölését (296. §) százezer forintot meg nem haladó értékre, 
 
 b) az árdrágítást (301. §) százezer forintot meg nem haladó értékű árura, vagy húszezer 
forintot meg nem haladó nyereség elérése végett, 
 
 c) a csempészetet (312. §) százezer forintot meg nem haladó vámbevétel-csökkenést 
okozva, 
 
 d) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést [húsz]tízezer forintot meg 
nem haladó kárt [313/C. § (2) bek. I. ford.] okozva, 
 
 e) a lopást (316. §), a sikkasztást (317. §), a jogtalan elsajátítást (325. §) és az 
orgazdaságot (326. §) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó értékre, 
 
 f) a csalást (318. §) és a rongálást (324. §) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó kárt 
okozva, 
 
 g) a hűtlen kezelést (319. §) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt 
okozva 
 
 követik el." 
 

T/1917/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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20.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslatot 49. §-a helyébe  

– a Be. 196. §-át érintően – a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "49. § A Be. 196. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [„196. § (1) Az, akit az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása érint – ha e törvény kivételt nem tesz –, az intézkedéstől, 
illetve az intézkedés elmulasztásától számított nyolc napon belül panasszal élhet. 
 
 (2) A nyomozó hatóság vagy az ügyész intézkedésének elmulasztása miatt 
panasszal akkor lehet élni, ha e törvény az ügyész vagy a nyomozó hatóság részére 
intézkedés megtételére határidőt állapított meg, azonban ez eredménytelenül eltelt. 
 
 (3) Ha a panasz elkésett, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani.”] 
 
 „196. § (1) Akit az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének 
elmulasztása érint, az a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 
 
 (2) Ha e törvény az ügyész vagy a nyomozó hatóság részére intézkedés megtételére 
határidőt állapított meg, az intézkedés elmulasztása miatt akkor lehet panasszal élni, ha a 
határidő eredménytelenül eltelt. 
 
 (3) Nincs helye panasznak a VII .Fejezet VII. Címe szerinti bizonyítási eljárások, a 
nyomozás [170. § (2) bek.] és a feljelentés kiegészítésének elrendelése (172/A. §) miatt, 
valamint a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége során végzett eljárási 
cselekmények (178. §, 178/A. §), a tanú kihallgatása [79. § (1) bek., 181. §], és a 
szaktanácsadó közreműködése (182. §) miatt. 
 
 (4) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt tett, a 
törvényben kizárt vagy elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani. 
 
 (5) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az intézkedést tevő vagy az intézkedést 
elmulasztó, illetve a panaszt elbíráló alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet 
megszüntetése érdekében szükséges és indokolt intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt 
határozat hozatala nélkül értesíti. 
 
 (6) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 195. § rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”" 
 

T/1917/23/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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21.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 50. §-a helyébe  

– a Be. 228/A. §-át érintően – a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "50. § A Be. a következő 228/A. §-sal egészül ki: 
 
 [„228/A. § Az ügyész e fejezet szerinti eljárása során tett intézkedése, illetve 
intézkedésének elmulasztása esetén a 196. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni 
kell.”] 
 
 „228/A. § (1) Akit az ügyész e fejezet szerinti eljárásában tett intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása érint, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal 
élhet. 
 
 (2) Ha e törvény az ügyész részére intézkedés megtételére határidőt állapított meg, az 
intézkedés elmulasztása miatt akkor lehet panasszal élni, ha a határidő eredménytelenül eltelt. 
 
 (3) Az ügyész intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizárt vagy 
elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani. 
 
 (4) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az ügyész, illetve a felettes ügyész 
alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges és 
indokolt intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt határozat hozatala nélkül értesíti. 
 
 (5) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 228. § rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”" 
 

T/1917/23/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

22.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 56. §-ában a Be. 416. §  
(1) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /56. § A Be. 416. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen akkor van helye, ha]/ 
 
 "c) a bíróság határozatának meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének I. b)[,]  vagy c) 
pontjában [vagy] illetve II-IV. [pontjában]  pontjának valamelyikében meghatározott eljárási 
szabálysértéssel került sor," 
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T/1917/12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

23.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 58. § (2) bekezdésében  
a Be. 428. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Be. 428. §-ának – előző bekezdés alapján átszámozott – (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Ha a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozat meghozatalára a 373. § 
(1) bekezdésének I. b)[,]  vagy c), [vagy] illetve II-IV. [pontjában]  pontjának valamelyikében 
meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor, a Legfelsőbb Bíróság a határozatot hatályon 
kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot 
új eljárásra utasítja, illetve az iratokat az ügyésznek megküldi." 
 

T/1917/13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

24.  Dr. Lázár János és Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő a törvényjavaslat  
59. §-ának – a Be. 470. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[59. § A Be. 470. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Katonai büntetőeljárásnak van helye 
 
 a) a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely 
bűncselekmény, 
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 b) a Határőrség hivatásos és szerződéses, továbbá a rendőrség, a büntetés-
végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú 
tagja által elkövetett katonai bűncselekmény, valamint a szolgálati helyen, illetőleg a 
szolgálattal összefüggésben elkövetett más bűncselekmény, 
 
 c) a szövetséges fegyveres erő tagja által belföldön, valamint e személynek a 
Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi 
járm űvön elkövetett, magyar büntető joghatóság alá tartozó bűncselekmény esetén.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/25. számú és a T/1917/34. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

25.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 62. § (2) bekezdésében  
a Be. 580. § (2) bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) A Be. 580. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) bekezdés 
számozása (3) bekezdésre módosul:/ 
 
 "(2) Ha a bíróság a terhelt bűnösségét jogerős határozatában megállapította, 
kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért és a házi őrizetért, ha annak tartama meghaladja a 
jogerősen kiszabott 
 
 a) szabadságvesztés tartamát, 
 
 b) közérdekű munka tartamát, 
 
 c) pénzbüntetés napi tételeinek számát, 
 
 d) javítóintézeti nevelés tartalmát." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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26.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 71. § (2) bekezdésében  
a Bv. tvr. 84/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Bv. tvr. 84/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(4) 
bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésre módosul:/ 
 
 "(2) A beteggel szemben a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. 
törvényben meghatározott kényszerítő eszközök közül kizárólag korlátozott testi kényszer 
(megfogás vagy lefogás) alkalmazható, és csak abban az esetben, ha a betegnek az [IMEI-] 
igazságügyi elmegyógyító és megfigyelő intézetből vagy a felügyelet mellett az intézeten 
kívüli tartózkodása színhelyéről engedély nélküli távozását másként nem lehet 
megakadályozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

27.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslatot új 76. §-sal – a büntetés-
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14/A. §-át érintően – javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "76. § A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény a következő 
14/A. §-sal egészül ki: 
 
 „14/A. § (1) Az előzetes letartóztatást foganatosító és a szabadságvesztés büntetést 
végrehajtó szerv – különösen a külön jogszabály szerinti, a büntetés-végrehajtási intézetbe 
történő befogadás során – ujjnyomatot vehet a befogadott személytől. 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti ujjnyomat vétele kizárólag abból a célból történhet, hogy 
a befogadott személy ujjnyomata a – külön törvény szerinti – daktiloszkópiai nyilvántartásból 
igényelt adatokkal, a személyazonosítás érdekében összevetésre kerüljön. A bv. szerv által 
vett ujjnyomatot a személyazonosítást követően haladéktalanul törölni kell.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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28.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 82. § (1)-(2) bekezdéseiben  
az Sztv. 157. § (1) és (5) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) Az Sztv. 157. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) Aki 
 

 a) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan 
elsajátítást, orgazdaságot, 
 

 b) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást, 
 

 c) [húsz]tízezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést 
 

 követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, százezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
 (2) Az Sztv. 157. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(5) Aki a [húsz]tízezer forintot meg nem haladó lopást mező-, illetőleg 
erdőgazdaságilag hasznosított földön lévő terményre, termékre, illetve haszonállatra, vagy az 
ott elhelyezett felszerelésre, eszközre követi el, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.”" 
 

T/1917/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

29.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 90. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását és új (2) bekezdéssel kiegészítését javasolja: 
 
 "90. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. június 1-jén lép 
hatályba. 
 
 (2) E törvény 2. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/22/1-2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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30.  Soltész Miklós és dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 90. §  
(2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "a) a Btk. 42. §-a (2) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában az „a természet elleni 
erőszakos fajtalanság,”, valamint a „200. § (2)-(3) bek.,” szövegrész, [195/A. §-a és alcíme,] 
213. §-ának a) pontja, 264/C. §-a (3) bekezdésének b) pontja, valamint (6) bekezdése, 287. §-
a, 291/A. §-a és alcíme, 298/C. §-a, 301. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 329/A. §-ának (4) 
bekezdése," 
 

T/1917/30/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1917/30/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Honvédelmi biz. nem támogatja 
- az Ifjúsági  biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

31.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdése  
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti / 
 
 "b) a Be. 150. §-ának (6) bekezdése, a Be. 552. §-ának (1) és (2) bekezdésében a 
„,vagy – ha a külön törvény ilyet meghatároz – az arra való javaslat megtételére” szövegrész," 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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32.  Dr. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdése g) pontjának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1987. 
évi III. törvény 30. §-a, a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi XIII. törvény, a 
büntető jogszabályok módosításáról szóló 1993. évi XVII. törvény 87. §-a, a büntető 
jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi IX. törvény 15. §-a, a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LII. törvény 16. §-a, 21. §-a és 29. 
§-a, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi 
LXXIII. törvény 21. §-a, a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. 
törvény 59. §-a és 71. §-a, a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXX. 
törvény 11. §-a, 13. §-a, 24. §-a és 40. §-ának (3) bekezdése, az új szövetkezetekről szóló 
2000. évi CXLI. törvény 91. §-a, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról szóló 2001. évi CXXI. törvény 23. §-a, 60. §-a, 77. §-a és 84. §-ának (3) 
bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. 
évi LIX. törvény 5. §-ának (2) bekezdése, a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény 84. §-ának (2) bekezdése, 85. §-
ának (2) és (8) bekezdése, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi 
XV. törvény 18. §-a, a büntető jogszabályok módosításáról szóló 2004. évi XL. törvény, a 
büntető jogszabályok módosításáról szóló 2004. évi CXXXI. törvény [20. §-a és] 26-27. §-a, 
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 21. §-a (4) bekezdésének c) pontja," 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

33.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 90. § (3) bekezdése  
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/ 
 
 "a) a Btk. 5. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész, az „igazságügyért felelős 
miniszter” szövegrészre, 33. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a „261. § (2) bekezdés a) 
pont” szövegrész a „261. § (1) bekezdés” szövegre, 42. §-a (2) bekezdése b) pontjának 1. 
alpontjában a „fegyvercsempészet” szövegrész a „haditechnikai termékkel és szolgáltatással, 
illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés” szövegre, a 137. §-a 1. pontjának d) 
alpontjában az „a politikai államtitkár” szövegrész „az államtitkár és a szakállamtitkár” 
szövegre, 227/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész az 
,igazságügyért felelős miniszter” szövegre, 285. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi, 
szociális és családügyi” szövegrész, „egészségügyért felelős” szövegre, 286. §-ában a 
„fegyvercsempészet” szövegrész a „haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős 
felhasználású termékkel visszaélés” szövegre," 
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Indokolás: Lásd a T/1917/8/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

34.  Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 90. § (3) bekezdése  
d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/ 
 
 "d) a Be. 175. §-ának (4) bekezdésében, 200. §-ának (4) bekezdésében, 553. §-ának (3) 
bekezdésében, 554. §-ának (2) bekezdésében, 584. §-ának (2) bekezdésében, 597. §-ának (1) 
bekezdésében, 598. §-ának (2)–(5) bekezdésében, 599. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 604. §-
ának (2) bekezdésében és 604. §-a (5) bekezdésének d) pontjában az „igazságügyminiszter” 
szövegrészek az „igazságügyért felelős miniszter” szövegre, 200. §-ának (3) bekezdésében, 
206/A. §-ának (4) és (6) bekezdésében az „igazságügyminiszteri engedélyhez” szövegrész az 
„igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez” szövegre, 477. §-ának (3) bekezdésében, 604. 
§-ának (3) bekezdésében, 604. §-a (4) bekezdésének b) pontjában és (6)–(7) bekezdésében az 
„igazságügyminiszterrel” szövegrész az „igazságügyért felelős miniszterrel” szövegre, 598. §-
a (1) bekezdésének b) pontjában az „igazságügyminiszterhez” szövegrész az „igazságügyért 
felelős miniszterhez” szövegre, 266. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „Igazságügyi 
Minisztériumnak” szövegrész az „igazságügyért felelős miniszternek” szövegre, 553. §-ának 
(3) bekezdésében és 554. §-ának (2) bekezdésében a „külügyminiszternek” szövegrész a 
„külpolitikáért felelős miniszternek” szövegre, 554. §-ának (1) és (3) bekezdésében a 
„külügyminiszter” szövegrészek a „külpolitikáért felelős miniszter” szövegre, 604. §-a (2) 
bekezdésének b)–d), j), n) pontjában és (7) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” 
szövegrész az „az államháztartásért felelős miniszterrel” szövegre, 604. §-a (2) bekezdésének 
m) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész az „az adópolitikáért felelős 
miniszterrel” szövegre, 604. §-ának (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész az 
„az adópolitikáért felelős miniszter” szövegre, 604. §-a (2) bekezdésének b), c), h), j), m) és 
n) pontjában és (6) bekezdésében a „belügyminiszterrel” szövegrész a „rendészetért felelős 
miniszterrel” szövegre, 604. §-ának (3) és (7) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész a 
„rendészetért felelős miniszter” szövegre, 604. §-a (2) bekezdésének f) pontjában az 
„egészségügyi szociális és családügyi miniszterrel” szövegrész az „egészségügyért felelős 
miniszterrel” szövegre, 604. §-ának (6) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és 
családügyi miniszter” szövegrész az „egészségügyért felelős miniszter” szövegre, 604. §-ának 
(6) bekezdésében a „gyermek-, ifjúsági és sportminiszterrel” szövegrész a „kábítószer-
megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszterrel” szövegre, 
604. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a „honvédelmi miniszter” szövegrész a 
„honvédelemért felelős miniszter” szövegre," 
 

Indokolás: Lásd a T/1917/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
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