
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról T/1917/43 . számon
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1917/44-45 . számú
zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az Alkotmány 57 . §-ának (5) bekezdése alapján az egységes javaslat 89 . §-a
(5) bekezdésének elfogadásához a jelenlévő 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
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
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1 . Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja :

44/1 . Az egységes javaslat 17. §-ában a Btk . 290 . § (1) bekezdése b) pontjához :

/17. § A Btk. 290. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép :

„Csődbűncselekmény/

/290. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá
tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén/

"b) színlelt ügylet kötésével[,] vagy kétes követelés elismerésével,"

44/2. Az egységes javaslat 25. § (3) bekezdésében a Btk. 303/A . § (3) bekezdéséhez :

/(3) A Btk . 303/A . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :/

"(3) Nem büntethető az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a
hatóságnál önként feljelentést tesz[,] vagy ilyet kezdeményez, feltéve, hogy a cselekményt
még nem[,] vagy csak részben fedezték fel ."

44/3. Az egységes javaslat 28. §-ában a Btk. 310/A. § (5) bekezdéséhez :

/28 . § A Btk. 310/A . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(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 ."

44/4. Az egységes javaslat 29. §-ában a Btk . 312 . § (6) bekezdése b) pontjához :

/29 . § A Btk. 312. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép :

„Csempészet/

/(6) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában/

"b) vámbevétel-csökkenés alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak
megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett [bevétel-kiesést]
bevételkiesést"

/kell érteni ./
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44/5. Az egységes javaslat 32. §-ában a Btk. 326 . § (1) bekezdéséhez :

/32. § A Btk. 326. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) Aki csempészetből, lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből,
rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból[,] vagy orgazdaságból származó
dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik,
orgazdaságot követ el ."

44/6. Az egységes javaslat 35. §-ában a Btké. 28 . § b) pontjához :

/35 . § A Btké . 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„28 . § Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha/

"b) az árdrágítást (301 . §) százezer forintot meg nem haladó értékű árura[,] vagy
húszezer forintot meg nem haladó nyereség elérése végett,"

44/8. Az egységes javaslat 55. §-ában a Be . 416 . § (1) bekezdése c) pontjához :

/55 . § A Be . 416 . §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen akkor van helye, hall

"c) a bíróság határozatának meghozatalára a 373 . § (1) bekezdésének I. b) vagy c)
pontjában., illetve II-IV . pontjának valamelyikében meghatározott eljárási szabálysértéssel
került sor,"

44/9. Az egységes javaslat 57. § (2) bekezdésében a Be. 428 . § (2) bekezdéséhez:

/(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 1 . b) vagy c) pontjában., illetve II-IV . 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 ."



lép :

"c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen
megrongál, elvisz[,] vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét
élettevékenységében jelentős mértékben zavar,"

/[százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .11

44/11 . Az egységes javaslat 82. §-ában az Szty. 159 . § b) pontjához :

/82. § Az Szty . 158 . és 159 . §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :/

/159. § A 158 . § alkalmazásában/

"b) vámbevétel-csökkenés alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak
megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett [bevétel-kiesést]
bevételkiesést"

/kell érteni ./

Indokolás : Lásd a T/1917/44/1-6 . és 18-11 . számú módosító
javaslat indokolását .
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44/10. Az egységes javaslat 80. §-ában az Szty. 147. § (1) bekezdéséhez :

/80. § Az Szty. 147. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés

[Aki/l

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

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 52. §-ában a Be. 399. § (2) bekezdése
a) pontjához :

/52. § A Be. 399. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

„(2) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a
másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a másodfokú ítélet meghozatalára/

"a) a 373 . § (1) bekezdésének II[-], vagy 111. pontj[ában] a valamelyikében
meghatározott valamely eljárási szabálysértéssel,"

Indokolás : Lásd a T/1917/44/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

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



5

3 . Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 74-75. § felvezető szövegének
a következő módosítását javasolja :

"74 . § A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995 . évi CVI1. törvény
(Bvsz. tv .) a következő 14/A . §-sal egészül ki:"

"75 . § (1) A [büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995 . évi CVII. törvény
(]Bvsz . tv.[)] 16 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :"

Indokolás : Lásd a T/1917/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 89 . § (4) bekezdése a), d) és h) pontjaihoz :

/(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/

"a) a Btk. 5 . §-ában az „igazságügyminiszter" szövegrész, az „igazságügyért felelős
miniszter" szövegre, 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"] „egészségügyi miniszter" szövegrész, „egészségügyért felelős"
szövegre, 286 . §-ában a „fegyvercsempészet" szövegrész a „haditechnikai termékkel és
szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés" szövegre,"

"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
„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,



/módosul ./
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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 j) pontjában az [„egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel"]
„egészségügyi 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,"

"h) a Bv. tvr . 60. §-ának (3) bekezdésében a „szolgálat megyei (fővárosi) hivatalát"
szövegrész helyébe a „szolgálatot" szöveg, 83 . §-ának (1) bekezdésében az „Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben" szövegrész „igazságügyi megfigyelő és
elmegyógyító intézetben" szövegre,"

Indokolás : Lásd a T11917/44112 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke
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