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Módosító javasla t

T/6218/ . . .

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a közrend ,
valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egye s
törvénymódosításokról szóló T/6218 . sz. törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslato t

terjesztem elő .

1 . A Javaslat 2.§-ának az alábbi módosítását javasolom :

2 . §

(1) A Btk. 174/B. §-ának (1) bekezdése és azt megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés és alcím lép :

„Közösség tagja elleni erőszak

174/B. § (1) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz, vagy a lakossá g
egyes csoportjaihoz tartozása, vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, illet őleg erőszakkal vagy
fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elt űrjön, bűntettet követ
el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

(2) A Btk. 174/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Aki a közösség tagja elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

(3) A Btk. 183/A.&-a a következ ő második bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűlega
eredeti szövege az (1) bekezdés megjelölést kapja :
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„(2) A 174/B.§ alkalmazásában a lakosság egyes csoportjai : az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 8 . §-ában meghatározott
tulajdonságok alapján csoportosítható személyek .

Indokolás

A „lakosság egyes csoportjai” kategóriát az AB már korábban is vizsgálta a közösség ellen i
izgatás törvényi tényállásával kapcsolatban, és ennek definícióját a 30/1992 . (V. 22.) AB
határozatban a következőképpen adta meg: „E mögött az eltérő nézetrendszer (párttagok ,
egyesületek, mozgalmak stb . résztvevői) vagy egyéb, tulajdonképpen bármely ismérv szerin t
elkülönülő személyek védelmének szándéka húzódik meg .” Az előterjesztés által alkalmazott
megoldásnál talán szerencsésebb egy keretdiszpozíciót létrehozva, az egyenl ő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 8 . §-ára utalni, amely a)—
t) pontjaiban — ugyan itt sem kimerítő jelleggel — konkrétabban felsorolja, milye n
tulajdonságok is tartozhatnak ebbe a körbe .

Nyilvánvaló módon ezen tulajdonságok zárt taxációja a folyamatosan változó társadalmi-
kulturális környezet miatt lehetetlen . Azonban éppen ennél a módosítani kívánt tényállásnál a
„nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozás” jelent egy olyan minőségi többletet, amel y
indokolttá teszi az e csoportokhoz tartozók ellen, kifejezetten a csoporthoz tartozásuk miat t
elkövetett bántalmazás, illet ő leg kényszerítés büntethetővé tételét . Ez a fajta, külön törvényi
tényállás megalkotására okot adó többlet meglehet az esélyegyenlőségről szóló törvény 8 . §-
ában felsorolt tulajdonságok esetében is .

Önmagában a „lakosság egyes csoportjaihoz tartozás” kitétel olyan mértékben tágítja ki a
tényállást, hogy így az már alig különböztethető meg és emelhető ki az alapul szolgáló
törvényi tényállástól . A lakosság valamilyen csoportjához ugyanis bizonyosan minden
személy tartozik (a „szemüvegesek”, a „kerékpárral közlekedők” vagy esetleg a
„dohányzók") .

Annak a többlet-elemnek a megléte pedig, amit jelenleg a Btk . most hatályos szövege pl. a
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozás esetében védelmez, az említett kategóriá k
esetében (pl . biciklisek) nem feltétlenül igazolható . Minden bizonnyal itt a bírói gyakorlatnak
kell majd úttörő szerepet betöltenie, nehezen megfogható, teljes mértékben diszkrecionálisan
értelmezhető fogalmakba kapaszkodva.

Erre figyelemmel javasoljuk a „lakosság egyes csoportjaihoz tartozás” tényállási eleméne k
konkretizálását.

Budapest, 2008 . október 10 .

Herény,ároly
MDF
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