
a B&ntet& Törvénykönyvráf szóié 1978. évi IV. törvény módosításáról

A Dintető Törvénykőn~ szóló 1978. évi IV: tőrvény 91 . § '(:1) bekezdésének c} pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a kővetkező, d) ponttal egéasziilki :

[91.' (1) A szabadságvesztés-végrehajtása nemfüggeszthetőfel, ha az el vető] .

,,c) a szándékos biGncselel riényt a. szabadságvesztés végrehajtásának begyezése előtt vagy
felfüggesztésének próbaié alatt követte el,
d) közszereplő vagy hivatalos személy, és a szándékos bűncselekményt közéleti
tevékenysége, vagy leivatása gyakorlása során, illetve azzal ősszedésben követte



Általános indokolás

A politikusbűnözés, a hivatali korrupció magyarországi terjedésének okai között kiemel t
helyen szerepel az a .kör tény, hogy a potenciális, illetve a már büntetőeljárások alá vont
elkövetők kevés kivételtől eltekintve - elítélésűk esetén sem számíthatnak tényleges
felelősségre vonásra, cselekményűk társadalomra veszélyességével arányos büntetésre. Az
elmúlt húsz év felelőseinek elszámoltatása ugyanakkor nem képzelhető el a rendelkezésre álló
büntetőjogi jogkövetkezmények következetes érvényesítése nélkül, a lehetséges szankciók
alkalmazásának mellőzése ráadásul a fehérgalléros bűnözés letörésének jővőben is gátját
jelentené.

A probléma már csak azért sem nevezhető marginálisnak, mert a közszerepl ők és a hivatalos
személyek által, hivatali tevékenységűkkel ősszefuggésben elkövetett bűncselekmények az
állam egyes intézményeibe - különösen azok demokratikus, szakszerű, jogszerű
feladatellátásába — vetett közbizalmat ássák alá, végső soron az egész állam működését
veszélyeztetik.

A javaslatban szereplő módosítás ezen negatív tendenciák elleni hatékony fellépésre :kii
megoldást. A végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásának elkerülhetetlensége nagyobb
visszatartó erűt jelenthet a lehetséges elkövetők számára, s igy az előterjesztés hozzájárulhat a
korrupció, a hivatali önkény vissmszorításához.

az 1. §-hoz

Az általános indokolásban szereplő politikai célok elérése érdekében a BűntetőTőrvénykőnyv
Általános részén belül a büntetés felffiggesztésére vonatkozó rendelkezések megfelelő
módosítása, és kiegészítése szükséges .

a2.§-hoz

A törvénymódosítás hatályba lépése a kihirdetést kővető 30. napon következzen be, mivel igy
a jogalkotási törvény szabályaival összhangban a törvény a jogalkalmazásra való
felkészűlésre kellő- időt biztosít. A módosítás - a hatályba lépést 6 az alapjogszabályba történ t
beépűlést követő napon - saját maga deregulációját irányozza elő .
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