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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érint ő
egyéb törvények módosításáról» szóló T/3522 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 23. §-ával megállapított Be. 554/B. §-a az alábbiak szerint módosul :

„5548. § a) Kiemelt jelentőségű ügy
a) a hivatali visszaélés (Btk . 225 .§) ,
b) a közélet tisztasága elleni b űncselekmények [Btk. 250 . § (2) bek . a.) pont, és (3 )
bek . ,
255/B. és 256. §], ha annak elkövetésével
ba) a városi, megyei önkormányzat tagja, országgy űlési képvisel ő , állami vezető,
bb) a városi, a megyei, a regionális, a központi költségvetési illetve közigazgatási szer v
vezető beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illet őleg elkövetőként
kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a
bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, továbbá a nemzetközi közéle t
tisztasága ellenelkövetett bűncselekmények [Btk. XV. Fejezet VIII. Cím],
c) a bűnszervezetben részvétel fBtk . 263/C.§],
d) a bűnszervezetben [Btk . 137 . & 8 . ponti elkövetett bármely bűncselekmény

e) a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése [Btk. 288 .§ (1) és (2) bek.], a
gazdasági életben súlyos következményekkel járó csődbűncselekmény [Btk. 290.* (4)
bek.], a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban [Btk .
2968.§], pénzmosás [Btk. 303 .§ és 303/A .§] , a különösen nagy, vagy ezt meghaladó
mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás [Btk . 310 .§ (4) bek.], munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás [Btk. 310/A .§ (4) bek.],	 az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése [Btk. 314.§1 ,
[d)] D a különösen nagy értékre, kárt, hátrányt okozva illetve különösen jelent ős
értékre, kárt, hátrányt okozva elkövetett vagyon elleni b űncselekmények [Btk . XVIII .
Fejezet] .



(2) Az el nem évül ő bűncselekmények :
a)	 az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945 . (V. 1.) ME
rendelettel módosított és kiegészített 81/1945 . (II . 5 .) ME rendelet 11 . és 13. §-ában
meghatározott háborús bűntettek ~
b.) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (Btk. XI. fejezet) ;
c.) az emberölés súl

	

minősülő esetei f 166 . & (2) b

	

)

	

ai ]ekezdés a -h) pontj
d.) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni er őszak súlyosabban
minősülő esetei [175/A. & (4) bekezdés, 355 .	 (5) bekezdés a) ponti ;
e.) a terrorcselekmény, a légi Tármű , vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő
esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261 .	 (1) bekezdés, 262. & (2)
bekezdés, 352 . & (3) bekezdés b) ponti ."

Indokolás

A módosító javaslat kiegészíti a kiemelt jelentőségű ügyek körét valamennyi súlyos, a
társadalomra különösen veszélyes bűncselekménnyel .

Budapest, 2011 . június 17.
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