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Bizottsági módosító javaslat

Lezsák Sándor úr
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

AZ Alkotmányügyi bizottság a határozati házszabály 94 . (1) bekezdése, valamint a
102. (1) bekezdése alapján a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó egye s
törvények módosításáról szóló T/6577 . számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

» 1 • §

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Btk.) 33 . §-a a
következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az erős felindulásban elkövetett emberölés, a személyi szabadság megsértése, a z
emberrablás, az emberkereskedelem, [illetve] a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
[esetében],	 valamint a három évnél súlyosabban büntetend ő szándékos súlyos testi sértés
esetében [a büntethetőség elévülése] – ha a bűncselekmény elkövetésekor a sértett, az
üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszer ű kéjelgést folytató
kitartó a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, 	 és a bűncselekmény büntethetősége
huszonharmadik életévének betöltése előtt elévülne – az elévülési idő meghosszabbodik
[legalább] a sértett, az üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az
üzletszerű kéjelgést folytató kitartó huszonharmadik életévének betöltéséig, vagy addig az
időpontig, amikor a huszonharmadik életévét betöltötte volna [tizennyolcadik életévének
betöltését követő öt év, ha az elévülés az (1) bekezdés alapján ennél hamarab b
következett volna be] .'

Indokolás

Kiegészül azon bűncselekményi kör, amelynek a büntethet ősége nem évül el az általáno s
elévülési idő alatt . Ezek kivétel nélkül nagyobb tárgyi súlyú szándékos bűncselekmények . Az
élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények közül az emberölést (Btk . 166. §) nem,
csak az erős felindulásban elkövetett emberölést (Btk . 167. §) tartalmazza a módosító javaslat ,
tekintettel arra, hogy amennyiben az emberölést tizennegyedik életévét be nem töltött személy



ellen követik el, akkor a b űncselekmény büntethetősége a Btk. 33 . §-a (2) bekezdésének c)
pontjára tekintettel soha nem évül el . Ha azonban az emberölést olyan személy ellen követi k
el, aki akár csak egy nappal is meghaladta a tizennegyedik életévét, a Btk . hatályos elévülési
szabályaira tekintettel a bűncselekmény büntethetősége hosszabb ideig tart, mint amit az új
rendelkezés biztosítani tudna .

Az elévülést módosító szabály jelenlegi formája alapján nem lesz azonosítható egyértelm űen,
hogy az ott meghatározott bűncselekmények pontosan mikor fognak elévülni . Ebbő l a
szempontból ugyanis az „elévülése [ . . .] legalább a sértett tizennyolcadik életévének betöltésé t
követő öt év” kifejezés nem eredményez pontos szabályt, a legalább kifejezés és a z
időtartamként meghatározott öt év együttesen nem határozza meg világosan azt, hogy mikor
tekinthető egy adott, ebbe a körbe tartozó bűncselekmény elévültnek . Ezért célszerűbb, ha a
bűncselekmény sértettje huszonharmadik életévének betöltésében kerül meghatározásra a z
elévülés . Minderre tekintettel tehát a sértettnek lehet ősége lesz arra, hogy a családi kötelékből
kikerülvén fellépjen a vele szembeni bűncselekmény elkövetőjével. A módosító javaslat
rendelkezést tartalmaz arra az estre is, amikor a sértett fizikailag nem töltheti be a
huszonharmadik életévét, ezt a problémát a „vagy addig az id őpontig, amikor a
huszonharmadik életévét betöltötte volna” fordulattal oldja meg .

Budapest, 2012 . május 8 .
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