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Bizottsági módosító javaslat

dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnökének részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . §
(1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján Büntet ő Törvénykönyvről szóló T/6958 .
számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat preambuluma az alábbiak szerint módosul :

„Az Országgyűlés

az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvet ő jogainak, továbbá az orszá g
függetlenségének, területi épségének [és]1 gazdaságának,	 valamint a nemzeti vagyonnaka
védelme érdekében ,
Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembe vételével ,
az állam kizárólagos büntető hatalmának érvényesítése céljábó l

a következő törvényt alkotja : "

2. A törvényjavaslat 26 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az erős felindulásban elkövetett emberölés, a három évnél súlyosabba n
büntetendő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az [E]emberkereskedelem, a
személyi szabadság megsértése 1 illetve a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények esetében — ha a b űncselekmény 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 b űncselekmény büntethet ősége [a sértett]
huszonharmadik életévének betöltése előtt elévülne — az elévülési idő meghosszabbodik [a
sértett] e személy huszonharmadik életévének betöltéséig, vagyaddig az időpontig, amikora
huszonharmadik életévét betöltötte volna [meghosszabbodik] .”

3. A törvényjavaslat 113 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetést behajthatatlansága eseté n
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a) ha a 112 .	 lehetővé teszi, közérdekű munkára vagy
b) szabadságvesztésre

kell [szabadságvesztésre] átváltoztatni . "

4. A törvényjavaslat 113 . §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki :

„f4) A behajthatatlan pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát úgy kel l
megállapítani, hogy e gy napi tétel helyébe egy napi közérdekű munka lép. Ha a fiatalkorúa
számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdek ű munkát vagy annak
hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni . ”

5. A törvényjavaslat 143 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„143 . §

(1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként

a) emberölést követ el,
b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vag y
annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik ,
c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszer ű tartózkodási helyéről kitelepíti ,
d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet ,
e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn ,
fi mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vag y
magzatelhajtásra kényszerít ,
g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz ,
h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható
csoportot vagy annak tagját [üldözi] a csoporthoz tartozása miatt alapvet ő jogaitól megfoszt ,

bűntett miatt tíz évtő l húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló el őkészületet követ el, két évtől
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(3)	 E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásna k
minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben ír t
cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szerveze t
politikájának végrehajtása vagy el ősegítése érdekében .”

6. A törvényjavaslat 153 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Aki háború idején támadást indít, vagy folytat katonai célpontnak nem minősülő
és katonailag védtelen létesítmény vagy a környezet ellen, illetve olyan támadást indít, vagy
folytat, amely katonailag védtelen létesítményben vagy a környezetben olyan kárt okoz ,
amely nyilvánvalóan túlzott mérték ű a várható közvetlen katonai el őnyhöz képest, bűntett
miatt két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

7. A törvényjavaslat 157 . §-a és az azt megel őző alcím az alábbiak szerint módosul :
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„Nemzetközi jog által védett jelvény (humanitárius szervezet által biztosított oltalom ]
megsértése

157. §

W Aki háború idején a vöröskereszt, a vörös félhold, a vörös kristály[, a vörös
oroszlán vagy a vörös nap] jelvénnyel, illetve hasonló célt szolgáló és a nemzetközi[le g
elismert] jog által védettmás jelvénnyel vagy jelzéssel visszaél, [vagy ezek oltalma alat t
álló személlyel vagy dologgal szemben erőszakos cselekményt követ el,] ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul meg, b űntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő , aki a fehér zászlóval, illetve ellenséges katona i
alakulat vagy az ENSZ jelvényével vagy evenruhájával visszaél .”

8. A törvényjavaslat 160 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az (1) [(2)] bekezdés szerint büntetendő , aki tizennegyedik életévét be nem töltött
vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságo t
elkövetik .”

9. A törvényjavaslat 196 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Két évtől nyolc évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő , aki a szexuáli s
kényszerítést

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére ,
b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személ y
sérelmére, illetve a [közte és a] sértettel	 kapcsolatban [között] fennálló egyéb hatalmi vagy
befolyási viszonyával [viszonnyal] visszaélve

követi el . ”

10. A törvényjavaslat 197 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményt

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el,
b) az elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt
álló személy sérelmére, illetve a [közte és a] sértettel	 kapcsolatban [között] fennálló egyéb
hatalmi vagy befolyási viszonyával [viszonnyal] visszaélve követi el,vagy
c) azonos alkalommal, egymás cselekményér ől tudva, többen követik el .

[követik el .] "

11 . A törvényjavaslat 217 . § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(1) Aki más valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egye s
csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása ,
[nemi] szexuális irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít ,
amely alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen, b űntett miatt három évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes
csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása ,
[nemi] szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arr a
kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetend ő . ”

12. A törvényjavaslat 332 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Aki nagy nyilvánosság elő tt

a) a magyar nemzet ellen,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen, vagy
c) a lakosság egyes csoportjai ellen — különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, [nemi]
szexuális irányultságra tekintettel —

gyű löletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

INDOKOLÁ S

A módosító javaslat az alábbi indokok miatti javításokra tesz javaslatot a
törvényjavaslat szövegében .

1 . A módosító javaslat pontosítja a törvényjavaslat preambulumát annyiban, hog y
kiemeli a nemzeti vagyon védelmét .

2-4. A módosító javaslat átvezeti a gyermekbarát igazságszolgáltatá s
megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi LXII . törvény
2012 . május 31-én kihirdetett és 2012 . június 30-án hatályba lépő módosításait a
törvényjavaslaton .

5-7. A módosítások a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának (a továbbiakban :
Statútum), illetve a nemzetközi jognak való pontosabb megfelelést biztosítják az alábbiak
szerint :

5. A Statútum 7 . cikk 2.g. pontja szerint : „Az "üldözés" csoport vagy közösség
önazonossága miatt az alapvető jogoktól való szándékos és súlyos, a nemzetközi joggal
ellentétes megfosztást jelenti” . A módosító javaslat az üldözés fogalmát a Statútum idézet t
rendelkezésének megfelelően pontosítja. A módosító javaslat az új (3) bekezdés beiktatásáva l
a Statútum 7 . cikk 2.a. pontjának megfelelően határozza meg, hogy mit kell „a lakosság ellen i
átfogó vagy módszeres támadás” alatt érteni .

6. A Statútum 8 . cikk 2 .b.iv. alpontja szerint háborús b űntettnek minősül az is, ha a
támadást annak tudatában indítják, hogy az a természeti környezetben olyan károsodás t
okozhat, amely összességében nyilvánvalóan túlzott mérték ű a várható tényleges és közvetlen
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katonai előnyhöz képest . A módosító javaslat ennek megfelel ően egészíti ki a védett tulajdo n
elleni támadást a környezet ellen indított vagy folytatott, illetve abban kárt okozó támadással .

7. A nemzetközi jog „vörös oroszlán vagy vörös nap” jelvényt nem, csak „vörö s
oroszlán és nap” jelvényt ismer az I . Genfi Egyezmény, az azonban 1980 óta ninc s
használatban, ezért nem érdemes külön nevesíteni, hiszen a „más jelvény” ezt is magában
foglalja .

A szakasz alcíme megtévesztő , ugyanis az oltalmat nem a humanitárius szerveze t
nyújtja, hanem a nemzetközi jog . Jó példa erre a hadsereg egészségügyi alakulata, mel y
jogszerűen alkalmazza a vöröskereszt emblémát, így a jog oltalma és nyilván nem valamel y
humanitárius szervezet oltalma alatt áll . A nemzetközi jog ugyanis csak a Genfi
Egyezményekben nevesített emblémákat védelmezi, melyeknek els ő számú használói a
fegyveres szervek egészségügyi alakulatai, tehát nem azért védi a jelvényeket, mert a
Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom használja, hanem azért, mert az emblémákkal val ó
visszaélés aláásná a beléjük vetett bizalmat . Fontos tehát megjegyezni, hogy a nemzetközi jo g
védi e jelvényeket, ezért a szövegben a „nemzetközileg elismer” kitétel helyett a „nemzetköz i
jog által védett” kifejezés használata indokolt .

A „vagy ezek oltalma alatt álló személlyel vagy dologgal szemben erőszakos
cselekményt követ el” kitétel felesleges, mert a vöröskereszt jelvénnyel védett személyek é s
dolgok védelme beleértend ő a védett személy vagy a védett tulajdon elleni támadásról szól ó
szakaszokba.

Védi továbbá a nemzetközi jog a kulturális javakat jelző kék pajzsot, a fehér zászlót,
illetve büntetni rendeli az ellenséges katonai alakulat vagy az ENSZ logójának vagy
egyenruhájának jogtalan használatát is (Statútum 8 .cikk 2 .b.vii . alpont), így ezek beillesztés e
is indokolt a tényállásba.

8-10. A módosító javaslat átvezeti a gyermekbarát igazságszolgáltatás
megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi LXII . törvény
2012 . május 31-én kihirdetett és 2012 . június 30-án hatályba lép ő módosításait a
törvényjavaslaton .

11-12. A törvényjavaslat a közösség tagja elleni erőszak (217 . §) és a közösség elleni
uszítás (332. §) tényállásokban a védett csoportok felsorolásánál a „nemi irányultság ”
kifejezést használja, amely helyett a „szexuális irányultság” kifejezés alkalmazása indokolt . A
„szexuális irányultság” kifejezés ugyanis mind a magyar, mind a nemzetközi jogszabályok é s
jogi dokumentumok bevett szóhasználata. A magyar törvények közül az egyenl ő bánásmódró l
és az esélyegyenl őség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény, valamint számo s
Alkotmánybírósági határozat [20/1999. (VI. 25.), 37/2002 . (IX. 4.), 154/2008. (XII . 17.)] is a
„szexuális irányultság” terminológiát használja .

Budapest, 2012 . június 5 .

k

alamon László
elnök
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