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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 38. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorább i
időpontja

a) a büntetés kétharmad ,
b)visszaeső esetén háromnegye d

rész[e]ének, de legkevesebb három hónapnak	 a kitöltését követő nap "

2. A törvényjavaslat 160. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A büntetés tíz évt ől húsz évig terjed ő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, h a
az emberölés t

a) előre kitervelten,
b)nyereségvágyból ,
c) aljas indokból vagy célból ,
d) különös kegyetlenséggel ,
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy [ellen] sérelmére, hivatalos eljárás a
alatt, illetve emiatt, közfeladatot ellátó személy [ellen] sérelmére, e feladatának teljesítése
során, továbbá a hivatalos, a külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személ y
támogatására vagy védelmére kelt személy [ellen] sérelmére,
J) több ember sérelmére,
g) több ember életét veszélyeztetve ,
h) különös visszaes őként,
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i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére vagy
j) védekezésre képtelen személy sérelmére

követik el ."

3. A törvényjavaslat 189 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A büntetés egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztés, ha [a) ]a b űncselekmény t
jelentős értékű ártalmas közfogyasztási cikkre követik el[, vagy
b) a (2) bekezdés esetén az ártalmas közfogyasztási cikk a fogyasztók számára széle s
körben válik hozzáférhetővé] . ”

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

„(3) A büntetés öt évt ől 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, illetve
egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére[, illetve a közte és a
sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve] követi el, vagy
c) azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el .

[követik el.] ”

5. A törvényjavaslat 244 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás[t
olyan módon követik el, hogy az ]

az állatnak különös szenvedést okoz, 	 vagy
b)több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza . ”

6. A törvényjavaslat 290 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A büntetés korlátlanul enyhíthet ő — különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető — az (1) bekezdésben meghatározott b űncselekmény elkövet őjével szemben, ha a
bűncselekményt, miel őtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, [ a
kapott jogtalan vagyoni el őnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja,] és az
elkövetés körülményeit feltárja.”

7. A törvényjavaslat 293 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A büntetés korlátlanul enyhíthet ő — különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető — az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben ,
ha a bűncselekményt, mielő tt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, [a
kapott jogtalan vagyoni el őnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja,] és az
elkövetés körülményeit feltárja .”
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8. A törvényjavaslat 295 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A büntetés korlátlanul enyhíthet ő — különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető — az (1)—(2) bekezdésben meghatározott b űncselekmény elkövetőjével szemben,
ha a bűncselekményt, mielő tt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, [a
kapott jogtalan vagyoni el őnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja,] és az
elkövetés körülményeit feltárja .”

9. A törvényjavaslat 350 . § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki :

[(1) Aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás, nép i
kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés során]

„h)a jelölési eljárás során az ajánlásáért, illetve a népszavazás kezdeményezése, nép i
kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés indítványozása során az aláírásáért
anyagi juttatást fogad el ,
i) szavazatát anyagi juttatás nyújtásától teszi függővé, és erre tekintettel anyagi juttatást fogad
el ”

[bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő]

10. A törvényjavaslat 355 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„355 . §

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki anyagi haszonszerzés céljából ,
kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány [vagy családi együttélés céljár a
szolgáló tartózkodási engedély] kiadása érdekében létesít családi kapcsolatot, vagy a z
apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozathoz hozzájárul, ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel
büntetendő .”

11. A törvényjavaslat a következő 363 . §-sal egészül ki, a jelenlegi 363 . és az azt követő §-
ok számozása ennek megfelel ően változik :

„A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése

363.

(1) Aki az Állami Számvevőszék ellenőrzése során az Állami Számvevőszékrő l szóló
törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét megszegi, és ezzel az ellen őrzés
lefolytatását akadályozza, vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend ő az ellenőrzött szervezet vezetője, ha írásbel i
felszólítás ellenére nem küld intézkedési tervet az Állami Számvev őszék részére .

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1 )
bekezdésben meghatározott cselekmény az ellenőrzés lefolytatását meghiúsítja.”
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12. A törvényjavaslat 364 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A büntetés öt évtő l tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablás t

a) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre ,
b)jelentős értékre a (3) bekezdés a)—d) pontjában meghatározott módon ,
c) hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy [ellen ]
sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során a (3) bekezdés a)—d) pontjába n
meghatározott módon

követik el . "

13. A törvényjavaslat 419 . (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A büntetés korlátlanul enyhíthet ő , különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető azzal szemben, aki a b űncselekmény elkövetésekor olyan vállalkozás vezető
tisztségviselője, tagja, felügyel ő[ ]bizottságának tagja, alkalmazottja vagy ezek megbízottja ,
amely a versenyfelügyeleti ügyben eljáró hatóságnál a cselekményre kiterjed ően a
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti bírság mell őzésére vagy csökkentésére
alapot adó kérelmet nyújtott be, és az elkövetés körülményeit feltárja . ”

14. A törvényjavaslat 445 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„445 . §

A 444. § szerint büntetendő , aki az ott meghatározott bűncselekményt elöljáró vagy
szolgálati közeg védelmére kelt vagy erre rendelt [személy sérelmére] személlyel szemben
követi[k] el .”



5

INDOKOLÁ S

1. A módosító javaslat javítja a törvényjavaslat 38 . § (2) bekezdését, amelyben jelenleg a
konkrét időpont meghatározásának hiánya értelmezési nehézséget okoz .

2. A módosító javaslat — az egységes szabályozás érdekében — az emberölés tekintetébe n
javítja a sértett elleni elkövetésre utalást a sértett sérelmére történ ő elkövetési fordulattal .

3. Az elmúlt években elhíresült élelmiszer-botrányok ráirányították a figyelmet arra, hogy a
hatályos Btk. ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés tényállása nem kell őképpen
differenciált . Tekintettel arra, hogy e b űncselekmény esetében a bűnszövetségben elkövetés é s
az üzletszerűség tipikus elkövetési módok és nagyobb a társadalomra veszélyességük,
indokolt, hogy a jogalkotó ezen elkövetési módokkal szemben szigorúbban lépjen fel é s
azokat minősített esetként határozza meg .

4. A szexuális erőszak Törvényjavaslat szerinti megfogalmazásában az alapeset elkövetés i
magatartása súlyosabb, mint a minősített esetben meghatározott elkövetési magatartás, ezért a
módosító javaslat a tényállás dogmatikai hibáját javítja oly módon, hogy nem a hatalmi vag y
befolyási viszonnyal való visszaélés a szexuális erőszak alapesetének min ősítő körülménye,
hanem a minősített esetek sértetti körét bővíti az elkövető hatalma vagy befolyása alatt áll ó
személyekkel .

5. Az állatkínzás bűncselekménye egy újabb minősített esettel egészül ki. A több állat
maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását, mint eredményt okozó állatkínzás
súlyosabb büntetési tétellel fenyegetettsége látszik szükségesnek, megegyez ően az állatnak
különös szenvedést okozó állatkínzás büntetési tételével .

6-8. A vesztegetés, a hivatali vesztegetés és a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
bűncselekmények esetében értelmezhetetlen feltétel a büntetés korlátlan enyhítésénél a kapott
jogtalan vagyoni előny vagy ellenértékének a hatóság részére történ ő átadása, mivel ezekben
az esetekben az elkövetési magatartás a jogtalan el őny adása vagy ígérete, és nem a jogtalan
előny elfogadása vagy kérése (ez a hatályos szabályozásban sem feltétel) . Erre tekintettel a
módosító javaslat az el őbb felsorolt bűncselekmények esetében a büntetés korlátlan enyhítésé t
lehetővé tevő bekezdésekb ől — a hatályos szabályozáshoz igazodóan — e szövegrés z
elhagyását javasolja .

9. A módosító javaslat — a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás ,
népszavazás, népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés tisztaságának
megóvása érdekében — új elkövetési magatartásokkal (anyagi juttatás elfogadása) egészíti ki a
választási bűncselekmény tényállását .

10. A módosító javaslat pontosítja a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés törvényi
tényállását . A családi együttélés céljára szolgáló tartózkodási engedély beleértend ő a
tartózkodási jogosultságot igazoló okmány fogalmába, ezért annak külön kiemelése,
nevesítése nem indokolt .

11. A 2011 . július 1-jén hatályba lépett, az Állami Számvev őszékrő l szóló 2011 . évi LXVI .
törvény egyik fontos újítása, hogy felszámolja a következmények nélküli ellenőrzést. Az
ellenőrzött szervezetnek kötelessége a törvényben előírtak szerint az ellenőrzésben
közreműködni, a számvevők részére a helyiségekbe való belépést biztosítani, az iratokba és az
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adatnyilvántartásokba történő betekintést, továbbá az iratokról és adatokról való másola t
készítését lehetővé tenni. Az ellenőrzött szervezet kötelessége továbbá a számvevőszéki
ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódóan intézkedési tervet készíteni, és azt a
Számvevőszék elnökének megküldeni .

Az ellenőrzések eredményességének előmozdítása érdekében továbbra is szükséges a
közigazgatás rendje elleni bűncselekmények fejezetének keretei között a magatartás
büntetőjogi szankcióval való fenyegetése .

12. A módosító javaslat — az egységes szabályozás érdekében —a rablás tekintetében javítja a
sértett elleni elkövetésre utalást a sértett sérelmére történ ő elkövetési fordulattal .

13. A módosító javaslat szerint a 419. § (6) bekezdésében — az egyértelmű szabályozás
érdekében — a cselekmény szót a b űncselekmény váltja fel, a javaslat egyúttal javítja a
nyelvhelyességi hibát e bekezdésben .

14. A módosító javaslat a törvényjavaslat egységessége érdekében javítja a 445 . §
szóhasználatát .

Budapest, 2012 . június 14 .

Dr. lamon Lászl ó
elnök
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