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Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény hatálybalépéséhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló T/9246 . számú
törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 318 . §-a a következők szerint módosul :

„318 . § (1) Ez a törvény a (2)[–(4)] bekezdésben foglalt [kivételekkel] kivétellel – 2013 .
január 1-jén lép hatályba .
(2) [E törvény 36. §-a, 196 . (3) bekezdése, 199. (4) bekezdése, 204. §-a, 217-218. §-a,
220. §-a, 224-226 . §-a, 228 . §-a, 230 . §-a, 232. § (1) bekezdés a) és c) pontja, (2) bekezdé s
d) ésJ) pontja, 254 . §-a, 312. §-a és 316. §-a 2013 . február 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 1–35. §-a, 37-175 . §-a, 177-195 . §-a, 196. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése ,
197-198. §-a, 199. § (1)-(3) és (5)–(6) bekezdése, 200–203 . §-a, 205–207. §-a, 211. §-a,
213-216. §-a, 219. §-a, 221-223. §-a, 227. §-a, 229. §-a, 231. §-a, 232 . § (1) bekezdés b)
pontja és (2) bekezdés a)–c) és e) pontja, 233–253 . §-a, 255–258. §-a, 259. § (2)–(5)
bekezdése és (6) bekezdés b)-d) pontja, 260-311 . §-a és 313–315 . §-a 2013 . július 1-jén lé p
hatályba.
(4)] E törvény 317 . §-a az országgyűlési képviselők következő általános választását követően
megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba .”

Indokolá s

A törvényjavaslat indokolásában nem szerepel semmilyen különös ok, amely indokolttá tenné
egyes §-ok kapcsán a legkorábbi, 2013 . január 1-jei hatálybalépést .
A jogszabály alkalmazására történő felkészülési id ő biztosítása érdekében különös
tekintettel a törvényjavaslat rendkívüli terjedelmére – a 2013 . július 1-jei hatálybalépési
időpontra történő egységesítés indokolt .

Budapest, 2012 . november
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Dr. Staudt Gábor

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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