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2013. évi .. . törvény

a családon belüli erőszak elleni fellépés érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény kihirdetett szövegtő l eltérő szövegű hatálybalépésérő l

1 . §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a 214. §-t követően a következő
alcímmel és 215 . §-sal kiegészülve lép hatályba, egyidej ű leg a további §-ok számozása
értelemszerűen módosul :

„Családon belüli erőszak

215 . (1) Aki a jelenlegi vagy volt hozzátartozója, élettársa vagy annak hozzátartozója vag y
élettársa továbbá az elkövetővel érzelmi közösségben lévő vagy volt személy, valamint a
nevelése, felügyelete, gondozása alatt álló vagy – ha a bűncselekményt ezzel összefüggésben
követik el – korábban állt személy sérelmér e
a) olyan ismétlődő erőszakos, elszigetelő vagy súlyosan megalázó magatartást tanúsít,
ilyennel fenyeget, vagy egyéb módon olyan állapotot idéz elő és tart fenn, amely komoly
fizikai vagy lelki szenvedést okoz,
b) a közös gazdálkodás körébe tartozó vagyoni elemet a közös gazdálkodás alól egyoldalúa n
kivonja, és ezzel a sértettet akarata ellenére gazdaságilag függő helyzetbe hozza vagy
ellehetetleníti,
c) kizsákmányolja,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg bűntettet követ el, és 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hozzátartozónak minősül a gyám és a gyámolt, a
gondnok, a gondnokolt és az elkövető kiskorú gyermekének nevelésére, gondozására kötele s
személy is.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kizsákmányolás a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy
helyzetben tartott sértett e helyzetének kihasználásával el őny szerzése .

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában elszigetelés a sértett társadalmi kapcsolatrendszeréne k
tartós és rendszeres rombolása .”

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A Lehet Más a Politika elfogadhatatlannak tartja a Kormány képmutató és családellene s
politikáját, amelynek egyik látlelete a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi fellépésse l
kapcsolatos kormányzati pótcselekvés, halogatás és cinikus parlamenti magatartás . Mivel a
szabályozás célja másként nem valósítható meg, az LMP a kiemelkedően fontos társadalmi
probléma megoldása érdekében – a családon belüli erőszakkal kapcsolatos civil tényállási
koncepció figyelembevételével – önálló javaslatot nyújt be a Büntet ő Törvénykönyvről szóló
2012 . évi C. törvénykihirdetett szövegétő l eltérő szövegű hatálybalépésével kapcsolatban.

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

A javaslat szubszidiárius bűncselekményként büntetni rendeli azokat az emberi méltóságot é s
szabadságot sértő cselekményeket, melyek a sértett és az elkövető közötti családi, érzelmi
kapcsolat vagy függőség miatt fokozottan veszélyesek a társadalomra . A javaslat a tágan
értelmezett család fogalmát veszi alapul, illetve kívánatosnak tartja a személyi kör b ővítését
érzelmi közösségben tartós kapcsolatban álló,illetve nevelési, felügyeleti, gondozási okbó l
kapcsolatban lévőkre. A javaslat háromféle elkövetési magatartást határoz meg : komoly
fizikai vagy lelki szenvedést okozó, ismétl ődő erőszakos, elszigetelő vagy súlyosan megalázó
magatartás, illetve az azzal való fenyegetés, vagy a fenti állapot egyéb módon történő
előidézése; a sértett akarata ellenére előidézett gazdasági jellegű függőség vagy
ellehetetlenítés ; valamint a kizsákmányolás, azaz a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy
helyzetben tartott sértett e helyzetének kihasználásával történő előnyszerzés . A javaslat a
súlyos testi sértéshez rendelt alapeseti büntetési tétellel azonos szinten javasolja a szankció
megállapítását.

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselő i indítvány (tőrvénviavaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a családon belül i
erőszak elleni fellépés érdekében a Büntető Törvénykőnyvrő l szóló 2012. évi C. törvény
kihirdetett szövegtől eltérő szövegű hatálybalépéséről szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2013 . április 2.
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