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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

2013. évi . . . törvény

a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntet őjogi szankcionálásáró l

1 . §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban : 1978.
évi IV. törvény) 316 . (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :

(A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha)

„c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén ”

(követik el.)

(2) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

(A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha)

„b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)—e) pontjában meghatározott módo n
vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(3) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

(A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha)

„b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)—e) pontjában meghatározott módo n
vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(4) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

(A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a)
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„b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározot t
módon vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(5) Hatályát veszti az 1978 . évi IV. törvény 316 . § (2) bekezdés b) pontja.

2 .

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 2012. évi C .
törvény) 370. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa ,
lopást követ el .

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást kisebb értékre vagy
b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
ba) bűnszövetségben,
bb) üzletszerűen,
bc) dolog elleni erőszakkal — ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozásár a
szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításána k
megakadályozására alkalmatlanná teszik — ,
bd) zsebtolvajlás útján,
be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű
elvételével,
bj) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a
használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve ,
bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,
bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy
bi) erdőben jogellenes fakivágással

követik el .

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást nagyobb értékre ,
b) a kisebb értékre elkövetett lopás t
ba) a (2) bekezdés ba)—be) pontjában meghatározott valamely módon ,
bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre ,
bc) vallási tisztelet tárgyára,
bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére
rendelt tárgyra,
be) nemesfémre vagy
c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén

követik el .
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(4) A büntetés egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást jelentős értékre vagy
b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)—be) pontjában meghatározott
valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el .

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen nagy értékre vag y
b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)—be) pontjában meghatározott
valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el .

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen jelentős értékre vagy
b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)—be) pontjában meghatározott
valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el ."

3 . §

A 2012 . évi C. törvény 459 . § (1) bekezdés 12 . pont h) alpontja a következő szöveggel lép
hatályba:

(E törvény alkalmazásában

12. közfeladatot ellátó személy :)

„h) az önkormányzati és a létesítményi t űzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület
tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során,”

4. §

Hatályát veszti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrő l és egyes törvények módosításáró l
szóló 2012. évi CCXXIII . törvény 318. § (20) bekezdése.

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az elmúlt időszakban több híradás is beszámolt arról, hogy megszaporodott a katasztrófa -
helyszíneken elkövetett lopások száma, ami miatt az állampolgárok számára egye s
létfontosságú szolgáltatások akár több napig sem voltak elérhet őek, így az elkövetők a
közvagyonban okozott káron kívül a szolgáltatóknak és az állampolgároknak is nagyon súlyos
vagyoni és nem vagyoni károkat okoztak .

A közveszély színhelyén elkövetett lopás társadalomra veszélyessége különösen jelent ős,
hiszen a cselekmény azon kívül, hogy megvalósítja a jogtalan eltulajdonítást, anna k
következményeként jelentős károkat is okoz a társadalom egészének .

A közveszély színhelyén elkövetett lopást jelenleg vétségként rendeli büntetni a hatályos
Büntető Törvénykönyv és a büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés .

A Javaslat szerint a katasztrófahelyzet vagy természeti csapás színhelyén elkövetett lopá s
bűncselekmény elkövetőjére alapesetben a Büntető Törvénykönyv 316 . §-ának egyes
bekezdése helyett a négyes bekezdése vonatkozna és az elkövetett lopás vétség helyett
bűntettnek minősülne.

A Javaslat alapján így szigorodna a szabályozás mivel alapesetben kett ő helyett három éves
büntetés lenne kiszabható, különösen nagy értékre elkövetett lopás esetén pedig a büntetés i
tétel felső határa tíz év lenne .

A törvényjavaslat mind a hatályos Büntető Törvénykönyvben, mind pedig a 2013 . július 1-jén
hatályba lépő új Btk.-ban szigorítaná a közveszély színhelyén elkövetett lopás büntetőjogi
tényállását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2.§-hoz

A Javaslat a közveszély színhelyén elkövetett lopás b űncselekmény büntet őjogi tényállását a
hatályos és a 2013 . július 1-jén hatályba lép ő új Büntető Törvénykönyvben is szigorítaná, a
bűncselekmény vétség helyett b űntettnek minősülne, büntetési tétele alapesetben három évi g
terjedő szabadságvesztésre emelkedne, különösen nagy értékre elkövetett lopás esetén pedig a
büntetési tétel fels ő határa tíz év lenne.

A 3. §-hoz

A tűzvédelmi igazgatás 2012-ben történt átalakításával az önkéntes tűzoltóságok
önkormányzati t űzoltósággá alakultak át, ezért szükséges az értelmez ő rendelkezés
pontosítása .



A4.§hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz .

AS.§hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz .
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