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Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és
ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

törvényjavaslat
(T/14683. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott T/14683/2. és T/14683/3. számú
képviselői módosító javaslatokat, valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magába
foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. április 10-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14683/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 59. §
Módosítás jellege: kiegészítés

59. §

A Btk. 314. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  314. §

(1) Aki abból a célból, hogy
a)  állami szervet,  más államot  vagy nemzetközi  szervezetet  arra  kényszerítsen,  hogy valamit
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,
b) a lakosságot megfélemlítse,
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja,
illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja,

az (5) bekezdésben meghatározott  személy elleni erőszakos,  közveszélyt  okozó vagy fegyverrel
kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2)  Az (1)  bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  az (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  célból
jelentős  anyagi  javakat  kerít  hatalmába,  és  azok  sértetlenül  hagyását  vagy  visszaadását  állami
szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé.

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki terrorista csoportot szervez, vagy vezet.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki
a)  az  (1)-(3)  bekezdésben  meghatározott  terrorcselekményt  abbahagyja,  mielőtt  abból  súlyos
következmény származott volna, és
b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi,

ha  ezzel  közreműködik  a  bűncselekmény  következményeinek  megakadályozásában  vagy
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enyhítésében,  további  elkövetők  felderítésében,  illetve  további  bűncselekmények
megakadályozásában.

(5) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos
bűncselekmény

a)  az  emberölés  [160.  §  (1)-(2)  bekezdés],  a  testi  sértés  [164.  §  (2)-(6)  és  (8)  bekezdés],  a
foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. § (3) bekezdés],
b) az emberrablás [190. § (1)-(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §),
c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. § (1)-(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy
vízi közlekedés veszélyeztetése [233. § (1)-(2) bekezdés],
d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. § (1)-(2) bekezdés],
e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak (311. §), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni
erőszak (312. §), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak [313. § (1) bekezdés],
f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)-(3)
bekezdés],  a  közérdekű  üzem  működésének  megzavarása  [323.  §  (1)-(3)  bekezdés],  a
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [324. § (1)-(2) bekezdés], a lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaélés [325. § (1)-(3) bekezdés],
g)  a  nemzetközi  szerződés  által  tiltott  fegyverrel  visszaélés  [326.  §  (1)-(5)  bekezdés],  a
haditechnikai  termékkel  vagy  szolgáltatással  visszaélés  [329.  §  (1)-(3)  bekezdés],  a  kettős
felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)-(2) bekezdés],
h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés],
i) az információs rendszer vagy adat megsértése [423. § (1)-(4) bekezdés].”

T/14683/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14683/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - Btk. 316/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

A Btk. Terrorcselekmény alcíme a következő 316/A. §-sal egészül ki:
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„316/A. §

(1) Aki
a) a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bűntett elkövetése vagy az elkövetésére
történő felhívás, ajánlkozás, vállalkozás, a közös elkövetésben megállapodás, vagy az elkövetés
elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása, illetve
b)  terrorista  csoporthoz  csatlakozás[  céljából  Magyarország  területére  beutazik,  onnan
kiutazik vagy azon átutazik,]

céljából  Magyarország területére  beutazik,  onnan kiutazik vagy azon átutazik,  bűntett  miatt  két
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

T/14683/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/14683/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § - Btk. 319. §
Módosítás jellege: módosítás

62. §

A Btk. 319. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„319. §

A  314-315.  §,  a  316/A.  §  és  a  318.  §  alkalmazásában  terrorista  csoport  a  három  vagy  több
személyből  álló,  hosszabb  időre  szervezett,  összehangoltan  működő  csoport,  amelynek  célja
terrorcselekmény elkövetése.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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