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Érkezett:

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.)
OGY határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság Igazságügyi Bizottság

Módosító javaslat

1

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés
"(3) Aki a zaklatást
a)házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,
b)nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,
illetve
c)hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve
d) a Btk. 459. § (I) bekezdésének 11. pontjának a), b), d) és i) alpontjaiban meghatározott
személyek kivételével - hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem
egyeztethető helyen vagy időben
követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben
meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással
összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól
elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

Indoklás

A véleménynyilvántás és a kritika a demokratikus társadalom alapvető velejárója.
A Javaslat indokolatlanul széles körben rendeli védeni a hivatalos személyek
magánéletét a büntetőjog eszközeivel is. Az állami vezetők és a magasabb
pozíciót betöltő közjogi méltóságok, továbbá a választott politikusok, így
jellemzően az országgyűlési képviselők és helyi önkormányzati képviselők pozíciójuknál fogva nagyobb mértékben kötelesek tűrni a kritikát, mint az ilyen
tisztséget be nem töltő személyek, akkor is, ha a kritika szélsőséges vagy adott
esetben meghökkentő módon vagy helyszínen nyilvánul meg.
A módosító Javaslat ezért - az adott szakasz által védett - hivatalos személyek
köréből - a Btk. értelmező rendelkezéseire hivatkozva - kiveszi azokat a
személyeket, akiknek magánélete ebből a szempontból nem érdelmel kiemelt
védelmet. Ezek a személyek a következők: a köztársasági elnök, az országgyűlési
képviselő, a nemzetiségi szószóló és a Magyarországon megválasztott európai
parlamenti képviselő, a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási
államtitkár, a helyettes államtitkár és a kormánymegbízott, a helyi önkormányzati
és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagja.
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