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2019. évi ..... törvény 

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 222. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti háborgatás elektronikus úton valósul meg, a sértettnek
törekednie kell az az elől való kitérésre.”

2. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 53. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„53. §

(1) A magánvádló az a sértett,
a)  aki  könnyű  testi  sértés,  zaklatás  alapesete,  magántitok  megsértése,  levéltitok  megsértése,
rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés vagy becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy
képfelvétel készítése, vagy
b) amely magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés vagy becsület
csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése

esetén a vádat képviseli, feltéve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető.

(2)  Kölcsönösen elkövetett  könnyű  testi  sértés,  zaklatás  alapesete,  rágalmazás  és  becsületsértés
miatt  az egyik sértett  feljelentésére megindított  eljárásban - a cselekmények személyi  és szoros
tárgyi  összefüggése esetén -  e törvény rendelkezései  szerint  magánindítványt  előterjesztő másik
sértett viszonvádlóként jár el. Ahol e törvény a magánvádlóról rendelkezik, ezen a viszonvádlót is
érteni kell.

(3) A becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözendő, ha bíró, ügyész vagy rendvédelmi szerv
tagjának sérelmére, annak hivatalos eljárása alatt, illetve emiatt követik el.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A zaklatás  vétségének  alapesete,  vagyis  a  háborgató  magatartások  esetében  állampolgári  és
jogalkalmazói  jelzések  alapján  indokoltnak  mutatkozhat,  hogy  a  társadalomra  veszélyesség
csekély fokára tekintettel a magánvádló képviselje a vádat az eljárás teljes szakaszában. Ezzel
egységes jogi keretet lehetne biztosítani a hasonló tényállásoknak, mint a könnyű testi sértés,
magán- és levéltitok megsértése,  becsületsértés, rágalmazás.  A zaklatás alapesetébe rendkívül
széles körű és változatos élethelyzetek tartozhatnak: gyakoriak az olyan szituációk, amikor az
elkövető  -  vélt  vagy  valós  sérelem  miatt  -  kéretlen  elektronikus  és  levélüzeneteket  küld,
telefonon rendszeresen keresi  a sértettet  stb.,  ugyanakkor a célja  nem a másik fél  zaklatása,
csupán a felmerült vitás ügyük rendezése.

A külvilág számára gyakran nehezen megítélhető, hogy valóban zaklatás van folyamatban, vagy
más  jellegű  a  nézeteltérés,  ezért  a  hatályos  törvény  ugyan  megköveteli  a  magánindítvány
megtételét, de a vád képviselete már minden esetben az ügyészi szervezet feladata. Ez gyakran
indokolatlan  terhet  az  állami  szerveknek.  Annak  érdekében  tehát,  hogy  a  zaklatás  enyhébb
eseteiben a valódi jogsérelmek minél hamarabb a bíróságok elé kerülhessenek, indokolt a vád
képviseletére feljogosítani a sértett felet.

Fontos szempont, hogy ebben az esetben az ügyész bármikor átveheti a vád képviseletét, illetve
a javaslat eredményeképpen sem a zaklatás súlyosabban minősülő eseteiben, sem a gyermekek
sérelmére elkövetett, még a legenyhébb zaklatások sem kerülnek ki az ügyészség hatásköréből.

Részletes indokolás

1-2. § 

A zaklatás enyhébb alapesetében a javaslat feljogosítja a sértett felet a vád képviseletére. Mivel a
XXI. században egyre szélesebb kört ölel fel az elektronikus úton megvalósuló zaklatás, amely
ellen  lényegesen  könnyebb  védekezni,  mint  egyéb  esetekben  (e-mail  letiltása,  közösségi
oldalakon  való  törlés),  ezért  ebben  a  körben  indokolt  a  sértett  felet  felhívni  a  nem  kért
kapcsolatfelvétel elhárítására.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés
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