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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény CV/A. 817/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

a) a korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet)[, kivéve];
[aa) a vesztegetés egyes enyhébben minősülő eseteit [Btk. 290. § (1) és (6) bekezdés],
ab) a vesztegetés elfogadása enyhébben minősülő esetét [Btk. 291. § (1) bekezdés],
ac) a hivatali vesztegetés enyhébben minősülő esetét (Btk. 293. § (1) bekezdés),
ad) a  hivatali  vesztegetés  elfogadása  enyhébben  minősülő  esetét  [Btk.  294.  §  (1)
bekezdés];]

b)  a  hivatali  visszaélés  (Btk.  305.  §)[,  kivéve,  ha  azt  rendvédelmi  szervnél,  Katonai
Nemzetbiztonsági  Szolgálatnál,  Országgyűlési  Őrségnél,  fővárosi  vagy  megyei
kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél vagy köztestületnél nem vezető
beosztású hivatalos személy követi el];”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény CV/A. 817/A. § (1) bekezdés 
c) pont
Módosítás jellege: módosítás 

„817/A. §

1 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. 



 
(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

c) a vagyon elleni bűncselekmények közül a nemzeti vagyonra vagy a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványok által kezelt vagyonra elkövetett vagy ilyen vagyonban
kárt okozó

ca) sikkasztás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 372. §[ (4])[-(6) bekezdés]],
cb) csalás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 373. §[ (4])[-(6) bekezdése]],
cc) gazdasági csalás [súlyosabban minősülő esetei [](Btk. 374. §[ (4])[-(6) bekezdés]],
cd)  információs  rendszer  felhasználásával  elkövetett  csalás  [súlyosabban  minősülő
esetei [](Btk. 375. §[ (2])[ bekezdés a) pontja, (3) és (4) bekezdése]],”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény CV/A. 817/A. § (1) bekezdés 
d) pont da) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

d) a költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) közül
da)  a  költségvetési  csalás  [súlyosabban  minősülő  esetei  [](Btk.  396.  §[  (3])[-(6)
bekezdés]],”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény CV/A. 817/A. § (1) bekezdés 
e) pont
Módosítás jellege: módosítás 

„817/A. §

(1) E törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos
kiemelt bűncselekmény:

e) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban [súlyosabban
minősülő esetei [](Btk. 420. §[ (1])[ és (2) bekezdése]];”

Indokolás 

A korrupció hatékony visszaszorítása érdekében a zéró tolerancia elvét lenne szükséges alkalmazni.
A benyújtott javaslat főként a súlyosabb eseteket rendeli büntetni, ezért számos tényállás kiesik a
felsorolt bűncselekmények köréből. Álláspontunk szerint sokkal határozottabb fellépés indokolt a
jelenlegi,  minden  területet  átszövő  korrupció  felderítésére  és  visszaszorítására.  Módosítási
javaslatunk célja, hogy a 817/A. § (1) bekezdés által meghatározott bűncselekmények taxatív listája
bővítésre kerüljön, ezáltal több, kisebb súlyú bűncselekmény is a közhatalom gyakorlásával vagy
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közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekménynek minősüljön.
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