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2016. évi . . . törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorcselekmények hatékonyabb
megelőzéséhez szükséges módosításáról

1. §

A Büntető Tőrvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 314. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célbó l
a)jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhe z
vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé, vagy
b)terrorista csoportot szervez.”

2.

A Btk. 316. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„316. § Aki
a) terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, vagy
b) terrorista csoporthoz csatlakozás céljából az Magyarország területérő l kiutazik vagy azon átutazik ,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .”

3. §

A Btk. 331 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„331 . § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb b űncselekmény nem valósul meg, aki nagy
nyilvánosság előtt a terrorizmus támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogat ó
hírverést folytat .”

4 .

E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Miközben a kormány a terrorfenyegetettséget és az állampolgárok jogos félelmeit pusztán a politika i
kommunikáció, a hisztériakeltés és saját hatalma parttalan kiterjesztésének eszközeként használja, a z
LMP törvényjavaslatának célja a terrorcselekmények hatékonyabb megel őzését és szankcionálását
célzó intézkedések bevezetése annak énlekében, hogy a párizsi merényletekhez hasonl ó
terrorcselekmények európai szintű együttműködést igénylő megelőzéséhez a magyar állami szervek
hatékonyabban járulhassanak hozzá.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-3. §-okhoz

A Büntető Törvénykönyv módosításai három új, kifejezetten a külföldön kiképzett elkövetők
terrorcselekményeit érintő tényállással, illetve tényállási elemmel egészítik ki a büntet ő anyagi jog
kódexét.

Egyrészt a terrorcselekmény speciális, de az alapesettel büntetendő elkövetési magatartása kiegészűl
a terrorista csoport szervezésével mint önálló elkövetési magatartással . Másrészt a terrorcselekmén y
miatt ennél enyhébben büntetendő, előkészületi jellegű magatartások közt önállóan javasolju k
nevesíteni azt, hogy az elkövető a terrorista csoporthoz csatlakozás céljából az Magyarország
területéről kiutazik vagy azon átutazik . Végül — bár a terrorcselekményre való felhívás önmagában is
kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésért büntetendő bűncselekmény — a háborús uszítás
tényállását javasoljuk kiegészíteni a terrorizmus támogatására uszítás, illetve a terrorizmust támogat ó
hírverés büntetendővé tételével.

A 4. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.
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Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Büntető Törvénykönyvrő l
szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2016 . január 25 .

Dr. Szór Bernadett
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