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2017. évi	 törvény

A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáró l

1 . §

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: a Btk.) 290. §-ának (1)-(3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá
tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan el őnyt, hogy a kötelességét megszegje, b űntett miatt
egytő l öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott
bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végz ő, önálló
intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követik el .

(3) A bünteté s
a) az (1) bekezdés esetében két évt ő l nyolc évig,
b) a (2) bekezdés esetében öt évtő l tíz évig

terjedő szabadságvesztés, ha a vesztegetést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el .”

2 . §

A Btk. 291 . §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban
jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintette l
harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan el őny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett
miatt egy évt ő l öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) Ha az elkövető
a) a jogtalan előnyért a kötelességét megszegi, két évtő l nyolc évig,
b) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követ i
el, öt évtő l tíz évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(3) Ha az elkövető gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló
intézkedésre jogosult személy, a bünteté s

a)az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évt ől nyolc évig,
b) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben öt évtő l tíz évig,
c) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben öt évt ő l tizenöt évig ,

terjedő szabadságvesztés .”
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3 . §

(1)A Btk . 293. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vag y
ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekszik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a vesztegető , ha a jogtalan előnyt
azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, a hatáskörét
túllépje, vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen .”

(2) A Btk. 293. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(5) Vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a gazdálkodó szervezet
vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított, a gazdálkodó szervezet részére vagy
érdekében tevékenységet végz ő személy, ha a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
gondatlanságból követi el .”

4. §

A Btk. 294. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt
vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtala n
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt vezető beosztású
hivatalos személy követi el .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben öt évt ől tíz évig, a (2) bekezdésben meghatározott
esetben öt évtől tizenöt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) a jogtalan el őnyért
aa) hivatali kötelességét megszegi,-
ab) hatáskörét túllépi, vagy
ac) hivatali helyzetével egyébként visszaél, illetve

b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el . ”

5 . §

A Btk . 295 . §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki azért, hogy más a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait n e
gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, neki vagy rá tekintettel másnak jogtalan el őnyt ad
vagy ígér, bűntett miatt egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .”
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6 . §

A Btk . 296. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki azért, hogy a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait n e
gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, jogtalan el őnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek
ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan el őny
kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő .”

7. §

(1) A Btk. 298. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki
a)olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy
b) olyan személyre tekintettel, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, másnak
jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésse l
büntetendő .”

(2) A Btk. 298. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vag y
érdekében tevékenységet végz ő személlyel kapcsolatban követi el, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .”

8. §

A Btk. 299. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára jogtala n
előnyt kér, a jogtalan el őnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadi k
személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt két
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés öt évtő l tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető
a) azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt veszteget,
b)hivatalos személynek adja ki magát, vagy
c) a bűncselekményt üzletszerűen követi el .

(3) Aki az (1) bekezdésében meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vag y
érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .

(4) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (3) bekezdésbe n
meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző,
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önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követik el ."

9. §

A Btk. 300 . §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Az a hivatalos személy, aki e min őségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még l e
nem leplezett vesztegetést, vesztegetés elfogadását, hivatali vesztegetést, hivatali vesztegetés
elfogadását, vesztegetést bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadását bírósági vag y
hatósági eljárásban, befolyás vásárlását vagy befolyással üzérkedést követtek el, és errő l a
hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .”

10. §

„305 . §

A Btk. 305 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan el őnyt
szerezzen

a) hivatali kötelességét megszegi ,
b)hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél ,

bűntett miatt egytő l öt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

11. §

A Btk. 306. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„306. §

Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi ,
b)közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy
c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél ,

bűntett miatt egy évtő l öt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

12.

A Btk . 376. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„376 . §

(1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebb ő l folyó kötelességének megszegéséve l
vagyóni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el .
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(2) A büntetés vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztés, ha a szabálysértési értékhatárt me g
nem haladó vagyoni hátrányt okozó h űtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el .

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés kiseb b
vagyoni hátrányt okoz .

(4) A büntetés b űntett miatt egy évtő l öt évig terjed ő szabadságvesztés, ha
a) a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vag y
b) a kisebb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el .

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a hűtlen kezelés jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi
el .

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy
b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e min őségében e
minőségében követi el

(7) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vag y
b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében
követi el ."

13. §

A Btk. 377. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebb ő l
eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrány t
okoz, vétség miatt három évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy
ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz .”"

14. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .
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Általános indokolás

A közpénzek eltulajdonítása súlyos b űntettnek min ősül a jelenlegi büntetőjogi szabályozás
keretein belül is . Ahhoz viszont, hogy a korrupció elleni küzdelmet a kormány és minde n
hatóság komolyan vegye, a korrupciós b űncselekmények elleni küzdelem alaptörvényi szinten
történő rögzítésén túl szükséges a vonatkozó bűncselekmények büntetési tételeinek szigorítás a
is .

A szigorításokat az is indokolja, hogy azon kevés ügyben, amikor vádemelésre és jogerős ítélet
meghozatalára kerül is sor a korrupciós bűncselekmények esetében, elenyésző azon büntetések
száma, amely letöltendő szabadságvesztéssel sújtja az elkövetőket. Ez annak ellenére is így van,
hogy nem egy esetben az elkövetési érték nagysága is indokolná a valóban elrettentő szankciók
alkalmazását . Egyértelmű, hogy több százmilliós vagy milliárdos elkövetési érték esetében se m
generális, sem speciális prevenciót nem jelent egy felfüggesztett szabadságvesztés büntetés
kiszabása, és sok esetben az is csak nagyon hosszú jogi eljárások, nem egyszer megismétel t
eljárások következményeként.

Részletes indokolás

1-13 . §

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok elérése miatt szükséges a Büntet ő
Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény korrupcióval összefüggő tényállások büntetési
tételeinek szigorítása .

14. §

Hatályba léptető rendelkezés .
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