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2018. évi ..... törvény 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 305. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

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

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

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott
bűncselekményt

a) valótlan adatok, tények, vagy
b) valós adatokat, tényeket elferdítve

a nagy nyilvánosság részére történő közvetítéssel követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott
bűncselekmény

a) személyiségi jogokat sért,
b) gyűlölet keltésére alkalmas,
c) zavart, nyugtalanságot kelt,
d) költségvetésből származó pénzeszközök felhasználásával,
e) egy éven belül második, illetve további alkalommal követik el.

(4)  A büntetés  két  évtől  nyolc  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  (3)  bekezdés  d)  pontjában
meghatározott bűncselekmény jelentős vagyoni hátrányt okoz.”

2. §

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

A törvényjavaslat újrafogalmazza a hivatali visszaélés büntette tényállását. Meghagyja a hatályos
rendelkezéseket,  amelyek  alapján  lehetőség  van  arra,  hogy  felelősségre  vonják  az
államapparátusban  foglalkoztatottakat,  amennyiben  megszegik  hivatali  kötelességüket.
Bebizonyosodott  azonban,  hogy a hatályos  törvényi  rendelkezések nem elégségesek annak a
célnak az eléréséhez, hogy megszilárduljon a bizalom az államapparátus tagjaival szemben. A
javaslat figyelembe veszi, hogy az államhatalom birtokosai - visszaélve pozíciójukkal - olyan
módon manipulálják a közvéleményt, amelynek eredményeképpen az ország lakossága elveszti
biztonságérzetét, tájékozódási képességét. A törvényjavaslat szigorúbb büntetési tételeket állapít
meg minél  súlyosabbak a következményei  annak,  ha  a  hivatali  visszaélés  bűntettét  elkövető
személy  valótlan  adatokat,  tényeket  hoz  nyilvánosságra,  illetőleg  a  valós  adatokat,  tényeket
elferdíti.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat az államapparátusba vetett közbizalom megszilárdítása érdekében a hivatali visszaélés
törvényi  tényállását  kiegészíti  azokkal  az  elemekkel,  amelyek  alkalmasak  arra,  hogy  az
államapparátusban foglalkoztatottakat visszatartsa a helyzetükkel való visszaéléstől.

A bűntett jogi tárgya az államapparátus törvényes szabályszerű működésébe, valamint az állami
szervekbe és hivatalos személyekbe vetett bizalom védelme. A hivatali kötelesség megszegése
bűntett megvalósul, mikor valaki átlépi a hatáskörét, a hivatalos személy olyan tevékenységet
fejt ki, amelynek elvégzésére nincs joga, vagy egyébként visszaél hivatali helyzetével.

A javaslat súlyosabban rendeli bünteti azt a magatartást, amikor a hatáskör túllépése az itt élők
félrevezetésével  valósul  meg.  Legtipikusabb  példája  ennek  a  magatartásnak,  amikor
kormánypropaganda  útján  közölnek  olyan  információkat,  amelyek  valótlanok,  vagy  valós
adatokat, tényeket elferdítenek.

Nagy  nyilvánosság  a  bűncselekménynek  sajtótermék,  médiaszolgáltatás,  sokszorosítás  vagy
elektronikus hírközlő hálózaton közzététel útján történő elkövetése.

A javaslat a legsúlyosabb büntetési tételt arra az esetre állapítja meg, amikor a bűncselekmény
jelentős  vagyoni  hátrányt  okoz.  A jelentős  vagyoni  kár  az ötmillió-egy és  ötvenmillió  forint
közötti kár.

2. § 

A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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