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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Bűncselekmény-e 24 ezer ember halálát okozni?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

Dr. Kásler Miklós egészségügyért felelős miniszter egy nyilatkozatában kifejtette, hogy évente 24
ezer ember hal meg azért, mert nem jut időben megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Ez egy rendkívül
magas szám és a magyarok egy széles körét érinti.

A Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény (a  továbbiakban Btk.)  160.  §-ának (1)
bekezdése az alábbi módon határozza meg az emberölés tényállását:

„Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Ezt egészíti ki a Btk. 160. § (4) bekezdése, amely értelmében:

„Aki  az  emberölést  gondatlanságból  követi  el,  vétség  miatt  egy  évtől  öt  évig  terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az emberölés  megvalósulásához,  tekintettel  arra,  hogy azt  a  Btk.  eredménybűncselekményként
szabályozza, elegendő, hogy a sértettek tekintetében a halál bekövetkezzen. A törvény továbbá nem
határoz meg elkövetési magatartást, az bármilyen magatartással megvalósítható.

Az Alkotmánybíróság a 23/1990. (X. 31.) AB határozatában megállapította, hogy „az emberi élet és
emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és minden mást megelőző legnagyobb érték.”

Az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak az emberi élet vonatkozásában
fennálló intézményvédelmi kötelezettségre tekintettel látnia kellett volna, hogy az alulfinanszírozott
egészségügyi ellátórendszer emberek halálához vezethet. Hiszen az egészségügyi ellátás területén,
annak  legfelsőbb  szintjén  ez  a  minisztérium  testesíti  meg  az  államot,  neki  kell  végső  soron
gondoskodnia  az  emberi  élet  egészségügyi  ellátás  körében  történő megvédéséről,  de  legalábbis



arról, hogy az állam egészségügy területén tanúsított hanyagsága ne indítson el olyan okozatossági
láncolatot, amely emberek halálához vezethet.

A Btk.  8.  §  I.  fordulata  alapján  a  gondatlanság  luxuria formájához arra  van szükség,  hogy az
elkövető előre lássa tetteinek következményeit, de könnyelműen bízzon annak elmaradásában.

Jelen esetben, a fentiek alapján az látható, hogy az egészségügy területén az állam legfelső szervét
megtestesítő  minisztériumnak,  illetve  az  annak  élén  álló,  részben  orvosi  szakképesítéssel
rendelkező,  vezetőinek  pontosan  és  előre  kell  látniuk,  hogy milyen  következményekkel  jár  az
egészségügyi rendszer nem megfelelő finanszírozása.

A jelen kérdés szempontjából lényeges, hogy az egészségügy helyzete érdemben nem változott a
miniszter nyilatkozata óta, a terület nem kapta meg az általa igényelt 1500 milliárd forintos állami
többletforrást, így az várható, hogy a nem megfelelő ellátás miatt idén is 24 ezer körüli ember fogja
életét veszíteni.

Fentiekre tekintettel kérdezem Legfőbb Ügyész urat:

1) Ön szerint felelős-e bárki a fentebb vázolt helyzetért? 

2) Ez a felelősség jogi felelősség-e és milyen szankciókat vonhat maga után?

3) Kinek kell a fent kialakult helyzetért büntetőjogi értelembe vett felelősséget vállalnia?

4) Gondatlanságból elkövetett emberölés esetén meddig kell látnia az elkövetőnek az 
okozatossági láncolatot? 

A továbbiakban pedig kérem, hogy jelen beadványomat tekintse, a fentebb leírt ügyre 
vonatkoztatva, ismeretlen tettes elleni feljelentésnek.

Tisztelettel várom válaszát.
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