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2020. évi ..... törvény 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a koronavírus-járvány
idején elkövetett csalások és információs rendszer elleni egyes bűncselekmények

visszaszorítása érdekében

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 373. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„373. §

(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz,
csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

ba) bűnszövetségben,
bb) közveszély színhelyén,
bc) üzletszerűen,
bd) különleges jogrend idején,
be) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy
b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bd) pontjában meghatározott valamely módon
követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás jelentős kárt okoz,
b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bd) pontjában meghatározott valamely módon
követik el, vagy
c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál
fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy
b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bd) pontjában meghatározott valamely módon
követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy
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b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bd) pontjában meg határozott valamely
módon követik el.

(7)  E § alkalmazása szempontjából  kárnak kell  tekinteni  az igénybe vett  szolgáltatás meg nem
fizetett ellenértékét is.”

2. §

A Btk. 423. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„423. §

(1) Aki információs rendszerbe az információs  rendszer  védelmét  biztosító  technikai  intézkedés
megsértésével  vagy  kijátszásával  jogosulatlanul  belép,  vagy  a  belépési  jogosultsága  kereteit
túllépve  vagy  azt  megsértve  bent  marad,  vétség  miatt  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
büntetendő.

(2) Aki
a)  az  információs  rendszer  működését  jogosulatlanul  vagy  jogosultsága  kereteit  megsértve
akadályozza,
b)  információs  rendszerben  lévő  adatot  jogosulatlanul  vagy  jogosultsága  kereteit  megsértve
megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz vagy
c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt különleges jogrend idején valósítja meg és
a cselekmény alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős számú információs rendszert érint
vagy
b)  a  (2)  bekezdés  a)-b)  pontjában  meghatározott  bűncselekményt  különleges  jogrend  idején
valósítják meg és a cselekmény alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza
vagy meghiúsítsa.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt közérdekű üzem
ellen követik el.

(5) E § alkalmazásában adat: információs rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy továbbított
tények, információk vagy fogalmak minden olyan formában való megjelenése, amely információs
rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak az
információs rendszer által való végrehajtását biztosítja.”

3. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A COVID-19 fertőzés hazánkat is egyre súlyosabban érinti, így a Kormány 2020. március 11-ei
hatállyal  Magyarország  egész  területére  különleges  jogrendet,  veszélyhelyzetet  hirdetett  ki,
amely jelenleg is fennáll. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban megszaporodott azon vagyon
elleni  bűncselekmények  száma,  amelyeket  a  járvány  által  teremtett  speciális  helyzetet
kihasználva  követnek  el,  továbbá  azon  kiberbűncselekmények  száma,  amelyek  sok  esetben
alkalmasak arra,  hogy a járvánnyal  szembeni védekezés eredményességét akadályozzák vagy
meghiúsítsák.

Az elmúlt  hetekben a médiában olyan esetekről számoltak be,  amelyeknél  az elkövetők úgy
csaltak ki pénzt a sértettektől, hogy – kihasználva az emberi segítőkészséget, jóhiszeműséget és
együttérzést – a koronavírus elleni védekezést támogató adománygyűjtést színleltek, vagy éppen
gyógyászati  segédeszközként  adtak  el  olyan  termékeket,  amelyek  alkalmatlanok  voltak  a
rendeltetésszerű  használatra.  A  koronavírus-járványt  kihasználva  adománygyűjtést  színlelve
elkövetett csalás fokozottan veszélyes a különleges jogrend idején tekintettel arra, hogy az ilyen
jellegű  bűncselekmények  elszaporodásának  következtében  az  emberek  adakozókedve
csökkenhet, amely a vírussal szembeni hatékony küzdelemre is negatív hatást gyakorolhat.

Az  úgynevezett  „unokázós  csalók”  a  járvány  kezdete  óta  azzal  hívogatnak  időseket,  hogy
unokájuk megfertőződött, ezért sürgősen pénzre van szüksége, de számos más, hasonló csalási
formára is van már példa. Március 18. napján egy siófoki péküzem tulajdonosát felhívta egy nő,
aki magát a pécsi ÁNTSZ munkatársának kiadva felszólította a sértettet,  hogy utaljon át egy
megadott számlaszámra több millió forintot 100 darab koronavírus elleni vakcináért és a cég
telephelyeinek fertőtlenítéséért, továbbá meg is fenyegette, hogy ellenkező esetben az üzemet
bezárják. Vakcinákról nyilván szó sem volt, a feltételezett elkövetőt a rendőrség azóta őrizetbe
vette. Április 2. napján egy 33 éves férfit és egy 32 éves nőt fogott el a rendőrség Budapesten,
akik az interneten kínáltak védőeszközöket, az utalást előre kérték, azonban az igényelt eszközök
soha nem érkeztek meg, amellyel több tízmillió forinttal károsíthattak meg magánszemélyeket,
háziorvosokat és gyógyszertárakat. Április 11. napján a rendőrség a csalók egy újabb trükkjére
hívta fel a figyelmet, amelynek során idegenek csengetnek be – főleg idős emberekhez – azzal az
ürüggyel,  hogy  koronavírus-tesztet  végezzenek  el  a  lakókon,  majd  különféle  módon  pénzt
csalnak ki tőlük.  Április  15.  napján egy oroszlányi  illetőségű,  mindössze 18 esztendős férfit
fogtak el  a rendőrök, aki koronavírusos betegeknek hirdetett adománygyűjtéssel kísérelt  meg
pénzt kicsalni az emberektől.

A közelmúltban továbbá olyan bűncselekmények is megvalósultak, amelyek során az elkövetők
információs  rendszer  vagy  adat  megsértésével  az  eljáró  állami  szerv  járvánnyal  szembeni
küzdelmét akadályozták, és ezzel közvetetten a lakosság életét és egészségét veszélyeztették. A
Nemzeti  Kibervédelmi  Intézet  több  figyelmeztetést  is  kiadott  az  elmúlt  hetekben  azzal
kapcsolatban,  hogy  sokan  nemzetközi  szervezeteknek  adják  ki  magukat,  és  így  próbálnak
kicsalni  magánszemélyektől  személyes  adatokat.  Március  16.  napján  pedig  terheléses

3



hackertámadás érte a koronavirus.gov.hu oldalt, amely következtében rövid időre le is bénult a
kormányzati portál.

Fent  nevezett  bűncselekmények  társadalomra  veszélyességét  tehát  jelentősen  fokozza  azok
különleges jogrend idején történő elkövetése, így ezen esetben indokolt a fokozott büntetőjogi
védelem.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat szerint a büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés többek között akkor,
ha a szabálysértési értékhatárt  meg nem haladó kárt okozó csalást különleges jogrend idején
követik  el.  A javaslat  alapján  a  büntetés  bűntett  miatt  három évig  terjedő  szabadságvesztés
többek között  akkor,  ha a  kisebb kárt  okozó csalást  különleges  jogrend idején követik el,  a
büntetés  egy évtől  öt  évig terjedő szabadságvesztés  többek között  akkor,  ha a  nagyobb kárt
okozó  csalást  különleges  jogrend  idején  követik  el,  a  büntetés  két  évtől  nyolc  évig  terjedő
szabadságvesztés többek között akkor, ha a jelentős kárt okozó csalást különleges jogrend idején
követik el, valamint a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés többek között akkor, ha
a különösen nagy kárt okozó csalást különleges jogrend idején követik el.

2. § 

Jelen törvényjavaslat az információs rendszer vagy adat megsértése tekintetében – a jelenleg
hatályos Btk.-hoz képest nóvumként – minősített esetként határozza meg többek között a Btk.
423. § (1) bekezdésében rögzített  bűncselekmény különleges jogrend idején való elkövetését
abban  az  esetben,  ha  a  cselekmény  alkalmas  arra,  hogy  a  védekezés  eredményességét
akadályozza vagy meghiúsítsa. A javaslat szerint továbbá a büntetés bűntett miatt egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztés többek között akkor, ha a Btk. 423. § (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott  bűncselekményt  különleges  jogrend  idején  valósítják  meg  és  a  cselekmény
alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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