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2020. évi ..... törvény 

A Büntető Törvénykönyv módosításáról

1. §

A Btk. 337. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„337. §

Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon
elferdítve  állít  vagy  híresztel,  amely  a  közveszély  színhelyén  alkalmas  az  emberek  nagyobb
csoportjában  zavar  vagy  nyugtalanság  keltésére,  bűntett  miatt  három  évig  terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”

2. §

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

2020. március 30-án került kihirdetésre A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, amely a
veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések mellett a Büntető Törvénykönyv (továbbiakban: Btk.)
módosítását, illetve szigorítását is tartalmazta.

A Btk. módosítás többek között a rémhírterjesztés törvényi tényállását módosította, és bevezette
a rémhírterjesztés minősített esetét, amelyet az új (2) bekezdés úgy definiált, hogy aki különleges
jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve
állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy
meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A  rémhírterjesztés  törvényi  tényállásának  módosításával  kapcsolatos  aggályok  már  a
törvényjavaslat  benyújtásakor  is  felmerültek.  A kifogások szerint  a  módosítás alkalmas lehet
arra, hogy a szólás szabadságát aránytalanul korlátozza, szubjektív szempontok, így a védekezés
eredményességének akadályozására való alkalmasság, mint tényállási elem beemelésével teret
nyit  például  újságírók  vagy  közéleti  szereplőkkel  szembeni  megalapozatlan  eljárások
megindítására is. A rémhírterjesztés törvényi  tényállása korábban is  alkalmas volt  arra,  hogy
közveszély színhelyén az ártalmas szólás ellen fel lehessen lépni, így a módosítás szükségtelen
volt.

A Btk. módosításának hatályba lépése óta eltelt idő egyértelműen bizonyította, hogy a szakmai
kifogások valósnak bizonyultak: számos olyan esetben indultak eljárások, amikor csak egy-egy
hír  közösségi  oldalon  való  megosztásáról,  véleményezéséről  volt  szó,  nem  pedig  rémhírek
terjesztésről.

A jogalkotó feladata, hogy az elfogadott jogszabályok társadalmi hatásait nyomon kövesse és
amennyiben  a  hatása  nem  megfelelő,  vagy  éppen  káros,  úgy  javaslatot  tegyen  annak
felülvizsgálatára. Különösen igaz ez az olyan jelentős társadalmi hatással bíró kódexek esetében,
mint a Büntető Törvénykönyv.

Jelen  törvényjavaslat  ennek  a  felülvizsgálatnak  kíván  eleget  tenni  azzal,  hogy  törli  a
rémhírterjesztés tényállásának fent említett módosítását, visszaállítva a 2020. március 30.-a előtti
állapotot.

Részletes indokolás

1. § 

A  módosítás  visszaállítja  a  korábbi  törvényi  tényállást,  elhagyva  a  különleges  jogrendre
vonatkozó minősített esetet rögzítő (2) bekezdést.
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2. § 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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