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2020. évi ..... törvény 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a következő 322/B. §-sal egészül ki:

„322/B. §

(1) Magyarország Alaptörvénye 53. cikke alapján járványveszély miatt  elrendelt  veszélyhelyzet,
vagy  az  Egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  74.  §  alapján  elrendelt  járványügyi
korlátozások időtartama alatt

a)  a  járványügyi  elkülönítésben,  megfigyelésben,  zárlat  ellenőrzésében,  intézkedés
végrehajtásában, vagy
b) a járványügyi védekezés eszközeinek biztosításában

közreműködő személy, aki magatartásával, kötelezettségének megszegésével, vagy hanyagsággal a
hatékony  védekezést  akadályozza,  vagy  veszélyezteti,  bűntett  miatt  három  évig  terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2)  A  büntetés  egy  évtől  öt  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt  hivatalos
személyként követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált okoz.

(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt
egy évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig, a (3)
bekezdésben meghatározott esetben 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

2. §

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

A koronavírus az egész ország területén fenyeget potenciális és tömeges sérelemmel. A jelenlegi
és  a  jövőbeli  járvány,  vagy  járványok  elleni  hatékony  küzdelem  érdekében  szükséges  a
büntetőjogi szabályozás.

A törvénymódosítás indoka a cselekmény kiemelt  társadalomra veszélyessége, mely tömegek
egészségét,  életét  és  nem  utolsó  sorban  a  nemzetgazdaság  érdekeit  is  veszélyezteti.  A
törvénymódosítás  további  indoka,  hogy  jelentős  társadalmi  felháborodást  váltott  ki,  hogy  a
járvány  terjedése  elleni  védekezéshez  szükséges  eszközök  beszerzése  során,  az  eljárásban
résztvevő,  közreműködő  személyeknek  felróható  okból  közpénzből  alkalmatlan  eszközök
(egészségügyben  nem  alkalmazható  maszkok,  más  védőeszközök,  kórházi  használatra  nem
alkalmas alvást segítő „lélegeztetőgépek”) kerültek beszerzésre.

Az így beszerzett eszközök használata – illetve a hibás beszerzés okán a megfelelő eszközök
hiánya  -  alkalmas  arra,  hogy  nagyszámú  beteg  esetében  súlyos  járványhelyzet  esetén
egészségromlást, végső esetben halált eredményezzen.

A járványok elleni  hatékony küzdelem és  a  társadalmi  igazságérzet  helyreállítása  érdekében
elengedhetetlenül  szükséges,  hogy  a  magánszemélyek  esetleges  jogsértő  magatartásának
szankcionálásán  túl,  a  védekezésben  közreműködők  jogsértésének  is  legyen  büntetőjogi
következménye.

A bűncselekmény jogi  tárgya  a  közbiztonságba vetett  közbizalom, mely a  lakosság számára
elengedhetetlen fontosságú egy esetleges, a jelenlegihez hasonló járványügyi veszélyhelyzetben.

Részletes indokolás

1. § 

A  törvényjavaslat  közbiztonságba  vetett  közbizalom  védelme  érdekében  büntetni  rendel
valamennyi,  szándékos,  tévedésben  vagy  mulasztásban  megnyilvánuló  magatartást,  mely  a
járványügyi  védekezésben  résztvevő  személyek  követhetnek  el,  és  akadályozza  vagy
veszélyezteti a hatékony védekezést.

Az elkövetés szándékos és gondatlan lehet.

A bűncselekmény alanya tettesként  alapesetben bárki  lehet,  aki  a  járványügyi  védekezésben,
vagy  a  szükséges  eszközök  beszerzésében  részt  vesz.  A bűncselekmény  alanya  tettesként
minősített esetben hivatalos személy lehet.

2. § 
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A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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