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Észrevételek a T/9790 számú törvényjavaslathoz 

 

A preambulumban szereplő „szem előtt tartva különösen annak lehetőségét, hogy az 

Országgyűlés ülésezése a humánjárvány következtében szünetelhet” mondat tükrében 

aggályos a javaslat.  

Három legfőbb kritika fogalmazható meg:  

1. Határidő nélküli felhatalmazást ad a kormánynak a rendeleti jogalkotásra 

2. Kiterjeszti az intézkedések körét a jelenlegi törvényben meghatározottakon túl 

3. Szigorúbb büntetőjogi eszközök bevezetését tervezi, amely nincs közvetlen 

összefüggésben a védekezéssel 

Az Alaptörvény 53. cikke arra ad felhatalmazást, hogy veszélyhelyzet kihirdetése esetén a 

külön jogszabályban rögzített körben a kormányrendeleteket alkosson. Ez a külön jogszabály a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (Kat.). 

A Kat. viszonylag jól körül határolja azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány a 

felhatalmazás alapján meghetet a gyors és hatékony védelem érdekében. Ezek elegendően 

széles körű felhatalmazást adnak már jelenleg is, hiszen lehetővé teszik a lakosság mozgásának 

korlátozását, a lakosság ellátásának biztosítása érdekében gazdasági társaságok feletti tényleges 

felügyeletet, a jogalkotási körben egyébként szükséges konzultáció elmaradását stb. 

A jelenlegi törvényjavaslat ezt a kört úgy tágítaná, hogy nem határozza meg pontosan, hogy 

valójában milyen szabályokat hozhat meg, és mely törvények alkalmazását függesztheti fel. 

„2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl 

– az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a 

nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények 

alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat.” 

A javaslat a (2) bekezdése szerint ugyan csak az elérni kívánt céllal arányosan és a szükséges 

mértékben élhet ezzel, ugyanakkor nincs a javaslatban megfelelő garancia erre.  

A javaslat szerint ezt a helyzetet, vagyis a rendeleti kormányzást és a fontos alapjogok 

aránytalan korlátozását is, határidő nélkül tartaná fenn, azzal, hogy a veszélyhelyzet 

megszűnéséig tartana.  

Azt, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg, nem definiálja a javaslat, mint ahogy az 

elrendelésénél sem igazán definiálta. A 40/2020. Korm.r. 3. § (2) bekezdése akként rendelkezik: 

„A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja” 

A kritériumokat, szempontrendszert, amely alapján a döntést a kormány meghozta azóta sem 

ismerjük, és bár elismerve, hogy a járványhelyzet világszerte súlyos, valamint a WHO is 

kihirdette a világjárványt, mégsem világos, hogy a hazai helyzetben milyen mutatók alapján 

döntött, vagy fog dönteni a kormány. A veszélyhelyzet elrendelése idején, azaz 2020.03.11. 

napján Magyarországon 13 regisztrált fertőzött személy volt. Az tudható, hogy még az elején 

tartott a terjedés, és hogy növekedni fog a szám, de ennek ellenére az nem megfelelően definiált, 

hogy milyen esetszámnál jelenthető ki, hogy a veszélyhelyzet elmúlt. Amennyiben ez nincs 

megfelelően körül határolva, ellenőrizhető adatok birtokában, úgy abszurd esetben az is 

előfordulhat, hogy a kormány mindaddig fenntartja a rendkívüli állapotot, ameddig akár 

egyetlen egy kezelés alatt álló személy is van.  
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Csak a hivatalosan regisztrált betegszámot tudjuk, és tekintettel arra, hogy sok esetben a 

regisztrált betegekkel szoros kapcsolatban állókat sem tesztelték, így a valós fertőzöttek 

számáról nincs pontos információnk. Mindezt úgy, hogy az Egészségügyi Világszervezet 

folyamatosan azt javasolja, hogy a lehető legtöbb tesztet kell elvégezni, hiszen a védekezéshez 

ez ad a leginkább támpontot. Mindennek tükrében a kormány belátásán múlik, hogy meddig 

tart a veszélyhelyzet. 

 

A javaslat szerint [3. § (2) bek.] a veszélyhelyzet megszűnését a megelőzően az OGY a 

felhatalmazását visszavonhatja.  

Itt kell azonban visszautalni arra, hogy magát a határidő nélküli hosszabbítást arra hivatkozva 

kéri a kormány, mert előfordulhat, hogy a járványhelyzet miatt nem ülésezik az országgyűlés. 

Akkor viszont a felhatalmazás visszavonása is problémás lehet, hiszen akkor külön össze kell 

hívni, aminek módjáról szintén nem szól a javaslat.  Ha a „normál” rend szerint működik, akkor 

az elnök jogosult összehívni az országgyűlést. Vagyis szintén a kormány érdekei szerint 

valósulhat meg, hogy összeül-e az OGY a veszélyhelyzet megszűnésének megállapítására vagy 

sem.  

Továbbá az OGY ülésének biztosítása vélhetően nem csak személyes jelenléttel oldható meg, 

tekintettel arra, hogy éppen a veszélyhelyzetre tekintettel rendelte el a kormány és a miniszter 

a tanköteles korosztály részére a távoktatást, az online rendszerek alkalmazását. Semmi nem 

indokolja, és nem támasztja alá azt, hogy az online rendszereket akár táv-azonosítással, 

elektronikus aláírással stb. miért ne lehetne megoldani az Országgyűlés esetében. Főként, hogy 

az Alkotmánybíróság esetében éppen maga a javaslat teszi lehetővé ezt a megoldást. Azaz 

önmagában a személyes fizikai jelenlét elkerülése nem ad okot arra, hogy az országgyűlési 

munka megálljon.  

  

Mindeközben a korábban meghatározott törvényi kereteken túli korlátozásokat vezethet be a 

kormány, felfüggesztheti a bíróságok működését a jogorvoslati rendet, és gyakorlatilag 

bármilyen törvény alkalmazását, mivel a Kat. rendelkezésein túl is jogosult lesz ilyen 

döntésekre.  

 

A határidő nélküli meghosszabbítás érinti továbbá a parlamenti, helyhatósági választásokat és 

népszavazások lehetőségét is. Azt természetes, hogy amennyiben valóban fennáll még a 

járványveszély, úgy a személyes érintkezéssel járó eseményeket korlátozni szükséges. Az 

azonban nem igazolható, hogy mindez határidő nélkül álljon rendelkezésre, mert ez esetben a 

védekezésen túl is korlátozhatóak a demokratikus intézmények.   

 

Mindezek még akkor sem állnak arányban a szükséges védekezéssel, ha azt senki nem vitatja, 

hogy azonnali és határozott intézkedésekre van szükség, és azt sem, hogy ezek az egyébként 

meglévő szabadságjogok korlátozásával járhatnak együtt.  

 

Az Alaptörvény 54. cikke alapján „Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása - a II. 

és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok 

kivételével - felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható. 
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A II. cikk az emberi méltóság és emberi élethez való jogról szól, a III. a kínzás és embertelen 

bánásmód, szolgaság, emberkereskedelem, emberkísérlet stb tilalmáról szól. A XXVIII. cikk 

az ártatlanság vélelmről, és a védelemhez való jogról szól. Ezek tehát nem függeszthetők fel 

különleges jogrendben sem, viszont minden más alapjog igen, és a szükségesség-arányosság 

mértékén túlmenően is. A XXVIII. cikkben már vannak olyan rendelkezések, amelyek szintén 

felfüggeszthetőek, így a független bíróságok előtti eljárás joga, a jogorvoslathoz való jog stb.  

 

Ezeket a nagyon súlyos jogkorlátozásokat nyilvánvalóan nem lehet határidő, és megfelelő 

kontroll nélkül meghosszabbítani, hiszen ez súlyos visszaélésekre is lehetőséget teremt.   

 

Nyilvánvaló, hogy nem a védekezés megakadályozását, vagy nehezítése a cél, azonban 

megfelelő garanciák és pontos definíciók, valamint határidő nélkül fenntartani egy rendkívüli 

jogalkotási rendet túlmutat a tényleges védekezéshez szükséges körön. A védekezést és a 

veszélyhelyzet elhárítását, valamint a következmények csillapítását a jelenlegi szabályok is 

megfelelően biztosítják a kormány részére.  

 

Már most is elrendelhet a közbeszédben kijárási tilalomként elterjedt szigorítást, már most is 

lefoglalhat eszközöket, és átveheti az irányítást intézmények és cégek felett.  

 

A felhatalmazás megadása részben a tartalmi meghatározatlansága miatt, részben az időben 

elhízódó jellege miatt nem támogatható.  

 

A Btk. szigorítása sem felel meg a büntetőjogi elveknek, sem a járványügyi céloknak, ráadásul 

ezt a járványhelyzeten túli időszakra is fenntartja.   

 A jelenleg hatályos Btk-ban is van a járványügyi szabályszegésre egy tényállás (361. §), amely 

szankcionálhatóvá teszi, a szabályokat megszegő magatartásokat. Ez a tényállás csupán 

vétségként, és maximum 90 napos elzárással büntethető módon, a XXXIV. Fejezet, A 

közigazgatás rendje elleni bűncselekmények körében szabályozza.  

Az új bűncselekményi tényállás a javaslat szerint sokkal súlyosabban büntetendő, a Btk-ban 

elfoglalt helye szerint is súlyosabb, XXX. Fejezet A közbiztonság elleni bűncselekmények 

körében szabályozná.  

Az új 322/A. § Btk. tényállás viszont nem felel meg a normavilágosság követelményének, 

hiszen a „végrehajtását akadályozza” elkövetési magatartás nem tisztázott, hogy pontosan 

milyen cselekményekkel valósítható meg. Az sem tisztázott, hogy ez utóbbi tényállás milyen 

viszonyban áll, a már meglévő tényállással, és az elhatárolási kérdések sem világosak. 

A Btk. 337. §-ban szabályozott rémhírterjesztés tényállásának kiterjesztése is aggályos, hiszen 

a (2) bekezdése szintén nem felel meg a normavilágosság követelményének. (2) 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.” 
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Vajon milyen magatartás lehet alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza, 

vagy meghiúsítsa? Ez a tényállás valójában azzal a veszéllyel jár, hogy azokat a hírforrásokat, 

amelyek a szakmai követelményeket betartva próbálnak meg a nyilvánosság tájékoztatására 

vonatkozó kötelességüknek eleget tenni, egy sokféleképpen értelmezhető fogalom alapján 

eljárás alá vonjanak, amely így az öncenzúrához vezet. Ráadásul az új tényállás indokolatlanul 

súlyosítja a szankciót is a korábbi 3 évig terjedő szabadságvesztésről 1-5 évig terjedőre.  

A ténylegesen valótlan hírek terjesztőivel szemben ugyanakkor már a jelenleg hatályos 

törvények alapján is megfelelően fel lehet lépni, így szükségtelen a tényállás kiterjesztése. 

 

Budapest, 2020.03.21.  

 

dr. Nehéz-Posony Kata  

  

 

 

 

 

 

 

 


