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II. rész

JOGSZABÁLYOK
Törvények

1998. évi LXXXVII.
törvény
a büntet´ó jogszabályok módosításáról*
1. § A Büntet´ó Törvénykönyvr´ól szóló 1978. évi IV.
törvény (Btk.) 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) A külföldi bíróság ítélete a magyar bíróság
ítéletével azonos érvény´ú, ha
a) a külföldi bíróság a magyar hatóságok feljelentése
alapján vagy a büntet´óeljárás átadása folytán járt el,
b) az elkövet´óvel szemben a külföldi bíróság olyan cselekmény miatt járt el, amely mind a magyar jog, mind a
külföldi állam joga szerint büntetend´ó, és a külföldön
folyamatban volt eljárás, valamint a kiszabott büntetés,
illetve alkalmazott intézkedés összhangban van a magyar
joggal.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek megléte esetén sem ismerhet´ó el a külföldi bíróság
ítéletének érvénye, ha az elítélés politikai vagy azzal szorosan összefügg´ó egyéb b´úncselekmény, illet´óleg katonai
b´úncselekmény miatt történt.
(3) A cselekmény nem tekinthet´ó politikai, illet´óleg
katonai b´úncselekménynek, ha annak elkövetésénél, figyelemmel az összes körülményre, így a b´úncselekmény által
elérni kívánt célra, a b´úncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközökre, a b´úncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a
politikaihoz, illet´óleg a katonaihoz képest.
(4) A szándékos emberölés, illetve a szándékos emberölést is magában foglaló b´úncselekmény a külföldi ítélet
érvényének megállapítása szempontjából mindig köztörvényi jelleg´ú b´úncselekménynek tekintend´ó.
(5) Ha a magyar büntet´ó törvény hatálya alá tartozó
személy cselekményét külföldi bíróság már elbírálta, az
(1) bekezdés esetét kivéve, a büntet´óeljárás megindításáról a legf´óbb ügyész határoz. Ebben az esetben a külföldön
végrehajtott büntetést vagy el´ózetes fogvatartást a magyar
bíróság által kiszabott büntetésbe be kell számítani.’’
2. § A Btk. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép, és e § a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(2) A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama két hónap, leghosszabb tartama tizenöt év;
halmazati vagy összbüntetés esetén húsz év.
* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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(3) Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben
szabható ki, aki a b´úncselekmény elkövetésekor a huszadik
életévét betöltötte.’’
3. § A Btk. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Fegyházban kell végrehajtani a három évi vagy ennél
hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha)
,,b) 1. terrorcselekmény (261. §), légi járm´ú hatalomba
kerítése (262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §), visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel
[263/A. § (1)—(3) bek.], fegyvercsempészet (263/B. §),
b´únszervezet létrehozása (263/C. §), visszaélés nemzetközi
szerz´ódés által tiltott fegyverrel (264/C. §), visszaélés kábítószerrel (282. §),
2. az emberölés, az emberrablás, az emberkereskedelem, az er´ószakos közösülés, a szemérem elleni er´ószak, a
természet elleni er´ószakos fajtalanság, a közveszélyokozás, a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése és a rablás
súlyosabban min´ósül´ó esetei [166. § (2) bek., 175/A. §
(2)—(4) bek., 175/B. § (3)—(5) bek., 197. § (2)—(3) bek.,
198. § (2)—(3) bek., 200. § (2)—(3) bek., 259. § (2)—(3)
bek., 261/A. § (3) bek., 321. § (3)—(4) bek.],
3. a b´únszervezet tagjaként vagy megbízásából elkövetett üzletszer´ú kéjelgés el´ósegítése [205. § (3) bek. b) pont],
kerítés [207. § (3) bek. c) pont], embercsempészés [218. §
(3) bek.], pénzmosás [303. § (3) bek. a) pont], devizab´úncselekmény [309. § (4) bek. c) pont], adó- és társadalombiztosítási csalás [310. § (4) bek. b) pont], csempészet és
vámorgazdaság [312. § (4) bek. b) pont], lopás [316. §
(6) bek. c) pont], csalás [318. § (6) bek. c) pont], zsarolás
[323. § (3) bek.], orgazdaság [326. § (5) bek. b) pont],’’
(miatt szabták ki.)
4. § A Btk. 47. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép, és e bekezdés a következ´ó
c)—e) ponttal egészül ki:
(Nem bocsátható feltételes szabadságra)
,,b) aki a szabadságvesztésb´ól legalább két hónapot
nem töltött ki,
c) a többszörös visszaes´ó,
d) aki a b´úncselekményt b´únszervezet tagjaként követte el,
e) aki a három évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetend´ó b´úncselekményt üzletszer´úen vagy b´únszövetségben követte el.’’
5. § A Btk. 47/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép, és a Btk. a következ´ó 47/B—47/C. §-sal egészül ki:
,,47/A. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a feltételes
szabadságra bocsátás legkorábbi id´ópontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehet´óségét kizárja.
(2) Ha a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehet´óségét nem zárja ki, annak legkorábbi id´ópontját legalább
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húsz évben, ha az életfogytig tartó szabadságvesztést olyan
b´úncselekmény miatt szabta ki, amelynek büntethet´ósége
nem évül el, legalább harminc évben határozza meg.
47/B. § (1) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése el´ótt elkövetett b´úncselekmény miatt az
életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a
bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´ópontját a határozott tartamú szabadságvesztés id´ótartamáig elhalasztja.
(2) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése el´ótt elkövetett b´úncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól történ´ó feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
id´ópontját a határozott tartamú szabadságvesztés id´ótartamáig elhalasztja.
(3) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés
végrehajtása alatt elkövetett b´úncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´ópontját a határozott ideig tartó szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt
és legfeljebb húsz év közötti id´ótartamra elhalasztja.
(4) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés
végrehajtása alatt elkövetett b´úncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól történ´ó feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú szabadságvesztésre
ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´ópontját a határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és
legfeljebb húsz év közötti id´ótartamra elhalasztja.
(5) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól
történt feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett b´úncselekmény miatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´ópontját a határozott
tartamú szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti id´ótartamra elhalasztja.
47/C. § (1) A bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltet akkor bocsáthatja feltételes szabadságra, ha a
szabadságvesztésb´ól az elítélt letöltötte a bíróság által
meghatározott id´ótartamot, és alaposan feltehet´ó, hogy a
büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhet´ó.
(2) Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha
ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. Ha a
korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés nem hajtható végre.’’
6. § A Btk. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralev´ó részével, de legalább egy év, életfogytig
tartó szabadságvesztés esetén tizenöt év.’’
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7. § A Btk. 50. §-ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Ilyenkor a szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is
lehet.’’
8. § A Btk. 51. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,51. § (1) A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy —
figyelemmel a cselekménnyel elért vagy elérni kívánt anyagi el´ónyre is — meg kell állapítani a pénzbüntetés napi
tételeinek számát és — az elkövet´ó vagyoni, jövedelmi,
személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten — az egy
napi tételnek megfelel´ó összeget.
(2) A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Egy napi tétel
összegét legalább száz, de legfeljebb húszezer forintban
kell meghatározni.’’
9. § A Btk. 52. §-a a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Ilyenkor a szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is
lehet.’’
10. § A Btk. 61. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,61. § (1) Azt a nem magyar állampolgár elkövet´ót,
akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, a Magyar Köztársaság területér´ól ki kell utasítani. A kiutasított
köteles az ország területét elhagyni, és a kiutasítás tartama
alatt nem térhet vissza.
(2) Nem utasítható ki az, akit a külön törvényben meghatározottak szerint menekültként ismertek el.
(3) A kiutasítás végleges hatályú, vagy határozott ideig
tart. Végleges hatállyal az utasítható ki, akinek az országban való tartózkodása — figyelemmel az elkövetés jellegére, az elkövet´ó kapcsolataira — a közbiztonságot jelent´ósen veszélyeztetné. A határozott ideig tartó kiutasítás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év.
(4) A kiutasítás tartama az ítélet joger´óre emelkedésével
kezd´ódik. A kiutasítás tartamába nem számít bele az az id´ó,
amely alatt az elítélt a szabadságvesztés büntetését tölti.
(5) A végleges hatályú kiutasítás alól a bíróság a kiutasítottat, kérelmére mentesítheti, ha arra érdemes és a kiutasítás óta tíz év eltelt.’’
11. § A Btk. 62. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,62. § (1) Szabadságvesztés kiszabása mellett vagyonelkobzást kell elrendelni arra a b´úncselekmény elkövetéséb´ól ered´ó vagyonra, amelyet az elkövet´ó a b´úncselekmény
elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett.
(2) A vagyonelkobzást arra a vagyonra is el kell rendelni,
amelyet az elkövet´ó a b´úncselekmény elkövetéséb´ól ered´ó
vagyon helyébe lép´ó vagyonként szerzett.’’
12. § A Btk. 63. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,63. § (1) A bíróság a vagyonelkobzást az elkövet´ó egész
vagyonára, vagyonának meghatározott részére, egyes vagyontárgyaira vagy pénzösszegben kifejezve rendeli el.
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(2) A vagyonelkobzást el kell rendelni arra a vagyonra
is, amelyet az elkövet´ó átruházott, feltéve, hogy a megszerz´ónek az átruházott vagyon eredetér´ól tudomása volt, akkor is, ha a megszerz´ó személyében jogutódlás következett
be.
(3) A vagyonelkobzást pénzösszegben kifejezve kell elrendelni, ha a vagyont az elkövet´ó jóhiszem´ú harmadik
személy részére ruházta át.
(4) Az elkobzott vagyon az ítélet joger´óre emelkedésével az államra száll.’’
13. § A Btk. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A pénzmellékbüntetés legalacsonyabb összege tízezer forint, legmagasabb összege tízmillió forint.’’
14. § A Btk. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A pénzmellékbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén ezer forinttól tizenötezer forintig terjed´ó összeg helyett egy-egy napi szabadságvesztést kell
számítani. A pénzmellékbüntetés helyébe lép´ó szabadságvesztés egy napnál rövidebb és két évnél hosszabb nem
lehet.’’
15. § A Btk. 72. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép, e § a következ´ó (2)—(3) bekezdésekkel egészül ki, és a jelenlegi (2)—(4) bekezdés számozása (4)—(6) bekezdésre változik:
,,(1) A bíróság a vétség miatt a büntetés kiszabását
próbaid´óre elhalaszthatja, ha alaposan feltehet´ó, hogy a
büntetés célja így is elérhet´ó.
(2) Az elkövet´ót a bíróság különös méltánylást érdeml´ó
esetben a három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban
büntetend´ó b´úntett miatt is próbára bocsáthatja.
(3) A 87/C. § a) és b) pontja esetén próbára bocsátás
nem alkalmazható.’’
16. § A Btk. 77. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,77. § (1) El kell kobozni azt a dolgot,
a) amelyet a b´úncselekmény elkövetéséhez eszközül
használtak, vagy arra szántak,
b) amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik,
c) amely a b´úncselekmény elkövetése útján jött létre,
d) amelyet a b´úncselekmény elkövet´óje a tulajdonostól
vagy ennek hozzájárulásával mástól, az elkövetésért kapott,
e) amelyre a b´úncselekményt elkövették,
f) amely az adott vagyoni el´óny tárgya volt.
(2) El kell kobozni azt az anyagi eszközt, amelyet a
b´úncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges
vagy ezt könnyít´ó feltételek biztosítása végett szolgáltattak, a b´úncselekmény elkövetéséhez használtak, vagy arra
szántak.
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(3) El kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyben a
b´úncselekmény megvalósul.
(4) Az (1) bekezdés a) és e) pontja esetében az elkobzást
nem lehet elrendelni, ha a dolog nem az elkövet´ó tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos az elkövetésr´ól el´ózetesen tudott.
(5) Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha az elkövet´ó
gyermekkor, kóros elmeállapot vagy a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntethet´ó.
(6) Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethet´óségének elévülésére megállapított id´ó, de legalább öt év
elteltével. Vagyonelkobzás esetén nem lehet elrendelni
annak a dolognak az elkobzását, amelyre a vagyonelkobzás
kiterjed.
(7) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.’’
17. § A Btk. a következ´ó 77/A. §-sal egészül ki:
,,77/A. § (1) Ha e törvény eltér´óen nem rendelkezik, a
77. § (1) bekezdésének c)—f) pontja, továbbá a 77. §
(2) bekezdése estében, ha az elkobzást nem lehet elrendelni vagy foganatosítani, továbbá, ha a vagyoni el´ónynek vagy
a 77. § (2) bekezdése szerinti anyagi eszköznek nem dolog
a tárgya, az elkövet´ót a dolog értékének, az el´óny értékének, illet´óleg az anyagi eszköz értékének megfelel´ó összeg
megfizetésére kell kötelezni.
(2) Ha az elkobzás az elkövet´óre a b´úncselekmény súlyával
arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene, feltéve,
hogy az elkobzás mell´ózését nemzetközi jogi kötelezettség
nem zárja ki, az elkobzás helyett az elkövet´ót a dolog értékének, az anyagi eszköz értékének, illet´óleg az el´óny értékének
megfelel´ó összeg megfizetésére kell kötelezni.
(3) Ha az elkobzás alá es´ó dolog nem az elkövet´ó tulajdona, és az elkobzás a tulajdonosra méltánytalan hátrányt
jelentene, feltéve, hogy az elkobzás mell´ózését nemzetközi
jogi kötelezettség nem zárja ki, az elkobzás helyett az
elkövet´ót a dolog értékének megfizetésére kell kötelezni.
(4) Az elkobzás, illet´óleg az elkobzás alá es´ó érték megfizetésére kötelezés egészben vagy részben, kivételesen
mell´ózhet´ó, ha az az elkövet´óre a b´úncselekmény súlyával
arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene, feltéve, hogy az elkobzás mell´ózését a nemzetközi jogi kötelezettség nem zárja ki. Az elkobzás, illet´óleg az elkobzás alá
es´ó érték megfizetésére kötelezés a 77. § (1) bekezdésének
d) és f) pontja esetén nem mell´ózhet´ó.’’
18. § A Btk. 83. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,83. § (1) A büntetést — céljának (37. §) szem el´ótt
tartásával — a törvényben meghatározott keretek között
úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a b´úncselekmény és az
elkövet´ó társadalomra veszélyességéhez, a b´únösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhít´ó körülményekhez.
(2) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke irányadó. A középmér-
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téket akként kell megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó
határához a fels´ó és az alsó határ közötti különbözet felét
kell hozzáadni.
(3) Ha e törvény a büntetés kiszabása esetén az e törvény
Különös Részében meghatározott büntetési tételek emelését írja el´ó, a (2) bekezdésben meghatározott számítást
a felemelt büntetési tételekre tekintettel kell elvégezni.
(4) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, a büntetés
mértékét a végrehajtás felfüggesztése, illet´óleg a feltételes
szabadságra bocsátás lehet´óségének a figyelmen kívül hagyásával állapítja meg.’’
19. § A Btk. 85. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Ha a törvény a b´únhalmazatban lev´ó b´úncselekmények közül legalább kett´óre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel
fels´ó határa a felével emelkedik, de az nem érheti el az
egyes b´úncselekményekre megállapított büntetési tételek
fels´ó határának együttes tartamát.’’
20. § A Btk. 85/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A tárgyalásról lemondás esetén (Be. XXV. Fejezet), ha a törvény a b´únhalmazatban lév´ó b´úncselekmények közül legalább kett´óre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, a 87/C. § alapján kiszabható legsúlyosabb büntetési tétel fels´ó határa a felével emelkedik, de az
nem érheti el az egyes b´úncselekményekre a 87/C. § alapján
kiszabható büntetések együttes tartamát.’’
21. § (1) A Btk. 87. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe
a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(2) Az (1) bekezdés alapján, ha a b´úncselekmény büntetési tétele
a) tíz évt ´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztés,
ehelyett legkevesebb hét évi és hat hónapi szabadságvesztést,
b) öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb három évi és hat hónapi szabadságvesztést,
c) öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztés, ehelyett
legkevesebb három évi szabadságvesztést,
d) két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb egy évi és hat hónapi szabadságvesztést,
e) egy évt´ól öt évig terjed´ó szabadságvesztés, ehelyett
legkevesebb hat hónapi szabadságvesztést,
f) egy évig, két évig, három évig vagy öt évig terjed´ó
szabadságvesztés, ehelyett közérdek´ú munkát vagy pénzbüntetést
lehet kiszabni.
(3) Kísérlet és b´únsegély esetében, ha a (2) bekezdés
a)—e) pontjai alapján kiszabható büntetés is túl szigorú,
a büntetést a (2) bekezdés soron következ´ó pontja alapján
kell kiszabni.’’
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(2) A Btk. 87. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül
ki:
,,(5) B´únhalmazat esetén a büntetés a (2) bekezdés
alapján csak különös méltánylást érdeml´ó esetben enyhíthet´ó.’’
22. § A Btk. 87/A. §-a (1) bekezdésének c), d) és e) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
[A büntetés a 87. § (2) bekezdése alapján csak különös
méltánylást érdeml´ó esetben enyhíthet´ó, ha]
,,c) az emberölés súlyosabban min´ósül´ó esetei [166. §
(2) bekezdés a)—i) pontjai],
d) emberrablás [175/A. § (1)—(4) bek.], terrorcselekmény [261. § (1)—(2) bek.], légi járm´ú hatalomba
kerítése [262. § (1)—(2) bek.], visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §), visszaélés l´ófegyverrel
vagy l´ószerrel [263/A. § (1)—(3) bek.], fegyvercsempészet [263/B. § (1)—(3) bek.], b´únszervezet létrehozása
(263/C. §), visszaélés nemzetközi szerz´ódés által tiltott
fegyverrel (264/C. §), visszaélés kábítószerrel (282. §),
e) az emberkereskedelem, a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése, a rablás, az elöljáró vagy szolgálati
közeg elleni er ´ószak súlyosabban min ´ósül´ó esetei
[175/B. § (3)—(5) bek., 261/A. § (3) bek., 321. § (3)—(4)
bek., 355. § (5) bek. a) pont]’’
(miatt szabják ki.)
23. § A Btk. 89. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A pénzbüntetés próbaideje egy év; a vétség miatt
kiszabott szabadságvesztés egy évt´ól három évig, a b´úntett
miatt kiszabott szabadságvesztés két évt´ól öt évig terjed´ó
próbaid´óre függeszthet´ó fel. A próbaid´ót években kell
meghatározni, és az a kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb nem lehet.’’
24. § A Btk. 90. §-a a következ´ó b)—e) ponttal egészül
ki:
(A büntetés végrehajtása nem függeszthet´ó fel, ha)
,,b) az elkövet´ó többszörös visszaes´ó,
c) az elkövet´ó a b´úncselekményt b´únszervezet tagjaként követte el,
d) az elkövet´ó a három évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetend´ó b´úncselekményt üzletszer´úen
vagy b´únszövetségben követte el,
e) a szabadságvesztést a 87/C. § a) vagy b) pontja alapján szabták ki.’’
25. § A Btk. 92. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Ha az elkövet´ót több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövet´ó valamennyi b´úncselekményt a legkorábban hozott ítélet joger´óre emelkedését
megel´óz´óen követte el, a joger´ósen kiszabott büntetéseket
összbüntetésbe kell foglalni.’’
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26. § A Btk. 93. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni,
mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az összbüntetés
tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést,
de nem érheti el a büntetések együttes tartamát.’’
27. § (1) A Btk. 97. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a
87/C. § szerinti büntetési tételt kell a felével emelni.’’
(2) A Btk. 97. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosabb jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha e törvény Különös Része a különös visszaes´óként történ´ó elkövetést a
b´úncselekmény súlyosabban min´ósül´ó eseteként rendeli
büntetni.’’
28. § A Btk. 110. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés legrövidebb tartama bármely b´úncselekmény esetén egy hónap.’’
29. § A Btk. 120/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti
nevelés tartamát úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen
rövidebb a leghosszabb tartamú javítóintézeti nevelésnél,
de ne érje el az elrendelt javítóintézeti nevelések együttes
tartamát. A javítóintézeti nevelés tartama ilyenkor sem
haladhatja meg a három évet.’’
30. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 122/A—122/B. §-sal
egészül ki:
,,Más állam katonája ellen elkövetett
b´úncselekmény
122/A. § (1) A XX. Fejezet rendelkezései szerint büntetend´ó az a katona, aki az ott meghatározott b´úncselekményt
a) a szövetséges fegyveres er´ó (368. §) katonájával
szemben, vagy
b) az ENSZ vagy más nemzetközi szervezet felkérésére
végzett békefenntartó, béketeremt´ó vagy megfigyel´ó tevékenység keretében, külföldi szolgálat során más állam katonájával szemben
szolgálati feladat közös ellátása alatt követi el.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a
szövetséges fegyveres er´ó katonája a szövetséges fegyveres
er´ó állama rend´órségének, illet´óleg polgári védelmi szolgálatának tagja, b) pontjának alkalmazásában más állam
katonája a más állam rend´órségének, illet´óleg polgári védelmi szolgálatának tagja is.
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122/B. § A XX. Fejezet szerint büntetend´ó az a katona
is, aki az ott meghatározott b´úncselekményt a szövetséges
fegyveres er´ókben teljesített szolgálata során, illetve az
ENSZ vagy más nemzetközi szervezet felkérésére végzett
békefenntartó, béketeremt´ó vagy megfigyel´ó tevékenység
keretében követi el.’’
31. § A Btk. 124. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,124. § A 73. § (2) bekezdésének esetét kivéve nem
büntethet´ó katonai vétség miatt az elkövet´ó, ha a tettes
szolgálati viszonyának megsz´únése óta egy év eltelt.’’
32. § A Btk. 127. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Ha az elítélt a szolgálatban megtartható, katonai
fogdában kell végrehajtani a hivatásos, a szerz´ódéses és a
sorállományú katonára kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztést a 44. §-ban meghatározott esetben.’’
33. § A Btk. 132. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,132. § A szolgálati viszony megszüntetésének hivatásos
és szerz´ódéses állományú katonával szemben van helye, ha
a szolgálatra méltatlanná vált.’’
34. § A Btk. 137. §-a a következ´ó 2. ponttal egészül ki,
és az eredeti 2—15. pont számozása 3—16. pontra változik:
(E törvény alkalmazásában)
,,2. közfeladatot ellátó személy:
a) a postai szolgáltató végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottja, a közforgalmú tömegközlekedési eszközt m´úködtet´ó gazdálkodó szervezetnél végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó személy, továbbá a
közúti személyszállítási szolgáltatást végz´ó más személy,
b) a biztonsági feladatot teljesít´ó katona,
c) a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári
védelmi szolgálatot teljesít´ó személy,
d) a ment´ószolgálat tagja,
e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a véd´ó vagy
a jogi képvisel´ó,
f) az egészségügyr´ól szóló törvényben meghatározott
esetben az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi
szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
más személy,
g) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
esetben a pedagógus,
h) az állami, önkormányzati, önkéntes és létesítményi
t´úzoltóság t´úzoltói feladatot ellátó tagja,’’
35. § A Btk. 137. §-ának a 34. § alapján módosult számozás szerinti 8. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,8. b´únszervezet: b´úncselekmények rendszeres elkövetése révén haszonszerzés végett létrejött olyan b´únszövetség,
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amely feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi rendszeren
és személyi kapcsolatokon nyugvó szerepvállaláson alapul,’’
36. § A Btk. 137. §-ának a 34. § alapján módosult számozás szerinti 14. és 16. pontja helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,14. visszaes´ó a szándékos b´úncselekmény elkövet´óje,
ha korábban szándékos b´úncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltését´ól
vagy végrehajthatósága megsz´únését´ól az újabb b´úncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el,’’
,,16. többszörös visszaes´ó az, akit a szándékos b´úncselekmény elkövetését megel´óz´óen visszaes´óként végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés
kitöltését´ól vagy végrehajthatóságának megsz´únését´ól a
szabadságvesztéssel fenyegetett újabb b´úncselekménye elkövetéséig három év nem telt el.’’
37. § A Btk. a következ´ó 138/B. §-sal egészül ki:
,,138/B. § E törvény alkalmazásában különös méltánylást
érdeml´ó eset, ha a b´úncselekményre, annak következményére, elkövetésének összes körülményére, így különösen
a) a b´úncselekmény által elérni kívánt célra, az elkövetés módjára, a kísérleti szakra, a felhasznált vagy kilátásba
helyezett eszközökre, a sértett felróható közrehatására, a
cselekménnyel okozott kár megtérítésére,
b) az elkövet´ó személyiségére, a b´únösségének fokára,
büntetlen el´óéletére, büntetés elviselését megnehezít´ó állapotára, méltányolható indítékára, az elkövet´ónek fel
nem róható id´ómúlásra, az elkövet´ó által a köz javára
ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységre vagy szolgáltatásra
figyelemmel alaposan feltehet´ó, hogy a büntetés célja
1. a 47. § (3) bekezdése esetében további szabadságelvonás nélkül,
2. a 72. § (2) bekezdése esetében a büntetés kiszabásának próbaid´óre történ´ó elhalasztásával,
3. a 87. § (5) bekezdése, a 87/A. § és a 97. § (2) bekezdése esetében a büntetési tételnél enyhébb
f´óbüntetés kiszabásával,
4. a 89. § (2) bekezdése esetében a szabadságvesztés
végrehajtásának felfüggesztésével,
5. e törvény Különös R észében meghatározott esetekben a büntetés mell´ózésével
is elérhet´ó.’’
38. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 160/A. §-sal egészül
ki:
,,Nemzetközi szerz´ódés által
tiltott fegyver alkalmazása
160/A. § (1) Aki hadm´úveleti vagy megszállt területen
az ellenséggel, polgári személlyel vagy hadifogollyal szemben nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyvert vagy harci
eszközt alkalmaz, vagy alkalmaztat, b´úntettet követ el, és
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tíz évt´ól tizenöt évig terjed´ó vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyver alkalmazására irányuló el´ókészületet követ el, b´úntett miatt öt
évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) Az (1)—(2) bekezdés alkalmazásában nemzetközi
szerz´ódés által tiltott fegyvernek kell tekinteni
a) az 1955. évi 20. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a
fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történ´ó használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az 1925. évi június hó 17.
napján kelt jegyz´ókönyvben említett fojtó, mérges és egyéb
hasonló gázokat, a bakteriológiai harci eszközöket,
b) az 1984. évi 2. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthet ´ó egyes hagyományos
fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illet ´óleg korlátozásáról szóló, G enfben, az 1985. évi október hó
15. napján kelt egyezményhez csatolt
1. I. Jegyz´ókönyvben meghatározott röntgensugárral ki nem mutatható repesszel sérülést okozó
fegyvert,
2. az 1997. évi CXXXIII. törvénnyel kihirdetett
II. Módosított Jegyz´ókönyv 2. Cikkének 1—5.
pontjában meghatározott aknát, távtelepítés´ú
aknát, gyalogság elleni aknát, meglep´ó aknát és
más eszközt,
3. III. Jegyz´ókönyv 1. Cikkének 1. pontjában meghatározott gyújtófegyvert,
4. IV. Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv I. Cikkében meghatározott vakító lézerfegyvert,
c) az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésér´ól szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény II. Cikkének 1. és 7. pontjában meghatározott
vegyifegyvert vagy vegyi kényszerít ´ó eszközt,
d) az 1998. évi X. törvénnyel kihirdetett Gyalogsági aknák
alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, illet´óleg megsemmisítésér´ól szóló, Oslóban,
1997. szeptember 18-án elfogadott egyezmény 2. Cikkének
1. pontjában meghatározott gyalogsági aknát.’’
39. § (1) A Btk. 166. §-a (2) bekezdésének e) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és a (2) bekezdés a
következ´ó i) ponttal egészül ki:
(A büntetés tíz évt´ól tizenöt évig terjed´ó, vagy életfogytig
tartó szabadságvesztés, ha az emberölést)
,,e) hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illet´óleg emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt
személy ellen,’’
,,i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen’’
(követik el.)
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(2) A Btk. 166. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg´ú b´úncselekmény)
,,a) az újszülött megölése (166/A. §), az er´ós felindulásban elkövetett emberölés (167. §), a népirtás [155. § (1) bekezdés a) pont],’’
40. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 166/A. §-sal egészül
ki:
,,Újszülött megölése
166/A. § Az a n´ó, aki szület´ó gyermekét a szülés alatt,
vagy megszületett gyermekét közvetlenül a szülés után
megöli, b´úntettet követ el, és két évt´ól nyolc évig terjed´ó
szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
41. § A Btk. 170. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) B´úntettet követ el, és egy évt´ól öt évig terjed´ó
szabadságvesztéssel büntetend´ó az elkövet´ó, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, illet´óleg, ha a súlyos testi sértést különös
kegyetlenséggel követi el.’’
42. § A Btk. 175. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,175. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt,
b´úntettet követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától megfosztott sértett
személyi szabadságának megfosztását fenntartja, és a sértettet munkavégzésre kényszeríti, b´úntettet követ el, és két
évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztés, ha
a b´úncselekményt
a) aljas indokból vagy célból,
b) hivatalos eljárás színlelésével,
c) a sértett sanyargatásával,
d) jelent´ós érdeksérelmet okozva,
e) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére
követik el.’’
43. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 175/B. §-sal egészül
ki:
,,Emberkereskedelem
175/B. § (1) Aki mást elad, megvásárol, ellenszolgáltatás
fejében átad, átvesz, más személyért elcserél, illetve e célra
másnak megszerez, b´úntettet követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) A büntetés egy évt´ól öt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt
a) a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére,
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b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
sérelmére,
c) munkavégzés végett,
d) fajtalanság vagy közösülés, illetve mással való fajtalanság vagy közösülés végett
követik el.
(3) A büntetés két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekmény
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetek közül kett´ó
szerint min´ósül, illetve ha a b´úncselekményt
b) b´únszervezet tagjaként,
c) az elkövet´ó nevelése, felügyelete, gondozása vagy
gyógykezelése alatt álló személy sérelmére
követik el.
(4) A büntetés öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztés,
ha a b´úncselekmény
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetek közül három szerint min´ósül, illetve ha a b´úncselekményt,
b) a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére b´únszervezet tagjaként,
c) az elkövet´ó nevelése, felügyelete, gondozása vagy
gyógykezelése alatt álló és a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére
követik el.
(5) A büntetés tíz évt´ól tizenöt évig terjed´ó vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt munkavégzés és fajtalanság vagy közösülés, illetve mással való
fajtalanság vagy közösülés végett
a) a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, b´únszervezet tagjaként,
b) az elkövet´ó nevelése, felügyelete, gondozása vagy
gyógykezelése alatt álló és a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére
követik el.
(6) Aki emberkereskedelemre irányuló el´ókészületet
követ el, vétség miatt két évig terjed´ó szabadságvesztéssel
büntetend´ó.’’
44. § A Btk. 178. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét,
a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi,
vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul
meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
45. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 178/A. §-sal egészül
ki:
,,Magántitok jogosulatlan megismerése
178/A. § (1) Aki magántitok jogosulatlan megismerése
céljából
a) másnak a lakását, egyéb helyiségét vagy az ezekhez
tartozó bekerített helyet titokban átkutatja,
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b) másnak a lakásában, egyéb helyiségében vagy az
ezekhez tartozó bekerített helyen történteket technikai
eszköz alkalmazásával megfigyeli, illet´óleg rögzíti,
c) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti,
d) távközlési berendezés útján másnak továbbított közleményt kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel
rögzíti,
b´úntettet követ el, és öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel
büntetend´ó.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó, aki az (1) bekezdésben meghatározott módon megismert magántitkot
továbbít vagy felhasznál.
(3) A büntetés két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt
a) hivatalos eljárás színlelésével,
b) üzletszer´úen,
c) b´únszövetségben,
d) jelent´ós érdeksérelmet okozva
követik el.’’
46. § A Btk. 183/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,183/A. § A 170. § és a 175/A. § alkalmazásában a
tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre
képtelennek kell tekinteni.’’
47. § A Btk. 188. §-át megel´óz´ó alcím helyébe a következ´ó alcím lép:
,,Járm´úvezetés ittas vagy bódult állapotban’’
48. § A Btk. 188. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a
vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt
vasúti vagy légi járm´úvet, valamint gépi meghajtású vízi
járm´úvet vagy úszó munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járm´úvet vezet, vétséget követ el, és egy évig terjed´ó szabadságvesztéssel, közérdek´ú munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
,,(3) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a
vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt
nem gépi meghajtású vízi járm´ú vagy úszó munkagép avagy
közúton nem gépi meghajtású járm´ú vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi el´ó, az ott
tett megkülönböztetés szerint büntetend´ó.’’
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(2) A büntetés egy évt´ól öt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a családi állás megváltoztatását
a) gyógy- vagy nevel´óintézet alkalmazottja foglalkozása körében,
b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy követi el.
(3) Ha a b´úncselekményt a gyógy- vagy nevel´óintézet
alkalmazottja foglalkozása körében gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjed´ó szabadságvesztéssel,
közérdek´ú munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
50. § A Btk. 195. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) B´úntett miatt két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó az a nagykorú személy, aki a
kiskorúval kényszermunkát végeztet.’’
51. § A Btk. 200. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A büntetés öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be nem töltött sértett
sérelmére elkövetett természet elleni er´ószakos fajtalanság a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is min´ósül.’’
52. § A Btk. 218. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,218. § (1) Aki tiltott határátlépéshez (217. §) vagyoni
haszonszerzés végett segítséget nyújt, b´úntettet követ el,
és két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki a Magyar Köztársaság államhatárának engedély
nélkül vagy meg nem engedett módon történ´ó átlépéséhez
vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyújt, b´úntettet
követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) Aki a cselekményt b´únszervezet tagjaként vagy megbízásából követi el, b´úntett miatt az (1) bekezdés esetén öt
évt´ól tíz évig, a (2) bekezdés esetén két évt´ól nyolc évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(4) Aki az (1)—(3) bekezdésben meghatározott embercsempészésre irányuló el´ókészületet követ el, vétség miatt
két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(5) Az embercsempészés elkövet´ójével szemben mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.’’
53. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 227/A. §-sal egészül
ki:
,,Jogosulatlan titkos információgy´újtés

49. § A Btk. 193. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,193. § (1) Aki más családi állását megváltoztatja, így
különösen gyermeket kicserél, vagy más családba csempész, b´úntettet követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.

227/A. § (1) Az a hivatalos személy, aki bíró vagy az
igazságügy-miniszter engedélyéhez kötött titkos információgy´újtést, illet´óleg a büntet´óeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést engedély nélkül végez, vagy
az engedély kereteit túllépi, b´úntettet követ el, és öt évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
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(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó, aki bíró vagy az
igazságügy-miniszter engedélyéhez kötött titkos információgy´újtést, illet´óleg a büntet´óeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést elrendel vagy engedélyez,
anélkül, hogy erre jogosult lenne.
(3) A büntetés két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekmény jelent´ós érdeksérelmet okoz.’’
54. § A Btk. 230. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,230. § A 229. § rendelkezései szerint büntetend´ó, aki
az ott meghatározott cselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.’’
55. § A Btk. XV. Fejezete a következ´ó VIII. Címmel
egészül ki:
,,VIII. Cím
A NEMZETKÖZI KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI
B ´ÚNCSELEKMÉNYEK
Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
258/B. § (1) Aki külföldi hivatalos személynek vagy reá
tekintettel másnak olyan el´ónyt ad vagy ígér, amely a külföldi hivatalos személyt a m´úködésében a közérdek kárára
befolyásolhatja, vétséget követ el, és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) B´úntett miatt három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó a veszteget´ó, ha az el´ónyt azért adja vagy
ígéri, hogy a külföldi hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, a hatáskörét túllépje vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen.
(3) Nem büntethet´ó az (1) bekezdésben meghatározott
b´úncselekmény elkövet´óje, ha az el´ónyt a külföldi hivatalos személy kezdeményezésére azért adta vagy ígérte, mert
vonakodása esetén jogtalan hátránytól tarthatott.
258/C. § (1) Aki külföldi gazdálkodó szervezet tagjának,
vagy reá tekintettel másnak azért ad vagy ígér el´ónyt, hogy
a kötelességét megszegje, vétséget követ el, és egy évig
terjed´ó szabadságvesztéssel, közérdek´ú munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetend´ó.
(2) A büntetés két évig terjed´ó szabadságvesztés, ha az
el´ónyt külföldi gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre
jogosult dolgozójának, illetve tagjának adják vagy ígérik.
258/D. § (1) Az a 258/F. § 1. pontjának c)—e) alpontjában meghatározott külföldi hivatalos személy, aki a m´úködésével kapcsolatban el´ónyt kér, avagy az el´ónyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illet´óleg az el´óny kér´ójével vagy
elfogadójával egyetért, b´úntettet követ el, és három évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Egy évt´ól öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó az elkövet´ó, ha az el´ónyért a hivatali kötelességét
megszegi, a hatáskörét túllépi, vagy a hivatali helyzetével
egyébként visszaél, illet´óleg ha a cselekményt b´únszövetségben vagy üzletszer´úen követi el.
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Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban
258/E. § Aki arra hivatkozással, hogy külföldi hivatalos
személyt befolyásol, a maga vagy más részére el´ónyt kér
vagy elfogad, b´úntettet követ el, és három évig terjed´ó
szabadságvesztéssel büntetend´ó.
Értelmez´ó rendelkezés
258/F. § E cím alkalmazásában
1. külföldi hivatalos személy:
a) a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási
vagy közigazgatási feladattal felruházott személy,
b) a külföldi államban közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél az a személy, aki közhatalmi,
államigazgatási feladatot lát el,
c) nemzetközi szerz´ódéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesít´ó személy, akinek tevékenysége a
szervezet rendeltetésszer´ú m´úködéséhez tartozik,
d) nemzetközi szerz´ódéssel létrehozott nemzetközi
szervezet közgy´úlésébe, testületébe választott személy,
e) a Magyar Köztársaság területén, illet´óleg állampolgárai felett joghatósággal rendelkez´ó nemzetközi bíróság
tagja, a nemzetközi bíróságnál szolgálatot teljesít´ó személy, akinek tevékenysége a bíróság rendeltetésszer´ú m´úködéséhez tartozik,
2. külföldi gazdálkodó szervezet az a szervezet, amely a
személyes joga szerint jogi személyiséggel rendelkezik, és
az adott szervezeti formában gazdasági tevékenység végzésére jogosult.’’
56. § A Btk. 259. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A büntetés öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a közveszélyokozás egy
vagy több ember halálát idézi el´ó.’’
57. § A Btk. 263. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,263. § (1) Aki robbanóanyagot, robbantószert vagy
ezek felhasználására szolgáló készüléket engedély nélkül
készít, megszerez, tart vagy a tartásukra nem jogosult személynek átad, b´úntettet követ el, és két évt´ól nyolc évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
a) üzletszer´úen,
b) b´únszövetségben
követi el, öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
a) b´únszervezet tagjaként,
b) különös visszaes´óként
követi el, öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztéssel
büntetend´ó.
(4) A különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg´ú
b´úncselekmény
a) a visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel (263/A. §), a
fegyvercsempészet (263/B. §), a visszaélés nemzetközi
szerz´ódés által tiltott fegyverrel (264/C. §),
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b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni er´ószak, az emberrablás és a magánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)—(4) bek.],
a tiltott határátlépés (217. §), a közveszélyokozás [259. §
(1)—(3) bek.], a nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban min´ósül´ó esete [261/A. § (3) bek.], a
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a járm´ú önkényes
elvétele, a szökés és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni
er´ószak fegyveresen elkövetett esetei [282. § (3) bek. b) pont,
321. § (3) bek. a) pont, (4) bek. b)—c) pont, 327. § (3) bek.,
343. § (2) bek. a) pont, (4)—(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont],
továbbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás [324. § (4) bek. c) pont].’’

b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni er´ószak, az emberrablás és a magánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)—(4) bek.],
a tiltott határátlépés (217. §), a közveszélyokozás [259. §
(1)—(3) bek.], a nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban min´ósül´ó esete [261/A. § (3) bek.], a
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a járm´ú önkényes
elvétele, a szökés és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni
er´ószak fegyveresen elkövetett esetei [282. § (3) bek. b) pont,
321. § (3) bek. a) pont, (4) bek. b)— c) pont, 327. § (3) bek.,
343. § (2) bek. a) pont, (4)—(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont],
továbbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás [324. § (4) bek. c) pont].’’

58. § A Btk. 263/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,263/A. § (1) Aki
a) l´ófegyvert vagy l´ószert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz,
b) a l´ófegyver vagy l´ószer készítésére, megszerzésére,
tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,
c) engedéllyel tartott l´ófegyverét, l´ószerét engedéllyel
nem rendelkez´ónek átadja,
b´úntettet követ el, és két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
a) üzletszer´úen,
b) b´únszövetségben
követi el, öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
a) b´únszervezet tagjaként,
b) különös visszaes´óként
követi el, öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztéssel
büntetend´ó.
(4) Aki
a) az engedéllyel tartott kézil´ófegyveréhez, vadászl´ófegyveréhez vagy sportl´ófegyveréhez tartozó, csekély mennyiség´ú
l´ószert engedéllyel nem rendelkez´ónek átadja,
b) vadászl´ófegyverhez vagy sportl´ófegyverhez tartozó,
csekély mennyiség´ú l´ószert engedély nélkül megszerez
vagy tart,
c) a fegyveres er´óknél fennálló hadköteles katonai szolgálati viszonyának tartama alatt, a fegyveres er´óknél rendszeresített szolgálati vagy kiképzési felszerelést képez´ó
kézil´ófegyverhez tartozó, csekély mennyiség´ú l´ószert engedély nélkül megszerez, tart vagy azt engedéllyel nem
rendelkez´ónek átadja,
vétség miatt két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg´ú
b´úncselekmény
a) a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
(263. §), a fegyvercsempészet (263/B. §), a visszaélés nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyverrel (264/C. §),

59. § A Btk. 263/B. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,263/B. § (1) Aki l´ófegyvert, l´ószert, robbanóanyagot,
robbantószert, illetve robbanóanyag, robbantószer felhasználására szolgáló készüléket engedély nélkül vagy az
engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, b´úntettet követ el, és öt évt´ól
tíz évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) A büntetés öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés szerinti b´úncselekményt
a) üzletszer´úen,
b) b´únszövetségben
követik el.
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
a) b´únszervezet tagjaként,
b) különös visszaes´óként
követi el, tíz évt´ól tizenöt évig terjed´ó vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(4) A különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg´ú
b´úncselekmény
a) a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
(263. §), a visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel (263/A. §),
a visszaélés nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyverrel
(264/C. §),
b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni er´ószak, az emberrablás és a magánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)—(4) bek.],
a tiltott határátlépés (217. §), a közveszélyokozás [259. §
(1)—(3) bek.], a nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban min´ósül´ó esete [261/A. § (3) bek.], a
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a járm´ú önkényes
elvétele, a szökés és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni
er´ószak fegyveresen elkövetett esetei [282. § (3) bek. b) pont,
321. § (3) bek. a) pont, (4) bek. b)— c) pont, 327. § (3) bek.,
343. § (2) bek. a) pont, (4)—(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont],
továbbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás [324. § (4) bek. c) pont].
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(5) Aki fegyvercsempészetre irányuló el´ókészületet követ el, b´úntett miatt három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’

(7) Aki nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyverrel való
visszaélésre irányuló el´ókészületet követ el, b´úntett miatt
öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’

60. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 264/C. §-sal egészül

61. § A Btk. 281. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki
a) nemzetközi szerz´ódés hatálya alá tartozó, vagy fokozottan védetté nyilvánított
1. él´ó szervezetet,
2. él´ó szervezet bármely fejl´ódési alakjában vagy
szakaszában lév´ó egyedét,
3. fajok keresztez´ódéseként létrejött él´ó szervezetet,
4. él´ó szervezet származékát
jogellenesen megszerez, tart, forgalomba hoz, az országba
behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, azzal kereskedik, vagy azt elpusztítja,
b) védett
1. természeti területet,
2. él´ó szervezetek életközösségét,
3. barlangot
jogellenesen jelent´ós mértékben megváltoztat, b´úntettet
követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) A büntetés öt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetkárosítás él´ó szervezet tömeges pusztulását,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott természetkárosítás a természeti terület, az él´ó szervezetek életközössége, vagy a barlang helyrehozhatatlan károsodását
vagy megsemmisülését
okozza.’’

ki:
,,Visszaélés
nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyverrel
264/C. § (1) Aki nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyvert kifejleszt, gyárt, megszerez, felhasznál, tart, vagy ilyen
fegyvert annak tartására nem jogosult személynek átad, az
ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy
azzal kereskedik, b´úntettet követ el, és öt évt´ól tizenöt évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó, aki jogszabályban meghatározott engedély nélkül vagy az engedélyt´ól
eltér´óen nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyver el´óállítására alkalmas létesítményt épít, üzemeltet, létez´ó létesítményt ilyen fegyver gyártása céljára átalakít, illet´óleg ilyen
létesítmény üzemeltetéséhez a jogszabály által meghatározott engedély megszerzése érdekében a döntésre jogosult
szervet vagy személyt megtéveszti.
(3) Aki az (1)—(2) bekezdésben meghatározott b´úncselekményt
a) b´únszövetségben,
b) különös visszaes´óként
követi el, tíz évt´ól tizenöt évig terjed´ó vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(4) Aki a (2) bekezdésben írt cselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(5) Az (1)—(2) bekezdés alkalmazásában nemzetközi
szerz´ódés által tiltott fegyvernek kell tekinteni a 160/A. §
(3) bekezdésében felsorolt jogszabályokban meghatározott fegyvereket.
(6) A különös visszaesés szempontjából hasonló jelleg´ú
b´úncselekmény
a) a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
(263. §), a visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel (263/A. §),
a fegyvercsempészet (263/B. §),
b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni er´ószak, az emberrablás és a magánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)—(4) bek.],
a tiltott határátlépés (217. §), a közveszélyokozás [259. §
(1)—(3) bek.], a nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban min´ósül´ó esete [261/A. § (3) bek.], a
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a járm´ú önkényes
elvétele, a szökés és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni
er´ószak fegyveresen elkövetett esetei [282. § (3) bek. b) pont,
321. § (3) bek. a) pont, (4) bek. b)—c) pont, 327. § (3) bek.,
343. § (2) bek. a) pont, (4)—(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont],
továbbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával
elkövetett rongálás [324. § (4) bek. c) pont].

62. § A Btk. 282. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,282. § (1) Aki a hatósági el´óírások megszegésével kábítószert termeszt, el´óállít, megszerez, tart, az országba
behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, b´úntettet
követ el, és öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Aki a hatósági el´óírások megszegésével kábítószert
kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, b´úntettet követ el, és két évt´ól nyolc évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén két évt´ól nyolc
évig, a (2) bekezdés esetén öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt
a) üzletszer´úen,
b) fegyveresen,
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követik el,
d) tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követi el, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez,
e) nem kábítószerfügg´ó személy kábítószerfügg´ó személy felhasználásával követi el.
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(4) A büntetés a (2) bekezdés esetén öt évt´ól tíz évig
terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt oktatási,
köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közm´úvel´ódési feladatok ellátására rendelt épületek területén, annak környezetében, a fegyveres er´ók vagy a büntetés-végrehajtási szervezet objektumaiban követik el.
(5) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évt´ól tizenöt
évig terjed´ó szabadságvesztés, a (2) bekezdés esetén tíz
évt´ól tizenöt évig terjed´ó vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt
a) jelent´ós mennyiség´ú kábítószerre,
b) b´únszervezet tagjaként vagy megbízásából követik el.
(6) Az (1)—(5) bekezdés szerint büntetend´ó az is, aki a
kábítószerrel visszaélés b´úncselekményének elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
(7) Aki kábítószerrel visszaélés elkövetésére felhív,
ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik, b´úntett miatt három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(8) Ha a kábítószerrel visszaélést csekély mennyiség´ú kábítószerre követik el, a büntetés vétség miatt az (1) bekezdés
esetén két évig terjed´ó szabadságvesztés, közérdek´ú munka
vagy pénzbüntetés, a (2) bekezdés szerinti kínálás és átadás
elkövetési magatartások esetén két évig terjed´ó szabadságvesztés.
(9) Aki
a) a hatósági el´óírások megszegésével kábítószert fogyaszt,
b) nagy nyilvánosság el´ótt kábítószer-fogyasztásra hív
fel,
ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul meg, vétséget
követ el, és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
63. § A Btk. 282/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,282/A. § (1) Az a kábítószerfügg´ó személy, aki a hatósági el´óírások megszegésével kábítószert termeszt, el´óállít,
megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország
területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Az a kábítószerfügg´ó személy, aki a hatósági el´óírások megszegésével kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz,
vagy azzal kereskedik, b´úntettet követ el, és három évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) A büntetés b´úntett miatt az (1) bekezdés esetén
három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjed´ó szabadságvesztés, ha b´úncselekményt üzletszer´úen követik el.
(4) A büntetés b´úntett miatt az (1) bekezdés esetén két
évt´ól nyolc évig, a (2) bekezdés esetén öt évt´ól tíz évig
terjed´ó szabadságvesztés, ha a b´úncselekményt jelent´ós
mennyiség´ú kábítószerre követik el.
(5) Az a kábítószerfügg´ó személy, aki a hatósági el´óírások megszegésével
a) kábítószert fogyaszt, illet´óleg saját fogyasztása céljából tart,
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b) csekély mennyiség´ú kábítószert saját fogyasztása céljából el´óállít, termeszt, megszerez,
c) csekély mennyiség´ú kábítószert tizennyolcadik életévét betöltött személynek fogyasztás céljából kínál, átad
vétséget követ el, és egy évig terjed´ó szabadságvesztéssel,
közérdek´ú munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.
(6) Nem büntethet´ó a kábítószerfügg´ó személy
a) az (5) bekezdés a) és b) pontja esetén, vagy
b) ha kábítószer fogyasztásával összefügg´ó — két évi
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetend´ó — más
b´úncselekményt követett el,
feltéve, ha az els´ófokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfügg´óséget gyógyító kezelésben részesült.’’
64. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 283/A. §-sal egészül
ki:
,,Kábítószer készítésének el´ósegítése
283/A. § (1) Aki kábítószernek a hatósági el´óírások
megszegésével történ´ó termesztéséhez, illet´óleg el´óállításához szükséges, vagy a termesztést, illet´óleg az el´óállítást
könnyít´ó feltételeket biztosítja, úgyszintén, aki kábítószer
termesztéséhez, el´óállításához szükséges anyagot, terméket, berendezést vagy felszerelést
a) készít, illet´óleg készíttet,
b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul meg, b´úntettet
követ el, és három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó, aki kábítószernek a hatósági el´óírások megszegésével történ´ó termesztéséhez, illet´óleg el´óállításához szükséges, vagy azt
könnyít´ó vagyoni érték´ú gazdasági, m´úszaki, szervezési
ismeretet a kábítószer termeszt´ójének, illet´óleg el´óállítójának a rendelkezésére bocsát.
(3) Nem büntethet´ó az (1) bekezdés a) pontja esetén,
aki — miel´ótt a kábítószer termesztéséhez, el´óállításához
szükséges anyag, termék, berendezés, felszerelés készítése,
illet´óleg készíttetése a hatóság tudomására jutott volna —
a kábítószer készítését el´ósegít´ó tevékenységét a hatóság
el´ótt felfedi, és az elkészített dolgokat a hatóságnak átadja,
valamint lehet´óvé teszi a készítésben részt vev´ó más személyek kilétének megállapítását.’’
65. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 283/B. §-sal egészül
ki:
,,Visszaélés
teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel
283/B. § (1) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi
szervezet, jogszabály vagy hatóság el´óírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység körében történ´ó teljesítményfokozás céljából el´óállít,
készít, megszerez, tart, felhasznál, az országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, vétséget követ el,
és egy évig terjed´ó szabadságvesztéssel, közérdek´ú munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.
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(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó, aki sporttevékenység körében történ´ó teljesítményfokozása céljából
nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály
vagy hatóság el´óírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozásnak magát aláveti.
(3) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet,
jogszabály vagy hatóság el´óírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység körében történ´ó teljesítményfokozás céljából kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, vétséget követ el, és
két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(4) A (3) bekezdés szerint büntetend´ó, aki sporttevékenységet végz´ó személyen sporttevékenység körében történ´ó teljesítményfokozás céljából nemzetközi egyezmény,
nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság el´óírásának
megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végez.
(5) Ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul meg, a
(3)—(4) bekezdés esetén b´úntett miatt öt évig terjed´ó
szabadságvesztéssel büntetend´ó, aki a b´úncselekményt
a) üzletszer´úen,
b) b´únszövetségben
követi el.
(6) Ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul meg, az
(5) bekezdés szerint büntetend´ó, akinek a (3)—(4) bekezdésben meghatározott b´úncselekménye folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy használ fel teljesítményfokozásra alkalmas szert, illet´óleg ilyen személyen
végez teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást, úgyszintén az is, aki a (3) bekezdésben meghatározott b´úncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
felhasználásával követi el.
(7) Az (1) bekezdés esetén nem büntethet´ó, aki, miel´ótt a
teljesítmény fokozására alkalmas szer el´óállítása, készítése,
megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan kivitele,
az ország területén átvitele a hatóság tudomására jutott volna, a tevékenységét a hatóság el´ótt felfedi, illet´óleg az elkészített, megszerzett, tartott, vagy az országba behozott teljesítményfokozásra alkalmas szert a hatóságnak átadja, és lehet´óvé teszi a készítésben, megszerzésben, szállításban részt
vev´ó más személyek kilétének megállapítását.
(8) Nem büntethet´ó, aki teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenysége során felhasznált, vagy rajta
teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végeztek, és
ezt a hatósági orvosi vizsgálat el´ótt felfedi.’’
66. § A Btk. 286. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,286. § R obbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
(263. §), l´ófegyverrel vagy l´ószerrel visszaélés (263/A. §),
fegyvercsempészet (263/B. §), radioaktív anyaggal (264. §),
nukleáris létesítmény üzemeltetésével (264/A. §), nemzetközi szerz´ódés által tiltott fegyverrel (264/C. §), méreggel való
visszaélés (265. §), veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése (266. §), tiltott állatviadal szervezése
(266/A. §), ártalmas közfogyasztási cikkel (279. §) vagy kábí-
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tószerrel való visszaélés (282—282/A. §), kábítószer készítésének el´ósegítése (283/A. §) és visszaélés teljesítményfokozó
szerrel vagy módszerrel (283/B. §) esetén a 77/A. § (1) bekezdése nem alkalmazható.’’
67. § (1) A Btk. 286/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A 280. § alkalmazásában)
,,a) környezeti elem: a föld, a leveg´ó, a víz, az él´óvilág,
valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges)
környezet, továbbá ezek összetev´ói,’’
(2) A Btk. 286/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A 282., a 282/A. és a 283/A. § alkalmazásában
kábítószeren a visszaélés szempontjából veszélyes pszichotrop anyagot is érteni kell.’’
68. § A Btk. 296. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,296. § Aki árut — a versenytárs hozzájárulása nélkül
— olyan jellegzetes küls´óvel, csomagolással, megjelöléssel
vagy elnevezéssel állít el´ó, amelyr´ól a versenytárs, illet´óleg
annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkez´ó áruja ismerhet´ó fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illet´óleg forgalomba hoz, b´úntettet követ el, és
három évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
69. § A Btk. 296/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki az áru kelend´óségének felkeltése érdekében
nagy nyilvánosság el´ótt az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre
alkalmas módon állít, illetve az áru lényeges tulajdonságáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, vétséget követ el, és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel, közérdek´ú
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
70. § A Btk. 298/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,298/A. § A gazdasági társaság vezet´ó tisztségvisel´óje,
illet´óleg az az üzletvezetésre jogosult tagja, aki a társaság
tagját a társaság vagyonát illet´óen megtéveszti, ha súlyosabb b´úncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el,
és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel, közérdek´ú munkával vagy pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
71. § A Btk. 298/C. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,298/C. § (1) Aki közrem´úködik abban, hogy a gazdasági
társaság részére szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás
(nem pénzbeli betét) értékét a társasági szerz´ódésben a
szolgáltatás id´ópontjában fennálló értéknél, ha pedig a
nem pénzbeli hozzájárulás értékét könyvvizsgáló állapította meg, a könyvvizsgáló által megjelölt értéknél magasabb értéken jelöljék meg, b´úntettet követ el, és három
évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
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(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend´ó az is, aki közrem´úködik abban, hogy a gazdasági társaság részére nem
pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) szolgáltatott, az államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve
az állami, önkormányzati tulajdonban álló vagyon értékét
a társasági szerz´ódésben a könyvvizsgáló által megjelölt
értéknél alacsonyabb értéken jelöljék meg.’’

77. § (1) A Btk. 321. §-ának (3) bekezdése a következ´ó
d) ponttal egészül ki:
(A büntetés öt évt´ól tíz évig terjed´ó szabadságvesztés, ha a
rablást)
,,d) hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt,
vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során’’

72. § A Btk. 300. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke f´úz´ódik, és
amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.’’

(követik el.)

73. § A Btk. 300/D. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Nem büntethet´ó az értékpapírtitok megsértése
miatt, aki a 303. §-ban meghatározott pénzmosás esetén
bejelentési kötelezettségének tesz eleget, vagy ilyet kezdeményez, akkor sem, ha az általa jóhiszem´úen tett bejelentés megalapozatlan volt.’’
74. § (1) A Btk. 303. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó része
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki a más által elkövetett öt évi vagy azt meghaladó
szabadságvesztéssel fenyegetett b´úncselekménnyel, illetve
embercsempészéssel, vesztegetéssel, nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetéssel, kábítószerrel visszaéléssel vagy
nemzetközi jogi kötelezettség megszegésével összefüggésben
keletkezett anyagi javakat elrejti azáltal, hogy’’
(2) A Btk. 303. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Aki a pénzmosás megel´ózésér´ól és megakadályozásáról szóló törvényben el´óírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, b´úntettet követ el, és három évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
75. § A Btk. 313/B. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Aki bankkártya-hamisításra irányuló el´ókészületet
követ el, vétség miatt pénzbüntetéssel büntetend´ó.’’
76. § A Btk. 313/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Aki
a) hamis vagy hamisított bankkártyát jogtalan haszonszerzés végett felhasznál,
b) bankkártyát jogosulatlanul felhasznál,
c) a hamis, a hamisított vagy a jogosulatlanul használt
bankkártyával történ´ó fizetést elfogadja,
és ezzel kárt okoz, bankkártyával visszaélést követ el.’’

(2) A Btk. 321. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép, e bekezdés a következ´ó c) ponttal
egészül ki, és a jelenlegi c) pont jelölése d) pontra változik:
(A büntetés öt évt´ól tizenöt évig terjed´ó szabadságvesztés,
ha a rablást)
,,b) jelent ´ós értékre hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen,
e feladatának teljesítése során, illet ´óleg jelent ´ós értékre
fegyveresen, b´únszövetségben vagy csoportosan,
c) fegyveresen, b´únszövetségben vagy csoportosan hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során,’’
(követik el.)
78. § A Btk. 333. §-ának 1. pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,1. dolog: a villamos- és a gazdaságilag hasznosítható
más energia is, úgyszintén a vagyoni jogosultságot megtestesít´ó olyan okirat, dematerializált értékpapír is, amely a
benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában — illetve a dematerializált formában
kibocsátott értékpapír esetében az értékpapírszámla jogosultjának — biztosítja,’’
79. § A Btk. 336/A. §-a és azt megel´óz´ó alcím helyébe a
következ´ó alcím és rendelkezés lép:
,,Kibúvás a polgári szolgálat alól
336/A. § (1) Az a polgári szolgálatra jogosult, aki a
polgári szolgálat teljesítésének megkezdésére vagy folytatására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, vétséget
követ el, és két évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(2) Az a polgári szolgálatra jogosult, illet´óleg polgári
szolgálatot teljesít´ó, aki abból a célból, hogy a polgári
szolgálat alól kivonja magát, a megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, b´úntettet követ el, és három évig
terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(3) Az a polgári szolgálatra jogosult, illet´óleg polgári
szolgálatot teljesít´ó, aki a (2) bekezdésben meghatározott
célból
a) testét megcsonkítja, egészségét károsítja vagy megtéveszt´ó magatartást tanúsít,
b) polgári szolgálati kötelezettségének nem tesz eleget,
öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
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(4) Az a polgári szolgálatot teljesít´ó, aki a (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott b´úncselekményt azért követi
el, hogy polgári szolgálatának teljesítése alól ideiglenesen
kivonja magát, vétség miatt egy évig terjd´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.
(5) Az a polgári szolgálatot teljesít´ó, aki a polgári szolgálat teljesítésének helyét´ól jogellenesen távolmarad, és a
távolmaradása tíz munkanapot meghalad, vétséget követ
el, és egy évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
80. § A Btk. a következ´ó alcímmel és 336/B. §-sal egészül
ki, és a jelenlegi 336/B. § megjelölése 336/C. §-ra változik:
,,A polgári szolgálat megtagadása
336/B. § Az a polgári szolgálatra jogosult, illet´óleg polgári szolgálatot teljesít´ó, aki a polgári szolgálat teljesítését
megtagadja, b´úntettet követ el, és öt évig terjed´ó szabadságvesztéssel büntetend´ó.’’
81. § A Btk. a következ´ó 368. §-sal egészül ki:
,,368. § E fejezet alkalmazásában szövetséges fegyveres
er´ó: a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét
tartalmazó hatályos nemzetközi szerz´ódés szerint a Magyar Köztársasággal szövetséges államok fegyveres er´ói,
valamint az e szerz´ódés alapján létrehozott katonai szervezetek és parancsnokságok.’’
82. § A Büntet´ó Törvénykönyvr´ól szóló 1978. évi IV.
törvény hatálybalépésér´ól és végrehajtásáról szóló 1979.
évi 5. törvényerej´ú rendelet (Btké.) a következ´ó alcímmel
és 22/A. §-sal egészül ki:
,,A l´ószer csekély mennyiségének fogalma
22/A. § A Btk. 263/A. § (4) bekezdésének alkalmazása
szempontjából csekély mennyiség´ú a legfeljebb három darab l´ószer.’’
83. § A Btké. 23. §-a és az azt megel´óz´ó alcím helyébe a
következ´ó alcím és rendelkezés lép:
,,A kábítószer
csekély és jelent´ós mennyiségének fogalma
23. § (1) A Btk. 282. és 282/A. §-ában szerepl´ó ,,el´óállít,
megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország
területén átvisz’’ és ,,kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal
kereskedik’’ elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély mennyiség´ú, ha
a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag
tartalma
LSD esetén 0,001 gramm,
heroin esetén 0,6 gramm,
amfetamin metamfetamin esetén 0,5 gramm,
MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA és
N-metil-1-PEA esetén 1 gramm,
metadon esetén 1 gramm,
morfin esetén 0,9 gramm,
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kokain esetén 2 gramm,
ketamin esetén 1 gramm,
kodein esetén 1 gramm,
dihidrokodein esetén 0,8 gramm,
petidin esetén 1 gramm
mennyiséget nem haladja meg,
b) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta hatóanyag-tartalom az 1 gramm mennyiséget nem haladja meg.
(2) A Btk. 282. és 282/A. §-ában szerepl´ó ,,termeszt,
megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország
területén átvisz,’’ és ,,kínál, átad, forgalomba hoz, vagy
azzal kereskedik’’ elkövetési magatartások szempontjából
a kábítószer csekély mennyiség´ú, ha kannabisz növény
esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.
(3) A Btk. 282. és 282/A. §-ának alkalmazása szempontjából az (1)—(2) bekezdés szerinti kábítószer jelent´ós
mennyiség´ú, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség fels´ó határának húszszoros mértékét meghaladja.
(4) Az (1)—(2) bekezdésben nem szerepl´ó kábítószer esetén a kábítószer akkor csekély mennyiség´ú, ha tiszta hatóanyag tartalmának élettani hatása legfeljebb 0,9 gramm morfinbázis élettani hatásával megegyez´ó.
(5) Az (1)—(2) bekezdésben nem szerepl´ó kábítószer
esetén a kábítószer akkor jelent´ós mennyiség´ú, ha tiszta
hatóanyag tartalmának élettani hatása 18 grammot meghaladó morfinbázis élettani hatásával megegyez´ó.’’
84. § A Btké. 27/A. §-ának alcíme helyébe a következ´ó
alcím lép, e § a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki, és a
jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre változik:
,,Rossz min´óség´ú termék forgalomba hozatala
és az áru hamis megjelölése b´úncselekmények
értékhatára’’
,,(2) Nem valósul meg b´úncselekmény, ha az áru hamis
megjelölését (296. §) százezer forintot meg nem haladó
értékre követik el.’’
85. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerej´ú rendelet (Bv. tvr.) 8. §-a a
következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
,,(3) Ha a büntetés-végrehajtási bíró az életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítéltet nem bocsátotta feltételes szabadságra, a feltételes szabadságra bocsátás lehet´óségét legkés´óbb két év múlva, azt követ´óen évente megvizsgálja.’’
86. § A Bv. tvr. 87. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti rendelkezés jelölése (1) bekezdésre
változik:
,,(2) Az elkobzás végrehajtását a polgári perben eljáró
bíróság határozatának joger´óre emelkedéséig el kell halasztani, ha az egyéb érdekelt az ítélet joger´óre emelkedését követ´óen hatvan napon belül tulajdonjogi igényét
egyéb törvényes úton érvényesítette.’’
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87. § A nemzetközi b´únügyi jogsegélyr´ól szóló 1996. évi
XXXVIII. törvény 23. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,23. § (1) A F´óvárosi Bíróság az ideiglenes kiadatási
letartóztatás elrendelése során, amennyiben a kiadatás feltételei a rendelkezésre álló adatok alapján megállapíthatóak, tájékoztatja a kiadni kért személyt, hogy ha a kiadatáshoz hozzájárul, a 16. §-ban foglalt rendelkezéseket, valamint a nemzetközi szerz´ódések ennek megfelel´ó rendelkezéseit nem alkalmazzák, és az igazságügy-miniszter a
kiadatáshoz hozzájárulhat a kiadatási kérelem megérkezése el´ótt is; a kioktatást és a kiadni kért személy nyilatkozatát jegyz´ókönyvben rögzíti (egyszer´úsített kiadatás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás
nem vonható vissza.
(3) Ha a kiadni kért személy hozzájárul a kiadatáshoz,
a bíróság az ideiglenes kiadatási letartóztatást elrendel´ó
joger´ós végzést az iratokkal együtt felterjeszti az igazságügy-miniszternek.’’
88. § Az 1996. évi XXXVIII. törvény a következ´ó
37/A. §-sal egészül ki:
,,37/A. § A büntet´óeljárás átadása kötelez´ó, ha a magyar
büntet´ó joghatóság alá tartozó ügyben (Btk. 3. és 4. §), a
külföldi által
a) belföldön, valamint
b) a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi járm´úvön
elkövetett b´úncselekmény üldözésér´ól a Magyar Köztársaság törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerz´ódésben lemondott.’’
89. § Az 1996. évi XXXVIII. törvény 56. §-a a következ´ó
(3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulás nem
vonható vissza.’’
90. § Az 1996. évi XXXVIII. törvény 83. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ugyanezen célból külföldön tartózkodó személyek
Magyarországra szállításának költségei, a 82. § alkalmazásával felmerült költségek, valamint a külföldi bíróság által
kiszabott szabadságvesztés vagy a szabadságelvonással járó
intézkedés végrehajtásának átvétele (IV. Fejezet 1. és
3. Cím) esetén a külföldi hatóság által megküldött idegen
nyelv´ú iratok magyar nyelvre történ´ó fordításának és a
kirendelt véd´ónek a díja b´únügyi költség.’’
91. § A Párizsban, 1957. december 13-án kelt európai
kiadatási egyezmény és kiegészít´ó jegyz´ókönyveinek kihirdetésér´ól szóló 1994. évi XVIII. törvény 3. §-ában foglalt
fenntartások közül az egyezmény 6. cikkéhez tett fenntartás a következ´ók szerint módosul:
,,a) Magyarország — a Párizsban, 1947. február 10-én
kötött békeszerz´ódés 6. cikk 1. a) pontjának érintetlenül
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hagyásával — nem engedélyezi magyar állampolgárok kiadatását, kivéve azt az esetet, ha a kiadni kért személy
egyidej´úleg más állam állampolgára is, és állandó lakóhelye nem Magyarországon van. Függetlenül állandó lakóhelyét´ól és esetleges más állampolgárságától, továbbadható
más államnak az a magyar állampolgár, akinek kiadatását
Magyarország részére azzal a feltétellel engedélyezték,
hogy a vele szemben lefolytatott büntet´óeljárás, illet´óleg
kiszabott büntetés végrehajtásának befejezését követ´óen
ezen állam kiadatási kérelme teljesítésének céljából sor
kerül továbbadására.
b) Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy a magyar
állampolgárokon kívül a Magyarországon állandóan letelepedett személyek kiadatását megtagadhassa.’’
92. § Azzal szemben, aki az e törvény hatálybalépését´ól
számított hatvan napon belül
a) a rend´órségnek önként átadja az engedély nélkül
készített, megszerzett vagy tartott robbanóanyagot, robbantószert, l´ófegyvert vagy l´ószert,
b) a rend´órségnek bejelentést tesz az általa tartásra
nem jogosult vagy engedéllyel nem rendelkez´ó személynek
átadott robbanóanyagról, robbantószerr´ól, l´ófegyverr´ól
vagy l´ószerr´ól,
a rend´órségnek átadott, illet´óleg bejelentett robbanóanyag, robbantószer, l´ófegyver vagy l´ószer tekintetében
visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk.
263. §) és a visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel (Btk.
263/A. §) miatt nem indítható büntet´óeljárás.
93. § (1) E törvény — az (5)—(6) bekezdésben írt
kivételekkel — 1999. március 1. napján lép hatályba, a
85—91. §-ban írt rendelkezéseket a folyamatban lév´ó
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidej´úleg a Btk. 47. §-a
(3) bekezdésének második mondata, 48/A. §-a, 92. §-ának
(2) bekezdése, 258. §-a, 269/B. §-ának (4) bekezdése,
273/A. §-a, 309. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az ,,aranyra’’ és a 309. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az ,,aranyat’’
szövegrész, 314. §-a, 329/A. §-ának (5) bekezdése, továbbá a
nemzetközi b´únügyi jogsegélyr´ól szóló 1996. évi XXXVIII.
törvény 20. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja a hatályát
veszti.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidej´úleg a Btk. 33. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában a ,,[166. § (2) bekezdés a)—h)
pontjai]’’ rendelkezés helyébe a ,,[166. § (2) bekezdés a)—i)
pontjai]’’ rendelkezés lép.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidej´úleg a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 35. §-ával a
Btké. 31. §-ának f) pontjaként beiktatott rendelkezés
jelölése g) pontra változik.
(5) E törvény 20. §-a, 27. §-ának (1) bekezdése, valamint a
Btk. e törvény 15. §-ával beiktatott 72. §-ának (3) bekezdése,
24. §-ával beiktatott 90. §-ának e) pontja és az 53. §-ával

7998

MAGYAR KÖZLÖNY

beiktatott 227/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében az ,,illet´óleg
a büntet´óeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést’’ szövegrész 2000. január 1-jén lép hatályba.
(6) E törvény 30. és 81. §-a a Magyar Köztársaságnak
az É szak-atlanti Szerz´ódéshez történ´ó csatlakozásáról
és a Szerz´ódés szövegének kihirdetésér´ól szóló törvény
2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.
(7) Az e törvény hatálybalépése el´ótt szabadságvesztésre ítélt a szabadságvesztést kiszabó határozat joger´óre
emelkedésének napján hatályban volt jogszabály szerint
bocsátható feltételes szabadságra.
(8) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy a
Btk.-nak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1998. évi LXXXVIII.
törvény
a büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény
módosításáról*

1998/118. szám

3. § A Be. 40. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A bíróság további eljárásából ki van zárva az a bíró,
aki az ügyben
a) a 379/D. § alapján kijelölt bíróként járt el,
b) külön törvény alapján titkos információgy´újtés engedélyezésér´ól döntött, tekintet nélkül arra, hogy a titkos
információgy´újtéssel szerzett adatokat a büntet´óeljárásban felhasználták-e.’’
4. § A Be. 44. §-a (4) bekezdésének els´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A terhelt az ügy iratait a nyomozás befejezését követ´óen — ha e törvény eltér´óen nem rendelkezik — megtekintheti.’’
5. § A Be. 57. §-a a következ´ó (2)—(3) bekezdéssel
egészül ki, és a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre változik:
,,(2) Ha az eljárás olyan b´úncselekmény miatt folyik,
amellyel kapcsolatban elkobzásnak van helye, annak az
egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az elkobozható dolog
tulajdonosa, a sértett jogai [53. § (2) bek.] irányadók.
(3) A (2) bekezdés esetében, ha a bíróság elkobzást
rendelt el, az egyéb érdekelt az ítélet joger´óre emelkedését
követ´ó hatvan napon belül tulajdonjogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti.’’
6. § A Be. a következ´ó alcímmel és 58/A. §-sal egészül ki:

1. § A büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be.)
10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(2) A bíróság — ha e törvény eltér´óen nem rendelkezik
— ügydönt´ó határozatát a tárgyaláson közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapítja.’’
2. § A Be. 25. §-ának d) és f) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak)
,,d) az emberrablás (Btk. 175/A. §), az emberkereskedelem (175/B. §), a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a légi
járm´ú hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel min´ósített esetei [Btk.
263. § (2)—(3) bek.], a visszaélés l´ófegyverrel vagy l´ószerrel súlyosabban min´ósül´ó esetei [Btk. 263/A. § (2)—(3)
bek.], a fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), a b´únszervezet
létrehozása (Btk. 263/C. §) és a visszaélés nemzetközi
szerz´ódés által tiltott fegyverrel (264/C. §);’’
,,f) az emberölés [Btk. 166. § (1)—(4) bekezdés], az
újszülött megölése (Btk. 166/A. §), az er´ós felindulásban
elkövetett emberölés (Btk. 167. §], az életveszélyt okozó és
a halált okozó testi sértés [Btk. 170. § (5) bekezdés],’’

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

,,Az államtitok és a szolgálati titok megismerése
58/A. § A büntet´óeljárás során a terhelt, a véd´ó, a törvényes képvisel´ó, a sértett, a magánvádló, a magánfél, az
egyéb érdekelt, a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt
képvisel´óje jogosult megismerni azt az államtitkot és szolgálati titkot, amit olyan irat tartalmaz, amelyet e törvény
szerint megtekinthet.’’
7. § A Be. a következ´ó 62/A. §-sal egészül ki:
,,62/A. § A tanú életének és testi épségének, vagy személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében,
hogy a tanú a vallomástételi kötelezettségének eleget tegyen, és a vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg, a
tanút az e törvényben meghatározottak szerint védelemben kell részesíteni.’’
8. § A Be. 63. §-ának (5)—(6) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(5) A hatóság a tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti, hogy a tanúnak az (1) bekezdésben felsorolt személyi
adatait — a nevén kívül — elkülönítve, zártan kezeljék.
Kivételesen indokolt esetben a tanú nevének zárt kezelése is
elrendelhet´ó. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt
adatait csak az ügyben eljáró bíróság, ügyész, illet´óleg nyomozó hatóság tekintheti meg. Az elkülönített, zártan kezelt
iratról az iratok között olyan másolatot kell elhelyezni, amely
a tanú zártan kezelt adatait nem tartalmazza.
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(6) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, a bíróság, az ügyész, illet´óleg a nyomozó hatóság
tagja a tanú személyazonosságát az azonosítására alkalmas
iratok megtekintésével állapítja meg.’’
9. § A Be. 64. §-ának (2) bekezdése a következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
,,Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a tanú szembesítését mell´ózni kell.’’
10. § A Be. a következ´ó alcímmel és 64/A. §-sal egészül ki:
,,Különösen védett tanú
64/A. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha
a) vallomása kiemelked´ó súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik,
b) a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható,
c) személye, tartózkodási helye, vagy az a tény, hogy a
nyomozó hatóság tanúként kívánja kihallgatni, a gyanúsított és a véd´ó el´ótt ismeretlen,
d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos
fenyegetésnek lenne kitéve.’’
11. § A Be. 86. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül
ki:
,,(4) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a felismerésre
bemutatást úgy kell végezni, hogy a felismerésre bemutatott személy a tanút ne ismerhesse fel, illet´óleg ne észlelhesse. Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, err´ól a felismerésre bemutatásnál is gondoskodni
kell.’’
12. § A Be. 88. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a tanú szembesítését mell´ózni kell.’’
13. § A Be. 101. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A hatóság lefoglalja azt a dolgot, amely)
,,b) a törvény értelmében elkobozható, vagy amelyre
vagyonelkobzás rendelhet´ó el,’’
14. § A Be. 106. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A zár alá vételnek a közhitel´ú nyilvántartásba történ´ó bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha
nincs külön jogszabály szerinti közhitel´ú nyilvántartás, a
zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet kell értesíteni.’’
15. § A Be. 107. §-a a következ´ó e) ponttal egészül ki:
(A zár alá vételt fel kell oldani, ha)
,,e) a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására
rendelték el, és ezt az összeget letétbe helyezték.’’
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16. § A Be. a következ´ó alcímmel és 107/A. §-sal egészül
ki:
,,A biztosítási intézkedés
107/A. § (1) Ha a zár alá vétel feltételeinek fennállása
valószín´úsíthet´ó, a dolog elrejtése, rendelkezési jogának
átruházása, elidegenítése, megterhelése vagy ezek megkísérlése megalapozottan feltehet´ó, a nyomozó hatóság, illet´óleg az ügyész a zár alá vétel biztosítása, illet´óleg a dolog
elrejtésének, átruházásának, elidegenítésének vagy megterhelésének megakadályozása végett biztosítási intézkedést alkalmazhat.
(2) A biztosítási intézkedés a terhelt ingó és ingatlan
vagyona, hitelviszonyt vagy tagsági jogot megtestesít´ó értékpapírjai, értékpapírnak nem min´ósül´ó, de hitelviszonyt
megtestesít´ó papírjai, gazdálkodó szervezet vagyonából
megillet´ó üzletrésze feletti rendelkezési jogának átmeneti,
ideiglenes jelleg´ú megakadályozása. Ha a biztosítási intézkedés a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagjának a vagyonára történik, a biztosítási intézkedés csak arra
a hányadra terjedhet ki, amely a tagot a társaság vagy a
tagsági viszony megsz´únése esetére megilleti.
(3) A biztosítási intézkedés végrehajtása érdekében a
nyomozó hatóság, illet´óleg az ügyész az (1) bekezdésben
meghatározott dolgokat lefoglalja, vagy a 118/A. §-ban
felsorolt hatóságokat bízza meg a hatáskörükbe tartozó
intézkedések elvégzése céljából. A hatóságok az intézkedéseket haladéktalanul kötelesek megtenni, és ennek megtörténtér´ól a nyomozó hatóságot, illet´óleg az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni kötelesek.
(4) A nyomozó hatóság, illet´óleg az ügyész a 118/A. §-ban
fel nem sorolt más szerveket, gazdálkodó szervezeteket is
megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és annak nyilvántartásba vétele céljából. A megkeresett szervek a biztosítási intézkedést haladéktalanul nyilvántartásba veszik, és
ennek megtörténtér´ól a megkeresést intéz´ó hatóságot tájékoztatni kötelesek. A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követ´óen a biztosítási intézkedést elszenved´ó
a rendelkezési jog átmeneti, ideiglenes jelleg´ú korlátozását t´úrni köteles.
(5) A biztosítási intézkedés els´ósorban azzal szemben
alkalmazható, akinek a zár alá vétel a rendelkezési jogát
függesztené fel. Mással szemben akkor alkalmazható, ha a
terhelttel — a dolog elrejtése, rendelkezési jogának átruházása, elidegenítésének megkísérlése céljából — való
kapcsolattartása vagy ilyen kapcsolat létesítése megalapozottan feltételezhet´ó. A biztosítási intézkedésr´ól az érintettet — ha az a foganatosítást nem veszélyezteti — tájékoztatni kell.
(6) A biztosítási intézkedést követ´óen a zár alá vételt
haladéktalanul el kell rendelni.’’
17. § A Be. 108. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,108. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a
rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek megszegése miatt a nyomozó hatóság ezer forint-
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tól százezer forintig, az ügyész és a bíróság ezer forinttól
kétszázezer forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben a nyomozó hatóság kétszázezer, az ügyész és a bíróság
ötszázezer forintig terjed´ó rendbírságot szabhat ki.
(2) A rendbírság összegének megállapításánál a kiszabásra okot adó cselekmény súlyát és következményét kell
figyelembe venni.
(3) A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van.’’
18. § A Be. a következ´ó 114/A. §-sal egészül ki:
,,114/A. § (1) Az államtitkot és a szolgálati titkot tartalmazó irat kézbesítésére a 114. § rendelkezései a (2)—(5)
bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(2) Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó irat az
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV.
törvény IV. és V. fejezetében foglalt szabályok megtartásával, csak a hatóságnál kézbesíthet´ó.
(3) Ha a címzettnél az államtitokról és a szolgálati
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény IV. és V. fejezetében
foglalt szabályok megtartása nem biztosított, a címzett az
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratot a hatóság épületéb´ól nem viheti ki, részére államtitkot vagy szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot kell adni.
(4) A (3) bekezdésben írt korlátozás a büntet´óügyben
eljáró hatóságokra nem terjed ki.
(5) Hirdetményi úton államtitkot vagy szolgálati titkot
tartalmazó irat nem kézbesíthet´ó. Hirdetményi úton államtitkot vagy szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot
kell kézbesíteni.’’
19. § A Be. 115. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A jegyz´ókönyvben fel kell tüntetni:)
,,d) a hatóság tagja, az eljárásban részt vev´ó személy
és képvisel´óje, a szakért ´ó, a hatósági tanú, továbbá — ha
e törvény eltér ´óen nem rendelkezik — a tanú nevét.’’
20. § A Be. 118. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,118. § (1) A büntet´óügyben eljáró hatóság állami és
helyi önkormányzati szervet, köztestületet, gazdálkodó
szervezetet, alapítványt, közalapítványt és társadalmi szervezetet kereshet meg tájékoztatás adása végett, és ennek
teljesítésére legfeljebb harmincnapos határid´ót állapíthat
meg. A megkeresett — ha törvény másképp nem rendelkezik — köteles a megkeresést teljesíteni, illet´óleg a teljesítés
akadályát közölni.
(2) A büntet´óügyben eljáró hatóság helyi önkormányzatot és más hatóságot iratok rendelkezésre bocsátása végett is megkereshet.
(3) Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.
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(4) Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes
adat jut a megkeres´ó tudomására, amely a megkeresés
céljával nem függ össze, az adatot törölni kell.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott személyes adat
az irat eredeti példányában található, a megkeresés céljával összefügg´ó személyes adatról kivonatot kell készíteni,
és ezzel egyidej´úleg az eredeti iratot a megkeresettnek
vissza kell küldeni.’’
21. § A Be. a következ´ó 118/A. §-sal egészül ki:
,,118/A. § A büntet´óügyben eljáró hatóság a helyi önkormányzat jegyz´ójét és más hatóságot megbízhat a büntet´óeljárás érdekében szükséges eljárási cselekmény végzésével; a megbízásnak a megkeresett haladéktalanul köteles eleget tenni.’’
22. § A Be. a következ´ó alcímekkel és 119/B—119/C. §-sal
egészül ki:
,,Másolat készítése a hatóság iratairól
119/B. § (1) A büntet´óeljárás során keletkezett iratokról
— ideértve az eljáró hatóság által beszerzett, illet´óleg a
büntet´óeljárásban részt vev´ó személyek által becsatolt iratokat is — az a hatóság, amely el´ótt a büntet´óeljárás folyamatban van, a terhelt, a véd´ó, a törvényes képvisel´ó, a
sértett, a magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt képvisel´óje
kérelmére — az ´óket érint´ó körben — tizenöt napon belül
másolatot ad ki.
(2) A feljelent´ó részére csak a feljelentésr´ól adható
másolat.
(3) A nyomozás befejezéséig az (1) bekezdésben felsoroltak csak olyan nyomozási cselekményr´ól készült iratról
kaphatnak másolatot, amelyeknél jelenlétüket e törvény
lehet´óvé teszi. A terhelt és a véd´ó a nyomozás során is
másolatot kaphat a szakvéleményr´ól, az egyéb iratokról
pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti.
(4) A (3) bekezdés szerinti iratokról a terhelt és a véd´ó
akkor is másolatot kaphat, ha az eljárásba a terheltet
kés´óbb vonták be, illet´óleg az eljárásba a véd´ó kés´óbb
kapcsolódott be.
(5) A terheltre vonatkozó erkölcsi bizonyítványról, adózására, jövedelmi és szociális helyzetére vonatkozó igazolásról, környezettanulmányról és orvosi iratról csak a terhelt, illet´óleg a véd´ó és a törvényes képvisel´ó részére adható másolat.
(6) A sértett, illet´óleg a tanú vallomását tartalmazó
nyomozási iratról készült másolaton nem tüntethet´ók fel
a sértett, illet´óleg a tanú személyi adatai.
(7) Nem adható másolat
a) az eljáró hatóság határozatának tervezetér´ól,
b) a bíróság tanácsülési jegyz´ókönyvér´ól,
c) a kisebbségi véleményen lév´ó bíró írásbeli véleményér´ól.
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Másolat készítése államtitkot vagy szolgálati titkot
tartalmazó iratról
119/C. § (1) Ha a 119/B. § (1) bekezdésében felsoroltaknál az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény IV. és V. fejezetében foglalt szabályok megtartása nem biztosított, a (2) bekezdés rendelkezései irányadók.
(2) A 114/A. § (3) bekezdése esetén a címzett kérelmére
az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratról másolatot kell készíteni.
(3) Az (1)—(2) bekezdés esetén az államtitkot vagy
szolgálati titkot tartalmazó iratról készült másolatot a
119/B. § (1) bekezdésében felsoroltak a hatóság épületéb´ól
nem vihetik ki. Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó másolatot a hatóság ´órzi, biztosítani kell, hogy a
másolatot a 119/B. § (1) bekezdésében felsoroltak a hatóság hivatali munkaidejében korlátozás nélkül tanulmányozhassák, és a bíróság hivatalos helyiségében az ügyben
tartott tárgyalás idejére a másolat rendelkezésükre álljon.’’
23. § A Be. V. Fejezete a következ´ó IV. Címmel és
120/A. §-sal egészül ki:
,,IV. Cím
A büntet´óeljárásban résztvev´ók személyi védelme
120/A. § Különösen indokolt esetben a hatóság kezdeményezheti, hogy a terhelt, a véd´ó, a sértett, az egyéb
érdekelt, a sértett és az egyéb érdekelt képvisel´óje, továbbá
a tanú, a szakért´ó, a szaktanácsadó, a tolmács, a hatósági
tanú, illetve ezek valamelyikére tekintettel más személy a
külön jogszabályban meghatározott védelemben részesüljön.’’
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mezni kell. A kártérítési igény tekintetében az államot az
igazságügy-miniszter képviseli.
(3) Ha a nyomozást az (1) bekezdés alapján tagadják
meg, a határozat rendelkez´ó részb´ól és keltezésb´ól áll. A
rendelkez´ó rész tartalmazza a b´úncselekmény megjelölését, a nyomozás megtagadásának tényét, és a tájékoztatást
arról, hogy a b´úncselekmény elkövetésével kapcsolatban
felmerült kár az állammal szemben miként érvényesíthet´ó.
(4) Az (1) bekezdés esetén a nyomozás nem tagadható
meg azzal a fedett nyomozóval szemben, aki más életének
szándékos kioltásával járó b´úncselekmény elkövetésével
gyanúsítható alaposan.’’
26. § A Be. 129/A. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,Ha a kártérítésr´ól polgári perben kell határozni, a
kártérítés jogalapját vélelmezni kell.’’
27. § A Be. 131. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerz´ódés rendelkezése alapján
a) a külföldi állampolgárságú gyanúsított ellen, illet´óleg
b) a külföldi állampolgárságú sértett sérelmére elkövetett b´úncselekmény miatt
indult eljárás során lehet´óvé kell tenni, hogy a nyomozási
cselekményen a külföldi állam hatóságának tagja jelen
lehessen. Az értesítés mell´ózhet´ó, ha a késedelem veszéllyel jár. Ebben az esetben a külföldi állam hatóságát az
elvégzett nyomozási cselekményr´ól utólag haladéktalanul
értesíteni kell.’’
28. § A Be. a következ´ó alcímmel és 131/A. §-sal egészül

24. § A Be. 127. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:

ki:

,,A nyomozás nem tagadható meg azzal szemben, aki
más életének szándékos kioltásával járó b´úncselekmény
elkövetésével gyanúsítható alaposan.’’

131/A. § A nyomozó hatóság az ügyész engedélyével a
nyomozás során a nyomozó hatóság olyan tagját is igénybe
veheti, aki e min´óségét leplezi (fedett nyomozó).’’

25. § A Be. a következ´ó alcímmel és 127/A. §-sal egészül

29. § A Be. 133. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A külföldi állampolgárságú személy gyanúsítottkénti vagy tanúkénti kihallgatásán jelen lehet államának
konzuli tisztvisel´óje.’’

ki:
,,A nyomozás megtagadása
a fedett nyomozóval szemben
127/A. § (1) A b´úncselekmény elkövetésének alapos
gyanúja esetében az ügyész a nyomozást megtagadja, ha a
b´úncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható fedett nyomozó (131/A. §) a cselekményt a szolgálati feladatának teljesítése közben b´únüldözési érdekb´ól követte el,
és a b´únüldözési érdek jelent´ósebb, mint az, amely az állam
büntet´ójogi igényének érvényesítéséhez f´úz´ódik.
(2) A nyomozásnak az (1) bekezdés alapján történt
megtagadása esetén az állam téríti meg azt a kárt, amely az
elkövet´ót a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésr´ól
polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját vélel-

,,Fedett nyomozó igénybevétele

30. § (1) A Be. 134. §-a (1) bekezdésének els´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A véd´ó a gyanúsított és — ha e törvény eltér´óen nem
rendelkezik — a tanú kihallgatásánál jelen lehet, a kihallgatotthoz kérdéseket intézhet.’’
(2) A Be. 134. §-ának (3) bekezdése a következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
,,Az értesítést mell´ózni kell, ha ennek következtében a
tanú zártan kezelt adatai a gyanúsított, a véd´ó és a sértett
el´ótt ismertté válnának.’’
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31. § A Be. 137. §-a (2) bekezdésének helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Ha a Btk. 282/A. §-a (6) bekezdésének a) vagy
b) pontjában meghatározott büntethet´óséget megszüntet´ó okból a nyomozás megszüntetésének lehet helye, a nyomozást egy ízben, egy évi id´ótartamra fel kell függeszteni,
ha a kábítószerfügg´ó gyanúsított vállalja a folyamatos,
kábítószerfügg´óséget gyógyító kezelést. Az eljárást folytatni kell, ha a gyanúsított okirattal nem igazolja, hogy a
felfüggesztést´ól számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, kábítószerfügg´óséget gyógyító kezelésben részesült.’’
32. § A Be. 139. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,A nyomozás nem szüntethet´ó meg azzal szemben, aki
más életének szándékos kioltásával járó b´úncselekmény
elkövetésével gyanúsítható alaposan.’’
33. § A Be. 141/A. §-ának (1) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,Ha a kártérítésr´ól polgári perben kell határozni, a
kárigény jogalapját vélelmezni kell.’’
34. § A Be. 141/B. §-ának b) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A rendelkez´ó rész tartalmazza:)
,,b) a nyomozás megszüntetésének tényét,’’
35. § A Be. a következ´ó alcímmel és 141/C. §-sal egészül
ki:
,,A nyomozás megszüntetése
a fedett nyomozóval szemben
141/C. § (1) A b´úncselekmény elkövetésének alapos
gyanúja esetében az ügyész a nyomozást megszünteti, ha a
b´úncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható fedett nyomozó (131/A. §) a cselekményt a szolgálati feladatának teljesítése közben b´únüldözési érdekb´ól követte el,
és a b´únüldözési érdek jelent´ósebb, mint az, amely az állam
büntet´ójogi igényének érvényesítéséhez f´úz´ódik.
(2) A nyomozásnak az (1) bekezdés alapján történt
megszüntetése esetén az állam téríti meg azt a kárt, amely
az elkövet´ót a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésr´ól
polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját vélelmezni kell.
(3) Ha a nyomozást az (1) bekezdés alapján szüntetik
meg, a határozat rendelkez´ó részb´ól és keltezésb´ól áll, a
rendelkez´ó rész tartalmazza a b´úncselekmény megjelölését, a nyomozás megszüntetésének tényét, és tájékoztatást
ad arról, hogy a b´úncselekmény elkövetésével kapcsolatban felmerült kár az állammal szemben miként érvényesíthet´ó.
(4) Az (1) bekezdés esetén a nyomozás nem szüntethet´ó
meg azzal a fedett nyomozóval szemben, aki más életének
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szándékos kioltásával járó b´úncselekmény elkövetésével
gyanúsítható alaposan.’’
36. § A Be. 142. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül
ki, és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre
változik:
,,(2) A nyomozás iratainak ismertetésénél lehet´óvé kell
tenni, hogy a gyanúsított és a véd´ó a nyomozás során
keletkezett iratokat — kivéve a zártan kezelt iratokat —
megismerhesse.’’
37. § A Be. 146. §-a a következ´ó (7)—(8) bekezdéssel
egészül ki:
,,(7) A különösen védett tanú vallomásáról készült jegyz´ókönyvi kivonatot a vádirat bírósági példányához kell
csatolni.
(8) Ha a tanú nevének, illet´óleg adatainak zárt kezelését
rendelték el, a tárgyalásra idézend´ó tanú nevét, illetve
adatait nem a vádiratban, hanem külön zárt iratban kell
közölni.’’
38. § A Be. a következ´ó alcímmel és 147/A. §-sal egészül
ki:
,,A vádemelés elhalasztása
147/A. § (1) Az ügyész a vádemelés feltételeinek fennállása esetén háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb
büntetéssel büntetend´ó b´úncselekmény miatt a vádemelést egy évt´ól két évig terjed´ó id´óre elhalaszthatja, ha
ennek a gyanúsított jöv´óbeni magatartásában mutatkozó
kedvez´ó hatása feltételezhet´ó.
(2) Az ügyész a vádemelés elhalasztása esetén megállapítja, hogy a gyanúsított pártfogó felügyelet alatt áll.
(3) A vádemelést elhalasztó határozatot a sértettel, a
feljelent´óvel és a magánindítványt el´óterjeszt´óvel is közölni kell.
(4) Ha a határozat ellen a gyanúsított panasszal él, az
ügyész — amennyiben a nyomozás megszüntetésének feltételei nem állnak fenn — vádat emel.
(5) Ha a gyanúsítottat a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett b´úncselekmény miatt elítélik, vagy
vele szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmaz, illetve
a gyanúsított a pártfogó felügyelet magatartási szabályait
súlyosan megszegi, az ügyész vádat emel.
(6) Ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen eltelt, az ügyész a nyomozást megszünteti.
(7) A (6) bekezdés esetén a hatóság ugyanabban az
ügyben az eljárást nem folytathatja, kivéve, ha az (5) bekezdés alapján vádemelésnek van helye.’’
39. § A Be. 149. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül
ki, és a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre változik:
,,(2) A vétségi eljárás szabályai nem alkalmazhatók, ha
tanút különösen védetté nyilvánítottak.’’
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40. § A Be. 169. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Ha a Btk. 282/A. § (6) bekezdésének a) vagy
b) pontjában meghatározott büntethet´óséget megszüntet´ó okból az eljárás megszüntetésének lehet helye —
amennyiben a nyomozást ebb´ól a célból a 137. § (2) bekezdése alapján nem függesztették fel — az els´ó fokú bíróság
az eljárást egy ízben, egyévi id´ótartamra felfüggeszti, ha a
kábítószerfügg´ó vádlott vállalja a folyamatos, kábítószerfügg´óséget gyógyító kezelést. Az eljárást folytatni kell, ha
a vádlott okirattal nem igazolja, hogy a felfüggesztést´ól
számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, kábítószerfügg´óséget gyógyító kezelésben részesült.’’
41. § A Be. 180. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,A különösen védett tanú (64/A. §) a tárgyalásra nem
idézhet´ó.’’
42. § A Be. a következ´ó 180/A. §-sal egészül ki:
,,180/A. § (1) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével
egyidej´úleg közli a vádlottal és a véd´óvel, ha az ügyész
különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni; figyelmezteti ´óket arra, hogy a tanú
vallomását tartalmazó jegyz´ókönyvi kivonatot megtekinthetik, és írásban a különösen védett tanúhoz kérdés feltevését indítványozhatják.
(2) Ha a vádlott vagy a véd´ó a különösen védett tanúhoz
kérdés feltevését indítványozta, a bíróság elrendelheti,
hogy a 379/D. § alapján kijelölt bíró a különösen védett
tanút ismételten kihallgassa. A kihallgatásra a 379/E. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A kijelölt bíró az ismételt kihallgatás során is gondoskodik arról, hogy a különösen védett tanú személyére
és tartózkodási helyére a vallomásáról készült jegyz´ókönyvi kivonat alapján ne lehessen következtetni.’’
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nyára az el´ózetes letartóztatást fenn kell tartani, illetve el
kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött el´ózetes letartóztatás id´ótartama eléri, vagy meghaladja az els´ó fokú bíróság ítéletében kiszabott szabadságvesztést.’’
46. § A Be. a következ´ó 267/A. §-sal egészül ki:
,,267/A. § (1) Ha az egyéb érdekelt az els´ó fokú bíróság
ítéletének elkobzást elrendel´ó rendelkezése ellen fellebbezést jelentett be, és a másodfokú bíróság e fellebbezés
vagy bármely más fellebbezés alapján az els´ó fokú bíróság
— az egyéb érdekelt tulajdonjogát érint´ó — elkobzást
kimondó rendelkezését
a) nem változtatta meg, és nem helyezte hatályon kívül,
a másodfokú bíróság az iratokat az egyéb érdekelt tulajdonjogra vonatkozó igényének elbírálására els´ó fokon hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´ó polgári ügyben eljáró bíróságnak küldi meg,
b) megváltoztatta ugyan, de az elkobzást nem mell´ózte,
az els´ó fokú bíróság a másodfokú bíróság határozatának az
egyéb érdekelt részére történ´ó közlésér´ól az egyéb érdekeltnek az 57. § (3) bekezdésében írt jogára való tájékoztatással gondoskodik.
(2) Ha az egyéb érdekelt tulajdonjogát érint´ó elkobzást
a másodfokú bíróság rendeli el, a határozat rendelkez´ó
részének tartalmaznia kell az egyéb érdekelt 57. § (3) bekezdésében írt jogára történ´ó tájékoztatást.
(3) Az (1) bekezdés esetén a polgári perben eljáró els´ó
fokú bíróság az egyéb érdekelt tulajdonjogi igényét az
egyéb érdekeltnek a büntet´óeljárás során bejelentett fellebbezése keretei között, a Polgári perrendtartás tulajdonjogi perekre vonatkozó szabályai szerint bírálja el.’’
47. § A Be. 303/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Az ügyész a vádemelés elhalasztásának tartama
alatt elkövetett b´úncselekmény miatt a fiatalkorúval szemben akkor is vádat emel, ha a fiatalkorúval szemben a
bíróság javítóintézeti nevelést alkalmaz.’’

43. § A Be. 201. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:

48. § A Be. a következ´ó alcímmel és 338/A. §-sal egészül

,,(3) A különösen védett tanú (64/A. §) a tárgyaláson
nem hallgatható ki.’’

ki:

44. § A Be. 206. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,A vádlott, a véd´ó és a sértett értesítését mell´ózni kell,
ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai a
vádlott, a véd´ó vagy a sértett el´ótt ismertté válnának.’’

338/A. § A sorkatonai szolgálatot teljesít´ó tanú különösen indokolt esetben kérheti más szolgálati helyre történ´ó
vezénylését vagy áthelyezését. A kérelemr´ól a katonai
ügyész dönt.’’

45. § A Be. 223. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül
ki, és a jelenlegi (2)—(4) bekezdés jelölése (3)—(5) bekezdésre változik:
,,(2) Amennyiben a vádlottat az els´ó fokú bíróság szándékos b´úncselekmény elkövetése miatt legalább háromévi
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, az ügyész indítvá-

,,A tanú védelme

49. § A Be. a következ´ó alcímmel és 341/A. §-sal egészül
ki:
,,A különösen védett tanú kihallgatása
341/A. § A 379/D—379/F. § szerinti eljárást a megyei
bíróság katonai bírája folytatja le azzal, hogy a különösen
védetté nyilvánítás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést a Legfels´óbb Bíróság bírálja el.’’
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50. § A Be. a következ´ó alcímmel és 379/D—379/F. §-sal
egészül ki:
,,A különösen védett tanú kihallgatása
379/D. § (1) A vádirat benyújtása el´ótt a megyei bíróság
elnöke által kijelölt helyi bírósági bíró az ügyész indítványára dönt a tanú különösen védetté nyilvánításáról
(64/A. §), kihallgatja a különösen védetté nyilvánított tanút, és elrendeli a különösen védetté nyilvánított tanú
közrem´úködésével történ´ó szemle, helyszínelés, bizonyítási kísérlet és felismerésre bemutatás megtartását.
(2) A különösen védetté nyilvánított tanú az ügyésznél
kezdeményezheti kihallgatásának indítványozását.
(3) A kijelölt bíró a megyei bíróság illetékességi területén lev´ó ügyészségek által folytatott eljárás során jár el,
tekintet nélkül arra, hogy az eljárás alapjául szolgáló b´úncselekmény elbírálása a helyi bíróság vagy a megyei bíróság
hatáskörébe tartozik.
(4) A különösen védetté nyilvánítás tárgyában hozott
határozatot az ügyésszel és azzal kell közölni, akinek a
különösen védetté nyilvánítását az ügyész indítványozta.
379/E. § (1) A kijelölt bíró a különösen védett tanú
kihallgatására, valamint a szemle, helyszínelés, bizonyítási
kísérlet és felismerésre bemutatás különösen védetté nyilvánított tanú közrem´úködésével történ´ó megtartása esetén meghallgatást tart, tanú különösen védetté nyilvánítására irányuló indítvány esetén meghallgatást tarthat. A
tanúnak a meghallgatáson történ´ó megjelenésér´ól az
ügyész gondoskodik. A meghallgatáson az ügyész az indítványt megalapozó bizonyítékokat írásban el´óterjeszti vagy
szóban el´óadja.
(2) A különösen védett tanú meghallgatásán csak az
ügyész lehet jelen. A meghallgatásról készült jegyz´ókönyvet és a bíróság határozatát a kijelölt bíró zártan kezeli. A
jegyz´ókönyvr´ól kivonatot kell készíteni, amely a jelenlév´ók közül csak a bíró és az ügyész nevét, a tanú különösen
védetté nyilvánításának tényét és a különösen védett tanú
vallomását tartalmazza. A jegyz´ókönyvi kivonatot a vádirat benyújtásáig elkülönítetten, zártan kell kezelni.
(3) A bíró — indítványra — elrendelheti a meghallgatás
kép- vagy hangfelvev´óvel, illet´óleg egyéb berendezéssel
történ´ó rögzítését. A felvétel a jegyz´ókönyvet nem pótolja.
A felvételr´ól készült másolaton a tanú személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságai
(pl. arckép, hang) technikai úton torzíthatók. A zárt kezelésre vonatkozó rendelkezéseket az ilyen felvételre is alkalmazni kell.
379/F. § (1) A kijelölt bíró határozata elleni fellebbezésre a végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályokat (X. fejezet III. cím) a következ´ó eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A meghallgatáson kívül hozott határozat ellen a
kézbesítést´ól számított három napon belül lehet fellebbezni. Nincs helye fellebbezésnek a különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatása, valamint a különösen védetté nyilvánított tanú közrem´úködésével történ´ó szemle, helyszí-
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nelés, bizonyítási kísérlet és felismerésre bemutatás megtartásának elrendelése ellen.
(3) A különösen védetté nyilvánítás tárgyában hozott
határozat ellen az ügyész és az fellebbezhet, akinek a különösen védetté nyilvánítását az ügyész indítványozta.
(4) A meghallgatást követ ´óen, illet ´óleg — a meghallgatáson kívül hozott határozat esetén — ha a fellebbezési határid´ó valamennyi jogosultra lejárt, az iratokat
haladéktalanul, de legkés´óbb három napon belül közvetlenül meg kell küldeni a fellebbezés elbírálására jogosult bíróságnak.
(5) A fellebbezést a megyei bíróság egyesbíróként eljárva öt napon belül bírálja el.’’
51. § A Be. 397. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A bíróság feladatai
a határozatok végrehajtása során
397. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtása,
valamint a rendbírság és az államot illet´ó b´únügyi költség
behajtása végett az a bíróság intézkedik, amelynek eljárásában az végrehajthatóvá válik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéséket a tanács
elnöke teszi meg.
(3) Ha a büntetést vagy a büntetés hátralév´ó részét
ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba venni, a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedik, szabadságvesztés esetén elfogatóparancsot bocsát ki.’’
52. § A Be. 398. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A szabadságvesztés és a közérdek´ú munka
végrehajtásának elhalasztása
398. § (1) A bíróság a két évet meg nem haladó szabadságvesztés és a közérdek´ú munka végrehajtásának
megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való
tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.
(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül
veszélyezteti, a bíróság
a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást
meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást
meghosszabbíthatja,
c) a két évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére is halasztást engedélyezhet.
(3) A n´ó kérelmére el kell halasztani a szabadságvesztés
végrehajtásának megkezdését annak a n´ónek az esetében,
aki
a) a negyedik hónapot meghaladó terhes, legfeljebb a
szülés várható idejét követ´ó hatodik hónap végéig,
b) hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja esetében
a bíróság igazságügyi orvosszakért´ói szakvélemény alapján
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állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
egészségügyi igazgatóságának — az elítélt egészségügyi
állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhet´óségére vonatkozó — nyilatkozatát figyelembe véve
határoz a kérelemr´ól.
(5) Az (1)—(3) bekezdésben meghatározott feltételek
esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve ha az
elítélt szökését´ól vagy elrejt´ózését´ól kell tartani.
(6) A sorkatonai szolgálatot teljesít´ó elítélttel szemben
a sorkatonai szolgálatának megkezdése el´ótt kiszabott, egy
évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtását az
elítélt állományilletékes parancsnokának kérelmére az elítélt leszereléséig el kell halasztani.’’
53. § A Be. a következ´ó alcímekkel és 398/A—398/E. §-sal
egészül ki:
,,Halasztás és részletfizetés engedélyezése
pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés esetén
398/A. § (1) H a az elítélt valószín´úsíti, hogy a pénzbüntetés, illet´óleg a pénzmellékbüntetés azonnali vagy
egy összegben való megfizetése magának vagy tartásra
szoruló hozzátartozóinak a büntetés célján túlmen ´ó jelent ´ós anyagi nehézséget okozna, és megalapozottan
feltehet ´ó, hogy az elítélt a meghosszabbított határid´óben fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz,
részére a bíróság legfeljebb három hónapi halasztást,
illet ´óleg azt engedélyezheti, hogy a pénzbüntetést, illetve a pénzmellékbüntetést hat hónapon belül, részletekben fizesse meg.
(2) A pénzbüntetés, illet´óleg a pénzmellékbüntetés
megfizetésére adott halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. Ha az ügy rendkívüli körülményei indokolttá teszik, a
pénzbüntetésnek egy éven belüli részletekben való megfizetése is engedélyezhet´ó.
(3) A részletfizetés havonta fizetend´ó olyan összegben
engedélyezhet´ó, amely osztható a pénzbüntetés esetén az
ítéletben megállapított napi tétel összegével, a pénzmellékbüntetés esetén pedig az ítéletben a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatását illet´óen meghatározott
összeggel.
(4) A szabadságvesztésre átváltoztatás után a pénzbüntetés, illet´óleg a pénzmellékbüntetés megfizetésére halasztás vagy részletfizetés nem engedélyezhet´ó.
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foglalási jegyz´ókönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette.
(2) A halasztás és a részletfizetés a 398/A. §-ban meghatározott feltételek mellett és keretek között engedélyezhet´ó.
Halasztás javítóintézeti nevelés esetén
398/C. § A fiatalkorúval szemben joger´ós ítéletben
elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a bíróság
a 398. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és keretek között elhalaszthatja.
A halasztás és részletfizetés engedélyezésének
eljárási szabályai
398/D. § (1) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó hatálya.
(2) A kérelemr´ól, ha azt a terhelt az ügydönt´ó határozat
joger´óre emelkedését követ´óen nyomban el´óterjesztette,
az ügydönt´ó határozatot hozó bíróság — az ügyész nyilatkozatának beszerzését követ´óen — dönt, a határozatát
indokolni köteles.
(3) A terhelt kés´óbb el´óterjesztett kérelmének elbírálására a különleges eljárások szabályait (XVIII. fejezet) kell
alkalmazni.
(4) A pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a vagyoni
el´óny, az elkobzás alá es´ó érték, a rendbírság és az államot
illet´ó b´únügyi költség tekintetében a halasztás, illet´óleg a
részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat
ellen fellebbezésnek nincs helye.
(5) A szabadságvesztés, a közérdek´ú munka és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása tárgyában
hozott határozat ellen az ügyész, az elítélt és a véd´ó fellebbezhet. Ha a halasztást a (2) bekezdés alapján a másodfokú
bíróság engedélyezte, a fellebbezést a másodfokú bíróság
másik tanácsa bírálja el. A fellebbezésnek nincs halasztó
hatálya.
A büntetés félbeszakítása
398/E. § Az igazságügy-miniszter a szabadságvesztés és
a közérdek´ú munka végrehajtását fontos okból félbeszakíthatja.’’
54. § A Be. a következ´ó 403/A. §-sal egészül ki:
,,403/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a büntet´óeljárásban résztvev´ók személyi védelmére vonatkozó
szabályokat rendeletben szabályozza.’’

Halasztás és részletfizetés engedélyezése vagyoni el´óny,
elkobzás alá es´ó érték, rendbírság és az államot illet´ó
b´únügyi költség esetén

55. § (1) A Büntet´ó Törvénykönyvr´ól szóló 1978. évi IV.
törvény (Btk.) 82. §-a (1) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

398/B. § (1) A vagyoni el´óny, az elkobzás alá es´ó érték,
a rendbírság és az államot illet´ó b´únügyi költség megfizetésére halasztás, illet´óleg részletfizetés a bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhet´ó, ha a

,,A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaes´ó [72. § (4) bek., 89. § (6) bek.]
valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották,
pártfogó felügyelet alatt áll.’’

8006

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A Btk. 82. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat írnak el´ó annak érdekében, hogy a pártfogolt képessége szerint dolgozzék, és törvénytisztel´ó életmódot folytasson. Ilyen különösen a munkával, a kereset felhasználásával, az id´ószakos jelentkezéssel, az esetleg szükséges
gyógykezeléssel, megel´óz´ó-felvilágosító egészségügyi szolgáltatáson való részvétellel kapcsolatos kötelezettség, illet´óleg a lakó- és munkahely önkényes megváltoztatásának,
meghatározott helyek látogatásának vagy egyes személyekkel való érintkezésének a tilalma.’’
(3) A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerej´ú rendelet (Bv. tvr.) a következ´ó
alcímmel és 102/A. §-sal egészül ki:
,,A pártfogó felügyelet végrehajtása
a vádemelés elhalasztása esetén
102/A. § (1) Vádemelés elhalasztása esetén az ügyész
által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására a
92—102. § rendelkezéseit a (2)—(6) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A pártfogó felügyelet végrehajtása iránt az ügyész a
bíróságot keresi meg.
(3) A pártfogolt köteles:
a) a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat kézbesítése után a jogszabályban meghatározott id´óben az állandó
lakóhelye szerint illetékes rend´órkapitányságon és a hivatásos pártfogónál jelentkezni,
b) az ügyész határozatában el´óírt egyéb kötelezettséget
megtartani.
(4) A külön magatartási szabályok el´óírására és a magatartási szabályok módosítására az ügyész jogosult.
(5) Ha a pártfogolt a magatartási szabályokat súlyosan
megszegi, a hivatásos pártfogó, illetve a rend´órség az
ügyészhez fordul.
(6) A pártfogó felügyelet megsz´únik, ha az ügyész vádat
emel, vagy a nyomozást megszünteti.’’
56. § (1) Ez a törvény 1999. március 1. napján lép
hatályba.
(2) Az eljárást a korábbi törvény szerint hatáskörrel
rendelkez´ó bíróság folytatja le, ha az ügy iratai e törvény
hatálybalépése el´ótt a bírósághoz érkeztek.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a Be. 114. §-ának (4) és (5) bekezdése, 129/A. §-ának
(3) bekezdése, 141/A. §-ának (3) bekezdése, 303/A. §-ának
(2)—(4) bekezdése és 303/B. §-a.
(4) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy a
Be.-nek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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1998. évi LXXXIX.
törvény
a honvédelmet érint´ó egyes törvények
módosításáról*
Az Országgy´úlés az Észak-atlanti Szerz´ódéshez történ´ó
csatlakozásból ered´ó feladatok megvalósítása érdekében a
honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény, a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a hadköteles katonák
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény, valamint a katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények
vezet´óinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény módosításáról a következ´ó törvényt alkotja:
I. Fejezet
A honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény
módosítása
1. § A honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A honvédelem nemzeti ügy. A Magyar Köztársaság
az ország egyéni és kollektív védelmi képességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának er´óforrásaira, fegyveres er´óinek felkészültségére
és elszántságára, illet´óleg a polgároknak a haza védelme
iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és azok fegyveres er´ói kölcsönös segítségnyújtására épít.’’
2. § A Hvt. 8. §-ának (1) bekezdése a következ´ó új b) és
c) ponttal egészül ki, az eredeti b)—g) pontok számozása
d)—i) pontokra változik:
(A Kormány az ország védelmi felkészültségének biztosítása céljából)
,,b) dönt a nemzetközi szerz´ódésen alapuló katonai kötelezettségek teljesítésér´ól, összehangolja azok kormányzati megvalósítását,
c) gondoskodik a szövetségi kötelezettségb´ól ered´ó védelmi tervezési feladatok elvégzésér´ól,’’
3. § (1) A Hvt. 10. §-ának e) pontja a következ´ó gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:
[e) együttm ´úködik az illetékes miniszterekkel]
,,— a szövetségi kötelezettségb´ól ered´ó védelmi feladatok végrehajtásában.’’

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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(2) A Hvt. 10. §-a a következ´ó m)—o) ponttal egészül ki:
(A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szakmai irányítása körében)
,,m) el´ókészíti a Kormány számára a nemzetközi szerz´ódésekben vállalt katonai kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó döntéseket;
n) összehangolja a honvédelemben részt vev´ó szervek
közrem´úködését a szövetséges fegyveres er´ókkel történ´ó
kollektív védelmi tervezésben és hader´ófejlesztésben;
o) gondoskodik a szövetséges fegyveres er´ókkel kapcsolatos egységes védelmi el´óírások és szabványosítási
egyezmények kidolgozásáról és végrehajtásáról.’’
4. § A Hvt. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében]
,,b) a honvédelmi miniszterrel együttm´úködve biztosítja a 10. § e), n) és o) pontjában meghatározott feladatok
végrehajtását;’’
5. § (1) A Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének e) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A fegyveres er´ók feladatai:)
,,e) a nemzetközi szerz´ódésekb´ól, különösen az Északatlanti Szerz´ódésb´ól ered´ó, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttm´úködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek
teljesítése;’’
(2) A Hvt. 22. §-ának (1) bekezdése a következ´ó l) ponttal egészül ki:
(A fegyveres er´ók feladatai:)
,,l) a talált robbanótesteknek a kijelölt katonai szervezetek által történ´ó t´úzszerészeti mentesítése, illet´óleg —
kormányrendeletben meghatározott esetben — egyéb t´úzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása.’’
(3) A Hvt. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az (1) bekezdés h) —l) pontjaiban meghatározott
feladatokat a fegyveres er´ók fegyverhasználati jog nélkül
látják el.’’
6. § A Hvt. 25. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül
ki:
,,(6) A szövetséges fegyveres er´óknél szolgálatot teljesít´ó katona esetében az (1)—(5) bekezdés rendelkezéseit a
nemzetközi szerz´ódésekben, valamint a szövetséges fegyveres er´ókre vonatkozó szabályokban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.’’
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8. § A Hvt. 41. §-ának h) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A honvédség parancsnoka vezetési jogkörében)
,,h) a honvédelmi miniszter rendelkezéseinek megfelel´óen szervezi és biztosítja a nemzetközi szerz´ódésekb´ól
ered´ó katonai kötelezettségek teljesítését, e körben képviseli a honvédséget;’’
9. § A Hvt. 42. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglaltakat a szövetséges
fegyveres er´ók közös parancsnoksága alárendeltségébe kerül´ó magyar katonai szervezetek vezetése során a szövetséges fegyveres er´ókre vonatkozó szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.’’
10. § A Hvt. 192. §-ának (1) bekezdése a következ´ó
e) ponttal egészül ki:
(Szükség esetén, ha a honvédelem érdeke más módon
nem, vagy nem megfelel´ó id´óben, illetve csak aránytalanul
nagy ráfordítással elégíthet´ó ki, szolgáltatás igénybevételével
kell biztosítani:)
,,e) a szövetségi kötelezettség alapján kollektív védelmi
feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres er´ók ellátását.’’
11. § A Hvt. 194. §-ának (2) bekezdése a következ´ó
c) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
,,c) szövetséges fegyveres er´ókkel történ´ó hazai együttm´úködés esetében ellátásuk céljából elrendeli a gazdasági
és anyagi szolgáltatási kötelezettséget.’’
12. § A Hvt. 249. §-ának (3) bekezdése a következ´ó új
c) ponttal egészül ki, és az eredeti c)—g) pont számozása
d)—h) pontra változik:
(A Honvédelmi Tanács)
,,c) gondoskodik a nemzetközi szerz´ódésen alapuló
szövetségi kötelezettségvállalásból ered´ó feladatok ellátásáról;’’
13. § A Hvt. 259. §-a a következ´ó d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
,,d) szövetséges fegyveres er´ók: a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi szerz´ódés szerint a Magyar Köztársasággal szövetséges államok fegyveres er´ói, valamint az e szerz´ódés alapján
létrehozott közös katonai szervezetek és parancsnokságok.’’
14. § A Hvt. a következ´ó 259/A. §-sal egészül ki:

7. § A Hvt. 31. §-ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,A szövetséges fegyveres er´ók közös parancsnokságai
által kiadott parancsok és intézkedések is közzétehet´ók.’’

,,259/A. § A honvédelmet érint´ó törvények alkalmazásában
a) alkalmazás: a fegyveres er´ók rendeltetésszer´ú használata, harctevékenység;
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b) felhasználás: a fegyveres er´ók által a szükségállapoti
feladatok körében végzett karhatalmi tevékenység, illetve
a katasztrófa-elhárításban és humanitárius segítségnyújtásban történ´ó részvétel;
c) állomásozás: az alakulatok átvonulásához szükséges
id´ót, illetve a gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár
átlépés id´ótartamát meghaladó tartós külföldi, illetve külföldi fegyveres er´ók esetében magyarországi jelenlét a
Hszt. 42. §-a (2) bekezdésének g) pontja kivételével;
d) államhatár átlépése: az alakulatok Magyarország területére történ´ó belépése, az országból való kilépése, valamint az átvonulás.’’

II. Fejezet

1998/118. szám

43. és 44. § rendelkezéseit a következ´ó eltérésekkel kell
alkalmazni:’’
(2) A Hszt. 227. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[Az e § (1) bekezdésének a), c)—e), továbbá a 42. §
(2) bekezdésének a), b), f) és g) pontjában meghatározott
szervezetekhez vezényelt hivatásos katonára a 43. és 44. §
rendelkezéseit a következ´ó eltérésekkel kell alkalmazni:]
,,b) a szolgálati beosztása betöltésével összefügg´ó költségek a vezénylés helye szerinti szervezetet terhelik, kivéve
a 42. § (2) bekezdésének g) pontja alá tartozó költségeit.’’
20. § A Hszt. a 228. §-a után a következ´ó alcímmel és
228/A. §-sal egészül ki:
,,Külföldi szolgálat

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosítása
15. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-a a következ´ó t) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
,,t) szövetséges fegyveres er´ók: a honvédelemr´ól szóló
1993. évi CX. törvény 259. §-ának d) pontjában meghatározott szervezetek.’’

228/A. § (1) Nem szükséges a hivatásos állomány tagjának beleegyezése a külföldi gyakorlaton, kiképzésen, valamint a szövetséges fegyveres er´ókkel történ´ó együttm´úködésre felajánlott katonai szervezetben külföldi katonai feladat végrehajtásában való részvételéhez.
(2) A hivatásos állomány tagja a szövetséges fegyveres
er´ókkel történ´ó együttm´úködésre felajánlott katonai szervezetnél beleegyezésével teljesíthet szolgálatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek nem
tartoznak a 42. § (2) bekezdésének g) pontja alá.’’

16. § A Hszt. 22. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
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ki:
,,(3) A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján feladatot ellátó katonai szervezeti egységekben a szolgálati és
vezényleti nyelv használatát az országos parancsnok a
(2) bekezdést´ól eltér´óen is megállapíthatja.’’
17. § A Hszt. 42. §-ának (2) bekezdése a záró szövegrész
el´ótt a következ´ó g) ponttal egészül ki:
(Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következ´ó
szerveknél teljesíthet´ó:)
,,g) a szövetséges fegyveres er´óknél’’
18. § A Hszt. 212. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A hivatásos katona a szolgálati elöljárójától)
,,b) a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének e)—f), h) és l),
valamint a Hvt. 34. §-a (1) bekezdésének a) —d) pontjában
meghatározott feladatok végrehajtására kapott parancsot
akkor is köteles teljesíteni, ha az az életét vagy testi épségét
közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti.’’
19. § (1) A Hszt. 227. §-a (3) bekezdésének bevezet´ó
rendelkezése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Az e § (1) bekezdésének a) , c)—e), továbbá a
42. §-a (2) bekezdésének a), b), f) és g) pontjában meghatározott szervezetekhez vezényelt hivatásos katonára a

A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIV. törvény módosítása
21. § (1) A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.)
3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(2) A hadköteles katona — a gyakorlaton, kiképzésen
való részvétel kivételével — csak el´ózetes beleegyezésével
vezényelhet´ó békeid´óben külföldön teljesítend´ó katonai
feladat végrehajtására, valamint a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett segítségnyújtásra.’’
(2) A Hkt. 3. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A hadköteles katona a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott feladat ellátásában békeid´óben nem vehet részt.’’
22. § A Hkt. 20. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) A Hvt. 259. §-ának d) pontja szerinti szövetséges
fegyveres er´ókkel történ´ó együttm´úködésre felajánlott katonai szervezetben szolgálatot teljesít´ó hadkötelesek vonatkozásában a szolgálati és vezényleti nyelv használatát a
Magyar Honvédség parancsnoka a (2) bekezdésben meghatározottól eltér´óen is megállapíthatja.’’
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IV. Fejezet

A katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények
vezet´óinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény módosítása
23. § (1) A katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények vezet´óinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.)
25. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
,,(3) A katonai fels´óoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója katonai kiképzésben és szakmai gyakorlaton vesz
részt, illetve egyéb szolgálati feladat ellátására is igénybe
vehet´ó. Az igénybevétel nem veszélyeztetheti a tanulmányi
feladatok elvégzését. A rendvédelmi fels´óoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató — az alapkiképzés és
a szakmai gyakorlat id´ótartama, valamint a szükségállapot
vagy rendkívüli állapot kivételével — szolgálati feladat
ellátására nem vehet´ó igénybe.’’
(2) A Hft. 25. §-a a következ´ó új (4) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre
változik:
,,(4) A katonai fels´óoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a (3) bekezdés szerinti kiképzést, gyakorlatot, szolgálati igénybevételt a szövetséges fegyveres er´ókkel történ´ó együttm´úködésre felajánlott katonai szervezetben külföldön is teljesítheti.’’
24. § A H ft. 38. §-a a következ´ó új (4) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (4)—(5) bekezdés számozása
(5)—(6) bekezdésre változik:
,,(4) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdése
alapján külföldön teljesít szolgálatot, megilletik mindazok
a természetbeni és pénzbeli juttatások, amelyekben a sorkatonák részesülnek.’’

V. Fejezet
Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a törvény a Magyar Köztársaságnak az Északatlanti Szerz´ódéshez történ´ó csatlakozásáról és a Szerz´ódés
szövegének kihirdetésér´ól szóló törvény 2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
22/1998. (XII. 26.) HM
rendelete
a Magyar Honvédség személyi állománya illetményér´ól
és illetményjelleg´ú juttatásairól szóló
4/1997. (II. 12.) HM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a
(2) bekezdésének e) és j) pontjában, a hadköteles katonák
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény
146. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, a katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények vezet´óinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
50. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Honvédség személyi állománya illetményér´ól és illetményjelleg´ú juttatásairól szóló, többször módosított
4/1997. (II. 12.) HM rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a
következ´ók szerint módosítom:
1. §
A Vhr. 1. számú mellékletének c) pontja a záró szövegrész el´ótt a következ´ó francia bekezdésekkel egészül ki:
(A beosztási illetmény 20%-ának megfelel´ó illetmény kiegészítésre jogosult)
,,— az MH F´óhírközpont,
— az MH R ádióelektronikai Ellen´órz´ó Központ,
— az MH Vegyivédelmi Információs Központ,
— az MH Kiképzéstechnikai Intézet és Ellátó Központ,
— az MH Elhelyezési Központ,
— az MH Informatikai Intézet,
— az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda,
— az Új Honvédségi Szemle Szerkeszt´ósége.’’

(2) A hatálybalépéssel egyidej´úleg a Hvt. 94. §-a, a Hszt.
228. §-ának (1) bekezdése, valamint a Hkt. 73. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

2. §

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
megállapítsa a t´úzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával összefügg´ó részletes szabályokat.

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. október 1-jét´ól kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

Dr. Szabó János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

honvédelmi miniszter
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A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
45/1998. (XII. 26.) KHVM
rendelete
az M3 autópálya használatának díjáról
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény
33. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a közvetkez´óket rendelem el:
1. §
(1) Az M3 autópálya használatáért — a (2) bekezdésben
említett kivétellel — az Északkelet-magyarországi Autópálya-fejleszt´ó és -üzemeltet´ó Részvénytársaság (a továbbiakban: ÉKM Rt.) díjat szed.
(2) Nem kell díjat fizetni a megkülönböztet´ó jelzést,
figyelmeztet´ó jelzést használó — illetve arra jogosult —
gépjárm´úvek, a fegyveres er´ók és a rendvédelmi szervek
szolgálatot teljesít´ó, valamint az ÉKM Rt. kezel´ói feladatokat ellátó gépjárm´úvei után. A jogosultságot az ÉKM Rt.
által kiadott egyedi ellen´órz´ó lap igazolja, amelynek mintáját az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. §
(1) A díjat
a) eseti igénybevétel alkalmával jegy alapján,
b) meghatározott id´ótartamra (egy hónapra, illetve egy
évre) el´óre matrica megvásárlásával
kell kiegyenlíteni. A matrica jogszer´ú használatát ISO
szabvány szerinti, mágneses csíkkal ellátott lap (a továbbiakban: igazoló lap) igazolja.
(2) A jegy mintáját az e rendelet 2. számú melléklete, az
egy hónapra szóló matrica mintáját az e rendelet 3. számú
melléklete, az egy évre szóló matrica mintáját az e rendelet
4. számú melléklete tartalmazza.
(3) A matricát a gépjárm´ú szélvéd´ójének bal alsó sarkába — motorkerékpár esetében annak jól látható helyére
— kell ragasztani.
(4) A jegy az autópálya ellen´órz´ó pontjain (kapuinál); a
matrica és az igazoló lap az ÉKM Rt.-nél és az általa
megbízottaknál vásárolható meg.
3. §
(1) A díj mértéke a gépjárm´úvek kategóriáitól függ,
amelyek a következ´ók:
a) I. kategória: a motorkerékpár, a személygépkocsi, a
2,1 m-nél alacsonyabb kéttengelyes gépjárm´ú (mindezek
egytengelyes vontatmánnyal is);
b) II. kategória: a kéttengelyes, 2,1 m magasságot meghaladó tehergépkocsi (vontatmány nélkül), a menetrend
alapján közleked´ó autóbusz, a legfeljebb 16 f´ó szállítására
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alkalmas autóbusz, továbbá az I. kategóriába tartozó gépjárm´ú kéttengelyes vontatmánnyal;
c) III. kategória: az I. és a II. kategóriába nem sorolható
gépjárm´úvek, valamint járm´úszerelvények.
(2) A jegy ára kilométerenként
a) az I. kategóriába tartozó gépjárm´úvek
esetében
b) a II. kategóriába tartozó gépjárm´úvek
esetében
c) a III. kategóriába tartozó gépjárm´úvek
esetében

9 Ft,
23 Ft,
32 Ft,

amely összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza.
(3) A matrica ellenértéke
a) egy naptári hónapra
aa) az I. kategóriába tartozó gépjárm´úvek esetében
2200 Ft,
a hónap 15. napját követ´ó befizetése
esetében
1800 Ft,
ab) a II. kategóriába tartozó gépjárm´úvek
esetében
5500 Ft,
a hónap 15. napját követ´ó befizetése
esetében
4500 Ft,
ac) a III. kategóriába tartozó gépjárm´úvek esetében
8800 Ft,
a hónap 15. napját követ´ó befizetése
esetében
7200 Ft;
b) egy évre (amely a vásárlást követ´ó évben a vásárlás
hónapjának utolsó napjáig tart)
ba) az I. kategóriába tartozó gépjárm´úvek esetében
20 000 Ft,
bb) a II. kategóriába tartozó gépjárm´úvek
esetében
50 000 Ft,
bc) a III. kategóriába tartozó gépjárm´úvek esetében
80 000 Ft,
amely összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza.
4. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt
Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács
93/89/EGK számú irányelve, bizonyos, közúti áruszállításra használt járm´úvekre a tagállamokról kivetett adókról,
és bizonyos infrastruktúrák használatáért fizetend´ó autópálya- és egyéb díjakról szóló irányelvvel összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz.
5. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 45/1998. (XII. 26.) KHVM rendelethez
Egyedi ellen´órz´ó lap mintái
El´óoldal

Hátoldal

El´óoldal

Hátoldal

El´óoldal

Hátoldal
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2. számú melléklet a 45/1998. (XII. 26.) KHVM rendelethez
A jegy mintája
El´óoldal

Hátoldal

3. számú melléklet a 45/1998. (XII. 26.) KHVM rendelethez
Az egy hónapra szóló matrica mintái
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4. számú melléklet a 45/1998. (XII. 26.) KHVM rendelethez
Az egy évre szóló matrica mintái
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III. rész

HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
81/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
a Magyar Köztársaság kvótájának megemelésér´ól
a Nemzetközi Valutaalapban*
1. Az Országgy´úlés elfogadja a Nemzetközi Valutaalap (a továbbiakban: Valutaalap) Kormányzótanácsának 53—2. számú, a ,,Valutaalap tagországainak Kvótaemelése — Tizenegyedik általános kvóta-felülvizsgálat’’
tárgyú határozatában (a továbbiakban: H atározat) foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság kvótája a Valutaalapban a H atározathoz kapcsolódó függelékben szerepl´ó mértékre emelkedjék.
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határát — ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem
intézkedik — a megyénként egy f´óre jutó bruttó nemzeti
termék (GDP) figyelembevételével — a 10. pontban foglaltaknak megfelel´ó esetek kivételével — a következ´ók
szerint kell meghatározni:’’
,,10. Azoknál az önkormányzati és nonprofit szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél és beruházásoknál,
amelyek a IV. fejezet 4—7. pontjaiban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségben,
illetve 8. pontjában meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett településen valósulnak meg az
állami támogatások együttes fels´ó határa szempontjából
III. fejezet 9. a) pontjában foglaltak alkalmazhatók akkor
is, ha a megyénként egy f´óre jutó bruttó nemzeti termék
(GDP) meghaladja az országos átlag 75%-át.’’
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

2. A jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba;
végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
83/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás
felülvizsgálatáról*

Az Országgy´úlés
82/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció
elveir´ól, a kedvezményezett területek besorolásának
feltételrendszerér´ól szóló
30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról**
A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció
elveir´ól, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerér´ól szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat
III. fejezet 9. pontja felvezet´ó szövegének helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és a következ´ó 10. ponttal egészül ki:
,,9. Az állami forrásokból a fejlesztésekhez, beruházásokhoz együttesen nyújtható támogatások elérhet´ó fels´ó

Az Országgy´úlés felkéri a Kormányt, hogy a vállalkozási
szabadság, az önszervez´ódés és közteherviselés általános
elveinek érvényesülése, továbbá a gazdasági kamarák továbbfejlesztése céljából tekintse át a gazdasági kamarákra
vonatkozó törvényi szabályozást.
1. Ennek keretében vizsgálja meg, hogy
a) a kamarák eddigi m´úködéséb´ól milyen tapasztalatok
vonhatók le;
b) a gazdasági kamaráknál a tagsági jogviszony — keletkezése, fenntartása és megsz´únése — tekintetében indokolt-e a kötelez´ó kamarai tagság fenntartása, vagy célszer´úbb azt önkéntes alapra helyezni;
c) az Állami Számvev´ószék ellen´órzési jogköre kiterjeszthet´ó-e a gazdasági kamarákra;
d) a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési feladatok tekintetében milyen lehet´óségek kínálkoznak a gazdasági kamarák szerepének er´ósítésére;

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 15-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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e) a m´úködés hatékonyságának javítása érdekében célszer´ú-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar
Kézm´úveskamara és a Magyar Agrárkamara közös szervezetbe történ´ó integrálása;
f) van-e lehet ´óség a gazdajegyz´óknek a megyei földm´úvelési és vidékfejlesztési hivatalok felügyelete alá helyezésére.
2. Az Országgy´úlés felkéri a Kormányt, hogy a határozati javaslatba foglaltak eredményeként, az abban szerepl´ó
feladatok végrehajtásából következ´ó, azok megvalósításához szükséges törvénymódosítási javaslatokat — a határozat elfogadásától számított — hatvan napon belül terjessze
az Országgy´úlés elé.
Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke
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Az Országgy´úlés
85/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária
Televízió Közalapítványok kiegészít´ó támogatásáról*
1. Az Országgy´úlés a Magyar Televízió Közalapítvány, a
Magyar R ádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány által — a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel´óen — benyújtott támogatás iránti igényt elfogadja,
és 1998. évben a három közalapítvány támogatását — a
M´úsorszolgáltatási Alapba az üzembentartási díjon kívül,
valamennyi egyéb jogcímen befolyó bevételek terhére —
másfél százalékig terjed´óen kiegészíti.
2. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Áder János s. k.,

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
84/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
a Magyar Nemzeti Bank Felügyel´ó Bizottsága elnökének
és további három tagjának választásáról*
Az Országgy´úlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991.
évi LX. törvény 62. §-a (2) bekezdésének a) —b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján
1. a Magyar Nemzeti Bank Felügyel´ó Bizottsága elnökének
dr. Kelemen Lászlót,
2. a Magyar Nemzeti Bank Felügyel´ó Bizottsága tagjának
Akar Lászlót,
Vattay Antalt és
Várhegyi Évát

az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
86/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról**
Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:
Az Országgy´úlés
Ügyrendi bizottságába
Cseh Sándor helyett
Balczó Zoltánt
a bizottság tagjává
megválasztja.

megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 15-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgy´úlés
87/1998. (XII. 26.) OGY
határozata

NF.4807/1998/3—I. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.

Szárliget község Fejér megyéb´ól
Komárom-Esztergom megyéhez csatolásáról*

az Országgy´úlés elnöke

Az Országgy´úlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 93. §-ának (4) bekezdése alapján Szárliget község lakosságának és képvisel´ó-testületének kezdeményezésére Szárliget községet jelenlegi területével 1999.
június 30. napjával Fejér megyéb´ól Komárom-Esztergom
megyéhez csatolja.

Dr. Áder János s. k.,

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
89/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról*

Az Országgy´úlés
88/1998. (XII. 26.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról**
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Bebes István országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Legf´óbb Ügyész

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Körömi Attila országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 11.B.1449/1997/12. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 15-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

BIZTOSÍTÁSI JOG
cím´ú, A/4 formátumú, 344 oldal terjedelm´ú kiadvány. A kiadvány tartalmazza a
biztosítóintézetekkel és a biztosítási tevékenységgel, az életbiztosítással és a nyugdíj-el´ótakarékossági betétekkel, az élet- és nem életbiztosítási ágak elkülönítésével,
a biztosítási intézetek bels´ó adatszolgáltatásával, a biztosítási felügyeleti díjakkal,
a biztosítástechnikai tartalékokkal, a biztosítási alkuszi jelentés szabályaival, a nagykockázatok és nagykárok határértékeivel, a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás
díjkalkulációjával és eredményelszámolásával kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás 1999. január 1-jét´ól 1999. december 31-ig terjed´ó id´ószakra érvényes alapdíjait, és az egyes biztosítók számára az
Állami Biztosításfelügyelet által elfogadott díjait.
A kézirat lezárva: 1998. október 31.
Ára: 3360 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a

BIZTOSÍTÁSI JOG
cím´ú kiadványt …………… példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 317-9999

KÖZLEMÉNY
150 évvel ezel´ótt jelent meg az els´ó hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó értesíti tisztelt el´ófizet´óit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-el´ófizetéssel rendelkez´ó ügyfele részére ajándékként megküldi a CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény példányát. Ezáltal az el´ófizet´ók birtokába kerül az EGYEDÜLI HIVATALOS HATÁLYOS JOGANYAG. Az
el´ófizet´ó megismerheti a CD-JOGÁSZ el´ónyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a
folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.
A CD lemezen megtalálhatók a Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege
mellett azok Magyar Közlöny-beli alapszövege, a köztes szövegváltozatok mindegyike, a bírósági
határozatok és egy folyamatosan karbantartott iratmintatár.
1998 folyamán várható az APEH közleményekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és
statisztikai jelz´ószámrendszerek gy´újteményével való kiegészítés.
A CD-JOGÁSZ program biztosítja a megbízható, egyszer´ú és gyors keresést, a szövegek és kiegészít´ó információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését
WINDOWS rendszer´ú szövegkezel´ókbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetsz´ólegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz
tartalmi fa (rajzos, m´úköd´ó tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok
m´úköd´ó jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A CD-JOGÁSZ lehet´óséget kínál saját
megjegyzések, könyvjelz´ók elhelyezésére és a szövegek különböz´ó pontjai közti ugrások felépítésére.
A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény használatához pontosan arra van szükség, ami
bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra
és lehet´óség szerint egy jobb min´óség´ú nyomtatóra.
A CD-JOGÁSZ nem csak egy CD lemez adatállományokkal és keres´ó programmal, hanem teljes
kör´ú szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forródrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a
vásárlói csomaghoz. Lehet´óség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és
a CD-JOGÁSZ éves el´ófizet´óje lehet´óséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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MAGYAR KÖZLÖNY

EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny
mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben
hitelesen közli a legf´óbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek
személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében
közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok
egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is —
helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. ´Ószintén reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó pontos és rendezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668. 1999. évi éves el´ófizetési
díja: 6384 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 140 Ft áfával, utána 8 oldalanként 35 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj 1999-ben
fél évre:

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

8019

8020

MAGYAR KÖZLÖNY
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

Az 1999. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)

38 304 Ft/év
8 064 Ft/év
10 080 Ft/év
40 656 Ft/év
9 744 Ft/év
7 056 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
6 384 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
9 408 Ft/év
7 728 Ft/év
8 736 Ft/év
3 696 Ft/év
7 056 Ft/év
9 408 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ számítógépes jogszabálygy´újtemény, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft + 25% áfa
48 000 Ft + 25% áfa
60 000 Ft + 25% áfa

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + 25% áfa
84 000 Ft + 25% áfa
96 000 Ft + 25% áfa

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címén (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.) vagy faxon: 318-6668, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken
a postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. HI kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Hírlapel´ófizetési
Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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