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Törvények

1989. évi XXV. törvény 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV. törvény*
módosításáról1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) E törvény alkalmazásában katona a fegyveres erők tényleges állományú, a rendőrség hivatásos állományú tagja, valamint az, aki nem a fegyveres erőknél teljesít tartalékos katonai szolgálatot.”2. § A Btk. 125. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:* Megjelent a Tanácsok Közlönye 1979. évi 6. számában.

„125. § Katonával szemben katonai vétség, illetőleg háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő katonai bűntett miatt, büntetés helyett fegyelmi fenyítés alkalmazható, ha a büntetés célja ezáltal is elérhető.”3. § A Btk. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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128 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám(3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.”
4. § A Btk. a következő 139/A. §-sal egészül ki: „Az alkotmányos rend elleni szervezkedés139 A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.”
5. § A Btk. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Lázadás140. § (1) Aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogya) az Országgyűlést,b) az Elnöki Tanácsot,c) a Legfelsőbb Bíróságot,d) a Minisztertanácsotalkotmányos jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy intézkedésre kényszerítse, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő; a tömegzavargás szervezője vagy vezetője öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki lázadásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(3) Nem büntetendő lázadás miatt az a résztvevő, aki a tömegzavargást önként vagy a hatóság felhívására az erőszakos cselekmények megkezdése előtt elhagyja.”
6. § A Btk. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „.Rombolás142. § (1) Aki a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjének megzavarása céljából közmüvet, termelő-, közforgalmi vagy hírközlő üzemet vagy annak berendezését, középületet vagy építményt, termékkészletet, hadianyagot vagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyontárgyat megsemmisít, használhatatlanná tesz, vagy megrongál, bűntettet követ el, és két évtől 
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nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a rombolás különösen súlyos hátránnyal jár.(3) Aki rombolásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
7. § (1) A Btk. 144. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Népköztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”(2) A Btk. 144. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:(A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást),,d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével” (követik el.)
8. § A Btk. 145. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „Hűtlenség145. § Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visz- szaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Népköztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
9. § A Btk. 147. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Kémkedés147. § (1) Aki külföldi kémszervezet tagjaként vagy annak megbízásából a Magyar Népköztársaság vagy szövetségese ellen hírszerző tevékenységet végez, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott hírszerző tevékenységre ajánlkozik vagy vállalkozik, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel, egyéb előkészületi tevékenység esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(3) Nem büntethető a hírszerző tevékenységre ajánlkozás vagy vállalkozás miatt, aki - mielőtt 



11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. - 129egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki - az ajánlkozását vagy vállalkozását a hatóságnak bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja.”
10. § A Btk. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  ,,Államtitok vagy katonai szolgálati titok kiszolgáltatása148. § (1) Aki a Magyar Népköztársaság ellen való felhasználásra államtitkot vagy katonai szolgálati titkot abból a célból szolgáltat ki, hogy az külföldi kormánynak vagy külföldi kémszervezetnek a tudomására jusson, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
11. § A Btk. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„Feljelentés elmulasztása150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés, illetve államtitok vagy katonai szolgálati titok kiszolgáltatása készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.”
12. § A Btk. 223. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) Az (1) bekezdés alapján az elkövető hozzátartozója nem büntethető.”13. § A Btk. 244. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást),,a) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel, lázadással, rombolással, hazaárulással, hűtlenséggel, az ellenség támogatásával, kémkedéssel, államtitok vagy katonai titok kiszolgáltatásával, emberöléssel [166. § (1)-(2) bek.], ter- rorcselekménnyel, légi jármű hatalomba kerítésével, vagy halálbüntetéssel is büntethető katonai bűncselekménnyel kapcsolatban követik el.” ;

14. § A Btk. 268. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:„Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás168. § Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon törvény vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése ellen általánosan engedetlenségre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
15. § A Btk. 269. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Közösség elleni izgatás269. § (1) Aki nagy nyilvánosság előtta) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,b) valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt sértő vagy lealacsonyító kifejezést használt, vagy más ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
16. § A Btk. 270. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt - vagy való tényt oly módon elferdítve - állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
17. § (1) E törvény - az 1-2. § kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Btk. 141., 143., 149. és 151. §-a a hatályát veszti.(2) E törvény 1-2. §-a 1990. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Büntető Törvénykönyv hatályba lépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 18. §-a hatályát veszti.

dr. Szűrös Mátyás s. k., az Országgyűlés elnöke
dr. Karvalits Ferenc s. k., Tomán Károlyné s. k., az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
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130 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám
INDOKOLÁS

a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló 
törvényjavaslathozÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) megalkotásakor még előre nem látható társadalmi jelenségek, így a bűnözés kedvezőtlen alakulása, a gazdasági viszonyok változása 1987-ben szükségessé tették a törvény viszonylag széles körű módosítását. Sem az 1987. évi III. törvény, sem a Btk. más, kisebb jelentőségű módosításai nem érintették az állam elleni, illetve más, politikai jellegű bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseket. A társadalmi-politikai átalakulás, a jogállami garanciák következetes megteremtésének igénye folytán azonban szükségessé vált az állam elleni bűncselekmények szabályozásának a felülvizsgálata.A Javaslat a Btk-nak az állam elleni bűncselekményekről szóló X. fejezetében, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményekre vonatkozó XV. fejezetében, valamint a közrend elleni bűncselekményeket tartalmazó XVI. fejezetében azokat a módosításokat hajtja végre, amelyek a jogállamiság teljes megteremtése, a demokratikus kibontakozás érdekében nélkülözhetetlenek.Érinti a Javaslat a Btk-nak a katonákra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó VIII. fejezetét is. Módosítja a katona büntetőjogi fogalmát, és szűkíti a bűncselekmény fegyelmi jogkörben való elbírálásának lehetőségét.

RÉSZLETES INDOKOLÁSAz 1. §-hozA büntetőjogi szempontból katonának tekintendő személyek körét a Btk. 122. §-ának (1) bekezdése határozza meg; eszerint katona a fegy- veres erők tényleges állományú, a fegyveres testületek hivatásos állományú tagja, valamint az, aki nem a fegyveres erőknél teljesít tartalékos katonai szolgálatot. A fegyveres testületekhez tartoznak - a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény szerint - a rendőrség, a munkásőrség és a büntetés-végrehajtási testület.A katona fogalmának e meghatározása - a nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve  - túlzottan széles körű. Indokolatlan katonának tekinteni a munkásőrség és a büntetés-végrehajtási testület hivatásos állományú tagjait. Ezeknek a testületeknek a hivatásos állományú tagjai önként vállalják a szolgálatot, az azzal járó szigorúbb fegyelmet és felelősséget. A velük szem- ben támasztott követelményeknek anélkül is eleget tesznek, hogy a különleges büntetőjogi fenyegetettségük fennáll. Jelentősebb súlyú kato- nai bűncselekményt ezek a személyek csak el-  vétve követnek el, a kisebb jelentőségű katonai ! 

bűncselekményeiket pedig rendszerint fegyelmi úton bírálják el. Ezért a Javaslat a katona büntetőjogi fogalmát úgy módosítja, hogy a fegyveres testületek tagjai közül csak a rendőrség hivatásos állományú tagjait tekinti a Btk. alkalmazásában katonának.
A 2. §-hozA Btk. 125. §-a szerint az illetékes parancsnok fegyelmi jogkörben jogosult elbírálni a katona által elkövetett bármely vétséget és a három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő katonai bűntettet, ha a büntetés célja fegyelmi fenyítés alkalmazásával is elérhető.Ez a rendelkezés csak katonai bűncselekmények esetében indokolt; nem katonai bűncselekmény esetében ellentétben áll azzal az alkotmányos elvvel, hogy bűncselekményt csak bíróság bírálhat el. Ezért a Javaslat megszünteti annak a lehetőségét, hogy a katona által elkövetett nem katonai vétséget fegyelmi jogkörben bírálják el.
A 3. §-hoz1. A Javaslat az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása elnevezéssel új bűncselekményt iktat be a Btk-ba. A bűncselekmény közvetlen célja a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjének erőszakkal vagy ezzel fenyegetve való megváltoztatása, amelyet a köznyelv puccsnak nevez. Ugyanis a társadalom egyetlen szervezetének, állami szervnek vagy állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, vagy gyakorlására. A bűncselekmény megvalósításához nem szükséges szervezet létrehozása, bár történhet szervezet formájában is, viszont a jellegéből következik, hogy különösen fegyveres erő igénybevételével valósulhat meg. Erre a Javaslat példálózva utal. Az alkotmányos renden az alkotmányt és az abban foglalt elveken alapuló társadalmi viszonyokat kell érteni. Fegyveres erőn nem a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény szerinti fegyveres erőket (néphadsereg, határőrség), hanem fegyveres személyeket kell érteni.Az erőszakkal fenyegetés akkor valósulhat meg, ha az erőszak alkalmazásának reális esélye van. A fenyegetés fogalmának értelmezésére a Btk. 138. §-a irányadó.2. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület társadalomra veszélyessége indokolja, hogy ezt a Javaslat bűncselekménnyé nyilvánítsa.3. A (3) bekezdés büntethetőséget megszüntető okot állapít meg azzal szemben, akinek az önkéntes elállása következtében elmaradt a bűncselekmény folytatása, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 131A 4. §-hoz1. A Btk. 139. §-ának (1) bekezdése szerint az összeesküvést az valósítja meg, aki a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjének megdöntésére vagy gyengítésére irányuló összeesküvésben vesz részt, vagy azt támogatja, illetve annak kezdeményezője vagy vezetője.A Javaslat a bűncselekményt a Btk. 139/A. §-aként, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának tényállása után helyezi el a törvényben; az elnevezést az alkotmányos rend elleni szervezkedésre változtatja, mert ez jobban kifejezi a szankcionált magatartás lényegét. Az(1) bekezdés szerint a bűncselekmény elkövetési magatartása olyan szervezet létrehozása vagy vezetése, amelynek az a célja, hogy a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. Az erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztatás a megdöntés kifejezést váltja fel egyértelműbb megfogalmazással. A gyengítésnek a bűncselekmény törvényi tényállásba való felvétele szükségtelen, mert ez pontosan nem határolható körül, és alkalmas a büntetőjogi felelősség indokolatlan kiterjesztésére. A létrehozott szervezetet illetően vizsgálni kell, hogy az alkalmas-e a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjének a megváltoztatására.A szervezet létrehozójának vagy vezetőjének büntetésénél enyhébb büntetést határoz meg a Javaslat arra, aki a szervezetben részt vesz. A szervezet támogatásának a törvényi tényállásba való felvétele szükségtelen, mert bűnsegédként ebben az esetben is büntethető, nem indokolt viszont, hogy a támogatót tettesként vonják felelősségre.2. A (2) bekezdés megszünteti a büntethetőségét annak, akinek az önkéntes elállása következtében az alkotmányos rend elleni szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki a szervezkedés folytatását önként megakadályozza.
Az 5. §-hoz1. A lázadás a Btk. 140. §-ának 1) bekezdése szerint a Magyar Népköztársaság állami vagy társadalmi rendjének megdöntésére vagy gyengítésére irányuló tömegzavargás.A Javaslat ezt a törvényi tényállást alapvetően módosítja. Eszerint a lázadás olyan tömegzavargás, amelynek az a közvetlen célja, hogy az Országgyűlést, az Elnöki Tanácsot, a Legfelsőbb Bíróságot vagy a Minisztertanácsot alkotmányos jogkörének gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza vagy intézkedésre kényszerítse. A tömegzavargás több ember együttes, nyílt fellépését jelenti. Az erőszakkal vagy ezzel fenyegetve való akadályozás személy elleni erőszakot jelent. Az intézkedésre kénysze

rítésen olyan intézkedést kell érteni, amelyet az Országgyűlés stb. nem a saját, hanem a tettes akarata szerint tesz meg.Az (1) bekezdésben felsoroltaknál alacsonyabb szintű szervnek a jogszerű eljárásban való akadályozását vagy intézkedésre kényszerítését nem indokolt állam elleni bűncselekménynek tekinteni. Ezek esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, vagy az adott tényállástól függően más bűncselekmény miatti felelősségre vonás is megfelelően szolgálja a társadalom védelmét.A Javaslat a lázadás büntetését illetően különbséget tesz a tömegzavargás szervezése és vezetése, másrészt az abban való részvétel között. A tömegzavargás szervezését illetően ki kell emelni, hogy ez csak létrejött tömegzavargásra vonatkozik, de nem jelenti az előkészületi cselekményt. A részvétel a tömegzavargásban való fizikai részvételt jelenti, a bűncselekmény megvalósításához azonban nem szükséges, hogy az elkövető a lázadás létrejöttétől kezdve részt vegyen a tömegzavargásban, elegendő az is, ha a már létrejött tömegzavargáshoz csatlakozik. Nem tartalmazza a törvényi tényállás a tömegzavargás támogatását, mert a támogató bűnsegédi tevékenységet fejt ki; nem indokolt a tetteskénti felelősségre vonása.2. A Javaslat bűncselekménnyé nyilvánítja a lázadás előkészületét. A Btk. 18. §-ának (1) bekezdésében felsorolt előkészületi cselekmények közül az elkövetésre felhívás rokon a felbújtással. Ha a felhívás folytán a tömegzavargás létrejön, a felhívás a lázadásra felbujtást valósítja meg, míg eredménytelen felbújtás esetében a lázadás előkészületét kell megállapítani.3. A (3) bekezdésben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok a lázadás résztvevőjét illeti meg, és csak akkor érvényesül, ha az erőszakos cselekmények megkezdése előtt eleget tett a hatóság felhívásának, és a tömegzavargást elhagyta.
A 6. §-hoz1. A Btk. 142. §-ának (1) bekezdése szerint a rombolás célja, a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjének gyengítése.A Javaslat a rombolás jogi tárgyaként a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét jelöli meg, a gyengítés helyett pedig a gyakorlatban könnyebben értelmezhető megzavarást iktatja be.2. A Btk. 142. §-ának (2) bekezdésének b) pontja szerint a rombolás súlyosabban büntetendő, ha háború idején követik el. A Javaslat ezt elhagyja, mert ha a háború idején való elkövetés nem jár súlyos hátránnyal - amely a Javaslat szerint is súlyosabban minősítő körülmény - 
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132 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számindokolatlan a súlyosabb büntetési tétellel való fenyegetés.3. A Btk. 142. §-ának (3) bekezdése a rombolásra irányuló előkészületre súlyosabb büntetést határoz meg, ha azt háború idején követik el. A Javaslat ezt a differenciálást mellőzi.
A 7. §-hoz1. A Btk. 144. §-ának (1) bekezdése szerint a hazaárulást az elkövető a Magyar Népköztársaság függetlenségét, területi épségét, politikai, gazdasági, honvédelmi vagy más hasonló fontos érdekét sértő célzattal valósítja meg.A Javaslat a bűncselekmény közvetlen tárgyaként a Magyar Népköztársaság függetlenségét, területi épségét és alkotmányos rendjét jelöli meg, az utóbbi összhangban áll a Javaslat 3., 4. és 6. §-ában meghatározott tényállásokkal.2. A hazaárulás súlyosabban minősülő eseteit a Btk. 144. §-ának (2) bekezdése határozza meg. A Javaslat ezt a külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével való elkövetéssel egészíti ki, mert ezeknek az elkövetési módoknak a társadalomra veszélyessége indokolttá teszi a súlyosabb büntetéssel való fenyegetést.
A 8. §-hozA hűtlenségnek a Btk. 145. §-ában meghatározott jogi tárgya a Magyar Népköztársaság függetlensége, területi épsége, politikai, gazdasági, honvédelmi vagy más, hasonlóan fontos érdeke. A Javaslat - a hazaárulás jogi tárgyának módosításával összhangban - a hűtlenség törvényi tényállásába is a Magyar Népköztársaság függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének veszélyeztetését veszi fel.
A 9. §-hoz1. A kémkedésről a Btk. 147. §-a rendelkezik. Az (1) bekezdésben meghatározott tényállást az valósítja meg, aki a Magyar Népköztársaság hátrányára felhasználható adatot abból a célból szerez meg, gyűjt vagy szolgáltat ki, hogy az külföldi kormánynak vagy külföldi szervezetnek a tudomására jusson, a (2) bekezdés szerint a kémkedés súlyosabban büntetendő, ha államtitok tekintetében, kémszervezet tagjaként vagy háború idején követik el. A (3) bekezdés büntetni rendeli a kémkedésre ajánlkozást vagy vállalkozást, továbbá az egyéb előkészületet.2. A Javaslat a kémkedés elkövetési cselekményeit egyértelműbben határozza meg. Az (1) bekezdés azt rendeli büntetni, aki külföldi kémszervezet tagjaként vagy annak megbízásából a Magyar Népköztársaság vagy szövetségese ellen hírszerző tevékenységet végez.

A hírszerző tevékenység adatok megszerzését, gyűjtését és kiszolgálását jelenti külföldi kémszervezet részére. Nem szükséges, hogy ezek az adatok államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősüljenek, elegendő, ha alkalmasak arra, hogy a külföldi kémszervezet ismereteit bővítsék, és a tevékenységét elősegítsék. A törvényi tényállás megjelöli a hírszerző tevékenység célját: ez a tevékenység a Magyar Népköztársaság vagy szövetségese ellen irányul, vagyis annak politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sérti vagy veszélyezteti.A Javaslat azonos büntetéssel fenyegeti a hírszerző tevékenységet a kémszervezet tagjaként és a kémszervezet megbízásából végző elkövetőt. A cselekmény társadalomra veszélyessége ugyanis nem az elkövetőnek a kémszervezethez való viszonyától függ, hanem a konkrét tevékenység jellegétől, tartalmától függ.3. A (2) bekezdés befejezett bűncselekményként rendeli büntetni a hírszerző tevékenységre való ajánlkozást vagy vállalkozást, továbbá - enyhébb büntetési tétellel - az egyéb előkészületi tevékenységet. Ajánlkozás esetén az elkövető, a kezdeményező; adatok gyűjtésére, kiszolgáltatására ajánlja fel a szolgálatait. A hírszerző tevékenységre való vállalkozás akkor valósul meg, ha azt a külföldi kémszervezet kezdeményezi, az arra felhívott személy a kezdeményezést elfogadja, és a hírszerző tevékenységben megállapodnak. Ha a megállapodással egyidejűleg adatok közlésére is sor kerül, az (1) bekezdés szerinti bűncselekmény valósul meg. Az egyéb előkészületi cselekmény lehet pl. adatok gyűjtése, külföldre juttatása vagy annak megkísérlése a hírszerző tevékenységre való ajánlkozás céljából, de anélkül, hogy az ajánlkozás megtörtént volna.4. A (3) bekezdés a hírszerző tevékenységre való ajánlkozással vagy vállalkozással kapcsolatban büntethetőséget megszüntető okot állapít meg. A Javaslat ezt annak biztosítja, aki - mielőtt egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki - az ajánlkozást vagy a vállalkozást a hatóságnak bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja. Nem veszi át a Javaslat a Btk. 147. §-ának jelenlegi (4) bekezdéséből azt a feltételt, hogy az ajánlkozást vagy a vállalkozást a hatóságnak azonnal, ha pedig az külföldön történt, a Magyarországra érkezésekor nyomban be kell jelenteni, mert ez szükségtelenül okozhat jogértelmezési problémát.
A 10. §-hoz1. Az államtitok és a szolgálati titok büntetőjogi védelmét az államtitoksértés és a szolgálati titoksértés bűncselekménnyé nyilvánítása szolgálja (Btk. 221-222. §). Ezeket a rendelkezéseket a Btk-nak az államigazgatás, az igazságszol
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 133gáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményekről szóló XV. fejezete foglalja magában.Vannak az államtitok és a katonai szolgálati titok megsértésének olyan esetei, amelyeknek célja állam elleni, és ezért az ezekre vonatkozó büntetőjogi tényállást az állam elleni bűncselekmények között indokolt elhelyezni. Ezt tartalmazza a Btk. új 148. §-a. A Javaslat ezt a bűncselekményt államtitok vagy katonai szolgálati titok kiszolgáltatásának nevezi. Ezzel összhangban az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetési magatartása államtitoknak vagy katonai szolgálati titoknak a kiszolgáltatása. A cselekmény célzatos, egyrészt a Magyar Népköztársaság elleni felhasználásra irányul, másrészt abból a célból történik, hogy a kiszolgáltatott titok külföldi kormány vagy külföldi kémszervezet tudomására jusson.Nem katonai jellegű szolgálati titok kiszolgáltatása esetében ez a fokozott büntetőjogi védelem nem indokolt.A bűncselekmény absztrakt társadalomra veszélyessége súlyos büntetési tételt tesz indokolttá.2. Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény kiemelkedő veszélyessége megkívánja az előkészületének bűncselekménnyé nyilvánítását. A 11. §-hoz1. A Btk. 150. §-ának (1) bekezdése a készülő vagy még le nem leplezett összeesküvésről, lázadásról, kártevésről, rombolásról, merényletről, hazaárulásról, hűtlenségről, ellenség támogatásáról vagy kémkedésről hitelt érdemlő tudomásszerzés esetén bűncselekménnyé nyilvánítja a feljelentés elmulasztását.A Javaslat a bűncselekmények felsorolását összhangba hozza azokkal a módosításokkal, amelyeket a Javaslat rendelkezései tartalmaznak.2. A Btk. 150. §-ának (2) bekezdése szerint az elkövető hozzátartozója nem büntethető az elkövetett bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért, vagyis a hozzátartozó feljelentési kötelezettsége csak a még el nem követett bűncselekményre áll fenn. Ez a különbségtétel indokolatlan, a hozzátartozótól a bűncselekmény elkövetését megelőzően, előkészületi szakaszban sem várható el feljelentés. Ezért a Javaslat a hozzátartozó büntethetőségét a még el nem követett bűncselekménnyel kapcsolatban is kizárja.
A 12. §-hozA Btk. 223. §-ának (2) bekezdése az államtitoksértés feljelentését elmulasztó hozzátartozó büntethetőségét a már elkövetett államtitoksértés esetében zárja ki. A Javaslat - a Btk. 150. §-a (2) bekezdésének módosításával összhangban 

- a hozzátartozó büntethetőségét kizárja az államtitoksértésre irányuló előkészület feljelentésének elmulasztása esetében is.A 13. §-hozA Btk. 244. §-a (3) bekezdésének a) pontja azokat a bűncselekményeket sorolja fel, amelyekkel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás súlyosabban minősül, bűntettet valósít meg. A Javaslat ezt a felsorolást összhangba hozza egyes állam elleni bűncselekményeknek a Javaslat szerint módosult elnevezésével. A 14. §-hozA Javaslat szűkíti a Btk. 268. §-ában meghatározott törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás törvényi tényállását. Egyrészt a tényállás részévé teszi azt, hogy az elkövető magatartásának olyannak kell lennie, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására. Ez kizárja azt, hogy a büntetőjog korlátozza az állampolgárokat a törvényekkel, más jogszabályokkal és hatósági rendelkezésekkel szemben az elégedetlenségük szabad kifejtésében. A további új tényállási elem az, hogy a jelenlegi „engedetlenségre izgat” elkövetési magatartás az általános engedetlenségre uszításra változik. Ez kifejezésre juttatja, hogy a törvényi tényállás nem az állampolgárokat kívánja gátolni a bírálatuk nyilvánításában. Az „uszítás” kifejezés összhangban van a közösség elleni izgatás (Javaslat 15. §) elkövetési magatartásával.
A 15. §-hoz1. A Btk. 148. §-ának (1) bekezdésében meghatározott izgatás és a Btk. 269. §-ának (1) bekezdésében meghatározott közösség megsértésének az elkövetési magatartása a törvényben felsorolt közvetlen jogi tárgyak elleni gyűlölet keltésére alkalmas cselekmény elkövetése, azzal az eltéréssel, hogy a közösség megsértésénél hiányzik az államellenes célzat. Ezért a Btk. az izgatást állam elleni bűncselekménynek, a közösség megsértését a közrend elleni - ezen belül a köznyugalom elleni - bűncselekménynek tekinti. A gyakorlatban azonban ez az elhatárolás bizonytalan. Mind az izgatás, mind a közösség megsértése szándékos bűncselekmény, annak megállapítása, hogy az adott esetben a szándékos bűncselekménynél megvan-e a gyűlölet keltésének a célzata, elvileg ellentmondást jelent, és a gyakorlati esetek következetlen értékeléséhez vezethet.A Javaslat ezért megszünteti az izgatásnak és a közösség megsértésének külön bűncselekményként való szabályozását. Ez a cselekmény a jellegénél fogva a köznyugalmat sérti, ezért az állam elleni bűncselekmények közül elhagyható és az új tényállást a közrend elleni bűncselekmények között indokolt elhelyezni.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/12/1989 /7



134 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám2. A Javaslat közösség elleni izgatás elnevezéssel két különböző súlyú cselekményt szankcionál.Az (1) bekezdés az abban felsoroltak ellen nagy nyilvánosság előtt gyűlöletre uszítást nyilvánítja bűncselekménnyé. A bűncselekmény közvetlen jogi tárgya a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség, valamely nép, felekezet, faj vagy a lakosság egyes csoportjai. Az egyes csoportok mellett a személyeknek a bűncselekmény törvényi tényállásában való említése szükségtelen. Ha ugyanis a cselekményt az egyénnel szemben azért követik el, mert a jogi védelemben részesülő csoport tagja, a közösség elleni iz- gatás megvalósul.A Btk. 269. §-a szerint a közösség megsértése „mások előtt” valósul meg, a jogalkalmazási gyakorlat szerint ez több, négyszemközti közlés esetén is megállapítható. Ez azonban a büntetőjogi felelősséget túlzottan kiterjeszti. A büntetőjog eszközeit akkor indokolt alkalmazni, ha az elkövetés nagy nyilvánosság előtt történt. A nagy nyilvánosság előtt való elkövetés akkor állapítható meg, ha az elkövetéskor nagyobb létszámú személy van jelen, vagy megvan a reális lehetőség arra, hogy a cselekményről nagyobb, vagy előre meg nem határozható számú személy szerezzen tudomást. A jogalkalmazási gyakorlat szerint a jelen levő személyek száma akkor nagyobb létszámú, ha egyszeri ránézéssel nem állapítható meg. Önmagában a nyilvános helyen való elkövetés nem alapozza meg a nagy nyilvánosság előtt való elkövetés megállapítását. A Btk. 137. §-ának 10. pontja szerint nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz vagy sokszorosítás útján elkövetését is érteni kell.3. A (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetési magatartása sértő vagy lealacsonyító kifejezés használata, vagy más ilyen cselekmény elkövetése, amelyet röviden gyaláz- kodásnak lehet nevezni.A felsorolt jogi tárgyak köre abban tér el az(1) bekezdésben foglalt felsorolástól, hogy a lakosság egyes csoportjaira nem utal. Az ezekkel szembeni sértő vagy lealacsonyító kifejezések használata, vagy más ilyen cselekmény elkövetése nem elsősorban a közrendet, hanem az emberi méltóságot sérti, így ellene a becsületsértés (Btk. 180. §) keretében lehet büntetőjogi védelmet nyújtani.A Javaslat a (2) bekezdésben meghatározott cselekményeket is nagy nyilvánosság előtt való elkövetés esetén rendeli büntetni.
A 16. §-hozA rémhírterjesztés a Btk. 270. §-ának (1) bekezdése szerint valótlan ténynek mások előtt állításával vagy híresztelésével valósul meg. A Ja-  

vaslat - a közösség elleni izgatás tényállásaival összhangban - a rémhírterjesztés törvényi tényállásába is a nagy nyilvánosság előtt való elkövetést iktatja be a mások előtt való elkövetés helyett.
A 17. §-hoz1. A Javaslat a törvény hatályba lépésének időpontját differenciáltan határozza meg. A 3- 16. §-ban foglalt rendelkezések hatályba lépését a fontosságukra tekintettel a kihirdetés napjában kell meghatározni. A Javaslat 1-2. §-ában meghatározott katonai vonatkozású rendelkezések hatályba lépéséhez viszont szervezeti változások szükségesek, és át kell tekinteni az ezzel kapcsolatos joganyagot. Ezért az 1-2. § hatályba lépésének időpontját 1990. március 1-jében célszerű meghatározni.2. A Javaslat 17. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyező rendelkezéseket is tartalmaz. A Btk. 141. §-ában meghatározott kártevés és a Btk. 143. §-a szerinti merénylet törvényi tényállásának a fenntartása szükségtelen, a gyakorlatban ezek miatt ma sem kerül sor büntetőeljárásra. A jelenleg merényletnek minősülő cselekmények egyébként emberölés, illetőleg súlyos testi sértés címén büntethetők.A tettleges bántalmazással elkövetett izgatás (Btk. 149. §) aljas indokból elkövetett testi sértésként üldözhető büntetőjogilag.A Btk. 151. §-a szerinti más szocialista ország elleni bűncselekmény a gyakorlatban a Magyar Népköztársaság szövetségesei elleni kémkedéssel valósul meg. Az ilyen cselekményekkel szemben a büntetőjogi védelem szükséges, ezt a Javaslat 9. §-a a kémkedés új tényállásával biztosítja. A többi állam elleni bűncselekmény esetében a büntetőjogi védelemnek más szocialista országokra való kiterjesztése a szabályozást parttalanná teszi. Figyelembe kell venni, hogy ezeknek az államoknak a köre is változik. A büntetőjogi védelmet nem a jelenlegi általános tényállással, hanem nemzetközi szerződések útján kell biztosítani.3. A hatályon kívül helyező rendelkezések a Btk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet (Btké.) is érintik. A Btké. 18. §-a azt mondja ki, hogy katonával szemben a Btk. 71. §-a szerint megrovás helyett fegyelmi fenyítés alkalmazható. Ez nincs összhangban a Btk. 125. §-ának a Javaslat 2. §- ával módosított szövegével, amely szerint a katona fegyelmi felelősségre vonására illetékes parancsnok csak katonai bűncselekményt bírálhat el fegyelmi jogkörben, nem katonai bűncselekmény esetében erre nincs lehetőség.Ezért a Javaslat hatályon kívül helyezi a Btké. 18. §-át.
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1989. évi XXVI. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény*  
módosításáról

* Megjelent a Tanácsok Közlönye 1973. évi 15. számában.

1. § A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta.”
2. § A Be 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:,,(3) Másodfokon jár ela) a megyei bíróság az első fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben,b) a Legfelsőbb Bíróság az első fokon a megyei bíróság és a katonai bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint a 26. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.”3. § A Be 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:,,(1) Ha a terhelt különböző bíróságok illetékessége alá tartozó bűncselekményeket követett el, az a bíróság jár el, amely valamelyik bűncselekmény elbírálására a 29-30. § szerint illetékes. Egyéb esetekben az azonos hatáskörű bíróságok közül az jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett (megelőzés), nem értve ide, ha a bíróság a nyomozás során kényszerintézkedésről hozott határozatot.”
4. § A Be 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:,,(6) A fogva levő terhelt a védőjével szóban és írásban ellenőrzés nélkül érintkezhet.”
5. § A Be 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:„(3) Az e törvény rendelkezéseivel ellentétesen lefolytatott bizonyítás eredménye bizonyítékként nem vehető figyelembe.”
6. § A Be 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A terheltet a bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - elmegyógyintézetbe utalhatja, ha a szakvélemény szerint az elmeállapotának hosszabb megfigyelése szükséges. A megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határidőt a bíróság az elmegyógyintézet véleménye alapján egy hónappal meghosszabbíthatja.”
7. § (1) A Be 87. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a vallomás tételét a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, továbbá, hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetés elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe.”(2) A Be 87. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi (2) és (4)-(5) bekezdésének számozása (4)-(6) bekezdésre módosul:„(3) Ha a terhelt a vallomás tételét megtagadja, figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását nem akadályozza, de a védekezésének erről a módjáról lemond.”
8. § (1) A Be 91. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) Az őrizet legfeljebb öt napig tarthat; az ügyész hetvenkét órán belül indítványozhatja az előzetes letartóztatást. A terheltet szabadon kell bocsátani,a) hetvenkét óra elteltével, ha az ügyész nem indítványozta az előzetes letartóztatást;b) öt nap elteltével, ha az előzetes letartóztatást nem rendelték el.”(2) A Be 91. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:„(3) Az őrizetnek a (2) bekezdésben meghatározott tartamába minden megkezdett nap beszámít, az utolsó napját naptári nap szerint kell megállapítani.(4) Az őrizetbevételről a hatóság késedelem nélkül értesíti a terhelt által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személy is értesíthető.”
9. § A Be 93. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:„93. § (1) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről a bíróság végzéssel határoz.(2) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről a nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóság, a nyomozás befejezése után a vádirat benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság késedelem nélkül értesíti a terhelt által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személy is értesíthető.”
10. § A Be 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„94. § A nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóság, a nyomozás befejezése után a vádirat benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtását követően a bíróság, az előzetesen letartóztatott meghallgatása után haladéktalanul, a felügyelet nélkül maradó 
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136 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. száma) kiskorú gyermekét gondozás céljából a hozzátartozójának, illetőleg az arra alkalmas más személynek vagy intézménynek átadja, és erről a gyámhatóságot, a terhelt által gondozott más személyről a tanács szakigazgatási szervét értesíti;b) vagyonának és lakásának biztonságba helyezéséről gondoskodik.”
11. § A Be 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„95. § (1) A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az előzetes letartóztatást a helyi bíróság egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Három hónap eltelte után az előzetes letartóztatást a megyei bíróság egyesbíróként eljárva, két alkalommal, legfeljebb az előzetes letartóztatás elrendelésétől számított egy év elteltéig meghosszab- bíthatja. Ezt követően az előzetes letartóztatást a Legfelsőbb Bíróság hosszabbíthatja meg.(2) A vádirat benyújtása után, az első fokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az első fokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, az ezután elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az eljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb az első fokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart.(3) Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartamaa) hat hónapot meghalad, és az első fokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, az első fokú bíróság,b) egy évet meghalad, a Legfelsőbb Bíróságaz előzetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja.(4) Ha az előzetes letartóztatás, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetése iránti ismételt kérelem nem tartalmaz új körülményt, a bíróság a határozat hozatalát mellőzheti.”
12. § A Be 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) Az előzetes letartóztatást nyomban meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka megszűnt, vagy tartama meghosszabbítás nélkül lejárt. Az előzetes letartóztatás megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult.”
13. § A Be 98. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről a bíróság határoz. A vádirat benyújtása előtt elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, a vádirat be

nyújtása után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés az első fokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, az ezután elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés az eljárás jogerős befejezéséig tart. Ha az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétől hat hónap eltelt, és a vádiratot még nem nyújtották be, a fenntartásának szükségességét a megyei bíróság egyesbíróként eljárva, megvizsgálja. Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult.”
14. § A Be 99. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A hatóság a 92. § (1) bekezdésében meghatározott esetben - ha ezt elegendőnek tartja - indokolt esetben az előzetes letartóztatás elrendelése helyett a terheltnek megtilthatja, hogy lakóhelyét engedély nélkül elhagyja. A lakhelyelhagyási tilalomról a vádirat benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság határoz.”
15. § A Be 130. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Nyomozásnak - a halaszthatatlan nyomo- mozási cselekmények kivételével - a nyomozó hatóság vagy az ügyész határozata alapján van helye. A határozatnak csak rendelkező része és keltezése van.”
16. § A Be 131. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki és a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A nyomozást az elrendelésétől számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határidejét a helyi ügyészség vezetője két hónappal, a megyei főügyész további két hónappal meghosszabbíthatja; hat hónapon túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetője két hónappal, a felettes ügyész további hét hónappal hosszabbíthatja meg.(4) A nyomozó hatóság a nyomozás helyszínéről eltávolíthatja azt, akinek a jelenléte az eljárást akadályozza; rendbírsággal sújthatja azt, aki az eljárás rendjét zavarja.”
17. § A Be 133. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:„(3) A 87. § (2) bekezdésében szabályozott figyelmeztetést és a gyanúsított válaszát a gyanúsítottal külön alá kell íratni.”18. § A Be 134. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A védő a gyanúsított és a tanú kihallgatásánál jelen lehet, a kihallgatotthoz kérdéseket 
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 137intézhet. E jog gyakorlása a gyanúsított, illetőleg a tanú kihallgatását nem késleltetheti.”
19. § A Be 172. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A bíróság a tárgyalás előkészítése során határoz, illetőleg határozhat az előzetes letartóztatásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésről és a lakhelyelhagyási tilalomról.”
20. § A Be 189. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) Azt, aki a tárgyalást zavarja, a tanács elnöke rendre utasítja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kiutasíthatja, illetőleg kivezettetheti. A bíróság a rendzavarót rendbírsággal sújthatja, a kiutasított vagy kivezetett vádlottat legfeljebb huszonnégy órára őrizetbe veheti. Az ügyészt és a védőt a tanács elnöke a tárgyalás rendjének megtartására csupán figyelmeztetheti.”
21. § A Be 276. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[A bíróság a jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha],,d) az alapügyben a hatóság valamely tagja kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon megszegte;”
22. § A Be 278. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) A perújítási indítvány, illetőleg kérelem megküldése előtt az ügyész, ezt követően a bíróság nyomozást rendelhet el; a bíróság e célból az ügyészt keresi meg. A nyomozásra a VI. fejezet rendelkezései - a perújítási eljárás jellegének megfelelően - értelemszerűen irányadók, az előzetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógykezelés és lakhelyelhagyási tilalom azonban nem rendelhető el.”23. § A Be 285. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:,,285. § A törvényességi óvásnak nincs halasztó hatálya; elbírálásáig azonban a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész a törvényességi óvással megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja. A Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész a szükséges kényszerintézkedéseket elrendelheti; az előzetes letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére a Legfelsőbb Bíróság elnöke jogosult. Előzetes letartóztatás és ideiglenes kényszergyógykezelés nem rendelhető el azzal szemben, akit felmentettek vagy akivel szemben az eljárást a tárgyaláson megszüntették.”
24. § A Be 294. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tárgyalásról a nyilvánosságot a 11. §- ban meghatározott eseteken kívül is ki kell zárni, ha ez a fiatalkorú érdekében szükséges. A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdetheti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta.”
25. § A Be 331. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:„331. § (1) Katonai büntetőeljárásnak van helye a katona [Btk. 122. § (1) bek.] által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai bűncselekmény (Btk. XX. fejezet) esetén.(2) A katonai büntetőeljárás hatálya kiterjed a terhelt által elkövetett valamennyi bűncselekményre, ha ezek közül valamelyik miatt katonai büntetőeljárásnak van helye, és az eljárás elkülönítése nem indokolt.(3) Több terhelt esetében akkor van helye katonai büntetőeljárásnak, ha a terheltek valamelyike katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozik, és az eljárás elkülönítése - tekintettel a tényállás szoros összefüggésére - nem indokolt; ez a rendelkezés a bűnpártolóra is kiterjed.”
26. § A Be 332. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint a katonai nyomozó hatóságok hatáskörét a honvédelmi miniszter, illetőleg a belügyminiszter a legfőbb ügyésszel egyetértésben állapítja meg.”
27. § A Be 341. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„Határozat a kényszerintézkedésekről341. § A vádirat benyújtásáig az előzetes letartóztatás elrendeléséről és meghosszabbításáról, valamint az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről és fenntartásáról a katonai bíróság egyesbíróként eljárva határoz, a katonai bíróság határozata elleni fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.”
28. § A Be 342/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:..342/A. § (1) Az illetékes parancsnok a Btk. 125. §-a alapján a nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése mellett a katonával szemben fegyelmi eljárás során fegyelmi fenyítést alkalmazhat. A parancsnok a nyomozás megtagadásáról. illetve megszüntetéséről szóló határozatot a katonai ügyésszel és az érdekeltekkel közli. Katonai vétség esetén a katonái ügyészt a 18. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogok nem illetik meg.(2) Az eljárásra a 342. § (2)-(4) bekezdése az irányadó, ha a Btk. 125. §-án alapuló fegyelmi 
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138 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számfenyítés lehetősége a katonai ügyész, illetőleg a katonai bíróság előtti eljárásban merül fel.(3) Az (1)-(2) bekezdést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha a katona által elkövetett cselekmény szabálysértés, de bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.”
29. § A Be 349. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A bíróság az iratokat az ügyésznek visz- szaküldi, ha a bűncselekmény elkövetésétől a bíróság elé állításig több mint nyolc nap telt el, vagy a bűncselekményre a törvény ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, továbbá, ha megállapítja, hogy a vádlott szigorított őrizete rendelhető el, vagy a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfelelően pótnyomozás szükséges. Az iratok visszaküldése miatt fellebbezésnek nincs helye.”
30. § A Be a következő 379/A. és 379/B. §-sal egészül ki:„A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárás a vádirat benyújtása előtt379/A. § (1) Az előzetes letartóztatás, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése iránt az ügyész tesz indítványt a gyanúsított fogva tartásának helye szerint illetékes helyi bíróságnak; a gyanúsítottat a nyomozó hatóság közreműködésével vagy egyéb módon a bíróság elé állítja, erről a védőt értesíti. A megyei bíróság elnöke ezekre az eljárásokra - a megyei főügyész javaslatára - más helyi bíróság illetékességét is megállapíthatja.(2) A bíróság meghallgatást tart, amelyben az ügyész az indítványt megalapozó bizonyítékokat írásban előterjeszti vagy szóban előadja; a gyanúsított és a védő felszólalhat. A meghallgatás a védő távollétében is megtartható.(3) A meghallgatás a gyanúsított távollétében tartható meg, ha az ügyész az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelését indítványozza, de a gyanúsított az állapota miatt a meghallgatáson nem jelenhet meg, vagy jogainak gyakorlására képtelen.(4) Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartása iránt az ügyész a kényszerintézkedés határidejének lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak, míg a gyanúsítottnak, illetőleg a védőnek az előzetes letartóztatás, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetése iránti kérelmét a nyomozó hatóság az ügyész útján küldi meg a bíróságnak. A bíróság meghallgatást tart, ha olyan új körülmény merül fel, amely azt indokolttá teszi, egyébként meghallgatáson kívül határoz.(5) Ha az előzetes letartóztatást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést az ügyész megszünteti, erről a bíróságot értesíti.

379/B. § (1) A bíróságnak a kényszerintézkedésre vonatkozó határozata elleni fellebbezésre a végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályokat (X. fejezet III. cím) a következő eltérésekkel kell alkalmazni.(2) bíróság határozata ellen az ügyész, a gyanúsított és a védő jogosult fellebbezésre. Ha a védő a meghallgatáson nem vett részt, a fellebbezést a meghallgatástól számított három napon belül jelentheti be. A meghallgatáson kívül hozott határozat ellen a kézbesítéstől számított három napon belül lehet fellebbezni.(3) Az előzetes letartóztatást, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelő határozatot akkor is végre kell hajtani, ha a védő a meghallgatáson nem vett részt.(4) Ha a bíróság az előzetes letartóztatást, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelést meghallgatáson kívül szünteti meg, a határozat addig nem hajtható végre, amíg az ügyész fellebbezésének határideje nem járt le. Az ügyésznek az előzetes letartóztatás, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetése miatt bejelentett fellebbezése halasztó hatályú.(5) A meghallgatást követően, illetőleg - a meghallgatáson kívül hozott határozat esetén - ha a fellebbezési határidő valamennyi jogosultra lejárt, az iratokat haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül közvetlenül meg kell küldeni a fellebbezés elbírálására jogosult bíróságnak.(6) A fellebbezést, ha azta) a helyi bíróság határozata ellen jelentették be, a megyei bíróság egyesbíróként eljárva,b) a megyei bíróság egyesbíróként hozott határozata ellen jelentették be, a megyei bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsaöt napon belül bírálja el.”
31. § (1) A Be 380. §-a címének és (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:„Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása a Legfelsőbb Bíróság által”„(1) Ha a vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás meghosszabbítására a Legfelsőbb Bíróságnak van hatásköre [95. § (1) bek.], a meghosszabbítás iránt a legfőbb ügyész a Legfelsőbb Bíróságnak indítványt tesz.”(2) A Be 380. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) Ha az előzetes letartóztatásnak a vádirat benyújtása után történt elrendelésétől vagy fenntartásától egy év eltelt [95. § (3) bek.], az a bíróság, amely előtt az eljárás folyik, az iratokat az előzetes letartóztatás felülvizsgálata végett a Legfelsőbb Bírósághoz felterjeszti. Ha a Legfelsőbb Bíróság az előzetes letartóztatás kérdésében - e felülvizsgálaton kívül - már döntött, a határidőt a Legfelsőbb Bíróság D határozatának napjától kell számítani.”
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 13932. § A Be 385. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Kártalanítási igényt a terhelt hat hónapon belül terjeszthet elő a bíróságnál. Ha a kártalanítás a nyomozás során elrendelt előzetes letartóztatásért, illetőleg ideiglenes kényszergyógykezelésért jár, és a nyomozást megszüntették, a kártalanítási igényt, annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amely az előzetes letartóztatást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte.”33. § A Be 404. §-ának (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:(Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy),,m) a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adását a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel együttesen”(szabályozza.)
34. § (1) E törvény - 25., 26. és 28. § kivételével - 1990. január 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a Be 20. §-ának (4) bekezdése, 26. §-ának (2) bekezdése, 97. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 134. §-ának (2) bekezdése 145/A., 153. és 337. §-a, valamint 404. §-a (1) bekezdésének a) pontja a hatályát veszti.(2) E törvény 25., 26. és 28. §-a 1990. március 1-jén lép hatályba.

dr. Szűrös Mátyás s. k., az Országgyűlés elnöke
dr. Karvalits Ferenc s. k„ Tomán Károlyné s. k., az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

INDOKOLÁS
a büntetőeljárási törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslathozÁLTALÁNOS INDOKOLÁS1. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be) jelentősebb felülvizsgálatára 1987-ben került sor. Az 1987. évi IV. törvény alapvető célkitűzése volt azoknak a felesleges, bürokratikus vonásoknak a kiküszöbölése, amelyeket a gyakorlati tapasztalatok tártak fel. Ez indokolta annak a rendszernek a megszüntetését, amely szerint a nyomozó hatóság egyes határozatai akkor váltak hatályossá, ha azokat az ügyész jóváhagyta.Bár a Be 1987. évi módosítása általában bevált, az akkor bevezetett szabályozás továbbfejlesztése az alábbiak szerint szükségessé vált:a) A nyomozó hatóság egyes határozatai ügyészi jóváhagyáshoz kötésének megszűnésével az előzetes letartóztatásról való rendelkezés - a 

vádirat benyújtásáig - az ügyész hatáskörébe került. Ez az állampolgári jogok érvényesülése szempontjából fontos garanciális lépés volt, de nem teremtette meg a teljes összhangot az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 9. cikkének 3. pontjával, amely szerint azt, akit bűncselekmény vádjával vettek őrizetbe, vagy tartóztattak le, a legrövidebb időn belül bíró vagy a törvény értelmében bírói hatáskört gyakorló más hatósági személy elé kell állítani.A Be szabályozása a nemzetközi gyakorlattól is különbözik. A nyugat-európai országokban általában a nyomozás során is a bíróság (rendszerint a vizsgálóbíró) határoz az előzetes letartóztatásról. Az európai szocialista országok közül a Német Demokratikus Köztársaságban és Jugoszlá-. viában az előzetes letartóztatás a nyomozás során is a bíróság hatáskörébe tartozik. Csehszlovákiában az eljárás nyomozási szakaszában az ügyész rendeli el az előzetes letartóztatást, de a határozat elleni jogorvoslatot a bíróság bírálja el. Lengyelországban az előzetes letartóztatást kilenc hónap után a Legfelsőbb Bíróság hosz- szabbíthatja meg, míg Romániában négy hónap után tartozik a bíróság hatáskörébe a nyomozás során elrendelt előzetes letartóztatás meghosz- szabbítása.A nemzetközi kötelezettségeink teljesítése érdekében, a külföldi tapasztalatokra is figyelemmel, szükségessé vált a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a személyi szabadságot elvonó, kényszerintézkedéseknél a bírósági hatáskör megteremtése. A Javaslat a Be-t úgy módosítja, hogy az előzetes letartóztatásról és az ideiglenes kényszergyógykezelésről a vádirat benyújtásáig is a bíróság határoz. Ez magában foglalja az említett kényszerintézkedések elrendelését, meghosszabbítását, illetve fenntartását és megszüntetését. A kényszerintézkedések megszüntetésére a Javaslat az ügyészt is feljogosítja, mert ez a nyomozás eredményétől függően indokolttá válhat.Az őrizetbe vétel is a személyi szabadság elvonását jelenti, a rövid tartamára tekintettel azonban az elrendelését nem szükséges a bíróság hatáskörébe utalni. A részletes szabályozásnál a Javaslat figyelembe veszi a garanciális követelményeket (8. §).b) A Be 1987. évi módosítása során az eljárás bürokratikus elemeinek kiküszöbölését célzó jelentős lépés volt a nyomozási határidők kiiktatása. Az új szabályozás - a kitűzött célját tekintve - bevált. A büntetőeljárás törvényességi biztosítékainak erősítésére irányuló törekvések körében azonban hangot kapott az az álláspont, hogy a nyomozás határidejének törvényben való meghatározása a büntetőeljárással érintett állampolgárok alapvető garanciális érdeke. A nyomozás ugyanis súlyos hátrányt jelent a gyanúsítottra nézve, tehát nem közömbös, hogy ez a hátrány meddig nehezedik arra, akivel 
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140 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számszemben a nyomozást elrendelték. A nyomozás más személyeket - sértett, magánfél, tanú - is érint. Ahhoz is fontos érdek fűződik, hogy ezek a személyek jogaikat mielőbb gyakorolhassák, az eljárási kötelezettségeik alól pedig minél előbb mentesüljenek. Ennek a törvényességi garanciális szempontnak következetes érvényesítése szükségessé teszi, hogy a nyomozás határidejéről és annak meghosszabbításáról a Be rendelkezzék.A Javaslat a Be-t úgy módosítja, hogy szabályozza a nyomozás határidejét, és annak meghosszabbítását, egyben hatályon kívül helyezi a Be-nek azokat a rendelkezéseit, amelyeket az 1987. évi IV. törvény a nyomozás határidejének új szabályozásával kapcsolatban iktatott be [15. §, 16. §, 34. § (1) bek.].2. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglaltakra figyelemmel módosítani kell a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyaláson hozott határozat kihirdetésének szabályait (1. és 24. §).3. A Be gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai valamint az eljárási alapelvek következetes érvényre juttatása teszik szükségessé a következő módosításokat:a) A Legfelsőbb Bíróság első fokú hatáskörének megszüntetése (2. §).b) A fogva levő terheltnek a védőjével való érintkezése az eljárás megindulásától (4. §).c) A védő jogainak szélesítése a nyomozási cselekményeknél való részvételt illetően (18. §).d) A tárgyalás rendjét zavaró terhelt őrizetbe vétele tartamának meghatározása (20. §).e) A perújítási okok pontosabb megfogalmazása (22. §).f) A katonai büntetőeljárás hatályának szűkítése (25., 26., 28. §).g) A szoros felügyelet alá helyezés intézményének a megszüntetése (27. §).h) A katonai büntetőeljárásban védőként eljáró ügyvédek jegyzékére vonatkozó rendelkezések elhagyása [34. § (1) bek.].
RÉSZLETES INDOKOLÁSAz 1. §-hozA Be 11. §-ának (3) bekezdés eszerint a bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdetheti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. Ez a rendelkezés nincs összhangban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikkének 1. pontjával, amely lehetővé teszi a bírósági tárgyalásról a nyilvánosság kizárását, de ebben az esetben is előírja az ítélet nyilvános kihirdetését.A Javaslat az Egyezségokmányhoz való csatlakozással vállalt nemzetközi kötelezettségünk

nek azzal tesz eleget, hogy a tárgyaláson hozott határozat nyilvános kihirdetését abban az esetben is kötelezően írja elő, ha a bíróság zárt tárgyalást tartott. A 2. §-hozA Javaslat 29. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezi a Legfelsőbb Bíróság első fokú hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket. A Javaslat erre tekintettel módosítja a Be 20. §-ának (3) bekezdését; a Legfelsőbb Bíróság másodfokú eljárására tartozó ügyek felsorolásába beiktatja a Be 26. §-ának (3) bekezdésében meghatározott azt az esetet is, amikor a Legfelsőbb Bíróság elnöke az ügyet másodfokú eljárásra kivételesen a Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe vonja.A 3. §-hozA Be 31. §-ának (1) bekezdése arra az esetre állapít meg illetékességi szabályokat, ha a terhelt különböző bíróságok illetékességébe tartozó bűncselekményeket követett el. Ha nincs kizárólagos vagy különös illetékességi ok, a bíróság illetékességét a megelőzés dönti el. Ez az általános szabály gyakorlati nehézséget okozhat, ha az ügyben korábban intézkedett bíróság nem az eljárás bírósági szakaszában járt el, hanem a nyo-  mozás során kényszerintézkedésről határozott.  Ezért a Javaslat azzal egészíti ki a Be 31. §-ának  (1) bekezdését, hogy a megelőzésen nem értendő  az ilyen határozat. A 4. §-hozA Be 97. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az előzetesen letartóztatott a védőjével az első kihallgatása után szóban ellenőrzés nélkül, írásban ellenőrzés mellett érintkezhet.Ez a szabályozás nem felel meg annak a követelménynek, hogy a terheltet a fogva tartása ne akadályozza védelemhez való jogának érvényesülésében. A Javaslat ezért egyrészről feloldja azt a korlátozást, hogy a terhelt csak az első kihallgatása után érintkezhet a védőjével, és hogy az írásbeli érintkezést ellenőrizni kell, másrészt nem az előzetesen letartóztatottról, ha-  nem a fogva levő terheltről szól, ez a rendelke-• zés tehát az őrizetben levő, vagy más ügyben  büntetését töltő terheltre is vonatkozik. Ebből  az következik, hogy a módosító rendelkezést nem  az előzetes letartóztatásra, hanem a terheltre vo-  natkozó szabályok között kell elhelyezni.Az 5. §-hozA Be-nek a bizonyítás törvényességéről szóló 60. §-a a büntetőeljárás törvényességének alapvető követelményeit foglalja össze. A (2) bekezdés a törvényellenes bizonyítási módszerekre vo- natkozó tiltó szabályt tartalmaz. Hiányzik azon-  ban a törvényellenes bizonyítás általános jelle
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 141gű eljárási szankciója. A Javaslat ezt a hiányt pótolja; a Be 60. §-át (3) bekezdéssel egészíti ki, amely szerint nem vehető figyelembe annak a bizonyításnak az eredménye, amelyet a Be rendelkezéseivel ellentétesen folytattak le.A 6. §-hozA terhelt elmeállapotának megfigyelése nem kényszerintézkedés, hanem a bizonyítás körébe tartozó intézkedés. Minthogy a személyi szabadság korlátozásával jár, a Be az elrendelésével kapcsolatban biztosíték jellegű szabályokat is előír.A Be 74. §-ának (1) bekezdése szerint a terheltet a vádirat benyújtásáig az ügyész, a bírósági eljárás során a bíróság utalhatja elmegyógyintézetbe, az elmeállapotának megfigyelése céljából. A Javaslat ezt kizárólag a bíróság hatáskörébe utalja, de a bíróság intézkedését a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványához köti.A 7. §-hozA Be-nek a terhelt vallomását szabályozó 87. §-a szerint a terheltnek nem kötelessége a vallomástétel. Az erre vonatkozó szabályozás azonban nem biztosítja kellően a terhelt jogait. Ezért a Javaslat az eljáró hatóság kötelességévé teszi a terhelt figyelmeztetését arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a vallomás tételét a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, és amit mond, bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetés megtörténtének és a terhelt válaszának jelentőségére tekintettel a Javaslat előírja, hogy azokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A figyelmeztetés elmaradásához az az eljárási jogkövetkezmény fűződik, hogy ebben az esetben a terhelt vallomását nem lehet bizonyítási eszközként figyelembe venni. A 8. §-hozA Be 91. §-ának (2) bekezdése szerint az őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat, ennek elteltével a terheltet - ha az előzetes letartóztatását nem rendelték el - szabadon kell bocsátani.A Javaslat szerint azonban a nyomozás során előzetes letartóztatás elrendeléséhez az ügyész indítványa szükséges, a bíróság a határozatának meghozatala előtt meghallgatást tart. A hetvenkét órai határidő ehhez túlságosan rövid lenne. Ezért a Javaslat az őrizet leghosszabb tartamát öt napban határozza meg, ezzel megteremti a lehetőségét annak, hogy a bíróság megalapozott határozatot hozzon. E határidő számítására a Be 109. §-a (2) bekezdésétől eltérő szabályt állapít meg, amely azt biztosítja, hogy az őrizet ténylegesen sem tartson öt napnál tovább.A garanciális követelmények azáltal érvényesülnek, hogy ha az ügyész nem indítványozza az őrizetbe vett terhelt előzetes letartóztatását, a terheltet hetvenkét óra elteltével szabadon kell 

bocsátani, illetőleg öt nap elteltével, ha az ügyész indítványa ellenére a bíróság az előzetes letartóztatást nem rendelte el.Jelenleg a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló belső szabályozás teszi lehetővé, hogy az eljáró hatóság őrizetbe vétel esetén a hozzátartozót vagy az őrizetbe vett által megjelölt más személyt értesítse. Minthogy a Javaslat az őrizet leghosszabb tartamát felemeli, az őrizetbe vett jogainak biztosítása érdekében indokolt, hogy a hozzátartozó, illetőleg a terhelt által megjelölt más személy értesítéséről a törvény rendelkezzék. A hozzátartozón a Btk. 137. §-ának 5. pontjában megjelölt személyi kört kell érteni/
A 9. §-hoz1. A Be-nek az 1987. évi IV. törvény 10. §-ával módosított 93. §-a (1) bekezdése szerint az előzetes letartóztatásról a vádirat benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság határoz. A Javaslat az előzetes letartóztatás elrendelését az eljárás valamennyi szakaszában a bíróság hatáskörébe utalja.A bíróság végzéssel határoz, ezt a Javaslat egyértelműen kimondja.2. A Be 93. §-ának (2) bekezdésének a) pontja előírja a terhelt által megjelölt hozzátartozónak az értesítését az előzetes letartóztatásról azzal, hogy hozzátartozó hiányában a hatóság a terhelt által megjelölt más személyt is értesíthet. Ez a kötelezettség a nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóságot, azt követően az előzetes letartóztatást elrendelő hatóságot terheli. A Javaslat szerint az előzetes letartóztatás elrendelése a vádirat benyújtását megelőzően is a bíróság jogkörébe tartozik, célszerűtlen azonban, hogy a Be 93. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség is a bíróságot terhelje, mielőtt az eljárás bírósági szakaszba kerülne. Ezért a Be 93. §-a (2) bekezdésének olyan módosítása indokolt, hogy a nyomozás befejezése után, de a vádirat benyújtását megelőzően elrendelt előzetes letartóztatásról az ügyész köteles értesítést küldeni.A Javaslat elhagyja a Be 93. §-a (2) bekezdésének b) pontját, amely annak az állami szervnek, társadalmi szervezetnek, szövetkezetnek vagy egyesületnek az értesítését írja elő, amely- lyel a terhelt munkaviszonyban, vagy szövetkezeti tagsági viszonyban áll. Az értesítés kötelezővé tétele szükségtelen, a terhelt belátására bízható, hogy a munkáltató értesítését kéri-e, ezt a kérelmét viszont teljesíteni kell.A 10. §-hozA Be 94. §-a a nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóságot, ezt követően az előzetes letartóztatást elrendelő hatóságot kötelezi arra, hogy az előzetesen letartóztatott terhelt alapvető családjogi és vagyoni érdekeinek védelmére intéz
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142 - 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számkedjék. A Javaslat a Be 94. §-át úgy pontosítja, hogy az abban meghatározott intézkedéseket a nyomozás befejezése után, a vádirat benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság köteles megtenni.A 11. §-hoz1. Az előzetes letartóztatás időtartamát a Be 95. §-a a büntetőeljárás egyes szakaszaiban eltérően határozza meg. Ezt az elvet a Javaslat is érvényesíti. A vádemelést megelőzően elrendelt előzetes letartóztatás időtartamát illetően azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az előzetes letartóztatás elrendelése a bíróság jogkörébe kerül. Fennmarad az a szabály, hogy a vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás legfeljebb egy hónapig tart, ezt az elrendelő helyi bíróság egy alkalommal, legfeljebb két hónappal hosszabíthatja meg. Elhagyja a Javaslat azt, hogy a meghosszabbításra akkor kerülhet sor, ha az ügy bonyolultsága indokolja. A gyakorlatban ma sem ez az indoka az előzetes letartóztatás meghosszabbításának, hanem az, hogy a nyomozás még nem fejeződött be, és az előzetes letartóztatás elrendelésének oka fennáll.Az előzetes letartóztatás három hónapon túl történő meghosszabbítására a Javaslat sajátos szabályt állapít meg. Erre a megyei bíróság egyesbíróként eljárva jogosult, két alkalommal, legfeljebb az előzetes letartóztatás elrendelésétől számított egy év elteltéig. Ezt követően a Legfelsőbb Bíróság hosszabbíthatja meg az előzetes letartóztatást. Erre egy évnél korábban is sor kerülhet, ha az addigi meghosszabbítások tartama együttesen nem érte el az egy évet, de a bíróságok kimerítették a meghosszabbításra rendelkezésükre álló alkalmat.2. A Be 95. §-a (2)-(3) bekezdésének módosított szövege kifejezésre juttatja, hogy az a vádirat benyújtása után elrendelt, vagy meghosz- szabbított előzetes letartóztatásra vonatkozik.Jelenleg az eljárás bírósági szakaszában az előzetes letartóztatás felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha annak tartama egy évet meghalad. Ez garanciális szempontból aggályos. A Javaslat ezért úgy rendelkezik, hogy ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartama hat hónapot meghalad, és az első fokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, az első fokú bíróság az előzetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja. Változatlan marad az a rendelkezés, hogy az egy évet meghaladó előzetes letartóztatás indokoltságát a Legfelsőbb Bíróság vizsgálja felül.3. A kellő alap nélkül megismételt kérelem esetében szükségtelen, hogy a bíróság alakszerű határozattal utasítsa el az előzetes letartóztatás, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetése iránti kérelmet. Ezért a Javaslat kimondja, hogy a bíróság mellőzheti a határozat hozatalát, ha az ismételt kérelem nem tartalmaz új körülményt.

A 12. §-hozA Be 96. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy az előzetes letartóztatást nyomban meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt, vagy a tartama lejárt anélkül, hogy meghosszabbították volna. Abból, hogy az előzetes letartóztatás elrendelésére a bíróság jogosult, következik, hogy azt a bíróság az eljárás bármelyik szakaszában megszüntetheti. Az előzetesen letartóztatott érdekét sérthetné azonban, ha az előzetes letartóztatás megszüntetésére a vádirat benyújtása előtt is csak a bíróság lenne jogosult. A nyomozás, illetőleg annak befejezése után az ügyész eljárása során is felmerülhet, hogy a gyanúsított fogva tartása már nem szükséges. Ebben az esetben az előzetes letartóztatás tartamának indokolatlan meghosszabbodását eredményezné, ha a megszüntetése iránt az ügyész indítványt tenne, és csak ezt követően kerülne sor a szabadlábra helyezésre. Ezért a Javaslat a Be 96. §-ának (2) bekezdését azzal egészíti ki, hogy a vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult az előzetes letartóztatás megszüntetésére.
A 13. §-hozAz ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelttel szemben elrendelhető kényszerintézkedés, amely az előzetes letartóztatáshoz hasonló elbírálás alá eső intézmény. Az elrendeléséről - a Be 98. §-ának (2) bekezdése szerint - a vádirat benyújtásáig az ügyész határoz. A Javaslat ezt az eljárás valamennyi szakaszát illetően a bíróság jogkörébe utalja.Az ideiglenes kényszergyógykezelés tartamát illetően a Javaslat a hatályos szabályozást azzal a módosítással veszi át, hogy ha az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétől hat hónap eltelt, és az ügyész még nem nyújtott be vádiratot, az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartásának szükségességét a bíróság megvizsgálja. Ebben az esetben a megyei bíróság egyesbíróként jár el. Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésére a Javaslat a vádirat benyújtásáig az ügyészt is feljogosítja.
A 14. §-hozA lakhelyelhagyási tilalom a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés; alkalmazásának feltételeit azonban a Be nem határozza meg. A törvényesség megkívánja annak az egyértelmű kimondását, hogy a lakhelyelhagyási tilalom az előzetes letartóztatást helyettesítő intézkedés, alkalmazására csak az előzetes letartóztatásnak a Be 92. §-a (1) bekezdésében meghatározott feltételének fennállása esetén, az előzetes letartóztatás elrendelése helyett kerülhet sor; amennyiben a hatóság a lakhelyelhagyási tilalom elrendelését elegendőnek tartja.
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 143A 15. §-hozA Be 130. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata előírja, hogy a nyomozás elrendeléséről szóló határozatban rendelkezni kell a nyomozás határidejéről. Minthogy a Javaslat 16. §-a ezt meghatározza, a rendelkezés fölöslegessé válik.A 16. §-hoz1. A Javaslat 16. §-a meghatározza a nyomozás határidejét, és szabályozza annak meghosz- szabbítását. A részletes szabályozás azonban eltér a Be 131. §-a eredeti rendelkezéseitől; a nyomozás befejezésének határidejét egy hónap helyett két hónapban, a meghosszabbítások tartamát ugyancsak két hónapban állapítja meg, ezzel összhangban a legfőbb ügyész nem három, hanem hat hónapon túl lesz jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. A Javaslat ezáltal figyelemmel van arra, hogy a módosítás ne iktasson be felesleges, bürokratikus előírásokat.2. A Be 131. §-ának (4) bekezdése a nyomozó hatóság számára lehetővé teszi, hogy az eljárás rendjét zavaró gyanúsítottat őrizetbe vegye. Ennek az őrizetnek a leghosszabb tartamát törvény nem határozza meg, tehát erre is a Be 91. §-ának (2). bekezdésében írt hetvenkét óra az irányadó.Az eljárás nyomozási szakaszában indokolatlan, hogy a gyanúsítottat, akivel szemben őrizetbe vételnek a Be 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak, a nyomozó hatóság pusztán az eljárás rendjének zavarása miatt a személyi szabadságától megfossza. Ezért a Javaslat az őrizetbe vételnek ezt a sajátos esetét megszünteti.A 17. §-hozA Be 133. §-ának (2) bekezdése szabályozza a nyomozás során történt kihallgatásról készült jegyzőkönyv aláírásának módját. A Javaslat a Be 133. §-át (3) bekezdéssel egészítette ki, amely a Javaslat 7. §-ához kapcsolódik, és azt a garanciális előírást tartalmazza, hogy a gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzőkönyvnek a vallomás megtagadási jogára való figyelmeztetést, valamint a gyanúsítottnak erre vonatkozó válaszát tartalmazó részét a gyanúsítottal külön alá kell íratni. A 18. §-hozAz érdekeltek részvétele a nyomozási cselekményeknél garanciális jelentőségű. A Javaslat a Be 134. §-ában foglalt szabályozást ennek a szempontnak a fokozott érvényesítése érdekében továbbfejleszti.A Be 134. §-ának (1) bekezdése szerint a gyanúsított kihallgatásánál jelen levő védő kérdések 

 feltevését indítványozhatja. A gyanúsítotthoz  közvetlenül azonban nem intézhet kérdéseket. A  Be 134. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyo-  mozó hatóság megengedheti, hogy a védő a tanú  kihallgatásánál jelen legyen, ebben a kérdésben  tehát a nyomozó hatóság dönt. A védő a tanúhoz  sem intézhet közvetlenül kérdéseket, de kérdé-  sek feltevését indítványozhatja.A Javaslat feloldja azokat a korlátozásokat, amelyek a védő jogait indokolatlanul szűkítik. A védőnek a tanú kihallgatásánál való jelenlétét nem teszi függővé a nyomozó hatóság engedé-  lyétől, és azt is lehetővé teszi, hogy a védő a ki-hallgatottakhoz közvetlenül tegyen fel kérdéseket. Továbbra is szükséges viszont fenntartani azt a rendelkezést, hogy a védő részvételi joga nem késleltetheti a gyanúsított, illetve a tanú  kihallgatását. A 19. §-hoz A Be 172. §-ának (1) bekezdése szerint a bíróság a tárgyalás előkészítése során határoz, illetőleg határozhat az előzetes letartóztatásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésről és a lakhelyelhagyási tilalomról, kivéve, ha az iratokat visz- szaküldi az ügyésznek. Ez a kivétel meghaladot-  tá vált azáltal, hogy az említett kényszerintéz-  kedésekről a nyomozás során is a bíróság határoz. A Javaslat a Be 172. §-ának (1) bekezdését ennek megfelelően módosítja.
A 20. §-hozA tárgyalásról ismételt vagy súlyos rendzavarás miatt kiutasított, vagy kivezettetett vádlot-  tat a bíróság őrizetbe veheti, az őrizet tartamá-  ról azonban a Be 189. §-ának (3) bekezdése nem■ nem rendelkezik. Az őrizet hetvenkét órai leg-  hosszabb tartama ebben az esetben indokolatlan,  a Javaslat azt legfeljebb huszonnégy órában ha- tározza meg. A 21. §-hoz A Be 276. §-a (1) bekezdésének d) pontja sze-  rint a bíróság jogerős ítéletével elbírált cselek-  mény esetén perújításnak van helye, ha a bíró-  ság valamely tagja - hivatásos bíró vagy népi  ülnök - a kötelességét a büntető törvénybe üt-  köző módon megszegte. Az ügyésznek vagy a ! nyomozó hatóság tagjának a kötelességszegése önmagában nem perújítási ok. Ezt az ellentmon- dást a Javaslat azzal oldja fel, hogy a perújítási  okot kiterjeszti a nyomozó hatóság tagjának, és  az ügyésznek, a büntető törvénybe ütköző mó-  don történt kötelességszegésére. A módosítás nem  vonatkozik a jegyzőkönyvvezető kötelességszegé-  sére, mert a jegyzőkönyvvezető eljárási értelem-  ben nem a hatóság tagja; a jegyzőkönyvvezető kötelességszegése esetén tehát azt kell vizsgálni,  hegy ennek folytán nem valósult-e meg perújí-  tási ok.
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144 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számA 22. §-hozA Be 278. §-ának (2) bekezdése szerint a perújítási nyomozásra a Be VI. fejezetének rendelkezései - a perújítási eljárás jellegének megfelelően - értelemszerűen irányadók, az ügyész azonban nem rendelhet el előzetes letartóztatást, ideiglenes kényszergyógykezelést és lakhelyelhagyási tilalmat. Minthogy a Javaslat szerint ezeknek a kényszerintézkedéseknek az elrendelése a nyomozás során is a bíróság jogkörébe kerül, a Be 278. §-ának (2) bekezdésében szükségtelen az ügyészről szólni; azt kell kimondani, hogy a perújítási nyomozásban ezek a kényszerintézkedések nem rendelhetők el.A 23. §-hozA Be 285. §-a szerint a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész a törvényességi óvás elbírálásáig a szükséges kényszerintézkedéseket elrendelheti. Minthogy az előzetes letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése a Javaslat szerint a bíróság hatáskörébe kerül, a Be 285. §-át a Javaslat úgy módosítja, hogy az előzetes letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére törvényességi óvás esetén is a Legfelsőbb Bíróság elnöke jogosult; a legfőbb ügyész eziránt indítványt tehet. A 24. §-hozA Javaslat 1. §-a általános szabályként mondja ki, hogy a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyaláson hozott határozatot is nyilvánosan kell kihirdetni. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikkének 1. pontja azonban kivételt tesz arra az esetre, ha a fiatalkorú érdekei mást kívánnak. Ezzel összhangban a Javaslat úgy módosítja a Be 294. §- ának (3) bekezdését, hogy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyaláson hozott határozat nyilvánosan való kihirdetését lehetővé teszi, de nem írja elő kötelezően. A 25. §-hoz1. A katonai büntetőeljárás a Be rendszerében külön eljárás, amelynek hatálya az elkövetők, illetőleg a bűncselekmények meghatározott körére terjed ki. Az alkotmányosság megkívánja, hogy ennek a rendes eljárástól több vonatkozásban eltérő külön eljárásnak a hatálya csak azokra az elkövetőkre, illetve bűncselekmény-kategóriákra terjedjen ki, amelyeknek jellege ezt az eljárási rendet feltétlenül szükségessé teszi. A Be 331. §-a ehhez az elvhez képest túlságosan széles körben határozza meg a katonai büntetőeljárás hatályát; nemcsak a fegyveres erők tényleges és a fegyveres testületek hivatásos állományának tagjai által elkövetett bűncselekmények tartoznak katonai büntetőeljárásra, hanem 
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polgári személyek bűncselekményeinek elbírálása is, így a munkásőrség társadalmi állományú tagjai, a fegyveres erők és a fegyveres testületek polgári alkalmazottai által elkövetett bűncselekmények meghatározott köre, a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények.A Javaslat lényegesen szűkíti a katonai büntetőeljárás hatályát, ezt a katona által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai bűncselekményekre korlátozza. A katona büntetőjogi fogalmát a Btk. 122. §-ának(1) bekezdése határozza meg: a Btk. módosításáról szóló törvényjavaslat szerint katona a fegyveres erők (néphadsereg, határőrség) tényleges állományú tagja, a rendőrség hivatásos állományú tagja, valamint az, aki nem a fegyveres erőknél teljesít katonai szolgálatot. A katonának ez a fogalma irányadó a katonai büntetőeljárás hatályának szempontjából is.2. Bűnhalmazat esetében a katonai büntetőeljárás hatálya szélesedik, kiterjed a katona által elkövetett valamennyi bűncselekményre, ha ezek közül valamelyik miatt katonai büntetőeljárásnak van helye, és nem indokolt az eljárás elkülönítése.Akkor is helye van katonai büntetőeljárásnak, ha több terhelt közül valamelyik a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozik, és nem indokolt az eljárás elkülönítése. Ezt a tényállás szoros összefüggése alapozza meg. Ezzel kapcsolatban a Javaslat azt az értelmező rendelkezést tartalmazza, hogy a több terhelt esetére vonatkozó szabály kiterjed a bűnpártolóra is; ez alatt a katonai bűncselekmény olyan bűnpártolóját kell érteni, aki polgári személy.A 26. §-hozA Be 332. §-ának (3) bekezdése a nyomozásra illetékes parancsnokoknak, valamint a katonai nyomozó hatóságok hatáskörének a megállapítására tartalmaz felhatalmazási rendelkezést. Minthogy a Javaslat 25. §-a szerint a munkásőrség és a büntetés-végrehajtási testület hivatásos állományának tagjai nem tartoznak a katonai büntetőeljárás hatálya alá, az említett rendelkezésekre a honvédelmi miniszternek és a belügyminiszternek kell felhatalmazást adni, mindkettőjük vonatkozásában a legfőbb ügyésszel egyetértésben. A 27. §-hozA Be 341. §-ában szabályozott szoros felügyelet alá helyezés az előzetes letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés, amely kizárólag a katonai büntetőeljárásban, sorállományú katonával szemben alkalmazható. Ez a jogintézmény a gyakorlatban kevéssé él. Akivel szemben alkalmazzák, az előzetes letartóztatásban levő katonával megközelítően azonos körülmények közé kerül. A Javaslat ezért a szoros felügyelet jogintézményét elhagyja.
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A Be 341. §-ában felvett új rendelkezés sajátos szabályt állapít meg arra az esetre, ha az előzetes letartóztatásról, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelésről a katonai bíróság határoz. A katonai bíróság mindig egyesbíróként jár el. A 28. §-hozA Be 342/A. §-a a Btk. 125. §-ához, illetőleg a Btké. 18. §-ához kapcsolódva szabályozza a bűncselekmény elbírálását fegyelmi jogkörben. A Btk.-t módosító törvényjavaslat szerint a Btké. 18. §-a a hatályát veszti. Ezért a Javaslat 28. §-a a Be 341/A. §-át a módosuló büntető anyagi jogi szabályozással összhangba hozza.A 29. §-hozA Be 349. §-ának (3) bekezdése azt szabályozza, hogy a bíróság elé állítási eljárásban tartott tárgyaláson a bíróság milyen esetekben küldi vissza az iratokat az ügyésznek. A második mondat szerint az iratok visszaküldése esetében fogva tartás kérdésében a bíróság határoz. Ez a rendelkezés felesleges, a visszaküldés folytán az eljárás sajátos nyomozási szakaszba kerül, a terhelt előzetes letartóztatásának elrendelésére a Javaslat új szabályozása az irányadó.

A 30. §-hoz1. Az eljárás nyomozási szakaszában az előzetes letartóztatásról és az ideiglenes kényszergyógykezelésről való rendelkezésnek a bíróság jogkörébe utalása sajátos eljárási szabályokat igényel. Ezeket tartalmazza a Be-be beiktatott 379,/A. és 379/B. §. A Javaslat a bíróságnak a vádirat benyújtása előtt a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárását különleges eljárásként szabályozza. A különleges eljárásoknak a Be 356. §-ában meghatározott általános szabályai a Javaslattal beiktatott eljárásokra is vonatkoznak; a Be új 379/A. és 379/B. §-a a különleges eljárások általános szabályaitól való eltéréseket határozzák meg.2. a) A kényszerintézkedés elrendelése iránt az ügyész tesz indítványt a bíróságnak. Az indítvány iránt rendszerint a nyomozó hatóság tesz előterjesztést az ügyésznek, ezt azonban nem szükséges a törvényben előírni.A bíróság hatáskörét és illetékességét illetően a Javaslat úgy rendelkezik, hogy az ügyész a- kényszerintézkedés elrendelése iránt a gyanúsított fogvatartásának helye szerint illetékes helyi bíróságnak tesz indítványt. A kényszerintézkedés kérdésében való határozathozatal jellege nem teszi szükségessé, hogy ha az ügy érdemi elbírálására a megyei bíróságnak van hatásköre, az eljárás nyomozási szakaszában is a megyei bíróság járjon el. Az illetékesség vonatkozásában pedig a célszerűség szól amellett, hogy az a bíróság 

járjon el, amelynek az illetékességi területén a gyanúsítottat fog tartják. Az általános szabály alól azonban a Javaslat kivételt enged, felhatalmazza a megyei bíróság elnökét, hogy más helyi bíróság illetékességét is megállapíthassa. Ez az intézkedés az ügyészség munkáját közvetlenül érinti, ezért a Javaslat megkívánja a megyei főügyész javaslatát. Ez lehetőséget ad a jobb munkaszervezésre, pl. a munkaszüneti napokon ügyelet tartására meghatározott helyi bíróságon. A megyei bíróság elnökének ez a jogosultsága nem jelenti azt, hogy egyedi konkrét ügyben eltérhet az általános illetékességi szabálytól.Az ügyész feladata, hogy a gyanúsítottat a bíróság elé állítsa és a védőt értesítse. A gyanúsított előállítása történhet a nyomozó hatóság közreműködésével vagy egyéb módon, pl. a gyanúsítottat fogva tartó büntetés-végrehajtási intézet útján, ha pedig a gyanúsított szabadlábon van, akár írásban, akár rövid úton történő idézéssel. Ha az ügyész a gyanúsított előzetes letartóztatását indítványozza, a gyanúsított rendszerint őrizetben van, de önmagában az előzetes letartóztatás indítványozása nem teszi szükségessé az őrizetbe vételét.b) Ebben a különleges eljárásban a helyi bíróság egyesbíróként jár el. Ez a Be 356. §-a (2) bekezdésének c) pontjából következik. A bíróság az ügyész indítványának kérdésében meghallgatást tart. A meghallgatást, mint a bíróság eljárásának sajátos formáját a Be-nek a magánvádas eljárásra vonatkozó XIV. fejezete ismeri (személyes meghallgatás), meghallgatást tart a büntetésvégrehajtási bíró is (1979. évi 11. törvényerejű rendelet II. fejezete).A meghallgatásról a Be 356. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, de jegyzőkönyvvezető alkalmazása nem szükséges, a jegyzőkönyvet a bíró is elkészítheti [Be 115. § (1) bek.].A meghallgatás jellegéből következik, hogy a lefolytatására nem indokolt merev szabályokat előírni. A Javaslat ezért lehetőséget ad arra, hogy az ügyész az indítványát megalapozó bizonyítékokat írásban terjessze elő, vagy szóban adja elő. A gyanúsított és a védő a meghallgatáson felszólalhat, de felszólalási kötelezettség előírása nem szükséges. A meghallgatás nemcsak a bíróság hivatalos helyiségében, hanem más helyen is megtartható. Ezt a törvény szövegében nem szükséges kimondani, mert a Be 180. §-ának (1) bekezdése erre lehetőséget ad.A meghallgatáson kötelező az ügyész és a gyanúsított részvétele. A védő részvételét viszont nem célszerű kötelezővé tenni, távolmaradása akadályozhatja a meghallgatás megtartását. Ha viszont a meghallgatás öt napon belül nem tartható meg, a gyanúsítottat szabadlábra kell helyezni. Ez azonban a bűnüldözés érdekét sértheti.Az alól az általános szabály alól, hogy a gyanúsított részt vesz a meghallgatáson, kivételt kell 
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146 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számtenni arra az esetre, ha az ügyész az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelését indítványozza és a gyanúsított az állapota miatt nem jelenhet meg a meghallgatáson, vagy a jogainak gyakorlására képtelen. Ez összhangban van a Be 192. §-a (3) bekezdésének b) pontjával, mely ilyen esetben lehetővé teszi a tárgyalás megtartását a vádlott távollétében.c) A bíróság határozatának a megalapozottságát kívánja biztosítani az a rendelkezés, hogy az előzetes letartóztatás meghosszabbítása, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartása iránti indítványt az ügyész a kényszerintézkedés határidejének a lejárata előtt öt nappal köteles a bíróságnak megtenni. Nem indokolt a terhelt, az ügyész, illetve a védő meghallgatásának kötelezővé tétele, ha az ügyész az előzetes letartóztatás meghosszabbítása, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartása iránt tesz indítványt, vagy a bíróság a gyanúsítottnak, illetve a védőnek a kényszerintézkedés megszüntetése iránti kérelmét bírálja el. Ilyen esetben a bíróság csak akkor tart meghallgatást, ha olyan új körülmény merült fel, amely a meghallgatást indokolttá teszi. A gyanúsítottnak, illetve a védőnek az előzetes letartóztatás, illetve az ideiglenes kényszergyógyítás megszüntetése iránti kérelmét a nyomozó hatóság nem közvetlenül, hanem az ügyész útján küldi meg a bíróságnak. Az ügyész a kérelem elutasítására nem jogosult. Ha azt nem látja megalapozottnak, ennek megfelelő indítvánnyal küldi meg a bíróságnak.d) Ha az előzetes letartóztatást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést az ügyész a vádirat benyújtásáig megszünteti, erről értesíteni köteles a kényszerintézkedést elrendelő bíróságot.3. a) A nyomozás során használható jogorvoslatra, a panaszra vonatkozó rendelkezéseket a Be 148. §-a tartalmazza. A kényszerintézkedés tárgyában hozott bírósági határozat azonban a jellege folytán eltér a nyomozó hatóság határozataitól, ezért az utóbbiak elleni jogorvoslattól eltérő szabályozás szükséges. A Be-be beiktatott 379/B. § a nyomozás során hozott bírósági határozat elleni jogorvoslat sajátos szabályozását tartalmazza. Az alapvető szabály az, hogy a bíróságnak a kényszerintézkedésre vonatkozó határozata elleni fellebbezésre a végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó rendelkezéseket (Be X. fejezet III. cím) kell alkalmazni, az ettől való eltéréseket a (2)-(6) bekezdés foglalja magában.b) A (2) bekezdés a fellebbezésre jogosultak körét a Be 356. §-a (2) bekezdésének g) pontjával összhangban határozza meg. A fellebbezés bejelentésének határidejét illetően viszont aszerint differenciál, hogy a bíróság a határozatát meghallgatáson vagy azon kívül hozta-e. A meghallgatáson jelen levők a fellebbezést a határozat kihirdetésekor jelenthetik be, a Be 269. §-ának (3) bekezdése folytán ezt nem kell kimondani. Ha a meghallgatáson a védő nem jelenik meg, a fel
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 lebbezést a meghallgatástól számított három nap alatt jelentheti be. Ez azt jelenti, hogy a védőnek nem kézbesítik a határozatot, az ő feladata, hogy a határozat tartalmával megismerkedjék, és ehhez képest éljen a fellebbezési jogával. Ellenkező esetben a védő fellebbezési jogának a gyakorlása a fellebbezés elbírálásának nem kívánatos elhúzódásához vezetne.A meghallgatáson kívül hozott határozatot a bíróság kézbesítés útján közli, és az ellen három napon belül lehet fellebbezni. A Be 243. §-ának(2) bekezdésében meghatározott nyolc napon belüli fellebbezési határidőtől a Javaslat azért tér el, mert ez a fellebbezési határidő indokolatlanul elhúzná az eljárást.c) A (3) bekezdés egyértelmű szabályt tartalmaz arra, hogy a bíróságnak az előzetes letartóztatást, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelő végzését akkor is végre kell hajtani, ha védő nem vett részt a meghallgatáson.d) Ha a bíróság az előzetes letartóztatást vagy az ideiglenes kényszergyógykezelést - akár a meghosszabbításra, illetve a felülvizsgálatra vonatkozó indítvány, akár a kényszerintézkedés megszüntetése iránti kérelem elbírálása során - megszünteti, adott esetben a nyomozás eredményességét veszélyeztetné, ha a kényszerintézkedés végrehajtását megszüntetnék, mielőtt az erre vonatkozó végzés jogerőre emelkedik. Ezért a Javaslat egyrészt kimondja, hogy ha kényszerintézkedést meghallgatáson kívül szüntették meg, a bíróság határozata addig nem hajtható végre, amíg az ügyész fellebbezésének a határideje nem járt le, másrészt az ügyész emiatt bejelentett fellebbezésének halasztó hatályt biztosít.e) A Be általános szabályai szerint az iratokat a fellebbezés elbírálására - a másodfokú bíróság területén működő ügyész útján - haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül kell felterjeszteni a másodfokú bírósághoz. A kényszerintézkedés tárgyában hozott intézkedés esetén a fellebbezés mielőbbi elbírálását kell lehetővé tenni, ezért a Javaslat kimondja, hogy a meghallgatást követően, illetőleg - meghallgatáson kívül hozott határozat esetén - ha a fellebbezési határidő valamennyi jogosultra lejárt, az iratokat haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül kell megküldeni a fellebbezés elbírálására jogosult bíróságnak. A megküldés nem az ügyész útján, hanem közvetlenül történik.f) A (6) bekezdés a fellebbezés elbírálására állapít meg sajátos hatásköri szabályokat. Ha a határozatot a helyi bíróság hozta, a fellebbezést a megyei bíróság egyesbíróként bírálja el, míg a megyei bíróság egyesbíróként hozott határozata elleni fellebbezés elbírálása a megyei bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsának hatáskörébe tartozik. Az elbírálás határideje öt nap, amelyet az iratnak a fellebbezés elbírálására jogosult bírósághoz érkezésétől kell számítani.
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A 31. §-hozAz egy évet meghaladó előzetes letartóztatásról a Legfelsőbb Bíróság rendelkezik, az erre vonatkozó határozat meghozatalának szabályait a Be 380. §-a tartalmazza.A Javaslat egyrészt a Be 380. §-ának címében kifejezésre juttatja, hogy az előzetes letartóztatásnak a Legfelsőbb Bíróság általi meghosszabbítását szabályozza, másrészt a Be 380. §-ának(1) és (3) bekezdését azzal összhangban módosítja, hogy az előzetes letartóztatás elrendelése az eljárásnak a vádirat benyújtását megelőző szakaszában a bíróság jogkörébe került, és a Be 95. §-ának módosított (1) bekezdése szerint az előzetes letartóztatásnak a Legfelsőbb Bíróság általi meghosszabbítására egy év eltelte előtt is sor kerülhet.
A 32. §-hozA Be 385. §-ának (1) bekezdése szerint a kártalanítási igényt a bíróságnál kell előterjeszteni,    törvényhely rendelkezik arról is, hogy a kártalanítási igényt melyik bíróságnál kell előterjeszteni, ha olyan ügyben kiállott előzetes letartóztatásért vagy ideiglenes kényszergyógykezelésért jár kártalanítás, amelyben a nyomozást megszüntették és így nem volt bírósági eljárás.A Javaslat úgy rendelkezik, hogy ha a nyomozást megszüntették, a kártalanítási igényt annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amely az előzetes letartóztatást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte.
A 33. §-hozA büntetőeljárásban részt vevő személyek jogainak érvényesítését segíti elő, ha az eljárás során keletkezett iratokból másolatot kaphatnak. Ez olyan részletes szabályozást igényel, amely differenciál egyrészt az eljárás különböző szakaszai között, másrészt aszerint, hogy az iratmásolatot ki kéri. Erről nem a törvényben, hanem alacsonyabb szintű jogszabályban célszerű rendelkezni. A Javaslat a Be 404. §-ának (1) bekezdésébe olyan rendelkezést iktat be, amely felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy az iratokból másolat adását a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel együttesen szabályozza.
A 34. §-hoz1. A törvény hatályba lépését a Javaslat 34. §-a differenciáltan szabályozza. Az általános szabály az, hogy az új rendelkezések 1990. január 

1-jén lépnek hatályba. Ehhez hatályon kívül helyező rendelkezések is kapcsolódnak.A Be 26. §-ának (2) bekezdése szerint a Legfelsőbb Bíróság első fokon jár el, ha a legfőbb ügyész előtte emel vádat vagy Legfelsőbb Bíróság elnöke az ügyet a Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe vonja. Ez ellentétben áll azzal a nemzetközileg elfogadott eljárási alapelvvel, hogy senki sem vonható el az ügyben illetékes bíróságtól. Ezért a Javaslat hatályon kívül helyezi a Be 26. §-ának (2) bekezdését, és ezzel összhangban a Be 20. §-ának (3) bekezdését, amely ugyancsak a Legfelsőbb Bíróság első fokon való eljárásáról rendelkezik.A Be 97. §-a (1) bekezdésének a) pontja az előzetes letartóztatottnak a védőjével való érintkezéséről rendelkezik, ez a Javaslat 4. §-a folytán tárgytalanná vált.A Be 145/A. és 153. §-a a nyomozásnak az 1987. évi IV. törvénnyel bevezetett végső határidejét szabályozza. Minthogy a Javaslat 16. §-a meghatározza a nyomozás határidejét, és szabályozza annak meghosszabbítását, a Be ezzel ellentétes rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.A Be 337. §-a szerint a katonai büntetőeljárásban védőként csak olyan ügyvéd járhat el, akit az igazságügyminiszter a 404. § (1) bekezdéséneka) pontjában kapott felhatalmazás alapján ösz- szeállított jegyzékbe felvett. Ez azonban korlátozza a szabad védőválasztás jogát és gyakorlati szempontból sem szükséges. A katonai bíróságok által elbírált bűncselekmények többsége ugyanis nem katonai bűncselekmény, a súlyosabb megítélésű cselekmények tényállása sem bonyolult, így a védő katonai ismeretek hiányában is megfelelően tudja képviselni a terhelt érdekeit. Az ügyvéd pedig az ügyvédi titoktartás kötelezettsége folytán kötelezett az eljárás során tudomására jutott államtitok és szolgálati titok tekintetében a titoktartásra. Ezért indokolt a Be 337. §-ának és 404. §-a (1) bekezdése a) pontjának a hatályon kívül helyezése.2. A Javaslatnak a katonai büntetőeljárás hatályára, a nyomozásra illetékes parancsnokoknak, valamint a katonai nyomozó hatóságok hatáskörének megállapítására, továbbá a Btk. 125. §-a alapján fegyelmi fenyítés alkalmazására vonatkozó rendelkezései (25., 26. és 28. §) jelentősebb előkészítő, szervező munkát igényelnek. Ezeknek a rendelkezéseknek a hatályba lépését a Javaslat 1990. március 1-jében határozza meg, ezáltal biztosítva az új szabályozás zökkenőmentes gyakorlati alkalmazását.
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1989. évi XXIX. törvény

a ki- és bevándorlásról

Az Országgyűlés a ki- és bevándorlással kapcsolatos emberi jogok érvényesülése érdekében - az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával összhangban - a következő törvényt alkotja. Alapvető rendelkezések 1. § (1) A magyar állampolgár alapvető joga,hogy lakóhelyét szabadon megválassza, Magyarországról kivándoroljon és oda visszatérjen. E jogok csak kivételesen az e törvényben meghatározott esetekben korlátozhatók, és gyakorlásuk az e törvényben előírtakon, valamint az e törvénnyel egyidejűleg hatályba lépő külön törvényben meghatározott mértékű illetéken kívül további anyagi feltételhez nem köthető.(2) A külföldi engedéllyel vándorolhat be. A törvény alkalmazásában külföldi az, aki nem magyar állompolgár. Kivándorlás2. § (1) A kivándorlási szándékot formanyomtatványon, személyesen kell bejelenteni az elbírálásra jogosult szervnél, illetve külföldön a magyar külképviseleten. Kiskorú ügyében csak a törvényes képviselője járhat el.(2) A kivándorlási szándék bejelentéséhez mellékelni kell:a) a nyilatkozatot arról, hogy a kivándorlónak van-e köztartozása,b) a honvédelmi miniszter hozzájárulását a katonai szolgálatot teljesítő hadköteles esetében,c) a bírósági határozatot vagy a gyámhatóság szülői jognyilatkozatot jóváhagyó határozatát cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében, kivéve ha a kiskorú mindkét szülőjével vándorol ki,d) a gyámhatóság hozzájárulását, ha a kivándorlónak cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes gyermeke vagy örökbefogadottja marad itthon.(3) Ha a kivándorlásnak törvényi akadálya nincs, erről a bejelentő írásban értesítést kap.(4) A kivándorlás törvényi akadályát és a korlátozás időtartamát határozatban kell közölni.3. § (1) A kivándorlási jogosultságot az útlevélbe kell bejegyezni.(2) A bejegyzés feltételei:a) érvényes útlevél,b) lakcímkijelentés,c) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság igazolása a személyi igazolvány átadásáról,
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d) hadköteles esetén a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság igazolása arról, hogy a hadköteles a kivándorlási szándékát bejelentette,e) az illetékes tanács, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a társadalombiztosítási igazgatási szerv harminc napnál nem régebbi igazolása arról, hogy nincs tartozása, vagy fennálló tartozásának megfizetését arra alkalmas módon biztosította.(3) Nem lehet a kivándorlási jogosultságot bejegyezni, ha a kivándorlásnak törvényi akadálya van, illetőleg a bejegyzett jogosultságot vissza kell vonni, ha a kivándorlásnak időközben törvényi akadálya keletkezett.(4) A kivándorlási jogosultság bejegyzésének megtagadását, illetve a bejegyzett jogosultság visszavonását határozatban kell közölni.4. § (1) Nem vándorolhat ki:a) a büntetőeljárás befejezéséig az, akivel szemben olyan szándékosan elkövetett bűncselemény miatt van büntetőeljárás folyamatban, amelyre a törvény háromévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel,b) a büntetésének letöltéséig, illetve a végrehajthatósága megszűnéséig az, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték,c) az, akinek köztartozása van - adó, társadalombiztosítási járulék -, amíg azt nem fizette ki vagy a megfizetését nem biztosította,d) a katonai szolgálatot teljesítő hadköteles, akinek e célból a külföldre távozásához a honvédelmi miniszter nem járult hozzá,e) az a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, akinek e célból a külföldre távozásához a bíróság nem járult hozzá vagy a gyámhatóság a szülői jognyilatkozatot nem hagyta jóvá, kivéve, ha a kiskorú mindkét szülőjével vándorol ki,f) az, aki itthon maradó cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes gyermeke vagy örökbefogadottja tartásáról megfelelően nem gondoskodott.(2) Nem vándorolhat ki az sem, aki olyan államtitok birtokában van, amelynek védelméhez különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fűződik. Ez a korlátozás az államtitok birtoklása megszűnésétől számított három évig tartható fenn. A kivándorlásban emiatt korlátozott a határozat közlését követően kérheti a különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fennállásának felülvizsgálatát a titok minősítőjétől.Hazatérés5. § (1) E törvény biztosítja minden külföldön élő magyar állampolgárnak azt a jogát, hogy bármikor hazatérhessen. Ez a jog nem korlátozható.



11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 149(2) Aki érvényes magyar útlevéllel nem rendelkezik és haza kíván térni, ehhez útlevelet a magyar külképviseleten igényelhet. Ha a külföldre utazásról és az útlevélről szóló törvény szerint részére útlevél nem adható, akkor őt hazatérési igazolvánnyal kell ellátni.(3) A külföldről hazatért magyar állampolgárnak a szükséges okmányok beszerzése érdekében hazatérését követő harminc napon belül jelentkeznie kell a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon.Bevándorlás6. § (1) A bevándorlás iránti kérelmet formanyomtatványon, személyesen, a külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseletnél kell benyújtani. Ha a külföldi érvényes tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodik, kérelmét a jövőbeni állandó lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságon is benyújthatja. A bevándorlással kapcsolatos eljárásért a külön törvényben meghatározott illetéket kell fizetni.(2) A kérelmet kilencven napon belül kell elbírálni.(3) Ha a bevándorlásnak törvényi akadálya nincs, a kérelmező a bevándorlás engedélyezéséről a külképviseleten keresztül, ha Magyarországon tartózkodik, közvetlenül kap értesítést.(4) A bevándorlás törvényi akadályát határozatban kell közölni.(5) A bevándorló az e célból kiadott vízummal utazhat be az országba.7. § (1) Nem vándorolhat be az a külföldia) akinek a letelepedése az állam biztonságát, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt, valamint mások jogait és szabadságát sérti.b) aki súlyos bűncselekményt követett el, illetve bűnöző életmódot folytat.(2) Megtagadható a bevándorlási engedély attól a külfölditőla) akinek magyarországi megélhetése és lakása nem biztosított,b) akit Magyarországról kiutasítottak,c) akinek a magyar társadalomba való beilleszkedése nem várható.8. § A bevándorolt külföldit állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal kell ellátni, amelyért külön törvényben meghatározott illetéket kell fizetni.9. § (1) bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány visszavonhatóa) a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben.

b) ha a külföldi a bevándorlási kérelmében, az elbírálás szempontjából lényeges tényt vagy körülményt elhallgatott, ezekre vonatkozóan valótlan adatot közölt.(2) A bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány visszavonását határozatban kell közölni.(3) Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány visszavonásának nincs helye abban az esetben, ha a közegészségügyet sértő állapot a külföldi magyarországi bevándorlása után következett be.10. § Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező végleges külföldre utazásának feltételeire a 2., 3. és a 4. §-ban foglaltak az irányadók. Jogorvoslat11. § (1) A kivándorlást, a bevándorlást elutasító, továbbá a kivándorlási jogosultság bejegyzését, a bevándorlási engedélyt, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolványt visz- szavonó határozat ellen fellebbezésnek van helye.(2) A másodfokú államigazgatási határozat közlésétől számított harminc napon belül a kérelmező kérheti annak bírósági felülvizsgálatát.(3) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, nem peres eljárásban, népi ülnökök közreműködésével, szükség esetén a felek meghallgatásával határoz. Ha a kérelemnek helyt ad, hatályon kívül helyezi az államigazgatási szerv határozatát, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A bíróság a döntésről a kérelmezőt és az államigazgatási szervet egyidejűleg értesíti. A bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak. Záró rendelkezés12. § Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint a külföldre utazásról és az útlevélről, illetőleg a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.13. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben megállapítsa:a) a kivándorlási, hazatérési és a bevándorlási ügyekben eljáró szerveket, az eljárás rendjét,b) az e törvény szerinti formanyomtatványok tartalmi előírásait és mellékleteit,c) a külügyminiszterrel egyetértésben a külképviseletek kivándorlással, hazatéréssel és bevándorlással kapcsolatos feladatait.14. § Ez a törvény 1990. január hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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150 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. tvr. 7. §-a és8. §-ának (2) bekezdése, a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. tvr. végrehajtására kiadott 7/1982. (VIII. 26.) BM rendelet 14., 15. és a 16. §-ai, valamint mellékletének9. és 13-16. pontjai.
dr. Szűrös Mátyás s. k., az Országgyűlés elnöke

Tomán Károlyné s. k., Balogh László s. k.,az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
INDOKOLÁS

a ki- és bevándorlásról szóló törvényjavaslathozÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány), amelyet az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet hirdetett ki, a mozgásszabadságot, ezzel összefüggésben a kivándorlást és a hazatérést olyan alapvető emberi jognak tekinti, amelyet az egyes államok jogalkotásában csak törvényben lehet korlátozni.Jogrendszerünk e kérdéseket szabályozó normái azonban nincsenek megfelelően összehangolva az Egyezségokmány szabályaival, a korlátozó rendelkezések köre szélesebb a megengedhetőnél és törvénynél alacsonyabb szintű jogforrásokban jelenik meg. Ez számos problémát okoz az állam és az állampolgár kapcsolatában, de zavaróan hat a Magyar Állam nemzetközi kapcsolataiban is. Sürgető igénnyel vetődik fel tehát a törvényi szintű szabályozás megvalósítása, nemzetközi jogi és belső jogi kötelezettségeink összehangolása.A külföldiek letelepedését (bevándorlását) a hatályos jogszabályok családegyesítés vagy más méltányolható okból eddig is lehetővé tették. Az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás alapvetően összhangban volt az Egyezségokmányban megfogalmazott elvekkel. Indokolt azonban a bevándorlás szabályainak korszerűsítése. A Javaslat a bevándorlás lehetőségét nemzeti érdekeink védelmével és a nemzetközi gyakorlattal összhangban szabályozza. RÉSZLETES INDOKOLÁSAlapvető rendelkezések1. §-hozAz Egyezségokmánnyal összhangban a Javaslat a kivándorlás és hazatérés jogának szabad gyakorlását, illetve e jog kivételesen, az e törvényben történő korlátozásának a lehetőségét mondja ki. Mivel a kivándorlás alapvető emberi jog, nem engedhető meg, hogy e Javaslatban meghatározottakon túl azt más jogszabály egyéb - esetleg anyagi feltételekkel - korlátozza. Ezért a külön törvényben megállapított mértékű illetéken kívül, további anyagi feltételek kikötését kizárja.A magyar állampolgár kivándorlásával és hazatérésével ellentétben a Javaslat a külföldi részére 

nem biztosítja alapvető jogként a bevándorlás lehetőségét, hanem azt engedélyhez köti. A külföldi fogalmának törvényi meghatározásából következik, hogy a bevándorlási szabály csak arra alkalmazható, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal. Külföldinek kell tekinteni tehát a hontalant is. Kivándorlás2. §-hozA kivándorlás alanyi jogon illeti meg a magyar állampolgárt, így a hatályos szabályozással ellentétben azt nem kérelmezni, hanem csak bejelenteni kell. A Javaslat a bejelentést személyes megjelenéshez köti, amelynek célja a személyazonosítás.A kivándorlási szándék bejelentésének mellékleteit más, magas szintű jogszabályok rendelkezéseivel összhangban határozza meg. Így mellékelni kell a köztartozásra vonatkozó nyilatkozatot, katonai szolgálatot teljesítő hadköteles esetében a honvédelmi miniszter hozzájárulását, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy kivándorlásakor, illetőleg itthonmaradá- sakor a bíróság határozatát vagy a gyámhatóság jóváhagyását.Amennyiben a kivándorlásnak törvényi akadálya van, ezt az államigazgatási eljárás általános szabályainak megfelelően, határozatban kell közölni. Ha ilyen akadály nincs, a bejelentő a kivándorlásával összefüggő ügyei intézése érdekében írásbeli értesítést kap.3. §-hozMivel a kivándorló külföldön való letelepedés céljából hagyja el az országot, a társadalom és a saját érdeke is megkívánja, hogy jogviszonyait ennek megfelelően rendezze. A Javaslat ezért tartalmazza a kivándorlási jogosultság bejegyzésének valamennyi feltételét, amelyeket a kivándorolni szándékozónak együttesen kell teljesítenie.A kivándorlási szándék bejelentése és a jogosultság bejegyzése, valamint a bejegyzés és a célország bevándorlási engedélyének megszerzése között adott esetben hosszabb idő telhet el, amely alatt a kivándorlást kizáró ok keletkezhet. Erre tekintettel a Javaslat lehetővé teszi a kivándor- lási jogosultság bejegyzésének megtagadását, illetőleg visszavonását, amelyet határozatban kell közölni. 4. §-hozA Javaslat a kivándorlás törvényi akadályait és a korlátozás időtartamát a legalapvetőbb társadalmi és egyéni érdekek védelmében az Egyezségokmánnyal összhangban határozza meg.Így a szabadságvesztés büntetését még le nem töltött, továbbá súlyos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás alatt álló személy kivándorlását tiltja. Nem teszi lehetővé annak a kivándorlását sem, aki a köztartozását nem fizette meg, vagy azt arra alkalmas módon nem biztosította (pl.: külföldről valutában történő teljesítésre való kötelezettségvállalással).
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A haza védelme minden magyar állampolgár alkotmányban rögzített kötelezettsége. Ezért a honvédelmi érdekeket szem előtt tartva nem vándorolhat ki az a katonai szolgálatot teljesítő hadköteles, aki nem kapta meg ehhez a honvédelmi miniszter hozzájárulását.A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek érdekének védelme megkívánja, hogy a bíróság vagy a gyámhatóság határozata alapján megakadályozható legyen a kivándorlás, ha az az érdekeiket sérti.A Javaslat az Egyezségokmánnyal összhangban nem teszi lehetővé annak a kivándorlását sem, aki olyan államtitok birtokában van, amelynek védelméhez különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fűződik. Ez a korlátozás azonban csak meghatározott ideig tartható fenn. Garanciális jelentősége van annak, hogy biztosított a különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fennállása felülvizsgálatának lehetősége.Hazatérés5. §-hozAz Egyezségokmány szerint senkit sem lehet megfosztani attól a jogától, hogy saját hazájába visszatérhessen.A Javaslat ezzel összhangban úgy rendelkezik, hogy a külföldön élő magyar állampolgár érvényes magyar útlevelével külön engedély nélkül, bármikor hazatérhet. Ez a joga nem korlátozható. Aki hazatéréshez érvényes útlevéllel nem rendelkezik, erre vonatkozó igényét a külképviseleten jelentheti be.Ha az útlevél kiadása törvényi akadályba ütközik, a Javaslat szerint ez esetben is lehetővé válik a hazatérés, mivel a külképviselet hazatérési igazolvánnyal látja el az ilyen magyar állampolgárokat.A hazatért magyar állampolgár helyzetének rendezése, így személyi igazolvánnyal és egyéb igazolásokkal való ellátása érdekében a Javaslat harminc napon belüli jelentkezési kötelezettséget ír elő. Bevándorlás6. §-hozAz alapvető rendelkezések szerint a bevándorlás engedélyhez kötött. Az eljárás megindítását 

a bevándorlási kérelem előterjesztésével a külföldi kezdeményezheti. A személyes benyújtás a személyazonosítás szempontjából szükséges.Általános szabályként a kérelmet a külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten kell benyújtani, ugyanakkor indokolt biztosítani a kérelem magyarországi benyújtásának lehetőségét is.A kérelem körültekintő elbírálására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott harminc nap nem elegen

dő, ezért a Javaslat erre kilencven napot biztosít. Ez megfelel a nemzetközi gyakorlatnak.A külföldi bevándorlása a Javaslat szerint akkor engedélyezhető, ha annak az e törvényben meghatározott akadálya nincs. Ez esetben a döntésről a kérelmező írásban értesítést kap. A bevándorlási kérelem elutasítását határozatban kell közölni, amelynek tartalmaznia kell az elutasítás törvényi alapját és indokát.A Javaslat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a letelepedési célú beutazást vízumhoz köti. Az ilyen beutazásokra a vízummentességi egyezmények sem vonatkoznak. Az érvényes bevándorlási engedély alapján a vízumot az illetékes magyar külképviselet állítja ki. Nincs szükség a vízum felvételére abban az esetben, ha a külföldi bevándorlás iránti kérelmét Magyarországon nyújtotta be és azt engedélyezték.7. §-hozA bevándorlás törvényi akadályai alapvetően összhangban vannak az Egyezségokmányban megfogalmazott korlátozásokkal, valamint hazánk társadalmi, gazdasági érdekeivel. A Javaslat egyrészt megállapítja az abszolút kizáró okokat. Ezek bármelyikének fennállása esetén a kérelmet el kell utasítani. Az Egyezségokmány szó szerinti szövegét átvéve nem teszi lehetővé annak a bevándorlását, akinek a letelepedése alapvető érdekeket sértene. Külön is kiemeli a Javaslat a súlyos bűncselekményt elkövetőket, illetőleg a bűnöző életmódot folytatókat, tekintettel kiemelkedő társadalomra veszélyességükre.A bevándorlás kategorikus akadályai mellett a Javaslat olyan korlátozó rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek esetében az elbíráló szervet mérlegelési jog illeti meg.Társadalmi, gazdasági érdekeinkkel nem áll összhangban az olyan külföldiek bevándorlása, akiknek a megélhetése, lakása nem biztosított. Ugyanakkor a Javaslat engedélyezhetővé teszi az olyan személyek kérelmét, akiknek a megélhetési vagy lakáslehetőségei átmenetileg az átlagos magyarországi szintet ugyan nem érik el, de bevándorlásukat pl.: családegyesítés vagy más méltányolható okok indokolják. A külföldi kiutasítása az állam- és közbiztonság érdekének sérelme esetén alkalmazható. A Javaslat azonban emberiességi szempontokat figyelembe véve lehetőséget biztosít, hogy egyéni mérlegelés alapján a korábban kiutasított külföldi bevándorlási engedélyt kaphasson.A Javaslat szerint megtagadható a bevándorlási engedély attól a külfölditől, akinek a társadalmunkba való beilleszkedése nem várható. Ezt a döntést megalapozhatja pl.: a kérelmező teljes iskolázatlansága, szakképzetlensége, továbbá a magyar nyelv, a magyar hagyományok és szokások ismeretének hiánya vagy ha a külföldi életvitele, a magyar társadalom demokratizmusával ellentétes nézetei és az engedélyezést méltányolható körülmények nem indokolják.
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152 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám8. §-hozA Javaslat szerinti személyi igazolvány a külföldit állandó itt-tartózkodásra jogosítja és a személyi adatait tartalmazza.
9. §-hozA Javaslatnak megfelelően a bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány a bevándorlást kizáró ok felmerülése esetén vonható vissza. A kiadott engedély visszavonható attól is, aki az eljáró szervet szándékosan félrevezette.A bevándorolt külföldit méltánytalan hátrány érné, ha egészségének megromlása miatt kerülne sor a személyi igazolvány visszavonására, ezért a Javaslat ezt kizárja.Az államigazgatási eljárás általános szabályainak megfelelően határozatban kell közölni a bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány visszavonását és indokát. 10. §-hozA bevándorolt külföldit egyes politikai jogok kivételével azonos jogok illetik meg, mint a magyar állampolgárt. Ezért a Javaslat az ország végleges elhagyásának feltételeire a magyar állampolgár kivándorlására vonatkozó szabályok alkalmazását tekinti irányadónak.

11. §-hozA Javaslat a fellebbezési jogosultságot az államigazgatási eljárás általános szabályainak megfelelően rögzíti. A korábbi szabályozástól eltérően a másodfokú államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé az Egyezségokmány által megkívántak szerint. A bírósági jogorvoslatnak törvényességi garanciális jelentősége van az alapvető polgári jogok érvényesülésében, a jogállamiság megteremtésének folyamatában.
Záró rendelkezés12-15. §-hozA Javaslat előírja, hogy a benne nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint a külföldre utazásról és az útlevélről, illetőleg a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló jogszabályok az irányadók. Továbbá felhatalmazó, a Javaslatot hatályba léptető és jogszabályokat hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

1989. évi XXX. törvény
a munkásőrség megszüntetéséről*

* A törvényt az Országgyűlés 1989. október 20-ai ülésén fogadta el.

A munkásőrség tagjai több, mint három évtizeden át becsülettel látták el önként vállalt szolgálatukat. A társadalomban bekövetkezett változások azonban ma már nem indokolják ennek a fegyveres testületnek a fenntartását. Ezért a többpártrendszerű demokratikus jogállamba történő békés átmenet nemzeti ügyétől vezérelve, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:1. § A munkásőrség megszűnik.2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a munkásőrségről szóló 1957. évi 13. törvényerejű rendelet, valamint a 49/1978. (X. 19.) MT rendelet hatályát veszti.(2) E törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Ennek során 1989. december 31-éig intézkedik a munkásőrség hivatásos és polgári állománya helyzetének rendezéséről, haditechnikai eszközeinek a Magyar Néphadsereg részére történő átadásáról, egyéb vagyona megfelelő hasznosításáról, a honvédelmi miniszter útján pedig intézkedik, hogy eddig - a hátország védelme keretében - a munkásőrségre háruló területvédelmi feladatokat a Magyar Néphadsereg lássa el.
Dr. Szűrös Mátyás s. k., az Országgyűlés elnöke

Rujsz Lászlóné s. k., Dr. Karvalits Ferenc s. k., az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
INDOKOLÁS

a munkásőrség megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslathozA munkásőrség 1957 februárjában alakult meg és fegyveres testületként működött. A megalakulása óta eltelt időszakban a szervezését kiváltó okok megszűntek. Napjainkban folyamatban van a politikai intézményrendszer átalakítása, a demokratikus jogállam kiépítése. Mindezek alapján már nem indokolt a munkásőrség fenntartása. Ezért a Javaslat 1. §-a a munkásőrség megszűnését mondja ki.A Javaslat 2. §-a a törvény hatálybalépésével és végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Felhívja a Minisztertanácsot, hogy a munkásőrség megszűnésével egyidejűleg intézkedjen a hivatásos és polgári állomány, valamint a testület haditechnikai eszközei és vagyoni helyzetének rendezéséről. A munkásőrség a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján közreműködik a hátország védelmében. Ennek keretében - szükség esetén - területvédelmi feladatokat teljesít. A megszűnése miatt a jövőben az eddig a munkásőrségre háruló feladatokat a Magyar Néphadseregnek kell ellátnia.
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1989. évi XXXV. törvény

a köztársasági elnök választásáról*

* A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 20-ai ülésén fogadta el.

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 37. §-ának (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök első alkalommal történő választására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.1. § (1) Köztársasági elnököt - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek jelölhetnek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: pártok). Két vagy több párt közösen is jelölhet.(2) A jelöléshez legalább ötvenezer választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás szükséges. Az ajánlóív mintáját e törvény melléklete tartalmazza.(3) A jelölést az ajánló aláírásokkal együtt az Országos Választási Bizottságnál kell benyújtani.(4) A jelöléshez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogya) választójoga van,b) a jelölést elfogadja,c) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a köztársasági elnöki megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond.(5) Az Országos Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölést nyilvántartásba vesz.2. § (1) Köztársasági elnök az a jelölt lesz, aki az első választási fordulóban megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a kétharmada szavazott.(2) Második választási fordulót kell tartani, ha az első választási fordulóban a választópolgároknak több mint a kétharmada nem szavazott, vagy több mint a kétharmada szavazott ugyan, de 

egyik jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét. A második választási fordulóban az a jelölt indulhat, aki az első választási fordulóban az érvényes szavazatok legalább tizenöt százalékát megszerezte. Köztársasági elnök az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a fele szavazott.(3) Ha a második választási fordulóban sem választottak köztársasági elnököt, az Országgyűlés új választásokat tűz ki.3. § A szavazólap - ábécé sorrendben - tartalmazza a jelöltek nevét és az őket jelölő pártok megnevezését, illetőleg a független jelölés tényét.4. § A jelöltekre - az illetékes helyi tanács végrehajtó bizottsága titkárának igazolásával - szavazhat az a választópolgár is, aki állandó lakóhelyétől a választás napján távol van.5. § (1) A területi választási bizottsága) dönt a választás előkészítésével kapcsolatos, valamint a szavazatszedő bizottság határozata elleni kifogásról,b) közreműködik a szavazás eredményének ösz- szesítésében.(2) A választás eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg és átadja a köztársasági elnök megbízólevelét.6. § (1) A köztársasági elnök választására az e törvény 1-5. §-ában foglalt eltérésekkel az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.(2) A köztársasági elnök választására az Országgyűlés az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben meghatározottaktól eltérő határidőket, határnapokat állapíthat meg.(3) A köztársasági elnök választását az Országgyűlés tűzi ki.7. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szűrös Mátyás s. k., Dr. Fodor István s. k., a Köztársaság ideiglenes az Országgyűlés megbízott elnöke elnökeMELLÉKLETAjánlóív az 1. § (2) bekezdéséhez

AJÁNLÓÍV
köztársasági elnök jelöléséhezAz ajánlóív minden oldala a következőket tartalmazza:Az 19.............. évi ................................... hónap .............. napra kitűzött köztársaságielnök-választásra............................................. (név) jelölését támogatom.Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem. Tudomásom van róla, hogy aláírásommal csak egy jelöltet támogathatok.Sorszám Olvasható név Saját kezű aláírás ' Állandó lakcím Személyi szám1....................................................................................................................................................................... .....................................................2..................................................................................................................................................................................................................................3............................................................................................................................ ....................................................................................................

50.........................  .7............................................ .......az aláírást gyűjtő neve, saját kezű aláírása, állandó lakcíme, személyi száma
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INDOKOLÁS

a köztársasági elnök választásáról szóló 
törvényjavaslathoz1. §-hozA javaslat mind az önszerveződő választópolgárok. mind a pártok számára lehetővé teszi, hogy köztársasági elnököt jelöljenek. Egyetlen jogi feltételként 50 000 támogató aláírás összegyűjtését írja elő a jelöléshez. Eltérően az országgyűlési képviselők jelölésétől, ajánlóíveken kell összegyűjteni az aláírásokat.A javaslat nem tartalmaz rendelkezést arra, hogy ki választható köztársasági elnökké. Ennek feltételeit részben az Alkotmány (a korhatár tekintetében), részben az országgyűlési képviselők választásról szóló törvény (választhatóság általános szabályai tekintetében) tartalmazza. Így nem választható köztársasági elnökké, aki nem töltötte be 35. életévét, illetve nincs állandó lakóhelye Magyarországon.2. §-hozA javaslat szerint a köztársasági elnök megválasztásához nagyobb részvételi és szavazati arány szükséges, mint az országgyűlési képviselők választásánál. A legitim köztársasági elnök társadalmi súlyához mérten indokolt a támogatottság nagyobb mértékét előírni.Ugyanakkor napjainkban - stabilizációs szerepköre miatt - komoly érdek fűződik ahhoz, hogy eredményes legyen a köztársaságielnök-vá- lasztás. Ezért, amennyiben az első forduló eredménytelen, a második választási fordulóban a legtöbb szavazatot elért jelölt lesz köztársasági elnök, feltéve, hogy a választójogosultaknak több mint a fele szavazott.4. §-hozMinthogy a köztársasági elnök választásánál az egész ország egy választókerületnek tekinthető, az igazolással történő szavazásnak nincsenek helyi kötöttségei, az ország területén bárhol tartózkodó választójogosult - igazolással - szavazhat.5. §-hozA köztársasági elnök választásánál a szavazatszámláló bizottság, továbbá területi (megyei, fővárosi) és országos szinten működik választási bizottság. Értelemszerű tehát, hogy a területi választási bizottság látja el azokat a feladatokat, amelyek egyébként az országgyűlési képviselők választásánál az egyéni választókerület választási bizottságainak a hatáskörébe tartoznak.

6. §-hozA szabályozásnál az az elv érvényesül, hogy csak a speciális, a köztársaságielnök-választásra vonatkozó, eltérő szabályokat tartalmazza a tervezet, egyebekben az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Felhatalmazást tartalmaz a javaslat arra, hogy az Országgyűlés a képviselők választásáról szóló törvényben megállapított határidőktől eltérjen.
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1989. évi XXXVI. törvény
az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések 

orvoslásáról*Az Országgyűlés kegyelettel megemlékezve mindazokról, akik az 1956-os nemzeti tragédia során hazánk társadalmi átalakulása és függetlensége érdekében felléptek, és ezért politikai megtorlás áldozatául estek, a következő törvényt alkotja:1. § Az 1956. október 23. és 1963. április 4. között, a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmény, valamint az ezzel bűnhalmazatban - harci cselekmények során - elkövetett emberölés, rablás, közveszélyokozás vagy személy elleni erőszak miatti elítélések semmisnek tekintendők.2. § A Legfelsőbb Bíróság - a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére - semmisnek nyilváníthatja az 1. §-ban meghatározott időhatáron belül, a népfelkeléssel összefüggésben méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti elítélést.3. § Az elítélt vagy hozzátartozója kérheti a Legfelsőbb Bíróságtól az 1. §-ban meghatározott időhatáron kívüli, de az említett időszak eseményeivel kapcsolatos politikai vagy méltányolható körülmények között elkövetett más bűncselekmény miatti elítélésnek a semmisé nyilvánítását.4. § Az Országgyűlés felhívja a Minisztertanácsot, hogy gondoskodjék a semmisnek tekintendő elítéléssel érintett, valamint a közbiztonsági őrizetben fogva tartott (1956. évi 31. tvr.) személyek munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről.5. § (1) A törvény alkalmazásában politikai bűncselekményben a Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) I-III. Fejezetében - a 40. pont kivételével -, a Katonai Büntető Törvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény (Ktbtk) 29-35. és 40-41. §- ában, a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény IX. Fejezetében - a 131. § kivételével - és a 312- 313., 316., valamint 320. §-ában, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény X. Fejezetében - a 147. § kivételével - és 343., 352-353., valamint 357. §-ában meghatározott bűncselekményeket kell érteni.(2) A 1. §-ban felsorolt köztörvényes bűncselekmények az emberölésnek a BHÖ 349. és 351- 352. pontjában, a Ktbtk 58. és 67. §-ában, az 1961. évi V. törvény 253. §-a (1)-(2) bekezdésében, a 318. §-a (3)-(4) bekezdésében, az 1978. évi IV. törvény 166. §-a (1)-(2) bekezdésében és 355. §-a(4)-(6) bekezdésében, a rablásnak a BHÖ 433- 434. pontjában, az 1961. évi V. törvény 299. §-* A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 20-ai ülésén fogadta el.



11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 155ában és az 1978. évi IV. törvény 321. §-ában, a közveszélyokozásának a BHÖ 162-164. és 233. pontjában, az 1961. évi V. törvény 190. §-ának (1)-(2) bekezdésében, valamint az 1978. évi IV. törvény 259. §-a (1)-(3) és (5) bekezdésében meghatározott esetei, valamint a személy elleni erőszakkal elkövetett szándékos bűncselekmények.6. § (1) Az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére az első fokon eljárt bíróság igazolja, hogy az elítélést a törvény alapján semmisnek kell tekinteni.(2) Ha a bíróság az igazolást megtagadja, a határozat ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezésre a büntetőeljárásról szóló 1973. éviI. törvénynek a végzés ellen fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályait (X. fejezet II. Cím) kell alkalmazni.7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. .
Dr. Szűrös Mátyás s. k., Dr. Fodor István s. k., a Köztársaság ideiglenes az Országgyűlés megbízott elnöke elnöke

INDOKOLÁSaz 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések 
orvoslásáról szóló törvényjavaslathozÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA hazánkban megindult politikai átalakulás során megkezdődött az átmenet a parlamentáris demokráciára épülő jogállam felé. A demokratikus társadalmi és politikai viszonyok kialakulásának akadályait részben sikerült már felszámolni. Az 1956-os események valósághű, mai értékrendünk szerinti értékelése, és ennek magasszintű jogszabályban való kinyilatkoztatása az egyik állomás a közmegegyezés és társadalmi megbékéléshez vezető úton.Meg kell emlékezni mindazokról, akik az 1956- os népfelkelés során a társadalmi átalakulás és függetlenség érdekében felléptek, és jóvátételt kell szolgáltatni a megtorlások áldozatainak. Nem megbocsátástól vezérelt gesztusértékű elhatározásról van szó, hanem annak a kinyilvánításáról, hogy a politikai bűncselekmények miatti elítéléseknek nem volt jogalapjuk. Az 1956-os népfelkelés résztvevői, a nemzet boldogulása érdekében, a diktatórikus felfogású és módszerű sztálinista politikát kívánták felváltani a demokratikus, nemzeti arculatú szocializmus gyakorlatával. Az e politikai felfogásnak megfelelő magatartás ezért nem minősülhet bűncselekménynek.Az 1956-os népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmények egyedi felülvizsgálata nem lehetséges. A megtorlás áldozatainak rehabilitálása kiemelkedő politikai jelentőségű, indokolt ezért, hogy erről az Országgyűlés törvényt alkosson.

RÉSZLETES INDOKOLÁSAz 1. §-hozA Javaslat 1. §-a a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmények, valamint az ezzel bűnhalmazatban - harci cselekmények során - elkövetett súlyos köztörvényes bűncselekmények semmisnek tekintéséről rendelkezik. A hatalmi ágak szétválasztásának követelményére tekintettel nem lenne helyes a korabeli elítéléseket a büntető eljárási jog kategóriái szerint minősíteni. A megalapozatlan és törvénysértő ítéletet a bíróság eljárásjogi értelemben megsemmisíti, azaz hatályon kívül helyezi. Az Országgyűlés azonban nem a bíróság jogkörébe jár el, és nem az elítélések megalapozottságát és törvényességét vizsgálja. A semmisnek tekintés az elítélt jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását jelenti.A Javaslat meghatározza azt az időtartamot, amelyen belül elkövetett bűncselekmények semmissége a törvény erejénél fogva következik be. A semmisség megállapításánál az elkövetés időpontja az irányadó. A törvény által kinyilvánított semmisség az 1956. október 23. és 1963. április 4. között elkövetett cselekményekre vonatkozik. Ezeknek a cselekményeknek a népfelkeléssel való összefüggése általában nyilvánvaló, egyéni mérlegelést nem igényel. Az 1963. április 4. alkalmából meghirdetett általános közkegyelem (1963. évi 4. tvr.) a politikai konszolidáció kezdetét jelentette. Az ezt követően elkövetett politikai bűncselekmények esetén már csak egyéni felülvizsgálat során dönthető el, hogy a cselekmény összefüggésben volt-e még a népfelkeléssel.A politikai bűncselekmény fogalmát az 5. § (1) bekezdése határozza meg. A politikai bűncselekmény akkor van összefüggésben a népfelkeléssel, ha azt a népfelkelés során, vagy ezt követően, a népfelkelés egyes eseményeihez, illetve a résztvevőkkel szembeni megtorlásokhoz kapcsolódóan követték el.A népfelkelés során harci cselekményekre is sor került. A harci cselekmények általában személy vagy dolog elleni erőszakban nyilvánultak meg. A korabeli ítélkezési gyakorlat szerint azt, aki a harci cselekményben részt vett, a politikai bűncselekménnyel bűnhalmazatban, más súlyos megítélésű bűncselekmény - emberölés, rablás, közveszélyokozás, személy elleni erőszak - miatt is felelősségre vonták. A harci helyzetben elkövetett cselekményt azonban nem lehet a békés életkörülmények magatartási szabályai szerint értékelni; az erőszak a harci cselekmények szükségképpeni velejárója. E cselekmények elkövetőinek megítélése nem lehet más, mint azoké, akik az eseményeket irányították és szervezték, de a harci cselekményekben tevőlegesen nem vettek részt. A Javaslat ezért egyértelműen kimondja, hogy a törvény általi semmissé nyilvánítás az e bűncselekmények miatti elítélésekre is kiterjed, ha azok  a politikai bűncselekménnyel bűnhalmazatban  vannak.
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156 - 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. számA 2. §-hozA törvény hatálya nem terjed ki azokra az elítélésekre, amelyekre általában a politikai bűncselekménnyel bűnhalmazatban, de nem harci cselekmény során elkövetett köztörvényes bűncselekmények miatt került sor. E bűncselekmények megítélése a mai értékrendünk szerint sem egységes. Ha a cselekményt a népfelkelés eseményeivel összefüggésben, annak sikerét elősegítendő követték el, a társadalom igazságérzete megkívánja, hogy az elítélés semmissé nyilvánítására sor kerülhessen. A Javaslat az egyéni felülvizsgálat lehetőségének biztosításával teremt erre lehetőséget.Az egyéni felülvizsgálatot országosan is azonos szempontok alapján kell elvégezni. A Javaslat ezért az erre irányuló eljárás lefolytatását a Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe utalja. Az eljárás a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt és hozzátartozója kérelmére indul. Az indítvány, illetőleg a kérelem előterjesztése esetén a Legfelsőbb Bíróság köteles eljárni.Az eljárás során a Legfelsőbb Bíróság nem az ítélet megalapozottságát és törvényességét vizsgálja, hanem azt, hogy a bűncselekményt a népfelkeléssel összefüggésben és méltányolható körülmények között követték-e el. A Legfelsőbb Bíróság döntése alakszerű határozatban jelenik meg, amely az elítélés semmissé nyilvánításáról, illetve az indítvány vagy kérelem elutasításáról rendelkezik. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.Hozzátartozón a Büntető Törvénykönyről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk) 137. §-ának 5. pontjában meghatározott személyeket kell érteni.A 3. §-hozAz 1. §-ban meghatározott időpontot, 1963. április 4-ét követően is, néhány esetben sor került olyan politikai bűncselekmény elkövetésére, amely összefüggésben volt a népfelkeléssel. Ebbe a körbe sorolhatók azok az elítélések is, amikor a felelősségrevonásra az 1956-os eseményekről, illetve a megtorlások áldozatairól való megemlékezés miatt került sor. A Javaslat ezekre is biztosítja az egyéni felülvizsgálat lehetőségét.A felülvizsgálat a 2. §-ban meghatározott eljárási szabályok szerint történik. Mivel a népfelkeléssel való összefüggés ezekben az esetekben általában távoli, s gyakran egyéni megítéléstől függ, ezért a semmissé nyilvánítás kezdeményezését az elítéltre, illetve hozzátartozójára kell bízni, a legfőbb ügyészt nem szükséges feljogosítani az eljárás megindítására.A 4. §-hozAz elmúlt évtizedekben számos olyan rendelkezés volt hatályban, amely a büntető elítéléshez társadalombiztosítási hátrányokat kapcsolt. Az 1956-os események miatti megtorlások áldozatainak társadalombiztosítási helyzete ma sem ren

dezett. A hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség a szabadságvesztés tartamának szolgálati időként való figyelembevételére, a korábban megállapított ellátások esetén változatlanul érvényesülnek az indokolatlan korlátozások.A törvénysértések áldozatainak rehabilitálása megkívánja a hátrányok felszámolását, a megkülönböztető intézkedések megszüntetését. Mivel ezeket nem törvény, hanem alacsonyabb szintű jogszabályok tartalmazzák, a szükséges módosításokra a Minisztertanácsot kell felhívni.A történeti események azonossága folytán indokolt a törvényben rendelkezni az 1956. évi 31. tvr.-tel bevezetett közbiztonsági őrizetben fogva tartottak munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről is.Ezt meghaladó vagyoni reparációt az ország teherbíró képessége nem tesz lehetővé. Az áldozatok részére kárpótlás fizetése azért nem lehetséges, mert ez méltánytalan terhet róna a most élő nemzedékre. Az 5. §-hozA Javaslat 5. §-a értelmező rendelkezéseket tartalmaz. Az (1) bekezdés az elítélések során alkalmazott törvényhelyek megjelölésével határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában mit kell politikai bűncselekményen érteni. Nem tekinti politikai bűncselekménynek az állam elleni bűncselekmények körébe tartozó kémkedést, mivel ezt, politikai összefüggéseire tekintet nélkül, büntetni kell. Ha a kémkedés miatti elítélés megalapozottsága és törvényessége kétséges, a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. tv. (Be) szabályai szerint rendkívüli jogorvoslatra (perújítás, törvényességi óvás) van lehetőség.A politikai bűncselekményekkel bűnhalmazatban, harci cselekmények során elkövetett súlyos köztörvényes bűncselekményekre vonatkozóan is szükség van értelmező rendelkezésre. A (2) bekezdés azokat a rendelkezéseket sorolja fel, amelyek esetén, az 1. § alapján a semmisség a törvény erejénél fogva áll be.A 6. §-hozA törvény által kinyilvánított semmisség az érintettek részére akkor jelent valóságos elégtételt, ha hivatalos igazolást kapnak arról, hogy elítélésük a törvény hatálya alá tartozik. A Javaslat 6. §-ának (1) bekezdése ezt a lehetőséget biztosítja.Az igazolást az első fokon eljárt bíróság állítja ki. Ha ez a bíróság időközben megszűnt, a semmisséget a jogutód bíróság igazolja. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő büntető ügyek jelentős részében az erre a célra szervezett népbíróságok jártak el. A népbíróságok a megyei (fővárosi) bíróság szervezeti keretei között működtek, a népbírósági ítéleteket érintő semmisség igazolása ezért a megyei (fővárosi) bíróságok feladatkörébe tartozik.
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11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 157A bíróság az igazolást a bűncselekmény ítéleti minősítése és az ítéletben megállapított tényállás alapján állítja ki. A minősítés kérdésében az 5. § rendelkezései irányadók, e vonatkozásban külön mérlegelésre nincs szükség. Nem igényel értékelést az elkövetés időpontjának megállapítása sem, mivel ez az ítéleti tényállás alapján egyértelműen meghatározható. Csak mérlegeléssel állapítható azonban meg, hogy az 1. §-ban meghatározott és a politikai bűncselekménnyel bűnhalmazatban elkövetett köztörvényes bűncselekményeket harci cselekmények során követték el.A bíróság az igazolás kiállítása során nem ítélkező tevékenységet folytat, hanem sajátos igazgatási jogkörben jár el. Ha azonban az igazolást megtagadja, erről alakszerű határozatot kell hozni. A bírósági szervezet sajátosságaira tekintettel indokolt, hogy ebben az esetben az eljárás ne az államigazgatási eljárás szabályai, hanem a Be rendelkezései alapján folyjék. A bíróság ezért az elutasító határozatról végzést hoz, amely ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elintézésére is a Be.-nek a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó szabályai irányadók.Ha a bíróság az igazolást azért tagadta meg, mert a köztörvényes bűncselekmény elkövetésére nem harci cselekmény során került sor, helye lehet a 2. § szerinti egyéni felülvizsgálatnak.A 7. §-hozA törvény kiemelkedő politikai jelentőségére tekintettel indokolt a kihirdetése napján hatályba léptetni.
Miniszteri utasítás

A belügyminiszter 
31/1989. (BK 11.) BM 

utasítása
az elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával 

felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986.
(IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendeletből 

adódó rendőri feladatok végrehajtásáról kiadott 
30/1987. BM utasítás módosításárólAz elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986. (IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendeletből adódó rendőri feladatok végrehajtására kiadott 30/1987. BM utasítás (a továbbiakban: ut.) módosítására kiadom az alábbiutasítást :1. Az ut. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:..18. a) A rendőr-főkapitányságnak befolyt bevétel minimum 30%-át a vonatkozó pénzügyi előírások figyelembevételével az elővezetés, illet

ve a rendőri kísérés során jelentkező költségek fedezésére, továbbá a gazdálkodási körbe tartozó beszerzésekre, szolgáltatásokra, javításokra; maximum 70%-át jutalékalap képzésére lehet felhasználni.b) A jutalékalapot társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség terheli, mely összeget a jutalékalapból kell fedezni.”2. Az ut. 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:..24. A jutalékalapból személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot kell levonni. A jutalékot a táppénzszámítás és a nyugdíjmegállapítás alapjánál figyelembe kell venni.”3. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. szeptember 1-jétől kell alkalmazni, s az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.
Dr. Ilcsik Sándor s. k.,r. vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes

Intézkedés

A belügyminiszter-helyettes 
12/1989. (BK 11.) 
intézkedése

a Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- 
és vizsgadíjakról szóló 20/1982. (BK 10.) 

belügyminiszter-helyettesi intézkedés 
módosításárólA Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- és vizsgadíjakról szóló 20/1982. (BK 10.) belügyminiszter-helyettesi intézkedés (a továbbiakban: int.) módosítására kiadom az alábbiintézkedést :1. Az int. 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:„11. A megállapított és kifizetett óra- és vizsgadíjakból személyi jövedelemadót kell vonni. A díjat társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség és nyugdíj járulék nem terheli. Az óra- és vizsgadíj a táppénz és nyugdíj megállapítás alapján nem számítható be.”2. Az int. 1. és 2. számú melléklete helyébe ezen intézkedés 1. és 2. számú melléklete lép.3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Ilcsik Sándor s. k.,r. vezérőrnagybelügyminiszter-helyettes
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158 1989. november 30. BELÜGYI KÖZLÖNY 11. szám
I. számú melléklet a 12/1989. 
belügyminiszter-helyettesi 
intézkedéshez

A BM iskolarendszerű oktatása keretében 
fizethető óra- és vizsgadíjakI. Óradíjaik Ft1. Egyetemi jellegű felsőfokú oktatásbana) elméleti órákért 100-280b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 80-1602. Főiskolai oktatásbana) elméleti órákért 80-240b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 60-1403. Középfokú oktatásbana) elméleti órákért 60-140b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 40-1004. Nyelvoktatási órákért (bármely idegen nyelv oktatásáért, illetőleg a magyar nyelv oktatásáért külföldi hallgatóknak)a) az egyetemi jellegű felsőfokú és főiskolai oktatásban * 80-240b) az egyéb belügyi oktatásban 60-140c) a nyelvi képzésben és továbbképzésben indokolt esetben az óradíj50%-kal emelt határok között állapítható meg;5. Ellenőrző dolgozatok és rajzok javítási díja csak az egyetemi jellegű felsőfokú és a főiskolai oktatásban (dolgozatonként, illetve rajzonként) 20-40II. Vizsgadíjak6. Egyetemi jellegű felsőfokú oktatásban(tantárgyanként és hallgatónként)a) kollokviumok, beszámolók, záróvizsgák (alapvizsgák) díja 40b) szigorlatok díja 50c) Állami Vizsga Bizottság(továbbiakban: ÁVB)- elnök díja 80d) ÁVB-tag díja, ha a tantárgy kérdezője 70e) ÁVB-tag díja 607. Főiskolai oktatásban(tantárgyanként és hallgatónként)a) kollokviumok, beszámolók, záróvizsgák (alapvizsgák) díja 40b) szigorlatok díja 50c) ÁVB-elnök díja 70d) ÁVB-tag díja, ha a tárgy kérdezője 60e) ÁVB-tag díja 508. Középfokú oktatásban(tantárgyanként és hallgatónként)a) beszámolók, záróvizsgák(alapvizsgák) díja 30b) vizsgabizottsági elnök díja 50c) vizsgabizottsági tag díja 40III. Különleges díjak9. Diplomaterv (szakdolgozat)konzulensi díja hallgatónkénta) egyetemi jellegű felsőfokúoktatásban 500-1200b) főiskolai oktatásban 300-1000

Ft10. Diplomaterv (szakdolgozat)' bírálati díja dolgozatonkénta) egyetemi jellegű felsőfokúoktatásban 200-1000b) főiskolai oktatásban 160- 800A vizsgadíjak vonatkoznak a felvételi vizsgákra is.
2. számú melléklet a 12/1989. 
belügyminiszter-helyettesi 
intézkedéshez

A tanfolyamokon és a továbbképzéseken 
fizetendő óra- és vizsgadíjakI. óradíjak Ft1. a) alapfokú tanfolyamon 30- 80b) középfokú tanfolyamon 40-120c) felsőfokú tanfolyamon 50-280d) a gyakorlatvezető részére tanfolyamtípustól függetlenül 40-1202. a) vezetői állomány továbbképzése- II-III. kategóriába tartozók esetén 200-360- IV. kategóriába tartozók esetében 100-280b) vezetőképzés- felsőfokú iskolai végzettséggelrendelkezők esetében 100-280- középfokú végzettséggelrendelkezők esetében 60-160c) az a)-b) pontokban nememlítettek esetében 40-1203. a) a beosztott állomány felsőfokúiskolai végzettséggel rendelkező tagjai továbbképzésében 100-280b) középfokú végzettséggel rendelkezők továbbképzése esetén 60-160c) az a)-b) pontokban nem említettek továbbképzése esetén 40-120Ha a hallgatóság összetétele a fenti csoportosítást figyelembe véve vegyes, akkor a külső előadó részére a magasabb összegű óradíj fizethető. Ha a gyakorlat vezetését ugyanaz az előadó látja el, aki az elméleti előadást tartja, részére a tanfolyam, szakmai képzés (továbbképzés) típusától függően kell az óradíjat megállapítani.II. Vizsgadíjak1. A tanfolyamon vizsgáztató részére tantárgyanként és vizsgáztatott személyenként fizethető vizsgadíjak:a) alapfokú tanfolyamon 10- 40b) középfokú tanfolyamon 20- 70c) felsőfokú tanfolyamon 30-1002. Csak szóbeli (írásbeli, gyakorlati) vizsgáztatás esetén az előírt díjnak a fele, „teszt”-vizsgáztatás esetén egyharmad fizethető, amely azonban 2,- Ft-nál kevesebb nem lehet.3. Ha a vizsgán több vizsgáztató egyidejű közreműködésére van szükség, részükre a vizsgadíj egyenként jár.Kiadja: Belügyminisztérium TitkárságaBM 89. 12. - 5900
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