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A Magyar Köztársaság Parlamentje, jelentős törvényelőkészítő
munka eredményeképpen módosította a Büntető Törvénykcinyvet, köz-
ismert nevén a BTK-t. Számos olyan új tényállás került a törvénybe ,

melyek a megváltozott társadalmi és gaz,daság1 körülmények következ-
tében alakulhattak ki, válhattak a gyakorlatban jelentóssé. Ennek követ_
keztében indokolttá vált a társada|om védelmének megfelelő szintű meg-
teremtése vagy a védelem eddigi szintjének megváltoztatása,

A módositások közül nost néhány, §zakterületünkkel összefüggő
törvényszakaszt emelünk ki és ismertetünk

Magánemberként és hivatalból eljárva egyaránt találkozunk termék-
kel, szolgáltatással, melynek minóségére vonatkozó tanúsítás módjait és
kellékeit jogszabályok írják elő. A minőségtanúsítás és a termék forga-
lomba hozatal során elkövethető jogsértő magatartásformák tényállását
és büntetési tételeit ismertetik az egyes törvénFészletek.

A kiteljesedő piacgazdasági körülmények között egyre nagyobb je-
lentősége van az "üzleti titok" kategóriának. A közbeszerzési törvény
megalkotásáig és hatályba lépéséig is egyre többször kerül sor a Maryar
Honvédség beszerzéseinél pályázatkiírásra, ahol a jelentkezők pályáza-
taiűzleti titkok hordozói lehetnek. AMH szállítói Rendszere kialakítása
és majdani működtetése folyamán, a jelentkező gazdálkodók minósítő
vixgálata során a üzsgáló, értékelő szemé|yzet uryancsak üzleti titkok
birtokába jut. Szükséges tisztán ismerri az"iuleti titok" fogalmát és a meg-
sértését fenyegetó büntetési tételt.

1 Páo§ Frnil atezredesMsgyar honvéd§é8, Gazdálkodási Hivatal Minó§é8ellenórzési Fóoszláy
Rendszeítanúsíló o§ztáy osz7álly ezetó,
Lákatoslászlónémk,óma8y,osááyvezelóhelyettes,
solténszky László órna8y, mémök fóti§zt
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Végül ajavak hűtlen vagy hanyag kezelése során megvalósítható té_
nyállás és fenyegetettsége kerül bemutatásra.

1978. éü IV. tönény
A Bünt€tő Törvénykönyvr,ől

XVIL fejezet

Gazdasígi Bíincselekmények

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértó
bűncselekmények

Rossz minőségi termék forgalomba hozatala

292. §

(|) Az az egyénivállalkozó vagy a gazdálkodó szervezelnek az aye-
zető tisztségviselője, akijelentős mennyiségú vagy értékű rossz minőségű
terméknek jó minóségúként értékesítése, használatba adása, illetve for_
galomba hozatala iránt intézkedik, bűntettet követ el, és három évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt
egy évig terjedő szabadságvesztés§el, közérdekú munkával vagy pénz-
büntetéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában vezető tisztségviselő a váIlalat
vagy egyéb gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tag;a,
illetve igazgatója; a szövetkezet igazgaíóságának tagja; a gazdasági tár-
saság vezető tisztségviselóje.

294. §

(1) Az állami szabvány hatálya alá tartozó termék akkor rossz minó-
ségú, ha a szabványban meghatározott legalacsonyabb minőségi követel_
ménynek sem felel meg.

(2) Az (l)bekezdésben meghatározott eseten kívü;ossz minőségű
az olyan termék, amely rendeltetés§zerűen nem használható vagy hasz-
nálhatósága jelentős rnértékben csökkent.
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Minős é8 h amis t arulsít á s a

295. §

(i) Aki minőséget tanúsító okiratban jelentős mennyiségű vagy ér-
tékű termék minőségéről valótlan adatot tanúsít, bűntettet követ el, és
három évig terjedó szabadságvesztéssel büntetendő.

Áru hamis megjelöIése

296. §

Aki jelentős mennfségű árut - a versenytárs hozzájárulása nélkül -
olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezés-
sel hoz forgalomba, amelyról a versenytársat, illetőleg annak jellegzetes
tulajdonságokkal rendelkező áruját isrnerhetik fel, bűntettet követ el és
három éüg terjedó szabadságvesztéssel büntetendő,

A íog)űsztó megtev e szté s e

29ólA. §

(1) Aki az áru kelendőségének fokozása érdekében nagy nyilvános-
ság előtt az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy
valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, llletve az áru lényeges
tulajdonságáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, vétséget követ
el, és két évig terjedő szabadságvesztásel, közórdekú munkával vary
pénzbüntetéssel büntetendŐ.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az áru lényeges tulajdonságának
minősül az összetétele, használhatósága, az egészségre és a környezetre
gyakorolt hatása, valamint a kezelése eredete az, hogy megfelel-e a jog-
szabályi előírásoknak, az állami szabványnak vagy az áruval szemben tá-
masztott szokásos követelményeknek, valamint az, ha az áru felhaszná-
lása a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítá§át igényli,
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Uzleti titok megs érté s e

300, §

(1) Aki úzleti titkot haszonszerzés végett vagy má§nak vagyoni hát-
rán}t okozva jogosulatlanul megszeíez, felhasznál vagy nflvánosságra
hoz, bűntettet követ el és három évig terjedó szabadságvesztéssel bünte-
tendó,

(2) Az (1) bekezdés a|kalmazásában üzleti titok a gadasági tevékeny-
séghez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat,
amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fű-
ződik.

XVIII. fejezet

Vagyon elleni bűncselekmények

Hűtlen kezelés

319. §

(1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg és ebből folyo köte-
lességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ
el.

(2) A büntetés vétség miatt esr évig terjedó szabadságvesztés, köz-
órdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a hűtlen kezelá kisebb vagyoni
hátrányt okoz.

(3) A büntetés bűntett miatt

a) három évig terjedó szabadságvesztés, ha hútlen kezelés nagyobb
vagyoni hátrányt,

b) eg5l éltől öt évig terjedó szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés
jelentős vagyoni hátrányt,
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c) két éltől nyolc éüg terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés
különösen nagy vagyoni hátrányt okoz.

Hanyag kezelés

320. §

(1) Akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak
meg, amelynek kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, és az ebből
folyó kötelességének megszegésével vary elhanyagolásával gondatlan-
ságból vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el és két évig terjedő sza-
badságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel bünteten-
dó.

(2) A büntetés három évig terjedó szabadságvesztés, ha a hanyag
kezelés különösen na5l varyoni hátrányt okoz.

A jelentós érték fogalma az 1979, évi 5. törvényerejű rendelet 27A.
(1) bekezdése szerint:

Á rossz minőségú termék forgalomba hozatalát (292-293. §), a minó-
ség hamis tanúsítását (295. §), a közellátás veszélyeztetését (303.§ (2)

bek), a devizagazdáIkodós megsértését (309. § (3) bek a) pont és (5) bek
a) pont), a lopást (31ó. § (5) bek a) pont, a sikkasztást (317.§ (5) bek. a)
pont), a rablást (321.§ (3) bek a) pont), a kifosztást (j22.§ (2) bek a)
pont), és az or4azdaságot (326.§ (4) bek a) pont) akkor követik el jelm-
tós értékre, a számítógépes csalással (300/C § (2) bek a) pont) a bankkár-
tyával visszaéIéssel (313lC § (4) bek. a) pont), a csalással (316.§ (5) bek.

a) pont) és a rongáIással (324. § (4) bek. a) pont) okozott kár, illetőleg
hűtlen kezeléssel (319. § (3) bek. B) pont) ésa szenői és szomszédos jogok
me4sértésével (329lA § (2) bek) okozott vagoni hátrány akkor jelentős,
ha az értél; a kár, illetőIeg a vagloni hátrány egmillió fointot meghaladja.
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