
1978. évi IV. törvény 

a Büntetı Törvénykönyvrıl 

(kivonatos közlés) 

XV. fejezet 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bőncselekmények 

A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bőncselekmény 

211. § Aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás vagy népi 
kezdeményezés során 
a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erıszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással 
szerez ajánlást, 
b) népszavazás vagy népi kezdeményezés indítványozása érdekében erıszakkal, fenyegetéssel, 
megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez aláírást, 
c) jogosultság nélkül szavaz, 
d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel, 
e) arra jogosultat a választásban, illetıleg a népszavazásban akadályoz, vagy erıszakkal, fenyegetéssel, 
megtévesztéssel, illetıleg anyagi juttatással befolyásolni törekszik, 
f) megsérti a választás, illetıleg a népszavazás titkosságát, 
g) meghamisítja a választás, a népszavazás, illetıleg a népi kezdeményezés eredményét, 
bőntettet követ el és három évig terjedı szabadságvesztéssel büntetendı. 

XVII. fejezet 

A gazdasági bőncselekmények 

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bőncselekmény 

300/C. § (1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés 
megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetıleg azt 
megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedı szabadságvesztéssel, közérdekő munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendı. 
(2) Aki 
a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot jogosulatlanul megváltoztat, 
töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, 
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetıleg egyéb mővelet végzésével a 
számítástechnikai rendszer mőködését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedı 
szabadságvesztéssel, közérdekő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendı. 
(3) Aki jogtalan haszonszerzés végett 
a) a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot 
megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, vagy 
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetıleg egyéb mővelet végzésével a 
számítástechnikai rendszer mőködését akadályozza, 
és ezzel kárt okoz, bőntettet követ el, és három évig terjedı szabadságvesztéssel büntetendı. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott bőncselekmény büntetése 
a) egy évtıl öt évig terjedı szabadságvesztés, ha a bőncselekmény jelentıs kárt okoz, 
b) két évtıl nyolc évig terjedı szabadságvesztés, ha a bőncselekmény különösen nagy kárt okoz, 
c) öt évtıl tíz évig terjedı szabadságvesztés, ha a bőncselekmény különösen jelentıs kárt okoz 


