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Iratjel: hazaarulasrol-btk-140511

A korábban és jelenleg érvényes jogszabályok* alapján kimondom, hogy a Magyarország területét
(termőterületeit és egyéb ingatlanait külföldieknek is felvásárolni engedő hazai törvényeket
létrehozók és elfogadók és érvényben tartók, de az őket fedezők is tudatosan bűnöző aljas
hazaárulók.
Verőce, 2014. május 11. Tejfalussy András
* Hivatkozott jogszabályok:
A hazaárulás tényállásának első része:
" 144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság
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 büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a
hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején,
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború
idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
A hatályos büntető törvény leírásában ez a következő számon szerepel:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
Hazaárulás
258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy
alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel
kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején vagy
d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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