
Tudod mit csinálsz?!
Jogod van tudni mekkora a tét!

1.  Ha falra  firkálsz (grafiti), ha  műemléket rongálsz meg, vagy ha
olyan magatartást tanúsítasz, amellyel mások értékeit tönkreteszed, - a
kár nagyságától függően – a rongálás szabálysértését (Szabs.tv.177.§.
szándékos rongálás),  vagy bűncselekményét (Btk.371.§) követed el,
amely  pénzbüntetéssel,  vétség  esetén  2  évig,  bűntett  esetén  3  évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2.   Ha az utcán  kukákat  rúgsz fel,  kirakatot,  vagy  házak ablakait
betöröd,  sport  és  kulturális  rendezvényeken  hangoskodsz,  és
erőszakos  jelleggel másokban  megbotránkozást  keltesz  garázdaság
szabálysértését  (Sztv.170.§.),  vagy  bűncselekményét  (Btk.339.§.)
követed el,  amely pénzbüntetéssel,  vétség esetén 2 évig,  de bűntett
esetén 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

3.   Ha nincs  pénzed és  ezért  iskolatársaidtól,  a  boltok polcairól a
neked tetsző árukat  leemeled és fizetés nélkül hazaviszed, ekkor – a
lopott dolog értékétől függően – a lopás szabálysértését (Sztv.177.§),
vagy  bűncselekményét  (Btk.370.§)  követed  el,  amely  előbbi
pénzbírsággal,  utóbbi  vétség  esetén  2  évig,  bűntett  esetén  3  évig
terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. 

4.  Ha  erőszakkal veszed el iskolatársaid, idősebb emberek értékeit,
akkor  rablás bűntettét (Btk.365.§.) követed el, mely tekintettel arra,
hogy  az  egyik  legsúlyosabb  bűncselekmény  akár  15  évig  terjedő
szabadságvesztéssel is büntetendő.

5.  Ha sértődöttségből, bosszúból, buliból mást fizikailag bántalmazol
és ezzel sérülést okozol, testi sértés bűntettét (Btk.164.§) követed el,
amely  a  sérülés  fokától  függően  akár  8  évig  terjedő
szabadságvesztéssel is büntetendő.

6.  Unod már az iskolapadot, tele van a hócipőd az állandó szülői és
iskolai neveléssel, szerelmes vagy, vagy csak úgy érzed problémádra
nincs orvosság, úgy gondolhatod erre a legjobb megoldás a csavargás.
Tévedsz, mert az eltűnésed ideje alatt számos veszély leselkedik rád,
nem beszélve a szüleid idegeskedéséről, illetve arról, hogy a rendőrség
országos körözésedet adja ki.



7.   A  kábítószerfogyasztás (Btk.176.§.)  2  évig  terjedő
szabadságvesztéssel  büntetendő.  Ha  akár  egy  szál  marihuánás
cigarettát szívsz el, bűncselekményt követsz el. Ha a többi embernek
adsz drogot, az forgalomba hozatalnak számít, amelyért 2 – 8 évig, ha
csekély mennyiségnél több, de még nem jelentős mennyiségű anyagot
találnak nálad,  ezért  5 évig terjedő börtönt  kaphatsz.  Ha iskolában,
kollégiumokban,  művelődési  házban,  vagy  ezek  környékén  kínálsz
meg valakit, vagy adsz el drogot akár csekély mennyiségben is, 5 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethetnek.

8.  Egy telefonhívással, amellyel valótlan bombariadót jelentesz be az
iskolában  és  ezzel  a  köznyugalmat  megzavarod,  megvalósítod  a
közveszéllyel fenyegetés (Btk.338.§.) bűncselekményét, amiért 3 év
szabadságvesztést is kaphatsz.

9.  Ha más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen
beleavatkozol,  őt rendszeresen háborgatod,  megvalósítod a  zaklatás
(Btk. 222.§.) bűncselekményét, amiért akár 3 év szabadságvesztést is
kaphatsz.

10.   Ha  valakiről  más,  vagy  mások  előtt  valótlan  tényt  állítasz,
híresztelsz, megvalósítod  a  rágalmazás (Btk.226.§.)  vagy
becsületsértés (Btk.227.§.)  bűncselekményét,  amiért  2  év
szabadságvesztéssel is büntethetnek.

11.  Ha mást a hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan
vádolsz,  megvalósítod  a  hamis  vád (Btk.268.§.)  bűncselekményét,
amiért  akár 3 év szabadságvesztést  is  kaphatsz. Ha eljárás indul az
érintett ellen, akkor 5 év, ha el is ítélik az érintettet, akkor 8 év is lehet
a büntetés.

12.  Ha a hatóság felé valótlan bejelentést teszel, akkor megvalósítod
a  hatóság félrevezetése (Btk.271.§.)  bűncselekményét,  amiért  2 év
szabadságvesztéssel is büntethetnek.

         Bűnmegelőzés


