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együttműködött, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözés;
érdek jelentősebb volt, mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez
fűződött [ Be. 175.§ (1) bekezdés]; '"

b)
*ha a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekményelkövetésével
vádolná, amelyre nézve Önnelszemben az ügyész a törvényben meghatározott egyéb
bűntethetűséget megszüntető ok miatt szűntette meg a nyomozást [Be. 190.§ (1)
bekezdés j) pontja}; '"
*ha . a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekményelkövetésével
vádolná, amelyre nézve Önnel szemben a nyomozást azért szüntették meg, mert On
az ügy, illetőleg más büntetőügy felderitéséhez, bizonyításához hozzájárulva olyan
mértékben együttműködött, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági
vagy bűnuldozést érdek jelentősebb volt, mint az, amely az állam büntetőjogi
igényének érvényesítéséhez fűződött [Be. 192.§ (l) bekezdés}; '"

e) "'ha Önnel szemben a büntetőeljárást tevékeny megbánás miatt szüntették meg [Be.
22l/A.§. (7) bek 267.§. (l)·bek 1)pont, 332.§. (1) bek f) pont];"

d)
"'Onnel szemben a büntetőeljárást azért szüntette meg az ügyész [Be. 226.§. (1)-(2)
bek}, mert

o a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt el; *
o a kábítószer-élvező gyanúsított igazolta, hogy legalább

folyamatos, kábítószer-jüggőséget gyógyító
kábítószer-használatot kezelő' más ellátásban
megelőző-jelvilágosftó szolgáltatáson vett részt; '"

o mert a tartás elmulasztása vétségének gyanúsitottja a tartási kötelezettségét
teljesítette; '" .

'" Önnel szemben az eljárást a bíróság büntethetőséget megszüntető egyéb ok miatt
megszüntette [Be. 332.§ (1) bekezdés g) pontja};'"

hat hónapig
kezelésben,

részesült vagy

e) On a Btk. Különös Része alapján a hatósággaltörténő együttműködése folytán nem
büntethető

*- A Be. 81. §-ában meghatározott titoktartási k6telezettség eseteit (lelkészi, egyházi, védői, állam-
és szolgálati titok) ide nem értve, ha On foglalkozásánál, vagy közmegbízatásánál fogva
titoktartásra köteles, és a tanúvallomásával e titoktartási kotelezettségét megsértené kivéve, ha a
ktJtelezettsége alól a kültJnjogszabály szerint jogosult felmentette, vagy kültJnjogszabály szerint a
biróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá eső
adat továbbítása a felmentésre jogosult számára kötelező. ,..
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A figyelmeztetést megértettem, kijelentem, hogy tanúvallomásomnak akadálya nincs .
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