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Megemlíteném továbbá 

a javaslatnak az alapelveit, 
amelyekben – bár vitatha-
tóan – szintén akár a kóros 
elmeállapotra is vonatkoz-
tatható megállapítások ke-
rült. Így a bűntettek beszá-
mítását és a cselekményt 
taglaló részben az olvas-
ható, hogy: „senkinek nem 
lehet semmiféle cselek-
ményt felróni, csak akkor, 
ha azt szabadon követte el 
és értette, vagy legalábbis 
megérthette, hogy mit cse-
lekszik… Minél nagyobb 
volt az elkövető szabad-
sága a törvényben megha-
tározott cselekményekben 

és minél jobban megsértette azokat, annál nagyobb-
nak kell lenni a bűntett beszámításának is.”4

III.
Az 1843-as Büntetőjogi 
Javaslatok

Az 1843-as Büntetőjogi Javaslatok már szabá-
lyozta a beszámíthatóság kérdését. A beszámítástól és 
a büntetéstől „menten maradás” okait a javaslat 73. §-a 
hat pontban5 foglalta össze, melyek a következők vol-
tak: az őrültség; a betegség miatt büntethetőségük 
felfogására ideiglenesen a szükséges eszmélettel nem 
rendelkezés ténye; a tompaelméjűség; siketnémaság, 
amennyiben a bűnösségi képességet kizárja; az erő-
szak vagy fenyegetés; a végszükség; valamint a jogos 
védelem.6

Finkey a 43-i büntetőjogi javaslatokat kapcsán meg-
jegyzi, hogy az a „magyar jogfejlődés végtelen kárára 
örökre csak javaslatok maradtak. Találóan mondta 
Fayer László, e javaslatok leglelkesebb rajongója, hogy 
sokszor voltak azon a ponton, hogy törvénnyé válja-
nak vagy más úton lépjenek életbe, de valami fátum 
üldözte őket, egy-két kérdésen mindig elcsúsztak.”7

IV. 
A Csemegi kódex

Az 1878. évi V. törvény (a Csemegi kódex) VII. fe-
jezetében (76. §) szabályozta a beszámítási képességet 
kizáró vagy enyhítő okokat.8 A kor jogalkotója ezek 
közé sorolta az öntudatlan állapotot, az elmetehetség 

4  Hajdu (1971), 391–392. o.
5  Az 1843-iki Büntetőjogi Javaslatok Anyaggyűjteménye. (Szerkeszti: Fayer 

László) I. kötet, Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1896. 27. o.
6  Fehér (1993), 67. o.
7  Finkey (1942), 46. o.
8  Kőhalmi (2005), 91. o.
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A kóros elmeállapot  
és a beszámítási képesség 
büntetőjogi szabályozása

A kóros elmeállapot, mint a bűncselekmény ala-
nyává válásának condito sine qua non-ja már igen ko-
rán megjelent a kodifikált magyar büntető anyagi jogi 
normákban.1 Természetesen a kóros elmeállapot ki-
fejezés több elnevezésbeli változáson ment keresztül, 
míg a mai megnevezése kialakult. Az alábbi fejezetben 
a kóros elmeállapot szabályozási fejlődése kerül be-
mutatásra, kitérve az új Büntető Kódex jogtechnikai 
megoldására is.

I. 
1792-i javaslat 

Az 1792-i javaslat a beszámíthatóságnak két egy-
másba fonódó ágát különbözteti meg: egyrészt, ami-
kor a tettes nem cselekszik szabadon; másrészt, ami-
kor nem tudta, nem is tudhatta, mit cselekszik.2

II. 
1795-ös 
Büntető Kódex-tervezet

Az 1795-ös Büntető Kódex-tervezet fogalmazta meg 
először a beszámításra vonatkozó tételeket. A javaslat-
tevő Szirmay Antal az eljárási részben téri ki ennek 
vizsgálatára, a bírósági tárgyalás, a bírói mérlegelés 
szabályainál. A teljes akaratképesség-hiányt az elme-
betegeknél, a pillanatnyi elmezavarban szenvedőknél, 
az akarati képességet teljesen megbénító szellemi és 
testi betegségben szenvedő személyeknél, alvóknál és 
holdkórosoknál állapítja meg a tervezet.3

* tanszékvezető, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai és Büntetés-végre-
hajtási Jogi Tanszék

1  Dósa (1995), 327. o.
2  S. (1899), 353. o.
3  Domokos (2005), 1. o.
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zavartságát, az ellenállhatatlan erőt, a fenyegetést, a 
jogos védelmet és a végszükséget. 

A beszámíthatóságot kizáró okokat Vámbéry 
Rusztem három csoportra osztja: fiziológiai okok, 
lélektani okok és pathologikus okok9. Ez utóbbi alá 
tartozik nézete szerint az elmetehetség megzavaro-
dása, amely csak azzal a feltétellel zárja ki a beszámít-
hatóságot, ha a cselekvő emiatt akaratának szabad el-
határozási képességével nem bírt.10 Elmetehetség 
megzavarása alatt szerinte a törvény elsősorban elme-
betegséget értett, de az nem szűkíthető le pusztán a 
patologikus esetekre, hanem ide sorolandó a veleszü-
letett gyengeelméjűség (imbecilitas) és a tompaelmé-
jűség (idiotismus) is. Álláspontja az, hogy nem a bün-
tetőjog, hanem az elmekórtan körébe tartozik az el-
mebetegség nemeinek és ismertető jeleinek megha-
tározása.

A kor nagy büntetőjogásza, Irk Albert a beszámítási 
képességet az alábbiak szerint definiálta: „az ember-
nek az a tulajdonsága, melynél fogva cselekedeteit 
erkölcsileg és jogilag értékelni tudja és ennek megfe-
lelően cselekedni képes.”11

Irk szerint az „elmetehetség megzavarodása” egy 
tág kategóriát jelent, amely alatt az elmebetegség or-
vostudományilag megállapított különböző nemei ér-
tendők. A betegségeknek egymástól való elhatározása 
a psyhiatria terrénumába tartozik, de már a jogot to-
vábbfejlesztő és a gyakorlatot irányító jogtudományok 
kötelessége, hogy az érintkező szaktudományok ered-
ményeit a gyakorlat kincsévé tegye.12

A beszámítási képesség Finkey Ferencz értelmezé-
sében a „büntetőjogban a testi, értelmi és erkölcsi fej-
lettségnek azt a legkisebb mértékét jelenti, amellyel 
a cselekmény elkövetőjének bírnia kell, hogy tettéért 
büntetőjogilag felelősségre vonhassuk.”13

Finkey szerint jóllehet a Btk. nem „elmebetegséget”, 
nem „elmezavart” említ ugyan, de az „öntudatlan álla-
pot” és az „elmetehetség megzavarodásának” megkü-
lönböztetéséből kétségtelen, hogy a jogszabály az el-
mebetegséget tekinti és nyilvánítja a beszámítást ki-
záró oknak. Véleménye szerint, hogy miben áll az el-
mebetegség és milyen alakzatai vannak, mindez or-
vostudományi kérdés, mellyel a büntetőjog szaksze-
rűen nem foglalkozhat, de mivel az elmebetegség sok 
bűntett előidézője, továbbá az elmebetegséget az ép-
elméjűségtől sokszor igen nehéz megkülönböztetni 
– ugyanis a bűnelkövetők gyakran elmebetegséget 
színlelnek, hogy megmeneküljenek a büntetőjog fele-
lősségre vonás elől –, a büntetőjognak, az orvostudo-
mány megállapításai alapján határozott álláspontot 
kell elfoglalnia az itt felmerülő kérdésekben.14

Angyal Pál szerint a psychopatikus közveszélyesek-
nek a „szellemi egészségét támadta meg valamely 

9  Vámbéry (1913), 190–195. o.
10  Vámbéry i. m. 194. o.
11  Irk (1933), 92. o.
12  Irk: i. m. 105. o.
13  Finkey: i. m. 166. o.
14  Finkey: i. m. 184. o.

öröklött vagy szerzett betegség, mely kisebb-nagyobb 
mértékben az idegrendszer ingerlékenységét fo-
kozza, s egyúttal a különböző behatásokkal szem-
ben a szellemileg egészséges egyéneknél meglévő 
ellentálló képességet tartósan csökkenti.”15

A Csemegi kódex az elmetehetség megzavarodásá-
ban, s emiatt az akarat szabad elhatározási képességé-
nek hiányában állapította meg a büntetőjogi felelős-
séget kizáró elmebetegséget. E két ismérv közül az 
első orvosi16, míg az utóbbi jogi jellegű.

Fayer László szerint a „büntetőjognak legkritiku-
sabb része az, hogy mi értendő az elmetehetség meg-
zavarása alatt. Először is megállapítandó, hogy a 
BTK. 76. §-a ide vágó határozmányának értelme: el-
metehetsége meg volt zavarva és e miatt akaratának 
szabad elhatározási képességével nem bírt. És azu-
tán fel kell tüntetnünk, hogy mily értelmezést nyert 
e szabály a gyakorlatban.”17

Werner E. Rezső elmezavar alatt azt érti, amikor 
az „elmetehetség normalis működése meg van za-
varva, úgy, hogy a rendes, következetes és össze-
függő gondolkodás lehetetlenné válik. De nem min-
den elmezavar tartozik ide, hanem csak az, mely 
adott esetben a szabad önelhatározási képességet 
kizárja…”18

Illés Károly interpretációjában a „törvény második 
tétele kizárja a beszámítást, ha a tettes elmetehetsége 
meg volt zavarva, s e miatt akaratának szabad el-
határozási képességével nem bírt. Mely betegségek 
azok, melyek az elmetehetséget megzavarják?... Az 
őrültség, a hülyeség, a téboly, a mánia, az idiotizmus, 
a fólia, mindez, s ezeknek egyes alosztályai, az or-
vosoknak saját szaktudományuk szerinti meghatá-
rozásának tárgyául maradnak fenn.”19  

Löw Tobias beszámításon a tettes felelősség tételét 
érti. „A beszámítás egyértelmű bűnösséggel, úgy, 
hogy midőn az mondatik ki, hogy valamely tett va-
lakinek beszámítható: ezzel van kimondva, hogy 
azon személy a kérdéses cselekmény elkövetésében 
bűnös.”20

Hacker Ervin a Csemegi kódex szabályozását ún. 
vegyes módszerűnek tartja, azaz két szempont együt-
tes fennállása alapján lehet az elkövetővel szemben a 
beszámítási képességének a  hiányát megállapítani: 
egyrészt ha az „elmetehetség” meg volt zavarva (bio-
lógiai ok), másrészt, ha e miatt akaratának szabad el-
határozási képességével nem rendelkezett (lélektani 
hatás). Véleménye szerint az elmebetegség fennforgá-
sának megállapítása orvosi kérdés, ennek elbírálása 
orvos-szakértői kompetencia, ugyanakkor annak meg-
ítélése, hogy a „már megállapított elmetehetség meg-
zavarodása olyan természetű-e, hogy e miatt a bűn-
tettes akaratának szabad elhatározási képességével 

15  Angyal (1911), 83. o.
16  Finkey F.: i. m. 186–187. o.; Finkey (1933), 5. o.
17  Fayer (1905), 320. o. 
18  Werner (1898), 60. o. 
19  Illés (1882), 205. o.
2 0  Löw (1880), 501. o.
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nem bírt, már a bírónak a feladata és jogi következ-
tetésnek a tárgya.”21

Sándor Aladár pedig annak hívja fel a figyelmet, 
hogy az elmebeteg „bűnelkövetők” tanulmányozása 
nemcsak tudományos, hanem nagyon is gyakorlatias 
probléma és fennáll annak a veszélye, hogy a bíróság 
könnyen „az agybeteg embert tébolyda helyett, a bör-
tönbe küldi.”22

A kor jogtudósainak véleménye egyöntetű23 abban, 
hogy az elmebetegség megállapítása orvosi kérdés24, 
azonban az orvosszakértői vélemény a bíróságot nem 
köti25, azt szabadon mérlegelheti26, a jogi felelősségre 
vonatkozó következtetéseit maga vonja le.27

Ajtai K. Sándor törvényszéki orvosi szempontból 
beszámítási képesség hiányának négy esetét külön-
bözteti meg: az üldöztetési őrültséget; a búkór, heveny 
rohamot; az állítólagos bárgyúságot és az állítólagos 
értetlenséget.28

Az 1878. évi V. törvény legkirívóbb fogyatékosságait 
volt hivatva orvosolni, a szabályozást a büntetőjogi 
fejlődés irányvonalába igazítani és a megváltozott tár-
sadalmi-gazdasági viszonyokhoz alakítani az 1948. év 
XLVIII. törvénycikk (III.Bn.).29 

E jogszabály első fejezete30 rendelkezett az elmebe-
teg bűnözők biztonsági őrizetbe31 vételéről.32 A III.
Bn. tehát új elemmel gazdagította a büntetőjogi szank-
ciórendszert. Az intézményt a XIX. század végének 
reformirányzatai óta hazai irodalmunkban is számo-
san pártfogolták beszámítási képességgel bírók tekin-
tetében is, de hát a magyar büntetőjog még 1948-ban 
sem ismerte a korlátozott beszámítási képesség fogal-
mát.33

Schäfer István szerint a biztonsági őrizet létjogo-
sultságát még a klasszikus iskola objektív szemléle-
tének hívei sem tagadhatják, hiszen a bűntettes elme-
beteg felmentő ítélet esetén további bűnözésre nyer 
jogosítványt, s mindez a társdalom rendjére nézve 
rendkívül veszélyes.34 Schäfer a novellát lényegében 
az elmebeteg bűntettesek ártalmatlanná tételét szol-
gáló normának tekinti.35

21  Hacker (1936), 192. o.
2 2  Sándor (1899), 14. o.
2 3  Zemplén (1938), 372. o.
2 4  Finkey: i. m. 187. o.
25  Szasz, (2002), 315. o.
2 6  Irk: i. m. 106. o.
27  Vámbéry: i. m. 195. o.
2 8  Ajtai (1882), 141–159. o.
29  Fehér: i. m. 68. o.
3 0  Coprus Juris Complex DVD – az 1948. évi XLVIII. törvénycikk a bün-

tetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról 
1–13. §-ok.

31  Nagy (1984), 577. o.; Angyal: i. m. 89. o.; Moravcsik (1911), 94. o.; Várady 
(1911), 98. o.

32  1948. évi XLVIII. törvénycikk a büntetőtörvények egyes fogyatékossá-
gainak megszüntetéséről és pótlásáról.

33  Györgyi (1984), 28–29. o.
3 4  Schäfer (1948), 219. o.
35  Schäfer: i. m. 220. o.

V. 
A Btá.

1950. évi II. törvény (Btá.) nem használja a beszá-
míthatóság kifejezést. A Btá. „kivonja” a büntetőjogi 
felelősségre vonás36 alól az olyan elkövetőt, aki elme-
beteg, vagy öntudatzavarban követte el a cselekményt 
illetve aki a bűntette kényszer vagy fenyegetés hatása 
alatt követte el, ha ez akaratának megfelelő magatar-
tásra képtelenné tette.

A Btá., az 1948. évi XLVIII. tc.-hez hasonlóan rendel-
kezett a biztonsági őrizet37 intézményéről, bár annál 
rugalmasabban szabályozta azt.

Szabó András egyik korabeli tanulmányában már 
jelezte, hogy a beszámíthatóság, illetőleg a beszámít-
hatatlanság és a korlátolt beszámíthatóság kodifikációs 
rendezése mielőbb szükséges, mivel a Btá. 10. §-ának 
az orvosi-pszichiátriai kritériumokat felsoroló rendel-
kezéseit az orvostudomány fogalomrendszerével kell 
összhangba hozni.38

VI.
Az 1961. évi V. törvény

A 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 
Büntető Törvénykönyvéről büntethetőséget kizáró 
okként szabályozta a 21. §-ban az elmebetegséget, a 
gyengeelméjűséget és a tudatzavart.39 A törvényhozó 
nem definiálta a „beszámíthatóság” kifejezést, ezért e 
fogalom kidolgozása az elméleti jogtudomány műve-
lőire hárult.40

Békés Imre a törvény kommentárjában a követke-
zőket írja: „A beszámítási képesség ugyanis az ember 
három irányú képességének a komplexuma: 1. ké-
pesség a tevés vagy mulasztás lehetséges következ-
ményeinek előrelátására (ún. felismerési képesség), 
2. a felismerésnek megfelelő akarat kialakítására  s 
az akarat szerinti magatartás tanúsítására (ún. aka-
rati képesség, továbbá 3. képesség a cselekmény tár-
sadalmi jelentőségének – társadalomra veszélyes, 
erkölcstelen – jellegének a felismerésére (ún. értéke-
lési képesség).”41

Károly Endre szerint „a beszámítási képesség fel-
öleli a magatartás lehetséges következményeinek, 
előrelátására vonatkozó felismerési képességet, a fel-
ismerésnek megfelelő akarat kialakítására és az 
akarat szerinti magatartás kialakítására, tanúsítá-
sára vonatkozó akarati képességet, valamint a ma-
gatartás társadalomra veszélyes erkölcstelen voltá-
nak felismerését lehetővé tevő értékelő képességet”; 

36  Nagy (1978), 44. o.
37  1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv általános részéről 49. §.
38  Szabó (1956), 142. o.
39  1961. évi V. törvény Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvé-

ről
4 0  Fehér: i. m. 70. o.
41  Békés (1968), 134. o.
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majd így folytatja a meghatározást: „beszámítási ké-
pességgel rendelkezik, aki felismeri, akarni és aka-
ratlagosan cselekedni, valamint értékelni képes.”42

Budavári Róbert szerint az 1961. évi V. törvény ki-
zárta azt a paradox helyzetet, hogy egyesek „bűncse-
lekményük elkövetéséhez »bátorságot« ihassanak, 
mások „pedig alibiként” fogyasszanak szeszes italt, 
és esetleges tettenérésük, elfogatásuk során ezen cél-
tudatosan előidézett ittas állapottal tetteik követ-
kezményei alól részben vagy teljesen mentesülhes-
senek.”43

Kádár Miklós és Kálmán György szerint a szocia-
lista büntetőjogban bűncselekmény alanya csak be-
számítási képességgel bíró, bizonyos korhatárt elért 
fizikai (természetes) személy lehet.44

A kor egyik meghatározó anyagi büntetőjogi dog-
matikusa, Losonczy István joggal állapította meg egyik 
tanulmányában, hogy bár a beszámítási képesség tu-
dományos definíciói meglehetősen eltérnek egy-
mástól, mégis egy közös eredő megjelölhető bennük, 
konkrétan az, hogy a beszámítási képesség az embert 
általában jellemző; beszámítási képessége általában 
minden embernek van, aki „normális.”45 A beszámítási 
képesség természettudományos oldalról elsősorban 
az idegrendszernek, illetőleg az agyvelőnek alkati és 
működési normalitását jelenti. Mindez büntetőjogi 
nyelvezettel akként fogalmazható meg, hogy a beszá-
míthatóság: „az embernek az az állapota, amelyben 
magatartását teljesen kifejlődött, teljes és ép alkatú 
elméjének értelmi, értékelő és céltudatos akarati te-
vékenysége határozza meg.”46

Szabó András szerint az 1961. évi V. törvény a beszá-
mítási képesség és a korlátozott beszámítási képesség 
szabályozásával, illetve a részleges normalitás fogal-
mának bevezetésével paradox helyzetet teremtett, 
mivel „az elmebeteget, gyengeelméjűt és a tudatában 
zavart elkövetőt is büntethetővé tette, ha az adott 
cselekmény vonatkozásában fennáll a felismerési és 
akarati képesség. Ugyanakkor a beszámíthatatlan 
elmebeteg kényszergyógykezelését lehet elrendelni 
preventív okból, ha a gyógykezelés szükséges. A bün-
tethető elmebetegeknél azonban az adott cselekmény 
vonatkozásában fennforgó beszámítási vagy korlá-
tozott beszámítási képesség nem teszi az elkövetőt 
normálissá. Az önhibáján kívüli pathológiás állapot 
a részleges normalitás ellenére is folyamatosan fenn-
álló állapot.”47

Berkes György kritikával illette az 1961. évi V. tör-
vény 21. § (2) bekezdését, illetve annak gyakorlati al-
kalmazhatóságát. Az orvos szakértők ugyanis a korlá-
tozott beszámíthatóság három esete (enyhe, közepes 
és súlyos fokú) közül szokták valamelyiket megállapí-

42  Károly (1973), 167. o.
43  Budavári (1974), 231. o.
4 4  Kádár – Kálmán (1966), 349. o.
45  Losonczy (1967), 233. o.
4 6  Losonczy: i. m. 235. o.
47  Szabó: i. m. 179. o.

tani és ez Berkes szerint teret adhat a túlzott orvosi 
szubjektivizmusnak.48

Tokaji Géza kéziratában a beszámítási képességet a 
társadalomra veszélyességnek a felismerési és e felis-
merésnek, illetve akaratnak megfelelő magatartás ta-
núsítási képességként határozza meg. Tokaji értelme-
zésében a beszámítási képességnek két oldala van: a 
cselekmény társadalomra veszélyességére vonatkozó 
felismerési-értékelési képesség és az akarati képes-
ség.49

VII.
A hatályos büntető anyagi 
kódex

Az 1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyv 
24. §-a szabályozz a a kórós elmeállapotot. A Btk. mi-
niszteri indokolása szerint a beszámítási képességet 
kizáró okokat a jogszabály a „kórós elmeállapot” gyűj-
tőfogalomban50 foglalja össze. Az öt felsorolt ok nem 
meríti ki a kóros elmeállapot körébe tartozó valameny-
nyi biológiai okot51, mert vannak más olyan pathológiás 
esetek is, amelyek a beszámítási képességre ugyancsak 
kihatnak.

Földvári József professzor, a korábbi pécsi büntető-
jogi tankönyv szerzője szerint a beszámítási képesség 
„az embernek azon testi-pszichikai állapota, amely-
nél fogva képes cselekményét megfelelő társadalmi-
erkölcsi értékelésben részesíteni és ezen értékelésnek 
megfelelően cselekedni.”52 A beszámítási képesség fel-
tétele az értelmi képesség53 és az akarati képesség.54

Békés Imre egyik három évtizede megjelent mun-
kájában így fogalmaz: „A beszámítási képessége az 
ember kétirányú képességének gyűjtőfogalma. Fel-
öleli a magatartás lehetséges következményeinek 
előrelátását magában foglaló »felismerési képessé-
get«, továbbá a felismerésnek megfelelő akarat ki-
alakítására és akarat tanúsítására vonatkozó »aka-
rati képességet«. Beszámítási képességgel tehát az 
rendelkezik, aki felismeri, magában akaratot ké-
pezni és akaratának megfelelően cselekedni ké-
pes.”55

Belovics Ervin büntetőjogi tankönyvében a beszá-
mítási képességről a következőket írja: „A beszámítási 
képességnek két összetevője van, a felismerési és az 
akarati képesség. A felismerési képesség a cselekmény 
következményeinek, az előre látása… Az akarati ké-
pesség azt jelenti, hogy a felismerési képességgel ren-

4 8  Berkes (1977), 1050. o.
49  Tokaji (1976), 43. o.
5 0  Az 1978. évi IV. törvény (BTK) előkészítése. II. kötet, (Szerk.: László 

Jenő) Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 1985. 55–56. o.
51  Bagi – Berkes – Kádár – László – Moldoványi (1979), 115. o.
52  Földvári (2003), 116. o.
53  Földvári: i. m. 115. o.
5 4  Földvári: i. m. 116. o.
55  Békés (1980), 156–157. o.
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delkező személy szabadon alakíthatja ki az akaratát 
és annak megfelelő magatartást tud tanúsítani.”56

Berkes György – a már jogtörténeti intézménynek 
számító Legfelsőbb Bíróság volt büntető kollégiumve-
zetője – a Btk. kommentárban a beszámítási képessé-
get a bűnösség egyik elemeként értelmezi.57

Blaskó Béla tankönyvében a beszámítási képesség 
két konjunktív feltételét emeli ki: a felismerési és az 
akarati képességet. Beszámítási képességgel rendel-
kezik – nézete szerint – az, „aki képes arra, hogy a 
felismeréshez viszonyítva akaratának megfelelő ma-
gatartást tanúsítson. Az elkövető több más feltétel 
megléte esetén is csak akkor büntethető, ha legalább 
korlátozott beszámítási képességgel rendelkezett az 
elkövetési magatartás tanúsításakor.”58

Nagy Ferenc szerint „beszámítási képességgel az 
rendelkezik, aki képes a cselekménye társadalomra 
veszélyes következményeinek a felismerésére, és ké-
pes az e felismerésnek, illetőleg az akaratának meg-
felelő magatartás tanúsítására. A beszámítási képes-
ségnek tehát két oldala van: a felismerési-értékelési 
képesség, valamint az akarati képesség. A beszámí-
tási képességhez a két oldalnak egyaránt meg kell 
lennie.”59

Lassó Gábor a beszámítási képességet az alannyá 
válás egyik feltételének, s egyben a bűnösség egyik 
elemének tekinti.60

Wiener A. Imre a budapesti büntetőjogi tankönyv-
ben61 a következőket írja: „A beszámítási képességről 
a törvény szintén a büntethetőséget kizáró körülmé-
nyek között rendelkezik. A beszámítási képességet 
nem, csak annak hiányát határozza meg. A beszá-
mítási képesség hiánya sem zárja ki minden esetben 
a büntetőjogi szankció alkalmazását. Bizonyos bűn-
cselekmények elkövetése kapcsán a kényszergyógy-
kezelést, mint intézkedést a beszámíthatatlannak 
személlyel szemben is lehet alkalmazni.”62

Papp László szerint „beszámítási képességgel az 
rendelkezik, akinek felismerési és akarati képessége 
van. A beszámítási képességet zárhatja ki a kóros el-
meállapot.”63

Mohácsi Péter és Szeder Gyula értelmezésében „a 
beszámítási képességet a felismerési vagy akarati 
képesség avagy mindkettő hiánya zárja ki. A felis-
merési képesség a tények tudatának értékelésének 
általános képességét jelenti. Az akarati képesség a 
törvény megfogalmazása szerint az e felismerésnek 
megfelelő cselekvésre való képesség. A felismerési és 
akarati képességet belső okból zárja ki az elmemű-
ködés kóros állapota.”64

56  Belovics (2003), 139. o.
57  Berkes (2005), 61. o.
58  Blaskó (2003), 176. o.
59  Nagy (2004), 234. o.
6 0  Lassó (2004), 109. o.
61  Wiener (2003), 61. o. 
62  Wiener (2000), 218. o.
63  Papp (2001), 38. o.
6 4  Mohácsi – Szeder (1996), 63–63. o.

Fehér Lenke a beszámíthatóságot a bűnösségnek (a 
felróhatóságnak) a szándékossággal, illetve gondat-
lansággal vagy az elvárhatósággal egyenrangú elem-
ként értelmezi, annak ellenére, hogy a beszámítási 
képesség hiánya kizárja a bűnösséget.65

Árvay József szerint a büntetőjogi beszámítási ké-
pesség az elkövetőnek az a képessége, amely az érte-
lemmel, az akarattal és a viselkedéssel oksági műkö-
désben lévő egyéb tudati, pszichikai és személyiségei 
tényezőket integrálja és ennek következtében az elkö-
vető felismeri a bűncselekmény következményeit, és 
erre a felismerésre építve képes az akaratának és el-
határozásának megfelelő irányított viselkedés kifejté-
sére. A beszámítási képességnek két faktora van: a tu-
dati és a pszichikai.66

Balogh Ágnes a beszámítási képesség alatt – mely 
meghatározást magunk is osztom – az elkövető felis-
merési képességét – a cselekmény következményei-
nek előrelátására kiterjedő képességét – és az akarati 
képességét érti.67

Sántha Ferenc szerint a beszámítási képességnek 
két összetevője van: a felismerési és az akarati képes-
ség, de mindez természetesen jogtudományi és nem 
kódexbeli definíciónak tekintendő.68

Tokaji Géza a beszámítási képességet a bűnösséget 
kizáró okok között tárgyalja tankönyvében. Ezzel a 
dogmatikai koncepcióval a magam részéről azono-
sulni nem tudok.69

Tokaji Géza egyébként bírálta a hatályos kódexnek 
a kóros elmeállapotra vonatkozó szabályozási megol-
dását. Szerinte hatályos büntető törvénykönyvünk a 
felismerési képtelenség viszonylatában helytelenül 
„törölte” azt, hogy annak a „társadalomra veszélyes” 
következményekre kell vonatkoznia. „Büntetőjogi ér-
telemben éppen az a beszámíthatatlan, aki a cselek-
ménye társadalomra veszélyességének a felismeré-
sére, vagy az e felismerésnek megfelelő magatartása 
képtelen. Vannak persze esetek, amikor a kóros el-
meállapotú elkövető a cselekménye ténybeli oldalát 
sem képes felismerni. Ám az is lehet, hogy pl. egy 
gyengeelméjű a tényekkel tisztában van, de annak 
társadalmi jelentőségét nem képes felismerni. Igaz, 
hogy ez utóbbi esetre a társadalomra veszélyesség-
ben való tévedésről szóló rendelkezések is alkalmaz-
hatók lennének, de a példa szerinti gyengeelméjű 
cselekményét a pszichiátriai jellegénél fogva mégis 
a kóros elmeállapot alapján indokolt megítélni. Az 
ilyen és a hasonló esetek általánosításából pedig az 
következik, hogy az új szövegezésnek érdemi jelen-
tőséget tulajdonítani nem szabad.”70

65  Fehér: i. m. 84. o.
66  Árvay (1993), 30. o.
67  Balogh (2003), 101. o.; Balogh (2010), 135. o.
68  Sántha (2007), 203. o.
69  Tokaji (1993), 94. o.
70  Tokaji (1984), 278–279. o.; Nagy (2004), 237. o.
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VIII. 
Az új Btk.  
(2012. évi C. törvény) 

A kóros elmeállapot fogalmát rendkívül nehéz71 
definiálni.72A kóros elmeállapotúak helyzetét a bün-
tetőjog soha nem autonóm módon szabályozta, hanem 
mindig a kor mentalitásának megfelelően.73 A 
normalitás – abnormalitás rendkívül nehezen megál-
lapítható, viszonylagos fogalom, az adott társadalmi 
berendezkedés és kultúra értékrendével addicionális 
relációban van.74

Fehér Lenke joggal hívja fel arra a figyelmet, hogy 
a kóros elmeállapotúakat a közhiedelem ruházza fel 
mindenféle extrém, feltűnő, veszélyes tulajdonságok-
kal, amelyeknek csupán a töredéke igaz.75

Az új Btk. a következőképpen rendelkezik a kóros 
elmeállapotra vonatkozó szabályokról:

„17. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselek-
ményt az elmeműködés olyan kóros állapotában kö-
veti el, amely képtelenné teszi cselekménye következ-
ményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felis-
merésnek megfelelően cselekedjen.

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elme-
működés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a 
bűncselekmény következményeinek a felismerésé-
ben, vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően 
cselekedjen.

18. § A 17. § nem alkalmazható arra, aki a bűn-
cselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult ál-
lapotban követi el.”

A hatályos Btk.-tól eltérően az új büntető anyagi kó-
dex tehát nem nevesíti76 a kóros elmeállapotot meg-
alapozó fiziológiai rendellenességeket. A törvény 
büntethetőséget kizáró okként szabályozza azt, ha a 
kóros elmeállapot képtelenné teszi az elkövetőt arra, 
hogy felismerje a cselekményének következményeit 
illetve, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. 
A törvény szövegezése egyértelműen rögzíti, hogy a 
cselekmény tényállásszerű és társadalomra veszélyes, 
azonban a kóros elmeállapotú személy bűnössége hi-
ányzik. 

Ennek megfelelően a törvény a „büntetendő cse-
lekmény” kifejezést használja. Ha a kórós elmeállapot 
nem zárta ki teljesen, csupán korlátozta az elkövető-
nek azt a képességét, hogy felismerje a cselekményé-
nek következményeit illetve, hogy e felismerésnek 
megfelelően cselekedjék, akkor az elkövetőnek nem 
lehet büntetlenséget biztosítani. A korlátozottan be-
számítható elkövető beszámítható és a bűnösen elkö-

71  Törő (1986), 12. o.
72  Fehér (1982), 791. o.; Jobbágyi (1986), 240. o. 
73  Szabó (1985), 521. o.
74  Fekete (2012), 53. o.
75  Fehér (1989), 12. 630. o.; Fehér (1991), 7–8. o.
76  Belovics (2012), 227. o.

vetett büntetendő cselekménye bűncselekmény. A cse-
lekményét azonban ilyen esetben is enyhébben kell 
elbírálni. Ezt teszi lehetővé a 17. § (2) bekezdés, amely 
ilyen esetekben – a hatályos Btk.-val megegyezően – 
lehetőséget ad a bíróságnak a büntetés korlátlan 
enyhítésére.77

Kulcsár Gabriella szakmai álláspontja úgy tűnik 
meghallgattatásra talált a jogalkotónál, mivel már 
évekkel ezelőtt azon a véleményen volt, hogy a kóros 
elmeállapot törvényi felsorolása nem teljes, és nem 
teljes mértékben felel meg a pszichológusok és pszi-
chiáterek által használt terminológiának.78

A szerző argumentációjában kitér arra, hogy a 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders – Mentális zavarok diagnosztikai és statisz-
tikai kézikönyve), illetve BNO-10 kódok (betegségek 
nemzetközi osztályozásának 10. módosított változata) 
a büntető anyagi kódextől eltérően, illetve más termi-
nológiát használ az elmeműködés zavarainak megje-
lölésére. Példaként említi, hogy a pszichiátria nem 
használja kifejezetten az elmebetegség kategóriá-
ját, hanem helyette a „szkizofrénia és egyéb pszicho-
tikus zavarok”, illetve a „hangulatzavarok” megneve-
zésekkel ír le egy-egy kórképet.79 Hasonló a helyzet a 
pszichopátia esetében is, mely kórképet inkább „an-
tiszociális személyiségzavar” megnevezés alatt tár-
gyalja a releváns szakirodalom.80

A kóros elmeállapot egyes formáinak leírását jelen 
tanulmányunkban mellőzzük, inkább arra szeretnénk 
felhívni a figyelmet, hogy egyrészt a Btk. megalkotása 
óta az orvostudomány e tárgykörű ismeretei jelen-
tősen bővültek, s mindennek a napi jogalkalmazás-
ban is le kell vonni a megfelelő konzekvenciáit.

A problémák kiküszöbölésére megvizsgálandó, 
hogy a kóros elmeállapot vonatkozásában esetleg egy 
új módszertani levél kiadása indokolt-e vagy sem.

Az új kódex az elkövető büntethetőségét és a cse-
lekmény büntetendőségét kizáró vagy korlátozó okok 
(2012. évi C. törvény 15. §) között helyezte el a kóros 
elmeállapot szabályait.

A törvény szövege tehát nem ad egzakt útmutatást 
a jogalkalmazónak abban a vonatkozásban, hogy a kó-
ros elmeállapot az elkövető büntethetőségét vagy a 
cselekmény büntetendőségét zárja-e ki illetve korlá-
tozza-e?

A 15. §-hoz fűzött indokolás ugyan tesz distinkciót 
a fentiek vonatkozásában, de véleményem szerint ezt 
a jogalkotónak magának kellett volna megtennie. Az 
indokolás szerint az elkövető büntethetőségét és a 
cselekmény büntetendőségét kizáró vagy korlátozó 
okok olyan körülmények, amelyek miatt a cselekmény 
már az elkövetéskor sem büntetendő, vagy amelyek 
miatt a büntetendő cselekmény elkövetője már az el-

7 7  2012. évi C. törvény indokolása
78  Kulcsár (2007), 159. o.
79  Kulcsár: i. m. 160. o.
8 0  Kulcsár (2006), 201–202. o.: „A probléma az, hog y az »antiszociális szemé-

lyiségzavar« címszó alatt bevezetett kritériumok a pszichopátiaként ismert zavar tüneteinek 
csupán eg y részét fedik le, mégpedig főként a viselkedés jellemzőit.”
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követésekor sem büntethető. Ennek megfelelően ezek 
az akadályok két csoportba oszthatók. Az első csoport-
hoz tartozó okok a cselekmény büntetendőségét zár-
ják ki (objektív kizáró okok), míg az okok másik 
része az elkövető büntethetőségét zárja ki (szubjek-
tív kizáró okok).

Az indokolás szerint a cselekmény büntetendősé-
gének hiánya (pl. jogos védelem, végszükség, jogsza-
bály engedélye) automatikusan kihat minden elköve-
tőre, ezért ezek az okok a büntetőjogi felelősség ob-
jektív akadályai.

A szubjektív kizáró okok (pl. gyermekkor, kény-
szer, fenyegetés, tévedés) az elkövető bűnösségét 
zárják ki, vagy korlátozzák, s ide sorolandó a kóros 
elmeállapot is. Szemben az objektív okokkal, a szub-
jektív ok fennállását elkövetőnkként, egyedileg kell 
vizsgálni. (A Különös Részben meghatározott bűn-
cselekményre vonatkozó kizáró okok – pl. a fedett 
nyomozó és a megengedhetőségi vizsgálatot folytató 
személy vonatkozásában – fennállását a szubjektív 
okokhoz hasonlóan elkövetőnkként kell vizsgálni.)

A fenti kategorizálás nem más, mint annak a jogiro-
dalmi felfogásnak (Nagy Ferenc81, Kónya István82) a 
jogalkotói lecsapódása, mely – véleményem szerint – 
vitatatóan a kóros elmeállapotot a bűnösséget kizáró 
okok közé sorolja.

A magam részéről a Földvári József83 és Erdősy Emil 
által képviselt rendszertani koncepciót tekintem mér-
tékadónak, mely a kóros elmeállapotot az alannyá 
válást kizáró okok közé sorolja, pontosabban szólva 
tényállásszerűséget kizáró oknak tekinti.

Egyetértek továbbá Erdősy Emillel abban, hogy a 
bűncselekmény fogalmának elméleti jogi értelmezése 
életidegen (és joggyakorlat-idegen) tudományos kon-
cepciók megalkotásához vezetett.84 A bűncselekmény-
fogalom a jelenség-tulajdonság; tartalom-forma 
kategóriák alkalmazásával határozható meg. A bűn-
cselekmény a tartalmát illetően a jelenség, amelynek 
objektív tulajdonága a társadalomra veszélyesség, 
szubjektív jellemzője (tulajdonsága) a bűnösség, for-
mai jellemzője (attribútuma) a tényállásszerűség – ál-
lapítja meg Erdősy.85

Mindebből levonható az a következtetés, hogy kü-
lön „büntetőjogi cselekvés” nem létezik86, illetve 
az, hogy a cselekmény a társadalmi valóságban az 
objektív és szubjektív jellemzők szétválaszthatatlan 
egysége87. „Ennél fogva a cselekmény objektív jelleg-
zetessége (pl. különös kegyetlenség) a szubjektív tu-
lajdonságot is kifejezésre juttatja. Ez az egység meg-
fordítva is igaz. Azt a tényt, hogy a cselekmény ob-
jektív és szubjektív tulajdonsága a teljes cselekmény-
folyamatban megbonthatatlan egységet alkot a ter-

81  Nagy: i. m. 236. o.; Nagy (2001), 27. o. és 32. o.
82  Kónya (2012), 61. o.
83  Földvári (2003), 133. o.
8 4  Erdősy (2004), 44–45. o.
85  Erdősy: i. m. 45. o.
86  Erdősy: i. m. 47. o.
87  Erdősy: i. m. 48. o.

mészetes cselekményt bűncselekménnyé nyilvánító 
jogalkotó is figyelembe vette, több törvényi rendel-
kezésből határozottan kitűnik (pl. a kísérlet büntet-
hetősége, az erős felindulás, az önkéntes elállás, a 
mulasztás stb.).”88

Megjegyzem továbbá, hogy a külvilágnak a kóros el-
meállapotú személyhez köthető hátrányos megváltoz-
tatása nem is tekinthető cselekménynek, legfeljebb 
csak annak látszik. Nem véletlen egyébként az sem, 
hogy a joggyakorlatban ilyen esetekben igazságügyi 
elmeorvos(ok) bevonásával indul a büntetőeljárás.

Az új szabályozás tehát előrevetíti azt, hogy felérté-
kelődik az igazságügyi elmeorvos szakértők szerepe 
a büntetőeljárásban, s gyakrabban kerülhet majd sor 
olyan helyzetre, amikor is az ellentétes szakvélemé-
nyeket fel kell oldani.  

Megfontolandó akár a büntetőügyekben eljáró bí-
rák továbbképzése igazságügyi elmeorvosi ismerete-
ket nyújtó tanfolyam keretében.

Összegezve: a jogalkotó helyesen döntött amellett, 
hogy az igazságügyi pszichiátria kutatási eredményeit 
elfogadva, nagyobb teret enged a kóros elmeállapoti 
kórképek szakértői vizsgálati eredményeinek megál-
lapíthatósága terén.
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