ség érvényesítését és a jogi
szabályozás szigorítását is
napjainkban. „A gazdasági
*
válság nem úgy jött, mint a
derült égből a villámcsapás,
hanem a vezetői szintek által elkövetett hibák következményeképpen.” – nyilatkozta Alexander Dobrindt
a Hamburger Abendblatt
című lapnak. „A politika feladata itt az, hogy világosan
meg kell nevezni a felelősö1
ket, és le kell vonni a konzekvenciákat. Ebbe a büntetőjogi felelősség is bele
tartozik.”4
A kriminálpolitika ma
még nem tekinthető önálló tudománynak, csak egy önállósuló részterület a bűnügyi tudományokon belül.
Része az állam általános politikájának, ezen belül a jogpolitikának. A már elkövetett bűncselekményekre
adandó válaszstratégiák gyűjtőfogalma. A kriminál
politika irányítja a büntető törvényhozást (például új
bűncselekmények törvényi tényállásainak megalkotása, a büntetési tételek felemelése vagy csökkentése
stb.), de csak mérsékelt szerepe van a jogalkalmazásban.
A társadalom érdekeinek védelme, a társadalmi
együttélés biztosítása az államhatalom feladata. E feladat teljesítésének semmiképpen sem elhanyagolható
eszközei viszont a büntetőjog területéhez tartoznak.
Ezen eszközök alkalmazásának feltételei és módja büntetőjogilag meghatározott. A kriminálpolitika feladata
többek között azoknak a szempontoknak a kidolgozása, amely szempontok érvényesítendők a büntetőjogi jogszabályok alkalmazása során.5 A kriminál
politika mindig a bűnözés mennyiségi, minőségi változásához, a társadalom biztonságérzetéhez igazodó,
ennek következtében folyamatosan változó, dinamikus tevékenység, amelynek eszközrendszerét nem a
bűnözés mennyiségi és minőségi változásai határozzák meg, hanem a társadalom civilizációs szintje.6
A kriminálpolitika főként a jogalkotás területén érvényesül. A jogalkalmazásban (legalábbis az alkotmányos jogállamban) csak a törvényhozói akaratként
büntető jogszabályba foglalt kriminálpolitika érvényesülhet, vagyis direkt módon nem lehet irányítani
a bíróságokat. A bírói hatalom ugyanis független, önálló hatalmi ág, a bírák csak a törvényeknek vannak
alárendelve.7 Éppen emiatt nem említjük külön terü-
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A gazdaságpolitika
és a kriminálpolitika
kapcsolódási pontjai
Tény, hogy a büntetőjog csupán végső eszköz, ultima
ratio lehet a gazdasági életben, magatartásbefolyásoló
eszközként való felhasználása csak a legsúlyosabb jogsértések elleni küzdelemben indokolt. Tényként szögezhetjük le továbbá – és ezt előzetes kutatásaink is
igazolják – hogy a gazdasági büntetőjog hatékonysága
a büntetőjog általános hatékonyságánál szignifikánsan kisebb.1
Észszerűnek látszik feltételezni, hogy „azok az emberek, akiket szigorú büntetéssel fenyegetnek egy bizonyos viselkedés miatt, nyilván tartózkodni fognak
ettől a viselkedéstől. A kérdés tudományos vizsgálata
során mégis az derült ki, hogy ennek pont az ellenkezője igaz: éppen az enyhe büntetéssel fenyegetett emberekben fejlődik ki ellenszenv a tiltott viselkedésformával szemben”.2 Ehhez még hozzátehetjük a büntetőjog-tudomány atyjának, Cesare Beccariának azt az
1764-ben papírra vetett véleményét, mely szerint nem
a büntetés szigorúságának, hanem az elmaradhatatlanságának van visszatartó ereje.
A gazdasági jogban a büntetőjog eszközrendszere
természetesen csak ultima ratio, végső eszköz szerepet tölthet be, sőt azt is kijelenthetjük, hogy a gazdasági jogban a büntetőjogi szankciók nagymértékben
hatástalanok.3 A gazdasági jog egyébként jellegét tekintve játékszabály-jog, ezért változnak olyan gyakran
a tilalmakat reprezentáló gazdasági büntetőjogi szabályok is.
Válságok alatt és után azonban felértékelődik a gazdasági büntetőjog szerepe és súlya. Jelenleg olyan korszakban élünk, amikor a jogi, és ezen belül a büntetőjogi szabályozás szigorítása elengedhetetlenül fontos
a gazdasági növekedés újbóli beindításához és az életszínvonal-csökkenés megállításához.
Egyre több politikus követeli a büntetőjogi felelősTanszékvezető eg yetemi tanár, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
„ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-III. kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.”
2
Elliot Aronson: A társas lény KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
Budapest, 2001. 28. oldal
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Visegrády Antal: A jog hatékonysága Budapest, 1997. 68–69. oldal
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Földvári József: Kriminálpolitika Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 32–33. oldal
6
Farkas Ákos: A kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága (Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára Magyar kriminológiai Társaság Budapest, 1998. 81. oldal)
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Finszter Géza: Kriminálpolitika tegnap és ma (Rendészeti Szemle 2006.
12. szám 77. oldal)

Nem célszerű súlyos büntetéseket kilátásba helyezni,
de alapvető szempont a büntetőjog ultima ratio szerepének következetes biztosítása a gazdaságban. Erre
még akkor is törekedni kell, ha ma még azzal szembesülünk, hogy a gazdasági élet szereplői kételkednek a
gazdasági büntetőjog hatékonyságában – sokszor nem
alaptalanul.
„Annak ellenére, hogy az alapvető gazdasági érdekek védelmére vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket a hagyományos értelemben felfogott büntetőjog
részének lehet tekinteni, a modern kapitalizmus büntetőjog-tudománya felismerte azt a tényt, hogy a gazdasági tevékenységgel összefüggésben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban nem érvényesülnek
maradéktalanul a büntetőpolitika elvei. Töréseket mutattak ki mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás büntetőpolitikájának érvényesülésében a gazdasági tevékenységgel összefüggésben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. A fehérgalléros bűnözők kriminológiai kategóriájának kialakításához éppen az a
felismerés vezetett, hogy létezik a bűnelkövetőknek
egy olyan csoportja, amellyel szemben a büntetőpolitika általános célkitűzései nem jutnak érvényre.”9
A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika közös jellemzője, hogy mindkettő szoros kapcsolatban áll a
szociálpolitikával. A legjobb kriminálpolitika a jó szociálpolitika (ahogy ezt már Franz von Liszt is felismerte), azaz a bűnözés ellen elsősorban nem büntetőjogi eszközökkel lehet eredményesen küzdeni. A bűnözés társadalmi jelenség, a visszaszorítása tehát elsősorban társadalmi jellegű eszközökkel történhet
hatékonyan. Ugyanakkor a gazdaságpolitika is elválaszthatatlan a szociálpolitikától, mivel minden gazdaságpolitika társadalmi következményekkel jár. Megfordítva ezt az állítást, a szociálpolitikai intézkedéseknek is szinte mindig vannak gazdasági következményei. A jó szociálpolitika és a sikeres gazdaságpolitika
tehát együttesen hozzájárulhat a bűnözés csökkenéséhez, ezáltal képes fokozni a kriminálpolitika hatékonyságát. 
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Közgazdasági és Társadalomtudományi Kisenciklopédia, Napvilág Kiadó Budapest, 2005. 165–166. oldal

9
Wiener A. Imre: Gazdasági bűncselekmények, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó Budapest, 1986. 42. oldal
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letként a büntető igazságszolgáltatási politikán belül
az ítéletkiszabási (büntető ítélkezési) politikát.
A gazdaságpolitika is inkább gyakorlati tevékenység, mintsem tudomány, bár alkalmazott közgazdaságtanként komoly elméleti háttere van. Fogalmát úgy
határozhatjuk meg, hogy az állam aktív beavatkozása
a gazdaságba, olyan tudatos, koherens és célirányos
akciók összessége, amelyek a termelést, a fogyasztást,
a cserét és a tőkeképzést érintik. A gazdaságpolitika
fő összetevői a következők:
– a célok kitűzése: például a növekedés, a teljes foglalkoztatás, a folyó fizetési mérleg egyensúlya, az
egyenlőtlenségek csökkentése, az árstabilitás, a
tartós (és fenntartható) fejlődés biztosítása;
– a célhierarchia kialakítása: bizonyos célok összeegyeztethetetlenek, így fel kell állítani egy prioritási sorrendet;
– a célok közötti kapcsolatok elemzése: a gazdaságpolitika figyelembe veszi azokat a kapcsolatokat,
amelyeket a közgazdászok mutattak ki az egyes
célváltozók között;
– az eszközök kiválasztása: a gazdaságpolitika feltételezi a célok elérését biztosító eszközök alkalmazását (monetáris vagy fiskális eszköztár stb.).8
A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika közötti viszony a gazdasági bűnözés elleni küzdelem területén
úgy jellemezhető, hogy inkább a kriminálpolitikának
kell a gazdaságpolitika szempontjaira figyelemmel
lennie, mintsem fordítva. A rosszul megválasztott
kriminálpolitika nem feltétlenül segíti a gazdaság fejlődését, a gazdaságpolitika és a büntetőpolitika szempontjait gondosan össze kell hangolni. A kriminál
politika természetesen a gazdaságpolitikai szempontokon kívül egyéb tényezőket is kénytelen figyelembe
venni, de a gazdasági bűncselekmények kapcsán érvényesülő kriminálpolitikának messzemenően figyelembe kell vennie a közép- és hosszú távú gazdasági
célkitűzéseket. A büntetőjognak ugyan viszonylagos
állandóságot kell mutatnia, a gazdasági bűncselekmények szabályozása viszont gyakran változik, átalakulóban lévő gazdasági viszonyok között ez érthető is.
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