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V. Egyes bûncselekmények
alkotmányossági vizsgálata

1. A nemzetközi jog szabályainak érvényesülése

1.1. A bûncselekményi tényállások megfogal-
mazásánál a nemzetközi jog szabályainak érvé-
nyesülésére irányadóak az ún. sortûzperek anya-
gi jogi alapjainak megteremtését célzó törvények
alkotmányosságát elbíráló döntések.

Az 53/1993. (X. 13.) AB határozatból:
Az alkotmányosság megköveteli, hogy a nem-

zetközi büntetõjog szabályai kizárólag a nemzet-
közi jogban meghatározott tényállások és feltéte-
lek tekintetében érvényesüljenek.1

[Az elfogadott, de ki nem hirdetett] Törvény
szövegezése a genfi egyezmények különbözõ sze-
mélyi és tárgyi alkalmazási körre szóló rendelke-
zéseit egymásra vonatkoztatja, és az egyezmé-
nyekben nem szereplõ összefüggést létesít közöt-
tük. Belsõ jogszabály nemzetközi szerzõdés tar-
talmát nem változtathatja meg.2

Az Alkotmánybíróság az 1956. októberi forra-
dalom és szabadságharc során elkövetett egyes bûn-
cselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1993.
évi XC. törvény alkotmányossági vizsgálat eredmé-
nyeképp a 36/1996. (IX. 4.) AB határozatban meg-
állapította a törvény alkotmányellenességét.

A Tv. 1. §-a tehát a genfi egyezmények különbö-
zõ személyi és tárgyi alkalmazási körre szóló ren-
delkezéseit egymásra vonatkoztatja, és az egyezmé-
nyekben nem szereplõ összefüggést létesít közöttük.
Tévesen jelöli meg a bûncselekmények el nem évü-
lésének jogalapját is. Mivel így a magyar jogrend-
szer nem biztosítja a vállalt nemzetközi jogi kötele-
zettségek és a belsõ jog összhangját, a Tv. 1. §-a
ellentétes az Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdésé-
vel.3

Az Alkotmánybíróság [...] felhívja a figyelmet arra,
hogy a nemzetközi jog maga határozza meg a nem-
zetközi jog szerint üldözendõ és büntetendõ bûncse-
lekményeket és büntethetõségük összes feltételét.

Mindezeknek a tényálláselemeknek és feltéte-
leknek fenn kell állniuk tehát ahhoz, hogy a ha-
zai jog valamely bûncselekménye a nemzetközi
jog szerinti bûncselekménynek minõsüljön.4

1.2. A Btk. 165. §-ának megfelelõ tényállás meg-
fogalmazásánál figyelembe kell venni a 2/1994. (I.
14.) AB határozatot.5 Tekintettel arra, hogy el nem
évülõ bûncselekményekrõl van szó, az új büntetõ
törvény megalkotásánál nem tartható tovább a tanul-
mány II/4. pontjában részletezett jogbizonytalanság.

2. A véleménynyilvánítási szabadság
és a büntetõjog

Az Alkotmánybíróság viszonylag nagy számú
olyan büntetõ tényállás alkotmányossága kérdé-
sében foglalt állás, amelyek a véleménynyilvání-
tási, vagy más néven kifejezési, közlési szabad-
ságnak a büntetõjogi eszközökkel történõ korlá-
tozását jelentik. A vizsgált bûncselekmények egy
részének jogi tárgya a köznyugalom volt, így az
Alkotmánybíróságnak választ kellett adnia arra
is, hogy melyek az elbírálás szempontjai, ha a
védett jogi tárgy nem valamely alkotmányos alap-
jog (pl. az emberi méltóság).

A kodifikációban ezeknek a döntéseknek két-
ségtelenül orientáló szerepük lehet, azonban nem
feltétlenül olyan kapaszkodók, amelyek tévedhe-
tetlenséget biztosítanak. Ennek oka, hogy több
esetben az egyébként egyhangú határozatnál maga
az Alkotmánybíróság is megosztott volt, amit a
párhuzamos indokolások nagy száma jelez.6

4 ABH 1996, 120–121.
5 ABH 1994, 51–56.
6 Terjedelmi okokból a párhuzamos indokolásoknak még csak

részleges idézésétõl is eltekintek. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy
a Btk. elõkészítésekor az ezekben kifejtett nézeteknek is van je-
lentõsége, hiszen a véleményt kifejtõ alkotmánybírák megbízatá-
sa ugyan különbözõ, de még hosszú idõre szól.
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2.1. A politikai jellegû véleménynyilvánítás
korlátozhatóságáról

A 30/1992. (V. 26.) AB határozatból:
Valamennyi alkotmányos alapjog tekintetében

fontos kérdés, hogy azokat lehet-e és milyen fel-
tételekkel megszorítani, korlátozni, kollíziójuk
esetén milyen szempontok alapján kell a priori-
tást meghatározni. A véleménynyilvánítás, illetve
az ebbe beletartozó sajtószabadság esetén ez a
kérdés kiemelt jelentõséget kap, mivel ezen sza-
badságok a plurális, demokratikus társadalom
alapvetõ értékei közé tartoznak.7

A véleménynyilvánítás és sajtószabadság kö-
rében az emberek meghatározott csoportjai elle-
ni gyûlöletkeltés alkotmányos védelemben része-
sítése feloldhatatlan ellentmondásban lenne az
Alkotmányban kifejezésre jutó politikai berendez-
kedéssel és értékrenddel, a demokratikus jogál-
lamiságra, az emberek egyenlõségére, egyenlõ
méltóságára, valamint a diszkrimináció tilalmá-
ra, a lelkiismereti és vallásszabadságra, a nem-
zeti, etnikai kisebbségek védelmére, elismerésére
vonatkozó alkotmányos tételekkel.8

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a
fentiek szerint nem csupán alapvetõ alanyi jog,
hanem e jog objektív, intézményes oldalának el-
ismerése egyben a közvélemény, mint alapvetõ
politikai intézmény garantálását is jelenti. A sza-
bad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett sze-
repe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog – az
élethez vagy az emberi méltósághoz való joghoz
hasonlóan – korlátozhatatlan lenne, de minden-
képpen azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvá-
nításhoz való jognak valójában igen kevés jog-
gal szemben kell csak engednie, azaz a vélemény-
szabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan
kell értelmezni. A vélemény szabadságával szem-
ben mérlegelendõ korlátozó törvénynek nagyobb
a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog ér-
vényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha
ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely „in-
tézmény” közvetítésével véd, s legkisebb, ha csu-
pán valamely elvont érték önmagában a tárgya
(pl. a köznyugalom).9

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a
véleményt annak érték és igazságtartalmára te-
kintet nélkül védi. Egyedül ez felel meg annak az
ideológiai semlegességnek, amelyet az Alkot-
mánynak az 1990. évi XL. törvénnyel való módo-
sítása azzal fejezett ki, hogy törölte az Alkotmány
2. §-ából az 1989. októberében – éppen a plura-
lizmus példájaként – szerepeltetett fõ eszmei irány-
zatokat is. A véleménynyilvánítás szabadságának
külsõ korlátai vannak csak; amíg egy ilyen al-
kotmányosan meghúzott külsõ korlátba nem üt-
közik, maga a véleménynyilvánítás lehetõsége és

ténye védett, annak tartalmára tekintet nélkül.
Vagyis az egyéni véleménynyilvánítás, a saját tör-
vényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel
kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottság-
ra épülõ egyéni véleményalkotás lehetõsége az,
ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a
szabad kommunikációt – az egyéni magatartást
és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem an-
nak tartalmára vonatkozik a szabad vélemény-
nyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban
helye van minden véleménynek, jónak és káros-
nak, kellemesnek és sértõnek egyaránt, különö-
sen azért, mert maga a vélemény minõsítése is e
folyamat terméke.10

Büntetõjogi büntetésekkel azonban nem a köz-
véleményt és a politikai stílust kell formálni – ez
paternalista hozzáállás –, hanem más jogok vé-
delmében az elkerülhetetlenül szükséges esetek-
ben szankcionálni.11

Az Alkotmánybíróság határozata szerint a kö-
zösségek méltósága a véleménynyilvánítási sza-
badság alkotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki
tehát a határozat azt, hogy errõl a törvényhozó
akár a gyûlöletre uszítás tényállásán túlmenõ
büntetõjogi védelemmel is gondoskodjék. A kö-
zösségek méltóságának hatékony védelmére azon-
ban más jogi eszköz, például a nem vagyoni kár-
térítés alkalmazási lehetõségeinek bõvítése is al-
kalmas.12

A 12/1999. (V. 21.) AB határozatból:
A gyûlöletre uszítás mellett az újabb elkövetési

magatartás, a gyûlölet keltésére alkalmas egyéb
cselekmény elkövetésének büntetendõvé nyilvá-
nítása olyan törvényalkotói szándékot fejez ki,
amely szerint az uszításnak a jogalkalmazói gya-
korlatban kialakult és az ABH-ban13 elemzett fo-
galmi körébe nem tartozó magatartások megbün-
tetését rendeli.

Az Alkotmánybíróság az ABH-ban e bûncse-
lekmény tekintetében a büntethetõség alkotmá-
nyos küszöbét a gyûlöletre uszításban határozta
meg. Amint azt az ABH-nak a II. 3.2. pontban
bemutatott megállapításai tartalmazzák, a már
száz éve követett bírói gyakorlat szerint is csakis
az uszítás foglalja magában azt a „bizonyos mér-
ték” fölötti veszélyt, amely a véleménynyilvání-
táshoz való jog korlátozását megengedhetõvé te-
szi. A gyûlölet keltésére alkalmas egyéb cselek-
mény büntetése leszállítja a korlátozhatóság kü-
szöbét. Ha a veszély eléri azt a nagyságrendet,
amit az uszítás, akkor nincs szükség az „egyéb
cselekmény” elkülönítésére, mert az uszítás tény-
állása elnyeli az ilyen magatartást.

A büntetõjogi felelõsség kiterjesztése ezen túl-
menõen olyan tényállási elem beiktatásával tör-
tént, amely nem felel meg a jogbiztonság, az al-
kotmányos büntetõjog határozottságot, egyértel-

7 ABH 1992, 170–171.
8 ABH 1992, 173.
9 ABH 1992, 178.

10 ABH 1992, 179.
11 ABH 1992, 180.
12 ABH 1992, 181.
13 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167.
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mûséget, az önkényes jogalkalmazás lehetõségét
kizáró követelményének.14

A 13/2000. (V. 12.) AB határozatból:
[A Btk. 269. § (2) bekezdésének a 30/1990.

(V. 26.) AB határozatbeli vizsgálatához képest]
jelen ügyben a véleménynyilvánítás szabadsága
az Alkotmányra közvetlenül visszavezethetõ más
normatív alkotmányos értékekkel ütközik, s kü-
lönbözik a konkrét büntetõjogi norma szerkezete
is (pl. az elkövetési tárgy) a korábbi alkotmány-
bírósági vizsgálat alapjául szolgáló normákétól.

Az Alkotmány 75. és 76. §-ában foglalt nor-
matív rendelkezések a nemzeti jelképeket mint al-
kotmányos értékeket, az alkotmányos védelem
tárgyait határozzák meg. A nemzeti jelképek tár-
gyi valóságát és kettõs funkcióját – mivel azok
nemzeti jelképként és egyúttal a Magyar Köztár-
saság állami szimbólumaiként is funkcionálnak
– kifejezõ alkotmányi szabályok adják meg e jel-
képek kiemelkedõ közjogi jelentõségét.15

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a
nemzeti jelképeket illetõ negatív tartalmú vélemé-
nyek, a jelképek történetére, értékére, közjogi je-
lentõségére vonatkozó tudományos nézetek, mû-
vészi kifejezések, illetõleg kritikák hangoztatása,
esetleg megváltoztatásukat vagy eltörlésüket cél-
zó javaslatok kifejezésre juttatása, értelemszerû-
en nem eshet büntetõjogi szankcionálás alá, ha-
nem része a véleménynyilvánítás alkotmányos
szabadságának.16

A 14/2000. (V. 12.) AB határozatból:
A Btk. 269/B. §-a nem ütközik az Alkotmány

70/A. § (1) bekezdésében meghatározott diszkri-
mináció tilalmába sem. A diszkrimináció tilalmá-
nak sérelme különösen nem áll fenn az indítvá-
nyozók által felvetett abban az összefüggésben,
hogy a Btk. csupán a tényállásban megjelölt jel-
képek használatát bünteti, más egyéb önkényural-
mi jelképeket azonban nem. A vizsgált tényállás
nem tesz különbséget emberek között politikai
meggyõzõdésük alapján, hanem általában, min-
denkire vonatkozóan és politikai meggyõzõdés-
tõl függetlenül tiltja az önkényuralmi jelképek
használatát, önkényuralmi jelképnek minõsítve
mind a fasiszta önkényhez, mind a kommunista
önkényhez kapcsolódó jelképeket.17

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint [...]
a Btk. 269/B. §-ának vizsgálatára vonatkozóan
több következtetés vonható le. Ezek egyike az,
hogy a véleménynyilvánítás szabadságának bün-
tetõjogi eszközzel történõ korlátozására az uszí-
tás tényállásától eltérõ más tényállások esetében
is sor kerülhet.

Ennek alkotmányos kereteit egyrészrõl a gyû-
löletre uszítás, másrészrõl a sértõ kifejezésnek
vagy azzal egyenértékû cselekménynek pusztán
a köznyugalom megzavarására alkalmas volta –

mint elkövetési magatartások – kijelölik. Eszerint
a gyûlöletre uszítás tényállásánál szélesebb kör-
ben, de a gyalázkodásnál mégis szûkebben, al-
kotmányosan büntetõjogi korlátozás alá vonha-
tó a közösségek méltóságát sértõ, köznyugalmat
veszélyeztetõ magatartás is.

Az alkotmányosan még megengedett korlátoz-
hatóság határa tehát ott van, amikor a tiltott
magatartás nem pusztán egy – helyesnek vagy
helytelennek tartott – politikai nézetet fejez ki,
hanem annál több: a demokrácia értékei mellett
elkötelezett közösségek méltóságát sértve veszé-
lyezteti a köznyugalmat is.

Az Alkotmánybíróság a fentiek szerint eddig is
elismerte, hogy a köznyugalom bizonyos mérté-
kû megzavarása igazolhatja a szabad vélemény-
nyilvánításhoz való jog korlátozását. A köznyu-
galom ilyen esetben büntetõjogi védelem alatt
állhat.

Más kérdés e védelem terjedelme, mivel azt,
hogy a véleménynyilvánításhoz való jog a köz-
nyugalom milyen mértékû megzavarásánál kor-
látozható alkotmányosan, csak esetenként vizs-
gálva lehet eldönteni [30/1992. (V. 26.) AB hatá-
rozat, ABH 1992. 167.].18

 [...]a jelen esetben a büntetõjog által megfo-
galmazott védett tárgy mellett a vizsgált jogsza-
bály más alkotmányos értékek védelmét is szol-
gálja. Ilyen az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
említett jogállam demokratikus volta, továbbá a
2. § (3) bekezdésében meghatározott tilalom és
az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott az a
követelmény, amely szerint a jognak mindenkit egyen-
lõ méltóságú személyként kell kezelnie [9/1990. (IV.
25.) AB határozat, ABH 1990, 46.].19

Az Alkotmánybíróság [...] megállapítja, hogy
a demokrácia értékei mellett elkötelezett közös-
ségek méltóságát a Btk. 269/B. §-ában meghatá-
rozottak szerinti védõ szabály tehát a vélemény-
nyilvánítás szabadságának alkotmányos korlát-
ja lehet.

Jóllehet, hogy a törvény által védett értékek –
mint a köznyugalom és a demokrácia értékei
mellett elkötelezett közösségek méltósága – meg-
sértésének büntetõjogi szankcionálása külön-kü-
lön esetleg más alkotmányossági elbírálás, illet-
ve értékelés alá eshetne; mivel azonban az ön-
kényuralmi jelképek használata e két értéket
együttesen, egyszerre sérti, egymást felerõsítõ,
kumulatív hatásuk jelentkezik, és ehhez kapcso-
lódik a közvetlen történelmi elõzményeknek még
ma is érvényesülõ hatása.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Ma-
gyarország történelmi tapasztalatai, és az alkot-
mányos értékeket fenyegetõ az a veszély, amelyet
ma még az elmúlt diktatúrák ideológiáin alapuló
tevékenységeknek a nyilvánosságban való meg-
jelenése jelenthet a magyar társadalomra, meg-

14 ABH 1999, 110–111.
15 ABH 2000, 67.
16 ABH 2000, 70.
17 ABH 2000, 88.

18 ABH 2000, 92.
19 ABH 2000, 99.
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gyõzõen, objektíve és ésszerûen igazolják e tevé-
kenységek tiltását és a büntetõjogi eszközökkel való
fellépést; a véleménynyilvánítási szabadságnak a
Btk. 269/B. § (1) bekezdésében megjelenõ korlá-
tozása a történelmi háttér fényében nyomós társa-
dalmi szükségletre adott válasznak tekintendõ.20

2.2. Beleszólás a közügyekbe, a közszereplõk
bírálhatósága

Az Alkotmánybíróság még a véleménynyilvá-
nítási szabadság tartalmának és korlátozhatósá-
gának kifejtése elõtt – az igazságügy-miniszter
indítványára – értelmezte az Alkotmány 31. § (1)
bekezdését, amely szerint a köztársasági elnök
személye sérthetetlen; büntetõjogi védelmét kü-
lön törvény biztosítja.

A 48/1991. (IX. 26.) AB határozatból:
A rendelkezõ részbõl:
Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 31/A. § (1)

bekezdésének értelmezése alapján megállapítja:
1. A köztársasági elnök személyének sérthetet-

lensége a köztársasági elnök alkotmányjogi jogál-
lásának része. A sérthetetlenség folytán a köztársa-
sági elnök nem visel politikai felelõsséget az Or-
szággyûléssel szemben, jogi felelõssége pedig kizá-
rólag az Alkotmány 31. § (4) bekezdése, a 31/A. §
(2)–(6) bekezdése és a 32. § szerint áll fenn.

2. A köztársaság elnök büntetõjogi védelmérõl
törvényben kell rendelkezni. E törvény tartalmát
az Országgyûlés belátása szerint határozza meg.21

Az indokolásból:
A köztársasági elnök személyének sérthetetlen-

sége elsõsorban az elnök alkotmányjogi jogállásá-
nak része, politikai felelõsségének hiányát és jogi
felelõsségének korlátozott voltát jelenti. Csak má-
sodsorban – történelmi analógiák útján – hozható
kapcsolatba az uralkodók, illetve államfõk sajátos
büntetõjogi védelmével. Az Alkotmány szövege mind-
két aspektust tartalmazza, de külön-külön: egyrészt
a köztársasági elnök személye sérthetetlen; másrészt
a köztársasági elnök személyének büntetõjogi vé-
delmét külön törvénnyel biztosítani kell.22

Az Alkotmány 31. § (1) bekezdése az ott elõírt
büntetõjogi védelem körét illetõen nem ad semmi-
féle útmutatást. A törvényhozó döntésére tartozik,
hogy a köztársasági elnök speciális büntetõjogi
védelmét mire terjeszti ki: az elnök életére, testi
épségére, becsületére, hírnevére. Ugyancsak a tör-
vényhozó belátásától függ, hogy a védelem sajá-
tossága miben áll; pl. a büntetés szigorúságában,
vagy enyheségében, vagy az egyébként magánvá-
das cselekmények hivatalbóli üldözésében stb.

Abból, hogy az Alkotmány folytatja azt a tra-
díciót, hogy a legmagasabb közjogi méltóság
büntetõjogi védelmérõl külön törvény meghozá-
sát rendeli el, nem következik kényszerítõen az,

hogy e külön törvény tartalmának is a hagyo-
mányt kell követnie. Az Alkotmány 29. §-ának az
a kitétele, mely szerint a köztársasági elnök „ki-
fejezi a nemzet egységét”, az adott összefüggés-
ben sokkal inkább a köztársasági elnöki funkció
pártatlanságát fejezi ki, mintsem azt, hogy az el-
nök elleni támadás egy nemzeti jelkép (zászló,
címer, himnusz) megsértésével esne egy tekintet
alá. A becsület védelmének speciális szabályozá-
sakor a törvényhozó egyaránt mérlegelheti azt,
hogy szigorúbb szankciókat alkalmaz, vagy pe-
dig hogy inkább a közhivatalt és tisztségeket be-
töltõk hivatali tevékenysége szabad bírálatának
biztosít szélesebb lehetõséget.

Ha a törvényhozó az elnök becsületének és
méltóságának fokozott védelmét állapítaná meg,
az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet arra,
hogy ennek során a szabad véleménynyilvánítás-
hoz való jog [61. § (1) bekezdés] lényeges tartal-
mát nem korlátozhatja.23

A büntetõjogász szakmai közvéleményben – ta-
lán nem túlzás – az igazi felzúdulást a Btk. 232. §-
át megsemmisítõ 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
váltotta ki. Wiener A. Imre e határozatot komoly
szakmai kritikával illette24; megállapításaival rész-
ben egyetértettem.25 Az Alkotmánybíróság való-
ban sebeket ejtett a büntetõjogi dogmatikán an-
nak érdekében, hogy a véleménynyilvánítási sza-
badság büntetõjogi eszközökkel való korlátozásá-
ban a közlés szabadságának terjedelmérõl, a kor-
látozhatóság eszközeirõl és határairól kialakított
értelmezése a gyakorlatban érvényesüljön. Ezt
utóbb Sólyom László is elismerte.26 A kodifikáció
számára azonban a határozat irányadó lehet.

A rendelkezõ részbõl:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy

nem ellentétes az Alkotmánnyal a hatóság vagy
a hivatalos személy becsületének vagy jó hírne-
vének büntetõjogi védelme. A szabad vélemény-
nyilvánításhoz való jog által védett, alkotmányo-
san nem büntethetõ véleménynyilvánítás köre
azonban a közhatalmat gyakorló személyekkel,
valamint a közszereplõ politikusokkal kapcsola-
tos véleménynyilvánítást tekintve tágabb, mint más
személyeknél.

[…]
3. A Btk. 179. és 180. §-ainak alkalmazásánál

alkotmányos követelmény, hogy a szabad véle-
ménynyilvánításhoz való jog által alkotmányosan
védett, így nem büntethetõ véleménynyilvánítás
köre a közhatalmat gyakorló személyekkel és in-

20 ABK 2000. 5., 149.
21 ABH 1991, 220.
22 ABH 1991, 236.

23 ABH 1991, 237–238.
24 Büntetõpolitika–Büntetõjog (Jogszabálytan), In: Bünteten-

dõség–Büntethetõség, Büntetõjogi tanulmányok, KJK–MTA ÁJK,
Bp.1997. 46.

25 Palánkainé: Alkotmányos büntetõjog – néhány gondolat az
Alkotmánybíróság büntetõ igazságszolgáltatást érintõ határoza-
tairól. In: Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára, Ma-
gyar Kriminológiai Társaság, Bp. 1998. 24.

26 A „nehéz eseteknél” a bíró erkölcsi felfogása jut szerephez,
Sólyom Lászlóval, az Alkotmánybíróság elnökével Tóth Gábor
Attila beszélget, Fundamentum 1997/1, 40.
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tézményekkel, valamint a közszereplõ politikusok-
kal kapcsolatos véleménynyilvánítást tekintve tá-
gabb legyen, mint más személyeknél.

A hatóság vagy hivatalos személy, valamint a
közszereplõ politikus becsületének csorbítására
alkalmas – e minõségére tekintettel tett –, érték-
ítéletet kifejezõ véleménynyilvánítás alkotmányo-
san nem büntethetõ; a becsület csorbítására al-
kalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre
közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak
akkor büntethetõ, ha a becsület csorbítására al-
kalmas tényt állító, híresztelõ, illetve ilyen tényre
közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése
lényegét tekintve valótlan vagy azért nem tudott
annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy fog-
lalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint
– az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és
címzettjeire tekintettel – elvárható figyelmet vagy
körültekintést elmulasztotta.27

Az indokolásból:
A becsületvédelem büntetõjogi eszközei a vé-

leménynyilvánítási szabadságot az emberi mél-
tósághoz való jog és a jó hírnévhez való jog al-
kotmányos értékeinek védelmében korlátozzák.28

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk.
232. §-a alkotmányellenes, mert

– a közhatalom gyakorlói sérelmére elkövetett
rágalmazást és becsületsértést a más személyek
sérelmére elkövetett cselekményekkel azonosan
széles körben bünteti és ez nyilvánvalóan ellen-
tétes az Európai Emberi Jogi Bíróság állandó
gyakorlatában kifejezésre jutó elvekkel;

– a közügyekben büntetni rendeli az értékíté-
letet kifejezõ véleménynyilvánítást, ami az alkot-
mányos alapjog szükségtelen és aránytalan kor-
látozása;

– a tényközlés tekintetében nem különböztet való
és valótlan, ezen belül pedig a tudatosan hamis,
illetve a hivatásból, foglalkozásból adódó szabá-
lyok megsértése miatt gondatlanságból valótlan
tényállítások között, holott a véleménynyilvánítási
szabadság büntetõjogi eszközökkel csak utóbbiak
esetében korlátozható alkotmányosan.29

Az Alkotmánybíróság az 1233/B/1995. AB
határozatban elutasította, hogy a Btk. 180. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott becsület-
sértés vétsége a diszkrimináció tilalmának meg-
sértését jelenti, és ellentétes a 36/1994. (VI. 24.)
AB határozattal.

Az indokolásból:
A Btk. 180. § (1) bekezdésének a) pontja csak

közvetve vonatkozik a sértettek jogállására vagy
személyi körére, státusára. A törvény nem szemé-
lyiségi, hanem tevékenységi szempontokat – mun-
kakör ellátása, közmegbízatás teljesítése, közér-
dekû tevékenység – határoz meg releváns körül-

ményként, és ezáltal emeli ki a becsületsértés vét-
ségét a becsületsértés szabálysértésének, mint
„alapeset”-nek a körébõl  Ez a szabályozási mód
viszont nem azonos az „egyéb helyzet szerinti”,
a diszkrimináció alkotmányos tilalmába ütközõ
különbségtétellel. Ez csupán azt jelenti, hogy a
törvény fokozottabb büntetõjogi védelmet kíván
biztosítani arra az esetre, amikor a becsületsér-
tést valamely munkakör, közfeladat  ellátása, il-
letve, közérdekû tevékenység során, vagy amiatt
valósítják meg, az ezt végzõ személy sérelmére.

Az ilyen sértettet nem általában, hanem csak
esetileg, az adott tevékenységével kapcsolatban
illeti meg a fokozott büntetõjogi védelem, tehát
nincs szó privilegizált személyek valamely cso-
portjáról. Következésképpen a sértett javára po-
zitív diszkrimináció nem állapítható meg.30

Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben arra a
következtetésre jutott, hogy a közmegbízatásnak,
a közérdekû tevékenységnek, valamint a munka-
kör ellátásának törvényi tényállási elemként tör-
ténõ kiemelése nem ítélhetõ meg ugyanolyan mó-
don, mint a korábban megsemmisített Btk. 232. §-
ban biztosított, és a hivatalos személyeket megille-
tõ fokozottabb büntetõjogi védelem.

A Btk. 180. § (1) bekezdés a) pontjában felso-
rolt és kiemelt tényállási elemek – valamely mun-
kakör, tisztség, tevékenység ellátása – nem kü-
lönleges státusú, kinevezett vagy megválasztott
személyekre, hanem olyan mûködésre vonatkoz-
nak, amelyeket bármely állampolgár elláthat,
köztük természetesen a hivatalos személyek is, de
adott esetben bárki. Ekként a büntetõjogi véde-
lem tekintetében a kivételezettség, a pozitív diszk-
rimináció megszûnt, s e védelem egyenlõ mérték-
ben illet meg – azonos körülmények között – min-
denkit, így a hivatalos személyeket is.

A fokozott büntetõjogi védelem akkor alkotmá-
nyos, ha megfelelõ indoka van, vagyis, ha a te-
vékenységek kiemelése nem önkényes. Másfajta
tevékenységekkel (szabadidõs tevékenység, tanu-
lás, sportolás stb.) ellentétben a munkakörrel, köz-
érdekû tevékenységgel kapcsolatos becsületsértés
bûncselekménnyé nyilvánítása nem önkényes,
ugyanis az ember társadalmi megbecsülése nagy-
ban függ attól, hogy környezete miként vélekedik
munkakörének, közfeladatainak ellátásáról. Mind-
ez nem zárja ki, hogy a jogalkotó – alkotmányjo-
gilag indokolt esetben – másfajta tevékenységeket
is kiemelt védelemben részesítsen.31

2.3. A rémhírterjesztés

A rémhírterjesztés alkotmányossága kérdésé-
ben hozott 18/2000. (VI. 6.) AB határozatban a
lehetséges törvényi szabályozásra vonatkozó üze-
net eljutott a címzetthez, így csupán a köznyuga-
lom büntetõjogi védhetõségére vonatkozó meg-
állapítás kiemelését tartom indokoltnak.

27 ABH 1994, 219.
28 ABH 1994, 224.
29 ABH 1994, 228.

30 ABH 2000, 621.
31 ABH 2000, 622–623.
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A köznyugalom az Alkotmány 2. § (1) bekezdé-
sében normatív tartalommal meghatározott jogál-
lamisággal összefüggésben nyer alkotmányos ér-
téktartalmat; mint a demokratikus jogállam léte-
zésének egyik lényeges feltétele, rendezett belpoli-
tikai és társadalmi együttélési viszonyokat juttat
kifejezésre. A köznyugalom alkotmányos érték,
amelyre kiterjed az állam védelmi kötelezettsége,
így ennek érdekében a büntetõjog eszközeinek
igénybevétele általánosságban sem szükségtelen-
nek, sem aránytalannak nem tekinthetõ.32

2.4. A sajtórendészeti vétség

A Btk. 213. § a) pontjában meghatározott vét-
ség alkotmányellenességének megállapítását el-
utasító 2269/B/1991. AB határozatból:

A sajtótermék elõállításának és terjesztésének
engedélyhez kötése nem minden körülmények kö-
zött és nem feltétlenül alkotmányellenes. Azzal,
hogy az Stv. [1986. évi II. tv.] fõszabályként már
nem köti engedélyhez sajtótermék elõállítását és
nyilvános közlését, nem teszi elvileg és minden eset-
re vonatkozóan alkotmányellenessé az engedély-
hez kötést és nem teszi tárgytalanná a Btk. szóban
forgó rendelkezésének büntetõ elõírásait. Az Alkot-
mány 8. § (4) bekezdése szerint „rendkívüli álla-
pot, szükségállapot, vagy veszélyhelyzet idején az
alapvetõ jogok gyakorlása – az 54–56. §-ban, az
57. § (2)–(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66–
69. §-ban és a 70/E. §-ban megállapított alapve-
tõ jogok kivételével – felfüggeszthetõ, vagy korlá-
tozható.” Az Alkotmány tehát megengedi a 61. §
(1) bekezdésben foglalt szabad véleménynyilvání-
tás és a (2) bekezdésben foglalt sajtószabadság
alapvetõ jogának felfüggesztését vagy korlátozását.

2. A Btk. tehát minden olyan esetben, amikor
az engedélyhez kötés alkotmányos, alkotmányo-
san szankcionál. Az engedélyhez kötés alkotmá-
nyosságát nem a Btk. kerettényállásának, hanem
az engedélyezést elrendelõ jogszabály alkotmá-
nyosságának vizsgálata során kell eldönteni.33

3. A tulajdonhoz való jog korlátozása

3.1. A tulajdoni formák büntetõjogi védelme
közötti megkülönböztetésnek alkotmányosságát
vizsgálta a 6/1992. (I. 30.) AB határozat (ABH
1992, 40–43.). Az Alkotmánybíróság az Alkot-
mány 9. §-ára tekintettel megsemmisítette Btk.
akkor hatályos 320. §-át és 326. §-ának (4) be-
kezdését, valamint több, ezekkel összefüggõ ren-
delkezést.34 Az indokolásból:

[…] a hatályos Büntetõ Törvénykönyvnek a
hanyag kezelésre és a rongálásnál a társadalmi
tulajdon ellen gondatlanságból elkövetett cselek-
ményekre vonatkozó rendelkezései sértik a jogál-
lam által is megkövetelt egyenlõ elbánás elvét,

azaz bármilyen tulajdon számára egyenlõ véde-
lem nyújtásának a kötelezettségét.

[…] a diszkrimináció tilalma nem értelmezen-
dõ úgy, hogy kellõ alkotmányos indok esetén a
jogalkotó ne különböztethessen a tulajdon bün-
tetõjogi védelmében. A tulajdon tárgyának közös-
ségi rendeltetése, közszolgáltatásra szánt hasz-
nálata, közcélú hasznossága alapja és alkotmá-
nyosan igazolható indoka lehet a szigorúbb bün-
tetõjogi védelemnek. A pozitív diszkrimináció
abban is megnyilvánulhat, hogy a gondatlan el-
követést is büntetik.35

3.2. Veszélyes eb tartásával kapcsolatos köte-
lezettség megszegése; Tiltott állatviadal szerve-
zése; elkobzás (Btk. 266. §, 266/A. § és 286. §) –
a 26/B/1997. AB határozatból:

A tulajdonhoz való jog – az Alkotmánybíróság
állandó gyakorlatában a 7/1991. (II. 28.) AB
határozatban elõször kifejtettek szerint (ABH
1991. 22, 25.) – alapvetõ jog.

Az Alkotmánybíróság a 64/1993. (XII. 22.) AB
határozatában kifejtette álláspontját az alapjogi
tulajdonvédelem sajátosságairól és elvi éllel meg-
határozta a tulajdonkorlátozás alkotmányossági
vizsgálata során alkalmazandó szempontokat.
[...]

Az állam életvédelmi kötelezettségének teljesí-
tésére vonatkozó jogalkotói cél alapján megfo-
galmazott jogi rendelkezések feltétlenül alátá-
masztják a tulajdonkorlátozás közérdekûségét, e
megoldással a jogalkotó nem sért más alkotmá-
nyos jogot.

Éppen ellenkezõleg: az élethez való jog objek-
tív oldalából ugyanis az államnak nem csupán
az a kötelessége következik, hogy az egyes embe-
rek élethez való alanyi jogát ne sértse meg, és
hogy annak védelmérõl jogalkotással és szerve-
zési intézkedésekkel gondoskodjék, hanem ennél
több. [...]

Az állam életvédelmi kötelezettségébõl fakadó-
an a jogalkotó a Btk.-ba illesztett rendelkezések-
kel büntetõjogi eszközök megteremtésével is kife-
jezésre juttatja szándékát. E törvényi megoldással
a jogalkotó olyan jogi szabályozást választott,
amely megfelelõ összhangban van az elérni kívánt,
az életvédelmi kötelezettséget biztosító céllal.36

3.3. Hûtlen kezelés – 481/B/1999. AB határo-
zat: Az Alkotmánybíróság a Btk. 319. §-át a tu-
lajdonhoz való jog, a magántulajdon védelme és
a vállalkozás szabadsága alapján sérelmezõ in-
dítványt – a büntetõjogi tényállás alkotmányos-
sági kérdéseinek részletes elemzése alapján – el-
utasította.37

32 ABH 2000, 123.
33 ABH 1996, 381.
34 ABH 1992, 40.

35 ABH 1992, 42–43.
36 ABK 2000. 5.,169.
37 ABK 2002. 6–7. 372.
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4. Egyes bûncselekmények

Az Alkotmánybíróság – az indítványok meg-
szabta körben – további bûncselekmények alkot-
mányossága tekintetében is állást foglalt. A jobb
áttekinthetõség érdekében e helyütt azokat is fel-
tüntetem, amelyek a tanulmány korábbi részei-
ben – valamilyen általánosítható tétel okán – már
szerepeltek. A sorrend a Btk.-t követi.

4.1. Magánlaksértés – 1427/B/1995. AB határo-
zat: Az Alkotmánybíróság a Btk. 176. § (3) bekezdé-
se alkotmányellenességének megállapítására elutasí-
totta. Az indokolásból még kiemelésre érdemes:

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk.
176. § és az Alkotmány 59. § (1) bekezdése között
nincs ellentét. Ez a büntetõjogi szabályozás az
alapjog védelme érdekében szükséges, és a szank-
cióját illetõen sem aránytalan.

Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy nemcsak
a büntetõjog, hanem a  közigazgatási jog, a pol-
gári jog és a polgári eljárásjog is különféle jogi
eszközöket (birtokvédelem, birtokháborítás meg-
szüntetése, lakás-kiürítési per stb.) biztosít ezen
alkotmányos jog védelme érdekében. Az államra
ugyanis olyan kötelezettség hárul, hogy az Alkot-
mányban felsorolt intézményeket és az ott dekla-
rált alapjogokat többféle jogi eszközzel, és szük-
ség esetén a büntetõjog eszközeivel is biztosítsa.38

4.2. Tartás elmulasztása, – 995/B/1990. AB
határozat: Az Alkotmánybíróság a Csjt. rendel-
kezéseit érintõ indítványok tekintetében foglalt
állást. Az indítványozók a tartási kötelezettséggel
kapcsolatos jogszabályok közül a Btk. 196. §-
ának alkotmányellenességét is sérelmezték. Ál-
láspontjuk szerint e szabály nemzetközi szerzõ-
désben foglalt elvekkel ütközik, és sérti az Alkot-
mány 70/A. §-át is, amikor polgári jogi tartozás
nem teljesítéséért az elvált apákra még büntetõ
szankciók alkalmazását is lehetõvé teszi. Az Al-
kotmánybíróság – többek között – a következõ-
ket állapította meg.

Az elmulasztott gyermektartásdíj-követelés
azonban nem egyszerûen polgári jogi követelés.
A tartásdíj – mint arra az Alkotmánybíróság rá-
mutatott – a gyermek testi, szellemi jólétét biz-
tosító anyagi feltételek része, amelyet a szülõ saját
megélhetése rovására is köteles megteremteni. A
megítélt tartásdíj összeg nem fizetése esetén meg-
nyílt követelés tehát nem minõsülhet egyszerûen
polgári jogi kötelezettségnek, amely büntetõ eszkö-
zökkel nem szankcionálható. A tartásdíj megfizeté-
sének elmulasztása, ha az a gyermek létét veszé-
lyeztetõ súlyos mulasztás, (a gyermeket nélkülözés-
nek, illetve súlyos nélkülözésnek teszi ki) a bünte-
tõjogi szankcióval kikényszeríthetõ lesz. Ezzel
összefüggésben a nemzetközi egyezségokmányban
foglalt tilalom éppen ezért fel sem hozható.

Már csak azért sem, mert a Gyermek Jogairól
szóló Nemzetközi Egyezményt aláíró államok szá-
mára – mint amilyen Magyarország is – a gyer-
mek érdeke, mégpedig a „gyermek mindenek fe-
lett álló érdekének” védelme jelent elsõdleges
szabályt. E védelmet kell szolgálniuk a hatósá-
goknak minden ténykedésükben. Ez a kötelezett-
ség jelenik meg tehát a Btk. 196. §-ában is. Ez
kivételes és legsúlyosabb korlátozó eszköz ugyan,
de mert a Btk. ugyanezen §-a további bekezdé-
seiben teljesítés esetén a korlátlan enyhítést, il-
letve a mentesülést, „szabadulást” is lehetõvé
teszi, a törvényi rendelkezések az alkotmányos
elvekkel összhangban állanak.39

A 1091/B/1999. AB határozat: Az Alkotmány-
bíróság elutasította a Btk. 196. § (4) bekezdés-
ben meghatározott büntethetõséget megszünte-
tõ, illetve a büntetés korlátlan enyhítését lehetõ-
vé tévõ rendelkezés elleni indítványt.40

4.3. Vérfertõzés – 20/1999. (VI. 25.) AB hatá-
rozat: Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
Btk. 203. § (3) bekezdésének a „vagy természet
elleni fajtalanságot követ el,” szövegrésze alkot-
mányellenes, ezért azt megsemmisítette; a Btk.
203. § (1) és (2) bekezdése és (3) bekezdése al-
kotmányellenességének megállapítására irányuló
indítványokat elutasította.41 Az indokolásból:

A vizsgált tényállás nem nyilvánítja bûncselek-
ménnyé a különnemû testvérek közötti fajtalan-
ság elkövetését. A tényállás tehát különbséget tesz
ugyanazon magatartás tekintetében az azonos
nemû és a különnemû testvérek között.

A különbségtétel alapja a vizsgált esetben egye-
dül a szexuális irányultság: eszerint a homosze-
xuális testvérpárokat fenyegeti büntetéssel a tör-
vény, a heteroszexuális testvérpárokat nem. Ez,
az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése alapján, az
„egyéb helyzet” szerinti különbségtétel.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint „az
egyéb helyzet” szerinti különbségtételnél azt kell
vizsgálni, hogy van-e annak „tárgyilagos mérle-
gelés szerint ésszerû oka” [35/1994. (VI. 24.) AB
határozat, ABH 1994. 197. 200.].

A vizsgált esetben ilyen ok nincs. Nem indo-
kolható ésszerûen a különnemû testvérek közötti
fajtalanság és az azonos nemû testvérek közötti
fajtalanság eltérõ büntetõjogi megítélése. Nem
igazolható az sem, hogy eltérõ lenne ezek társa-
dalomra veszélyessége.42

4.4. Egyesülési joggal visszaélés – 58/1997.
(XI. 5.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság meg-
állapította, hogy a Btk. 212. §-a alkotmányelle-
nes.43 A határozat releváns rendelkezéseit a ta-
nulmány korábbi részei tartalmazzák.

4.5. Hivatali visszaélés – 435/B/1999. AB
határozat: Az Alkotmánybíróság a jogi szabályo-

38 ABH 2000, 627.

39 ABH 1993, 526–527.
40 ABK 2002. február, 76.
41 ABH 1999, 159.
42 ABH 1999, 162–163.
43 ABH 1997, 348.
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zás absztrakciójával kapcsolatos alkotmányossági
követelmények vizsgálata után elutasította a Btk.
225. §-át a jogbiztonság hiánya alapján sérelme-
zõ indítványt.44

4.6. Hivatalos személy elleni erõszak – 1188/
B/1995. AB határozat: Az Alkotmánybíróság a
Btk. 229. § (1) bekezdés elsõ és második fordu-
lata alkotmányellenességének megállapítására irá-
nyuló indítványt elutasította.

Az indokolásból:
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált

jogállamiságból értelemszerûen következik, hogy
az állam arra hivatott alkotmányos szervei jog-
szabályokat alkotnak a jogbiztonság fenntartása
érdekében, és hogy e jogszabályok végrehajtá-
sának törvényes eszközeit is biztosítják. A jogbiz-
tonság magában foglalja azt a követelményt is,
hogy a jogszabályokat, valamint az azok alkal-
mazása során hozott hatósági határozatokat vég-
re kell hajtani.[...]

Önkéntes jogkövetés hiányában tehát a ható-
sági határozatok végrehajtását, a jogbiztonság és
a közrend fenntartását a törvényben biztosított
különféle kényszerintézkedések alkalmazásával
kell és lehet biztosítani. Ezért a különbözõ eljá-
rási jogok számos törvényes kényszerintézkedést
és kényszerítõ eszközt szabályoznak, s ezeket min-
dig hivatalos személyek foganatosítják. A törvé-
nyes kényszerintézkedések során közremûködõ
hivatalos személynek pedig meg kell kapnia a
büntetõjog eszközeivel biztosított jogvédelmet is.45

4.7. Zugírászat – 555/B/2000. AB határozat:
Az Alkotmánybíróság a Btk. 248. §-ában, a 2002.
április 1-je elõtt hatályban volt tényállást sérel-
mezõ, az Alkotmány számos rendelkezésére hi-
vatkozó indítványt elutasította.46

4.8. Tiltott szerencsejáték szervezése – 871/B/
1994. AB határozat: Az Alkotmánybíróság eluta-
sította a Btk. 267. §-a alkotmányellenességének
megállapítására irányuló indítványt.47 Az indo-
kolásnak a kodifikáció szempontjából releváns meg-
állapításait a tanulmány korábbi része tartalmazza.

4.9. Visszaélés teljesítményfokozó szerrel vagy
módszerrel – 47/2000. (XII. 14.) AB határozat: Az
Alkotmánybíróság a jogbiztonság követelményei-
nek megsértése miatt a Btk. 283/B. §-át megsem-
misítette. Az Alkotmánybíróság azonban rámutat
arra, hogy a teljesítményfokozó szerek használata,
elõállítása, forgalmazása, kereskedelme stb. a ver-
senyszerû vagy hivatásszerû sporttevékenység kö-
rében, illetve ezekkel összefüggésben olyan társa-
dalomra veszélyes magatartásként jelentkezhet,
amely büntetõjogi szankcionálást igényel. Az ilyen

büntetõjogi szankcionálás önmagában nem alkot-
mányellenes, ezért a jogalkotó – az alkotmányos
büntetõjog keretein belül – nincs elzárva a megfe-
lelõ büntetõjogszabályok megalkotásától.48

4.10. A honvédelmi kötelezettség elleni bûn-
cselekmények – 46/1994. (X. 21.) AB határozat:

Az Alkotmánybíróság határozatában a honvé-
delemrõl szóló 1993. évi CX. törvény rendelke-
zései ellen benyújtott indítványokat vizsgálta. Az
indítványozók egyike kérte a Btk. XIX. fejezete
egyes bûncselekményeinek (334–338. §-ok) al-
kotmányossági vizsgálatát. Az indítványt az Al-
kotmánybíróság elutasította.

Az indokolásból:
A Btk. XIX. fejezetében foglalt, kifogásolt bün-

tetõjogi tényállások az Alkotmány 70/H. §-ában
foglalt honvédelmi kötelezettség nem teljesítésé-
nek szankciói. A támadott büntetõ rendelkezések
által kilátásba helyezett szabadságelvonás tehát
egy alkotmányos állampolgári kötelezettség ér-
vényesítését szolgálja. Ez a büntetõjogi szankci-
onálás éppen az alternatív honvédelmi szolgálat
alkotmányos és törvényi lehetõségének beveze-
tése óta általában nem hozható összefüggésbe a
lelkiismereti és vallásszabadságnak az Alkotmány
60. §-ában garantált jogával. Azoknak a hadkö-
teleseknek ugyanis, akik lelkiismereti okból nem
kívánnak katonai szolgálatot teljesíteni, e joguk
érvényesítése érdekében nem kell elkövetniük a
kifogásolt tényállások egyikét sem, hiszen rendel-
kezésükre áll az alternatív szolgálat legális lehe-
tõsége.

Az indítványozó érvelése szerint léteznek olyan
vallási kisfelekezetek, amelyek a civil szolgálatot
is elutasítják. Az ilyen felekezetek képviselõi ese-
tében a kifogásolt szabályozás kétségkívül korlá-
tozza a lelkiismereti és vallásszabadságot. Az Al-
kotmánybíróság állandó joggyakorlata szerint az
állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának
eszközéhez, ha másik alapvetõ jog és szabadság
védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkot-
mányos érték védelme más módon nem érhetõ el.
[Vö. pl. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,
167, 171.] Ilyen alkotmányos értéket képvisel a
haza védelme, amely az Alkotmány 70/H. § (1)
bekezdése értelmében minden állampolgár köte-
lessége. Az Alkotmánybíróság megállapítása sze-
rint a haza védelmének érdekével arányban áll
az az alapjogsérelem, amelyet azok a hadkötele-
sek kénytelenek elszenvedni, akik a honvédelmi
kötelezettség teljesítésének az Alkotmány 70/H. §
(2) bekezdésében biztosított egyik lehetõségét sem
fogadják el.49

44 ABH 2001, 1080.
45 ABH 2000, 615–616.
46 ABH 2001, 1143.
47 ABH 2000, 582.

48 ABH 2000, 381–382.
49 ABH 1994, 278–279.
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1. A vagyonelkobzás szabályozásának
nemzetközi alakulásáról

1.1. A vagyon elkobzását kimondó büntetés
tilalmának alkotmányban történõ megfogalmazá-
sa több európai ország alaptörvényében megta-
lálható. Így pl.: a belga alkotmány 17. cikke azt
rögzíti, hogy „Vagyon elkobzását kimondó bün-
tetést nem lehet kiszabni.” A norvég alkotmány
104. §-a szerint „A földek és javak elkobzása el-
töröltetik.”1

A román alkotmány 41. cikk (7) bekezdése
értelmében a törvényes úton szerzett vagyont
nem lehet elkobozni. A megszerzés törvényes jel-
lege feltételezett. Ugyanezen cikk (8) bekezdése
azt rögzíti, hogy a bûncselekmény elkövetésére
szánt vagy használt, illetve az ezek elkövetésé-
bõl eredõ javak csakis a törvény feltételei között
kobozhatók el.2

Ez az alkotmányi tilalom néhány államban csak
a teljes vagyon elkobzására vonatkozik [pl. gö-
rög: 7. cikk (3) bek., török: 38. cikk]. Több nyu-
gat-európai országban pedig, ha alkotmányi szin-
ten nem is tiltják a teljes vagy a részleges vagyon-
elkobzás büntetés alkalmazását, de a büntetõ kó-
dexek nem szabályozzák, így nem teszik lehetõ-
vé az ilyen szankció kiszabását.

1.2. A vagyonelkobzástól, mint büntetéstõl azonban
megkülönböztetendõ a bûncselekménnyel szerzett
vagyoni elõny elvonását lehetõvé tevõ büntetõjo-
gi jogkövetkezmény, amelynek kriminálpolitikai
jelentõsége egyre nõ a nyugati országok többsé-
gében. Ilyen szankciót fõként azoknál a bûncse-
lekmény-kategóriáknál írnak elõ, illetve alkalmaz-
nak, amelyeknél nagy nyereség érhetõ el (pl.: szer-
vezett kábítószer-kereskedelem, illegális fegyver-
kereskedelem, továbbá környezetkárosítás, gazda-
sági bûnelkövetés területén, de olyan klasszikus
deliktumoknál is, mint az orgazdaság vagy a ki-
tartottság). Ezen büntetõjogi jogkövetkezmények
jogi természete vitatott és gyakorlati alkalmazásuk
általában nem számottevõ ugyan, de a szervezett
bûnözéssel szembeni intenzívebb és hatékonyabb
fellépés érdekében a büntetõjog eszköztárából nem
hiányozhatnak.3

Prof. Dr. Nagy Ferenc

A VAGYONELKOBZÁSRÓL

1.3. Így pl. a németeknél a szervezett bûnözés
elleni küzdelmet szolgáló 1992. július 15-i törvény
– számos más rendelkezése mellett – két új szank-
ciót vezetett be a Btk.-ba, amivel a törvényhozó a
szervezett bûnelkövetéseket a legérzékenyebb
pontján, a financiális oldalán igyekszik megragad-
ni: a vagyoni büntetést (Vermögensstrafe) és az ún.
bõvített (kiterjesztett) elvonást (Erweiterter Verfall).
A Btk. 43a §-ába illesztett vagyoni büntetés értel-
mében a bíróság az életfogytig tartó, vagy a két
évnél hosszabb határozott tartamú szabadságvesz-
tés-büntetés mellett pénzösszeg fizetését rendelheti
el, amelynek felsõ határát az elkövetõ vagyoná-
nak az értéke (nagysága) határolja be, amennyi-
ben a törvény erre kifejezetten lehetõséget ad (fõ-
ként a szervezett bûnözés szempontjából tipikus
bûncselekmények esetében, mint pl. a kábítószer-
törvény szerinti egyes bûntetteknél). Az, hogy az
elkövetõ a vagyont legálisan vagy illegálisan sze-
rezte, a büntetés elrendelésénél nem játszik szere-
pet, viszont az általános büntetéskiszabási elvek
figyelembe vételével kell e szankciót alkalmazni.

A Btk. 73d §-a olyan tárgyak elvonásáról ren-
delkezik, amelyeket az elkövetõ jogellenes bünte-
tendõ cselekmények elkövetéséért vagy belõlük
szerzett. Az elvonás mindkét formája [a 73. § sze-
rinti elvonás és a 73d § szerinti bõvített (kiterjesz-
tett) elvonás] a tulajdon ellen irányul és – szem-
ben az elkobzással – nem vonatkozik a bûncse-
lekmény elkövetésének eszközére, valamint a bûn-
cselekmény produktumára, hanem a büntetendõ
cselekménybõl származó bruttó bevételre.4

A vagyoni büntetés németországi bevezetését
mindenekelõtt a rendõri vonal szorgalmazta, míg
a tudomány, az ügyvédi és más gyakorlati jogi
szakemberek is erõteljes alkotmányjogi aggálya-
ikat juttatták kifejezésre.5 Úgy tûnik, ez az ag-
gály megalapozott volt. Mivel a német szövetsé-

A szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán a Büntetõjogi és Büntetõ Eljárásjogi Tanszék vezetõje

1 Nagy Ferenc: Az anyagi büntetõjog és az alkotmány. In.: Alkot-
mány és jogtudomány. (Szerk.: Tóth Károly) Acta Jur. et Pol. Sze-
ged, 1996. 90. p.

2 In.: Kelet-Európa új Alkotmányai. (Szerk.: Tóth Károly) Sze-
ged, 1997. 280. p.

3 Kaiser, Günther: Kriminologie. Eine Einführung in die
Grundlagen. 10. Aufl. Heidelberg, 1997. 437–440. p.

4 A német szabályozásról lásd Schönke, A. – Schröder, H. – Eser,
A.: Strafgesetzbuch. Kommentar 26. Aufl.. München 2001. 957–
978. p.; Lackner, K. – Kühl, K.: Strafgesetzbuch mit Erläuterungen.
24. Aufl. München 2001. 422–431. p. A német szabályozásról
magyar nyelven lásd Nagy Ferenc: 1996. i. m. 90–91. p.; Rajmon
Balázs: A vagyonelkobzás német szabályai. Magyar Jog, 2001. 8.
sz. 493–502. p.

5 Eser, Albin: Neue Wege der Gewinnabschöpfung im Kampf
gegen die organisierte Kriminalität? In: Festschrift für Walter Stree
und Johannes Wessels. Heidelberg, 1993. 833–853.; Jescheck, H-
H. – Weigend, T.: Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5.
Aufl. Berlin, 1996. 789-795. p. Lackner szerint a vagyoni büntetés
szabályozása a törvényhozói intenció szerint felemás koncepción
alapul és ezért a büntetési rendszerben „idegen test”. Egyrészt ki-
nyilvánítottan büntetés kell legyen és így a bûnösségi elv kell,
hogy érvényesüljön, másrészt viszont bûnösségtõl független célt
követ a szabályozás az elkobzás eszközeként. Lásd: Lackner, K. –
Kühl, K.: im. 235–235. p.
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gi alkotmánybíróság 2002. március 20-i ítélete a
vagyoni büntetés alkotmányellenességét állapítot-
ta meg és semmisnek nyilvánította az erre vonat-
kozó szabályozást.6 Az alkotmánybírósági dön-
tés értelmében a vagyoni büntetésnek a Btk. 43a
§-ában történt megfogalmazása a német alaptör-
vény 103. cikk (2) bekezdésével nem egyeztet-
hetõ össze.7 Vagyis a vagyoni büntetés szabályo-
zásában nem valósul meg a büntetõjogi jogkö-
vetkezmények pontos törvényi meghatározottsá-
ga. A vagyonbüntetés legmagasabb összegét – a
német rendelkezés szerint – az elkövetõ vagyona
határolja be. Amennyiben pedig az elkövetõ va-
gyonának értéke (nagysága) csupán a behatároló
tényezõ, az a meghatározottság alkotmányos kö-
vetelményével nem egyeztethetõ össze. A német
szövetségi alkotmánybíróság indokolása szerint
így a törvényhozó a jogalkalmazónak a kiindulá-
si pontot és mozgásteret lehetõvé tevõ büntetési
tételkeretet nem határozta meg az alkotmányjogi
minimumnak megfelelõen.8

1.4. A svájci Btk. 59. cikke – „más intézkedé-
sek” (andere Massnahmen) megjelölés alatt – ren-
delkezik a vagyonelkobzásról. E szerint a bíró
olyan vagyoni értékek elkobzását rendeli el, ame-
lyek bûncselekménybõl származnak vagy bûn-
cselekmény elkövetéséhez kívánták felhasználni
vagy azt díjazni, ha azt nem adták át a sértettnek
a jogszerû állapot helyreállítása érdekében.

Az elkobzás nem alkalmazható, ha a vagyoni
értékeket harmadik személy szerezte meg úgy,
hogy nem tudott az elkobzás okáról és azonos

ellenértéket adott érte, vagy ha az elkobzás szá-
mára más módon aránytalanul súlyos terhet je-
lentene.

Az elkobzás öt évig rendelhetõ el, de ha a cse-
lekmény elévülési ideje ennél hosszabb, az el-
kobzásra is ez a határidõ az irányadó.

Az elkobzást hivatalosan közzé kell tenni. A sér-
tett vagy harmadik személyek igényei a hivatalos
közzétételtõl számított öt éven belül elévülnek.

Az 59. cikk (2) bekezdése a vagyonelkobzást
pótló egyenérték megfizetésérõl rendelkezik, míg
a (3) bekezdés a bûnözõ szervezet rendelkezése
(hatalma) alatt álló valamennyi vagyontárgy el-
kobzását mondja ki. Ezen (3) bekezdés arról is
rendelkezik, hogy a bûnözõ szervezetben részt
vevõ személy vagy támogatója (260 cikk) vagyo-
ni értékei tekintetében – ellenkezõ bizonyításáig
– a szervezet rendelkezési hatalmát vélelmezik,
vagyis az ilyen vélelmezett vagyoni értékekre is
alkalmazható a vagyonelkobzás.

Az említett svájci szabályozás utolsó (4) bekez-
dése lehetõvé teszi azt, hogy „ha az elkobzandó
vagyoni értékek mennyiségét nem, vagy csak
aránytalan ráfordítással lehetne megállapítani, a
bíró becsléssel állapíthatja meg az értékét”.9

Svájcban a Btk. Általános Részének 1998. évi
revíziója szintén fenntartja a vagyonelkobzást,
amelyet változatlanul „más intézkedések” cím-
szó alatt helyez el. A jelenleg hatályos svájci sza-
bályozás és az 1998. évi revízió vagyonelkobzás-
ra vonatkozó rendelkezései lényegében ugyan-
azok, vagyis a koncepció nem változott, csupán
kisebb eltérések figyelhetõk meg, így pl. a va-
gyonelkobzás a revízió értelmében nem öt, ha-
nem hét év után évülne el.10

1.5. Az osztrák Btk. 20. §-a rendelkezik a gaz-
dagodás elvonása jogintézményrõl. E szerint a
büntetéssel fenyegetett cselekmény elkövetése
révén vagyoni elõnyhöz jutott, vagy ilyen cse-
lekmény elkövetéséért vagyoni elõnyben része-
sülõ elkövetõt a bekövetkezett jogtalan gazda-
godásával egybeesõ pénzösszeg megfizetésére
kell kötelezni. Amennyiben a gazdagodás mér-
téke nem állapítható meg vagy csak aránytalan
ráfordítással, úgy a bíróság az elvonandó össze-
get saját meggyõzõdése szerint állapítja meg. Ha
a tettes folytatólagos vagy ismétlõdõ bûntetteket
követ el és ezáltal vagyoni elõnyhöz jut vagy
ezért vagyoni elõnyt kapott, és amennyiben az
elkövetõhöz az elkövetett bûntettekkel idõbeli
összefüggésben – feltehetõen bûncselekménybõl
származó – további vagyoni elõnyök jutottak és
azok jogszerû eredete nem valószínûsíthetõ, úgy
ezen vagyoni elõnyök is figyelembe veendõk a
gazdagodás elvonása mértékének a meghatáro-
zásakor.

6 A német szövetségi alkotmánybíróság az ítélethez négy pont-
ban – nálunk is fölöttébb figyelembe veendõ – irányelveket
(Leitsätze) fogalmazott meg, amelyek a következõk:

1. A törvényi meghatározottság követelménye [alaptörvény 103.
cikk (2) bek.] a büntetéssel fenyegetésre is érvényesül. A bûnösen
elkövetett kriminális jogtalanságra irányuló büntetést mint helyte-
lenítõ állami reakciót a parlamentális törvényhozónak kell, jelle-
gét és mértékét tekintve, normatíve meghatározni, amelynek – a
büntetõ szabállyal szembeni cselekvés esetén – a norma címzettje
számára elõreláthatónak kell lenni.

2. A büntetéssel fenyegetésrõl szóló döntésnél a törvényhozó
nem csupán a meghatározottságra és a jogbiztonságra törekszik,
hanem a jogállami bûnösségi elvet is megfelelõen figyelembe kell
venni és a bíró számára a szankció szabályozása révén lehetõvé
kell tenni az egyes konkrét esetben az igazságos és arányos bünte-
tés kiszabását. A bûnösségi elv és a jogkövetkezmények meghatá-
rozottsága egymással konkuráló alapelveinek alkotmányjogilag
kiegyenlített viszonyát kell megteremteni.

3. A szóba jövõ büntetés mértéke tekintetében a törvényhozónak
a büntetési keretet úgy kell meghatározni, hogy abból a büntetés
minimális mértéke és a szankció felsõ határa egyaránt kitûnjön.

4. Amennyiben a törvényhozó – miként a német Btk. 43a §
szerinti vagyoni büntetés esetében – új büntetési nemet vezet be,
amely mindemellett intenzív alapjogi beavatkozást is megenged,
a bíró számára – a hagyományos büntetéskiszabási elveken túl-
menõen – különleges irányelveket kell a kezébe adni, amelyek a
szankció kiválasztására és kiszabására vonatkozó döntésnél az elõ-
reláthatóságot biztosítják.

7 A német alaptörvény 103. cikke (2) bekezdése szerint „Egy
cselekmény csak akkor büntethetõ, ha a büntethetõség a cselek-
mény elkövetése elõtt törvényileg meghatározott volt.”.

8 BVerfG, 2 BvR 794/95 vom 20.3.2002. Absatz-Nr. (1–145),
http://www.bverfg.de/. A német alkotmánybírósági döntés néhány
megállapításáról – igencsak vitatható végkövetkeztetéssel – ma-
gyar nyelven lásd Rajmon Balázs: A német Alkotmánybíróság egy
érdekes döntésérõl. Magyar Jog, 2002. évi 10. szám, 614–616. p.

9 In.: Schweizerisches Strafgesetzbuch (Hrsg.: Bundeskanzlei),
Bern, 2001. 24–25. p.

10 Entwurf A: StGB AT. 1998. Art 70–72.
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Az osztrák rendelkezések lehetõvé teszik a
pénzösszeg megfizetésére ítélést – a büntetendõ
cselekményekbõl származó közvetlen és jogta-
lan gazdagodás mértékének megfelelõen, amely-
nek összegét a bíróság meggyõzõdése szerint
határozza meg – azzal szemben is, aki bûnszer-
vezethez történõ tartozásával idõbeli összefüg-
gésben vagyoni elõnyhöz jutott, amely tekinte-
tében az feltételezhetõ, hogy büntetendõ cselek-
ményekbõl származik és annak jogszerû erede-
te nem valószínûsíthetõ. A közvetlen és jogtalan
gazdagodás mértékével egybeesõ pénzösszeg
megfizetésének lehetõségét szintén megterem-
tik a más személy, személyi társaság, jogi sze-
mély, illetve a jogutód illegális gazdagodása ese-
tében. (Úgy tûnik a hatályos magyar szabályo-
zás hátterében az osztrák „minta” kimutatható.)

Az osztrák Btk. 20a. §-a lehetõvé teszi a tör-
vényben meghatározott esetekben az elvonás
mellõzését is. A gazdagodás elvonása osztrák
megítélés szerint nem büntetés, sem megelõzõ
intézkedés, hanem „sajátos jellegû jogtalansági
jogkövetkezmény”.11

A lengyel Btk. 45. cikke értelmében a bíróság
olyan vagyoni elõnyök elvonását is elrendelhe-
ti, amelyek csak közvetve erednek bûncselek-
mény elkövetésébõl.12

1.6. Az angol büntetõjogban (értve ezalatt
Anglia és Wales büntetõjogát)13 a modern érte-
lemben vett vagyonelkobzásról (confiscation)
szóló rendelkezések kialakulása 1986-ra tehe-
tõ, ekkor alkották meg a kábítószer bûncselek-
ményekrõl szóló 1986-os törvényt (DTOA). A
jogszabály megalkotása közvetlenül arra a köz-
felháborodásra vezethetõ vissza, amely azt kö-
vetõen alakult ki, hogy az elkobzásról (forfeiture)
szóló rendelkezések alkalmatlannak bizonyul-
tak egy sikeresen leleplezett kábítószerrel vissza-
élésbõl eredõ jelentõs vagyon elvonására.

A DTOA alapján vagyonelkobzás alkalmazá-
sára kábítószerrel visszaélés (drug trafficking)
miatti elítélést (conviction) követõen, de más bün-
tetés (pl. szabadságvesztés) kiszabása elõtt van
lehetõség.14 A bíróságnak elsõként azt a kérdést
kell eldönteni, hogy a terhelt jutott-e valamilyen
bevételhez a kábítószerrel visszaélésbõl. Ha a bí-
róság megállapítja, hogy az illetõ bevételhez ju-
tott, akkor a bíróságnak meg kell határoznia en-
nek összegét, és az adott személyt ennek megfi-
zetésére kell kötelezni. A vagyonelkobzás megfi-
zetésére a bíróság határidõt szabhat. A bíróság a

vagyonelkobzás elrendelését követõen dönt azon
szabadságvesztés mértékérõl, amit nem fizetés ese-
tén kell a terheltnek letöltenie.

A bíróság különféle vélelmeket alkalmazhat an-
nak meghatározása céljából, hogy a terhelt jutott-
e jövedelemhez kábítószerrel visszaélésbõl, és ha
igen, meghatározza az abból származó vagyon
értékét. A terheltnek lehetõsége van a vélelmek
megdöntésére.

A szabályozás szerint a vagyonelkobzás nem-
csak abból a bûncselekménybõl eredõ vagyonra
terjed ki, amely miatt az elkövetõt elítélték.

A késõbbiekben a kábítószerrel visszaélésbõl
eredõ vagyon elvonására vonatkozó rendelkezé-
sek egy új törvényben jelentek meg (Drug
Trafficking Act 1994), amely lényegében össze-
foglalta a DTOA-t és módosításait, valamint to-
vábbi könnyítéseket hozott a hatóságok számára.
Például a vélelmezõ tények bizonyításához a to-
vábbiakban nem volt szükséges a teljes bizonyos-
ság, hanem csak a nagyobb valószínûség.

A büntetõ igazságszolgáltatásról szóló 1988. évi
törvény (Criminal Justice Act 1988) a DTOA-éhoz
hasonló vagyonelkobzási elõírásokat vezetett be
szinte bármilyen más bûncselekményre is. Az ezek-
re irányadó szabályok azonban enyhébbek, mint
a kábítószerrel visszaélésre vonatkozók, a vélel-
mek például nem olyan drasztikusak. Ezeket a
szabályokat módosította az 1993-as büntetõ igaz-
ságszolgáltatási törvény (Criminal Justice Act
1993), és az 1995. évi a bûncselekménybõl eredõ
vagyonról szóló törvény (Proceeds of Crime Act
1995). A kábítószerrel visszaélésre és a más bûn-
cselekményekre vonatkozó szabályozás különb-
sége azonban, mind jogforrási, mind érdemi te-
kintetben egészen addig fennmaradt, amíg 2002-
ben az angol Parlament elfogadta a bûncselek-
ménybõl eredõ vagyonról szóló törvényt (Proceeds
of Crime Act, 2002), amely egységesített szabá-
lyozást alakított ki.

1.7. E rövid nemzetközi kitekintés összegzése-
ként megállapítható, hogy a jogállami büntetõjog
nem teszi lehetõvé, sõt tilalmazza a törvényes úton
szerzett vagyon (vagyoni értékek) büntetõjogi
szankció formájában történõ elkobzását. A vagyoni
elõny elvonásával, mint büntetõjogi jogkövetkez-
ménnyel csupán a bûncselekménybõl származó
vagy azzal összefüggõ vagyoni javak, illetve pénz-
összeg tekintetében találkozhatunk.

A bûncselekménybõl származó vagyoni elõ-
nyök elvonásának elbírálására a német SPD ter-
vezet írt elõ polgári jogi bíróságot, azonban a vizs-
gált országok egyike sem teszi lehetõvé az illegá-
lis elõnyök polgári jogi elbírálását, s az angol sza-
bályozás sem jelent e tekintetben kivételt.

A jogkövetkezmény természetét illetõen az eu-
rópai országok többnyire mellékkövetkezmény, il-
letve intézkedés formájában szabályozzák a va-
gyoni elõnyök elvonását, mint pl. Svájc, Ausztria,
Olaszország.

11 Foregger, E.: – Bachner-Foregger, H. (Hrsg.): Strafgesetzbuch.
13. Aufl. Wien, 1997. 26–30. p.

12 In.: Das polnische Strafgesetzbuch. Kodeks karny. (a német
fordítás és bevezetés készítõje Weigend, Ewa) Freiburg im Breisgau,
1998. 56. p.

13 Az angol szabályozás rövid ismertetése Hollán Miklós: A va-
gyonelkobzásra vonatkozó angol büntetõjogi szabályozás... címû
cikk-kézirata alapján. A cikk megjelenés alatt az Állam- és Jogtu-
domány címû szakfolyóiratban.

 14 Az angol büntetõjogban a bûnösség megállapítása és a bün-
tetés kiszabása – nagyobb jelentõségû ügyekben – eljárásilag is
elkülönül.
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Az ide vonatkozó külföldi rendelkezések álta-
lában egyidejû vagy már bekövetkezett büntetõ-
jogi elítélést és közvetlen összefüggést feltételez-
nek a szankcionált büntetendõ cselekmények és
az érintett vagyoni értékek között.

Bizonyítási téren könnyítések, illetve kivéte-
lek teremtése a jellemzõ, de a teljes körû bizo-
nyítási teher megfordítása is elõfordul, mint pl.
az angolszászoknál. Ez utóbbi megoldás megen-
gedhetõsége azonban aggályos és kérdéses. A
bûnözõ szervezetek tekintetében pedig általában
a szervezet rendelkezési hatalmát törvényileg
vélelmezik.

A vizsgált országok nem tekinthetõk egységes-
nek az ún. harmadik személynél jelentkezõ ille-
gális vagyoni értékek elvonása tekintetében. Van-
nak országok, ahol csak az elítéltnek a bûncse-
lekménybõl származó vagyona kobozható el,
máshol pedig könnyebb és egyszerûbb bizonyí-
tási lehetõséget kap ez a harmadik személy, több
ország büntetõjogában viszont lehetõséget terem-
tenek a harmadik személy tekintetében a nem jó-
hiszemûen szerzett és bûncselekménybõl szárma-
zó vagyoni értékek elvonására.15

2. A vagyonelkobzás szabályozásának
hazai alakulásáról

Hazánkban az 1878. évi Csemegi kódex nem sza-
bályozott ilyen (mellék)büntetést. Az akkori bünte-
tõjogi felfogás szerint ugyanis a vagyonelkobzás a
büntetõjog „közjogi” jellegével, „a magántulajdon
szentségével” nem volt összeegyeztethetõ, valamint
a büntetés jelentõs káros vonásokat foglal magá-
ban. Nevezetesen nem személyes jellegû, mivel a
hátrány nem csupán az elkövetõt, hanem annak
vétlen családját is egzisztenciálisan, igen érzékenyen
éri, továbbá nem jól egyéniesíthetõ, így aligha le-
het speciálpreventív hatása.

A 20. századi hazai jogunkban mégis megje-
lenik az „elavultnak, a tudományban rég elítélt-
nek” minõsített és az 1878. évi Btk.-ból is kiha-
gyott vagyonelkobzás, mégpedig elõször 1915-
ben a XVIII. törvénycikkel. E törvény 2. §-a sze-
rint a háború idején a felségsértés vagy a hûtlen-
ség bûncselekményét elkövetõ személy – a cse-
lekményébõl keletkezõ kár, sérelem és egyéb
hátrány megtérítéséért – a belföldön található
vagyonával akként felelt, hogy az a bûncselek-
mény elkövetésével törvénynél fogva az államra
szállt. Az államnak ezt az igényét – a régi hûtlen-
ségi perek mintájára – külön perrel kellett érvé-
nyesíteni. Finkey Ferenc szerint ezzel a szabá-
lyozással a vagyonelkobzásban a magánjogi kár-

térítés és a büntetõjogi pénzbüntetés fogalma
mintegy összefolyik.16 A vagyonelkobzással – lé-
nyegét és tartalmát tekintve – azonosnak volt te-
kinthetõ a vagyoni elégtétel, amely az 1920-as
évek elején hozott több törvény alapján elrendel-
hetõ volt (pl.: 1920. évi XV., 1921. évi III. t.c.).

A 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 3. §-a a hábo-
rús és népellenes bûncselekmények elkövetõivel
szemben írta elõ a vagyonelkobzást.

Az 1950. évi II. törvény 30. §-a a bûntett miatt
kiszabható büntetések között együtt sorolja fel az
egyébként önálló jellegû elkobzást és a vagyonel-
kobzást.17 A Btá. említett §-a értelmében vagyonel-
kobzásnak akkor volt helye, ha a törvény azt külön
rendelte, tehát – a miniszteri indokolás szerint –
egyes meghatározott, különösen súlyos, illetve a
társadalom érdekét közvetlenül veszélyeztetõ bûn-
cselekmények miatt. Az 1950. évi 39. számú tvr.
pedig olyan szabályozást tartalmazott, hogy ahol
korábbi jogszabály vagyoni elégtétel megfizetésé-
re kötelezésrõl rendelkezik, e helyett a Btá.-ban sza-
bályozott vagyonelkobzást kell érteni.

Az 1961. évi V. törvény nem követte a Btá. meg-
oldását. A kódex a vagyonelkobzást a mellékbün-
tetések között említi, s a 55. § értelmében ezt a
szankciót a törvényben meghatározott esetekben

– kell alkalmazni halálbüntetés, illetõleg öt évet
meghaladó szabadságvesztés kiszabása mellett;

– lehet alkalmazni három évet meghaladó sza-
badságvesztés mellett is, ha ezt a társadalom vé-
delme szükségessé teszi.

Az 1966. évi 16. tvr. és az 1973. évi 14. tvr. a
vagyonelkobzás alkalmazási feltételeinek a kö-
rét bõvítette, a változás iránya pedig a mellék-
büntetés kiterjesztése volt.18

3. A vagyonelkobzás
hazai rendelkezéseinek kritikája

3.1. Az 1978. évi Btk. eredeti szabályozása ér-
telmében a megfelelõ vagyonnal rendelkezõ el-
követõvel szemben akkor volt helye vagyonel-
kobzásnak, ha a Btk. Különös Része ezt az adott
bûncselekménynél lehetõvé tette, vagy ha a bûn-
cselekményt haszonszerzés céljából követték el.
E feltételek megléte esetén a törvény 62. §-a a
vagyonelkobzás kötelezõ és mérlegeléstõl függõ
elrendelésérõl rendelkezett. A három évi szabad-
ságvesztésnél súlyosabb büntetés mellett kellett,
míg a végrehajtandó szabadságvesztés mellett
lehetett alkalmazni ezt a mellékbüntetést.

A Btk. 1993. évi módosítása megszüntette a
vagyonelkobzás alkalmazásának kötelezõ esetét,
s csupán lehetõségként tartotta meg e mellékbün-

15 Lásd Kilchling, Michael: C. Rechtsvergleichende Perspektiven.
In.: Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung der
Organisierten Kriminalität (Hrsg.: Kilchling, Michael und Kaiser,
Günther) Freiburg i. Br. 1997. 596–640. p.

16 Finkey Ferenc: A magyar anyagi büntetõjog jelen állapota.
Grill Könyvkiadó. Budapest, 1923. 34–47. p.

17 Vö. Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések. KJK Bu-
dapest, 1984. 42–44. p.

18 Nagy Ferenc: A magyar büntetõjog általános része. Korona
Kiadó, Budapest, 2001. 408–412. p.
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tetést a végrehajtandó szabadságvesztés mellett
a bûncselekményt haszonszerzés céljából elkö-
vetõkkel szemben, feltéve, ha megfelelõ vagyon-
nal rendelkeztek.

A büntetõ kódex 1997. évi LXXIII. törvénnyel
történt módosítása viszont újból bevezette a va-
gyonelkobzás kötelezõen elrendelendõ változa-
tát. E szerint a vagyonelkobzásnak volt mérlege-
lésen alapuló és kötelezõen elrendelendõ esetkö-
re. A mérlegelésen alapuló vagyonelkobzás al-
kalmazásának egy általános elõfeltételét és két
további feltételét szabályozta a törvény. Az álta-
lános elõfeltétel az, hogy az elkövetõnek megfe-
lelõ vagyona legyen. Az általános elõfeltétellel
rendelkezõ elkövetõvel szemben is csak azon fel-
tétel esetén lehetett helye vagyonelkobzásnak, ha
a bûncselekményt haszonszerzés céljából követ-
ték el. Amennyiben az általános elõfeltétel és az
elõzõ feltétel adott volt, a mellékbüntetés alkal-
mazása bírói mérlegeléstõl függött a végrehajtan-
dó szabadságvesztés mellett. A vagyonelkobzás
az elõbb említett feltételek fennállása esetén kö-
telezõ, ha

a) a bûnszervezet létrehozásának bûntettét kö-
vetik el,

b) a bûncselekményt bûnszervezet tagjaként
követik el, és a bûnszervezet tagjakénti elköve-
tés a bûncselekmény minõsítõ körülménye.

3.2. A korábban hozott rendelkezéseket és ezen
utóbbi módosított hazai szabályozást is több
szempontból aggályosnak, sõt alkotmányellenes-
nek is lehetett minõsíteni. A vagyonkonfiskációs
jellegû büntetés következtében közvetlenül száll
át az egész vagyon, vagy annak bizonyos – adott
esetben meghatározott pénzösszegben is kifejez-
hetõ – része az államra és lesz egészben vagy
részben vagyonvesztett az elítélt. A jogtörténeti
és az összehasonlító tapasztalatok azt mutatják,
hogy régebben és újabban is az állam javára tör-
ténõ vagyonelkobzás a fiskális haszonszerzés és
a politikai hatalmi visszaélés rendkívül nagy ve-
szélyét teremtette, illetve teremti meg.

Az említett törvényi szabályozás tekintetében
a parttalan, a korlátok nélküli büntetés-meghatá-
rozás jellegzetes esetérõl van szó, vagyis a bün-
tetõ kódexünk a vagyonelkobzásnak sem az alsó,
sem a felsõ határát – mint a pénzbüntetésnél vagy
a pénzmellékbüntetésnél – nem határozza meg,
jóllehet a törvényesség elve, a törvényi meghatá-
rozottság követelménye, illetve a bírónak törvény-
hez kötése ezt követelné. Az ezzel ellentétes ha-
zai megoldás egy jogállamban aligha képvisel-
hetõ. A bíróságok tehát a büntetéskiszabásuk so-
rán minden törvényi mérték és határ nélkül kell
hogy ítélkezzenek. Így a döntésük ezen a ponton
se nem mérhetõ, se nem felülvizsgálható utólag.

Alapvetõ követelmény továbbá, hogy egy bün-
tetésnek megfelelõ arányban kell állnia a cselek-
mény súlyával, az elkövetõi bûnösség fokával.
Egy olyan büntetés azonban, amit lényegében

csupán az elkövetõ megfelelõ vagyona és vagyo-
nának a nagysága határol be, nem kielégítõ pon-
tosságú törvényi szabályozás. Az arányosság el-
vével ugyanis nem egyeztethetõ össze, hogy a
vagyonelkobzás a haszonszerzés céljából elkö-
vetett enyhe és súlyosabb bûncselekmény meg-
valósításához egyaránt kapcsolódhat.

Nem kevésbé súlyos aggályok és ellentmon-
dások adódnak a vagyonelkobzás és a végrehaj-
tandó szabadságvesztés kényszerû kumulációjá-
ból, hiszen a tett súlyával és a bûnösség fokával
való arányosság elsõsorban a fõbüntetésre, vagy-
is a szabadságvesztésre vonatkozik. A kiegészítõ
mellékbüntetés szerepe, funkciója itt vitatható
lehet, mivel a vagyonelkobzás az érintett elköve-
tõ gazdasági egzisztenciáját akár totálisan is meg-
semmisítheti, így aránytalan szankcióként érvé-
nyesül(het).

Továbbá a korábbi hatályos jogunk szerint a
vagyonelkobzás végrehajtandó szabadságvesztés
mellett volt kiszabható, vagyis akkoriban egy
naptól életfogytig tartó büntetésig terjedhetett az
alkalmazható fõbüntetés tartama. Ez azt is jelen-
tette, hogy a bíróság igen rövid (akár pár napos)
szabadságvesztés mellett akár a teljes vagyon el-
kobzását is elrendelhette. Ilyen és ehhez hasonló
esetekben pedig eleve aránytalan jogkövetkez-
mény sújtaná az elítéltet.

Külön gondot okozó tényezõ, hogy a vagyon
legális vagy illegális megszerzésének a vagyon-
elkobzás elrendelésénél nem volt jelentõsége,
vagyis a legálisan szerzett vagyon, illetve vagyon-
rész elvonása is lehetõvé vált. Így az ilyen, legá-
lisan szerzett vagyon, illetve vagyontárgyak el-
kobzása esetében, amelyek az elkövetett bûncse-
lekménnyel nem álltak összefüggésben, a bûnös-
ségi elvvel ellentétes az alkalmazás és csak az
általános visszatartás lehetett a büntetéskiszabás
célja, alapja. Alkotmányunk biztosítja a tulajdon-
hoz való jogot, de aki a vagyonát bûnösen, nem
legálisan szerzi, az méltatlanná válik az ezirányú
alkotmányjogi védelemre. A méltatlanná válás
gondolata azonban csak akkor igazolja a vagyon-
ba történõ beavatkozást, ha a szankcióval érin-
tett vagyontárgyakat az elkövetõ bûncselekmé-
nyek elkövetésére használta fel, erre alkalmazta,
bûnelkövetés révén szerezte, avagy e tárgyak a
közösségre komoly veszélyt jelentenek. Vagyis
mindenképpen az a kívánatos, hogy visszaélés
miatt, méltatlanná válás okán speciális összefüg-
gés legyen az elkövetett bûncselekmény és az
elvonandó vagyon között.19

3.3. A Btk. 1998. évi LXXXVII. törvénnyel
történt módosítása alapkoncepciójában megvál-
toztatta a vagyonelkobzás eddigi szabályozását.
Az új felfogás lényege, hogy a bûncselekmény
elkövetése nem képezhet alapot semmilyen va-

19 Nagy Ferenc: A vagyonelkobzás büntetés alkotmányi tilal-
ma? Magyar Jog. 1996. évi 1. szám. 24–26. p.; Nagy Ferenc: Az
anyagi büntetõjog és az alkotmány. 1996. i. m. 90–93. p.
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gyonszerzésre. A hatályos szabályozás ennek
megfelelõen a vagyonelkobzást a bûncselekmény
elkövetésébõl eredõ vagyonra írja elõ, amit az
elkövetõ a bûncselekmény elkövetése során vagy
azzal összefüggésben szerzett. Az alapkoncepció
megváltozásával azonban a vagyonelkobzás
szankciórendszerbeli elhelyezése ekkor még vál-
tozatlan maradt, vagyis továbbra is mellékbünte-
tésként került szabályozásra.20 Ebbõl következõ-
en tehát az elõbbiekben vázolt kritikai észrevéte-
lek egy része még mindig irányadó.

3.4. A 2002. április 1-jétõl hatályos – 2001. évi
CXXI. törvénnyel a Btk.-ba beiktatott – 77/B. §
szabályozza a vagyonelkobzást. Ez a jelenleg is
hatályos Btk.-beli rendelkezés az elõzõ szabályo-
zási koncepciót alapjaiban megtartotta ugyan, de
a szankciórendszerbeli elhelyezése érdemben meg-
változott, miután a vagyonelkobzás az új törvényi
módosítás szerint nem mellékbüntetés, hanem in-
tézkedés.21

4. De lege ferenda észrevételek
és javaslatok

4.1. A vagyonelkobzás új szankciórendszerbeli
elhelyezésének indokolása annyiban elfogadha-
tó, hogy az új szabályozási koncepció szerint a
vagyonelkobzással – fõszabályként – nem jár
együtt büntetõ jellegû joghátrány, hanem az el-
követõnek a bûncselekmény elkövetése elõtti
vagyoni helyzetét állítja vissza. Ennyiben a va-
gyonelkobzás hatályos szabályozása valóban
nem sorolható a büntetések sorába, bár az is meg-
jegyezhetõ, hogy a 77/B. § (1) bekezdés b) pont-
ja alapján a vagyonelkobzás kiterjed a bûnszer-
vezetben való részvétel ideje alatt szerzett, de nem
bûncselekménybõl eredõ vagyonra is. Ez utóbbi
megoldás viszont a jogállami követelményekkel
összhangba hozható szabályozási alapkoncepci-
óval teljesen ellentétes. Ezt a rendelkezést a Leg-
felsõbb Bíróság pedig – a BH 2002. 10. számá-
ban – rendkívül aggályos módon igen kiterjesz-
tõen értelmezi: „A bûnszervezetben való részvé-
tel idejét tágan kell érteni. Így a rendelkezés ak-
kor is alkalmazandó, ha az elkövetõ az adott
idõpontban éppen nem fejt ki bûnözõ tevékeny-

séget, de a bûnszervezeti tagságát nem számolta
fel.” Vagyis eszerint mindenfajta bûncselekmény
vagy büntetendõ cselekmény elkövetése nélkül
alkalmazható büntetõjogi szankció, azaz vagyon-
elkobzás? Az idézett rendelkezés egyébként ak-
kor nem alkalmazható, ha a vagyon törvényes ere-
dete bizonyított. Tehát e tekintetben a bizonyítási
teher megfordul. Ez a tény már önmagában törést
jelent a hosszú-hosszú idõ óta követett és elfoga-
dott tradicionális elvvel, pláne itt diszkriminatív-
nak tekinthetõ módon kerül megfogalmazásra,
vagyis csak a bûnszervezettel összefüggésben.

Úgy gondolom, hogy a jövõben is a vagyon-
elkobzásra vonatkozó szabályozási koncepció
lényege az lehet, amit a 2001. évi CXXI. törvény
15. §-hoz fûzött indokolás fogalmaz meg. E sze-
rint „a vagyonelkobzás ténylegesen csak a bûn-
cselekménybõl származó javak elvonását jelent-
se, és ne terjedjen ki az attól függetlenül, jogsze-
rûen megszerzett vagyonra, illetõleg ne sértse más
személyeknek az adott vagyontárgyon fennálló
jogait”. Egy ilyen szabályozási koncepción felépü-
lõ jogintézmény lényegében elveszti represszív
joghátrány jellegét, mivel csak a bûncselekmény
elkövetésébõl, illetve az azzal összefüggésben
szerzett javaknak a nemzetközi egyezményekben
is elõírt elvonását teszi lehetõvé. Azonban egy
ilyen koncepciójú szabályozás nem csupán a
büntetés, hanem az intézkedés ismérveinek sem
felel meg teljesen. Vagyis intézkedésként a va-
gyonelkobzás nem szolgál kifejezetten nevelési,
gyógyító és/vagy biztonsági célokat és nem az
elkövetõ veszélyessége ellen irányul. Újabb bûn-
cselekmény elkövetésének megakadályozása
mint preventív cél és érv az intézkedéskénti sza-
bályozás mellett szólhat, de ez esetben nem iga-
zából errõl van szó. Létezik olyan vélemény is,
amely szerint ezen szankció azért szolgál bizton-
sági célokat, mivel egyik elsõdleges célja annak
megakadályozása, hogy az illegális vagyont új
bûncselekménybe „fektessék be”. Ez azonban
csupán feltételezés, hiszen a gyakorlatban felte-
hetõen távolról sem minden esetben fekteti új
bûncselekménybe a bûncselekménybõl szerzett
vagyont, jövedelmet a bûnelkövetõ, sõt inkább a
legális ügyletekbe történõ befektetés tûnik gya-
koribbnak és valószínûbbnek. Továbbá a vagyon-
elkobzás alapvetõ igazságossági igényt is kielé-
gíthet: elvonni a bûnelkövetõtõl azt, amelyhez
legálisan nem juthatott volna hozzá. Ezen érv
persze távolról sem jellemzõ sajátja az intézke-
déseknek.

Megítélésem szerint a vagyonelkobzás inkább
egy sajátos jellegû „harmadik nyomú” mellék-
következmény. Sõt az is felvethetõ, hogy a bün-
tetõjognak mi köze van egy olyan nem kifejezet-
ten büntetõjogi jellegû jogkövetkezményhez,
amellyel az eredeti jogszerû állapotot kívánják
visszaállítani. Az ilyen célkitûzés követése valójá-
ban a polgári jog területe. [Az elvonásnak, illetve

20 Vö. Szeder Gyula: A vagyonelkobzás és az elkobzás új szabá-
lyairól. Magyar Jog. 1999. évi 8. szám. 485–491. p.

21 A vagyonelkobzás hatályos szabályozását is értelmezi a Leg-
felsõbb Bíróság részérõl Kónya István és Berkes György a Bírósá-
gi Határozatok 2002. évi 10. számában „A Btk.-t módosító novel-
la (a 2001. évi CXXI. tv.) egyes rendelkezéseinek értelmezése”
cím alatt.

Az új szabályozásról az eddigiekben különösebb értékelés, il-
letve kritikai észrevételek nélküli ismertetéseket, illetve kommen-
tálásokat olvashatunk, lásd Berkes György (szerk.): Magyar Bün-
tetõjog (Kommentár a gyakorlat számára) 2. kiadás. (a vonatko-
zó rész szerzõje Kónya István) HVG-ORAC, Budapest, 2002. 14.
pótlás, 151–154/2. p.; Wiener A. Imre (szerk.): Büntetõjog Általá-
nos Rész. (a vonatkozó rész szerzõje Wiener A. Imre) KJK–
KERSZÖV, Budapest, 2002. 196–198. p.; Békés Imre (szerk.):
Büntetõjog Általános Rész. (a vonatkozó rész szerzõje Molnár
Gábor) HVG-ORAC, Budapest, 2002. 316–321. p.
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a kiterjesztett elvonásnak a német büntetõjogba tör-
ténõ bevezetésével is az történt, hogy a jogalkotó
nem tudta besorolni sem a büntetések, sem az in-
tézkedések körébe, hanem egy általános jellegû, át-
fogóbb semleges kifejezéssel illette (Maßnahme). Az
osztrákoknál hasonló a helyzet, miután a gazdago-
dás elvonása sajátos jellegû jogtalansági jogkövet-
kezmény (Unrechtsfolge eigener Art).]22 Ezen „har-
madik nyomú” jogkövetkezmény-felfogással szem-
ben felhozható, hogy az a büntetõjogi szankciórend-
szer szükségtelen túlbonyolítását eredményezné. To-
vábbá érv lehet az intézkedésként való szabályozás
mellett az is, hogy így lehetõség van a bûnösségtõl
független alkalmazásra is.

Ezen rész összegzéseként leszögezhetõ, hogy a
vagyonelkobzás jogi természetének megítélése
fölöttébb vitatott és vitatható, s ha pedig továbbra
is a büntetõjogi szankciórendszer része marad, úgy
az intézkedések közötti elhelyezése tûnik kevésbé
„zavarónak”.

4.2. Az említett új szabályozási koncepció gyen-
ge pontja – egyebek mellett – a vagyonnak, illetve
a vagyoni értékeknek bûncselekmény elkövetésé-
bõl származása bizonyításának a kérdésköre. A
vagyonelkobzásnak a jelenlegi formában történõ
szabályozása és alkalmazása ellen szól ugyanis az,
hogy:

– a büntetendõ magatartás bizonyítása mellett –
fõszabályként – túlzott bizonyítási terhet ró a jog-
alkalmazó szervekre,

– ez az eljárás elhúzódásához vezetve veszélyez-
tetheti az idõszerûséget,

– emiatt esetleg éppen a vagyonelkobzás alkal-
mazhatóságát biztosító tények felderítésére nem
kerül sor.

Ezen bizonyítási nehézségek miatt már önma-
gában sem várható jelenleg és a jövõben sem szá-
mottevõ jogalkalmazás a vagyonelkobzás tekinte-
tében. Ezzel kapcsolatban megállapítható az, hogy
érzékelhetõen csökkent a vagyonelkobzás gyakor-
lati alkalmazása az 1998. évi szabályozás hatály-
ba lépését követõen annak ellenére, hogy aggá-
lyosan széles körû alkalmazási lehetõséget bizto-
sított a törvényhozó.

4.3. A vagyonelkobzásra vonatkozó hazai hatá-
lyos szabályozás problematikus, illetve aggályos
pontjai – a fentiek mellett – a következõk:

– Nem egészen felel meg a hatályos Btk.-beli
rendelkezés a jogbiztonság, közelebbrõl a megha-
tározottság követelményének. A bírói mozgástér
gyakorlatilag behatárolás nélküli, még a pénz-
összegben elrendelendõ változatnál is, vagyis a
vagyonelkobzásnak mint büntetõjogi szankciónak
nincs sem alsó, sem felsõ határa. Amennyiben pe-
dig az elkövetõ illegális vagyonának értéke, illet-
ve nagysága csupán a behatározó tényezõ, az –
legalábbis a már idézett német alkotmánybírósági
döntés értelmében – a meghatározottság alkotmá-

nyos követelményével nem teljesen egyeztet-
hetõ össze. A meghatározottság követelményé-
nek pedig nem csupán a büntetésekre, hanem
a büntetõjogi intézkedésekre is érvényesülnie
kell. Ha ez nem így lenne, akkor a jogalkotó
arra kaphatna felhatalmazást, hogy nyugodtan
éljen csak a „címkézési csalás” eszközével,
vagyis a büntetésnek intézkedéssé átkereszte-
lésével, és ennek folytán erre az „átkeresztelt”
intézkedésekre már a garanciális elõírások nem
vonatkoznának.

– A jelenlegi szabályozás értelmében a va-
gyonelkobzást önállóan és büntetés, továbbá in-
tézkedés, azaz pl. megrovás, próbára bocsátás
vagy javítóintézeti nevelés mellett is lehet al-
kalmazni. Vagyis a megrovástól az életfogytig
tartó szabadságvesztésig kiszabható a vagyon-
elkobzás, ami komoly arányossági problémá-
kat vethet fel.23 Lásd még ide vonatkozóan a
német szövetségi alkotmánybíróság már koráb-
ban hivatkozott határozatának indokolását és
az „irányelveit” a meghatározottságot és az ará-
nyosságot illetõen. Az idézett „irányelvek” a
hazai büntetõjogi szabályozás és jogalkalma-
zás irányadó mércéjének is tekinthetõk nem
csupán a büntetésekre, hanem – legalábbis túl-
nyomórészt – az intézkedésekre vonatkozóan
is.

Van olyan vélemény is, hogy a vagyonelkob-
zás esetében a szankció mértékének nem kell
az elkövetõ bûnösségétõl függnie és az intéz-
kedés formájában szabályozott szankció csak
a bûncselekménybõl eredõ vagyonra kell, hogy
tekintettel legyen. Továbbá a bûncselekmény-
nyel való arányosságnak a büntetésre kell irány-
adónak lennie és csak a bûnös vagyonnal való
arányosságnak a vagyonelkobzásra.

– Igencsak aggályos – a bûnszervezeti kér-
déskörön túlmenõen – a hatályos szabályozás
azon része is, amelyben közvetlenül bûncse-
lekmény, illetve büntetendõ cselekmény kifej-
tése nélkül kerülhet sor büntetõjogi szankció
alkalmazására [„más gazdagodott”, „gazdálko-
dó szervezet”, „jogutód”, lásd 77/B. § (2)–(3)
bek.]. Természetesen a kijátszással szemben fel
kell lépni, azonban jogállamilag elfogadhatóbb
keretek között.24

22 Kaiser, i. m. 438. p.; Foregger, E.: – Bachner-Foregger, H.
(Hrsg.): Strafgesetzbuch. i. m. 27. p.

23 Az említett alapvetõen tévesnek tekinthetõ és a büntetõjogi
intézkedéseket a jelenleg nem igazából büntetõjogi szankciónak
minõsíthetõ vagyonelkobzásra leszûkítõ véleményekkel szem-
ben lásd Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetõjog szankciórend-
szerében. KJK. Budapest, 1986. 234–235. p. és 249–253. p.

24 Ezzel kapcsolatban olyan nézet is ismert, hogy a vagyon
elkobzása a „más” gazdagodótól nem ellentétes a jogállami
alapelvekkel, mert itt rosszhiszemûen szerzett vagyonról van
szó. Erre pedig a Ptk. 4. § (1) bekezdésében megjelenõ alapelv
vonatkozik, amely szerint „A polgári jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszemûség és a
tisztesség követelményeinek megfelelõen, kölcsönösen együtt-
mûködve kötelesek eljárni.” Ebben a vonatkozásban így nincs
szükség bûncselekmény, de még büntetendõ cselekmény elkö-
vetésére sem azon kívül, amibõl a rosszhiszemûen szerzett va-
gyon eredt.
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24 folytatása Úgy gondolom, hogy egy ilyen álláspont képviselõje
teljességgel tévúton tévelyeg és összekeveri a büntetõjogot a pol-
gári joggal. Amennyiben pedig legalább büntetendõ cselekmény
elkövetése nélkül alkalmazható – sõt itt alkalmazandó – büntetõ-
jogi szankció, az megközelítõleg sem jogállami, hanem a totalitá-
rius állam büntetõjogában elõforduló megoldás.

A konkrét témakörünket illetõen a kérdés inkább az, hogy jog-
államilag mennyiben elfogadható és a hatalmi, politikai vissza-
éléseket mennyiben kiküszöbölõ szabályozási mód, amely a va-
gyon elkobzását akkor is lehetõvé teszi, ha a vagyoni elõny nem
közvetlenül bûncselekmény elkövetésébõl származik, hanem csak
közvetve, és ennek folytán más személynél, szervezetnél jelentke-
zik a gazdagodás. Tudniillik nagyon is elõfordulhat a gyakorlat-
ban, hogy a „más” személy, jogutód nem tudott a gazdagodás
bûncselekményi hátterérõl és ezt nem tudja igazából bizonyítani,
avagy nem tudott az illegális háttérrõl, de kellõ körültekintés
mellett tudhatott volna a vagyon, illetve a jövedelem eredetérõl.
Az viszont tényként szögezhetõ le, hogy több európai ország
büntetõjogában lehetõség van a vagyonelkobzásra az elõbb emlí-
tett „közvetett” formában is, de ez nem teszi megnyugtatóvá és
meggyõzõvé a hatályos hazai – problematikusnak tekinthetõ –
szabályozást.

– A hatályos szabályozásban nincs megfelelõ
összhang a 77/B. § (5) bekezdés b) pontja és a
77/C. § (1) bekezdés c) pontja között. Az elõbb
megjelölt rendelkezés azt írja elõ, hogy „vagyon-
elkobzás nem rendelhetõ el … arra a vagyonra,
amelyet jóhiszemûen, ellenérték fejében szerez-
tek”. A másik említett szabályozás szerint pedig
„a vagyonelkobzást pénzösszegben kifejezve kell
elrendelni … a 77/B. § (5) bekezdésének b) pont-
jában meghatározott esetben”.

– Számomra értelmezhetetlen a 77/C. § (2)
bekezdés elsõ fordulata, azaz hogyan lehet va-
gyonelkobzást elrendelni, ha az elkövetõ gyer-
mekkor miatt nem büntethetõ és emiatt büntetõ
eljárás sem indul(hat), vagy legalábbis nem foly-
tatható. [Avagy itt az eljárási törvényünkben sza-
bályozott ún. tárgyi eljárást kell(ene) alkalmazni
(vö. Be. 375. §)?]

A vagyonelkobzás és az elkobzás viszonyát
értelmezi a Legfelsõbb Bíróság a BH 2002. évi
10. számában, azonban a 2001. évi CXXI. tör-
vény 14–15. §-aihoz fûzött indokolás és a Leg-
felsõbb Bíróság elõbb említett értelmezése sem
tartalmaz eligazítást a vagyonelkobzás és a pénz-
mellékbüntetés viszonyáról. Ezzel összefüggés-
ben pedig hatályon kívül került a Btk. 64. § (3)
bekezdése is, amely korábban – 2002. április 1-
jéig – arról rendelkezett, hogy vagyonelkobzás
esetén pénzmellékbüntetés kiszabásának nincs
helye. Az az értelmezés viszont kérdéses és vitat-
ható, amely szerint a két szankciót egymás mel-
lett is ki lehetne szabni.

4.4. A vagyonelkobzás jövõbeni szabályozása
tekintetében megfontolandónak találom az aláb-
biakat:

– A már említett szabályozási alapkoncepció
fenntartása mellett a vagyonelkobzás is az anya-
gi jogi értelemben vett legalább büntetendõ (tény-
állásszerû és büntetõ-jogellenes), de nem feltét-
lenül bûnös magatartás elkövetésén alapulhat.

– Ennek folytán a büntetendõ – és adott esetben
bûnös – cselekmény elbírálása során felmérhetõ,
hogy az vagyongyarapodáshoz vezethetett-e (pl.
haszonszerzési célzat, okozott kár, értékre elköve-
tés, vagyoni elõnyt jelentõ vagyon elleni, illetve gaz-
dasági bûncselekmények).

– Az elõbb említettek kapcsán megállapítható
az elkövetõ vagyoni helyzete.

– Ennek következtében a vagyonelkobzás ta-
lán különösebb bizonyítási nehézség nélkül al-
kalmazható.

– A törvényi pontos meghatározottság köve-
telményének érvényesítése mindenképpen szük-
ségesnek mutatkozik az intézkedések, így a va-
gyonelkobzás körében is.

– Az arányossági követelménynek a szabályo-
zásba történõ beépítése feltétlenül kívánatos, nem
csupán a vagyonelkobzásra, hanem általános jel-
leggel az intézkedésekre, illetve az egyéb sajátos
jellegû jogkövetkezményekre vonatkozóan.

– Továbbá ugyancsak megfontolandónak találom
a hatályos svájci Btk. 59. cikkében megtalálható azon
elemek beépítését is, amelyek a vagyonelkobzás el-
évülésérõl és a méltányossági szempont érvényesí-
tésérõl (nem alkalmazható, ha az elkobzás arányta-
lanul súlyos terhet jelentene) rendelkeznek.
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A kérdéskörrel kapcsolatos törvényi rendelke-
zések nemzetközi kitekintése alapján – legalábbis
jónéhány európai ország büntetõ törvényére fi-
gyelemmel – alapvetõen két eltérõ felfogást in-
volváló szabályozási rendszer állítható fel. Az
egyik – mint a francia példa mutatja – elsõsor-
ban és mindenek elõtt az újszülött, a kisgyermek
oltalmát helyezi elõtérbe. Ennek megfelelõen az
ún. gyermekölést gyilkosságnak tekintik és a leg-
súlyosabb büntetéssel fenyegetik.

A másik felfogású szabályozás lényegesen na-
gyobb súlyt fektet a szülõ nõ állapotára, és erre te-
kintettel a büntetés enyhítését tartja szükségesnek.

1. Az újszülött megölésének büntetõjogi meg-
ítélése – az elsõ felfogásnak megfelelõen – pri-
vilegizált törvényi tényállás formájában történõ
szabályozás nélkül az „általános” emberölési ren-
delkezés alá vonással oldódik meg:

a) speciális törvényi enyhítõ rendelkezés le-
hetõsége nélkül: Franciaország, Spanyolország;

b) speciális törvényi enyhítés, illetve szigorí-
tás lehetõségének megteremtésével: Németor-
szág.

2. Az újszülött megölése – a szülõ nõ védel-
mét elõtérbe helyezõ felfogásnak megfelelõen –
privilegizált törvényi tényállás:

a) a privilegizáló körülmény a szülõ nõnek a
szülés alatti vagy azt közvetlenül követõ, de még
a szülési folyamat hatása alatti ölési cselekmény
kifejtése: Ausztria, Svájc;

b) a privilegizáló körülmény további feltétele-
ket tartalmaz: Dánia, Lengyelország, Olaszor-
szág, Oroszország.

ad 1.a) Az 1994-ben hatályba lépett francia
Btk. 221–4. cikke arról rendelkezik, hogy az em-
berölés életfogytig tartó fegyházbüntetéssel bün-
tetendõ, ha

– 15 évesnél fiatalabb személy sérelmére kö-
vetik el,

– olyan személy sérelmére, akinek életkora,
betegsége, rokkantsága, testi vagy szellemi fo-
gyatékossága, avagy várandós állapota miatti
különös sebezhetõsége nyilvánvaló vagy az el-
követõ elõtt ismert.

Az 1995-ben hatályba lépett új spanyol Btk.
138. cikke az emberölés alapesetérõl rendelke-
zik, amelynek büntetési tétele tíz évtõl tizenöt évig
terjedõ szabadságvesztés.

Megjegyzendõ, hogy a korábbi spanyol Btk.-
ban külön privilegizált tényállás volt található a
gyermekölésre vonatkozóan, rövidebb tartamú
(hat hónap egy naptól hat évig terjedõ) szabad-
ságvesztéssel fenyegetve.

Prof. Dr. Nagy Ferenc

AZ  ÚJSZÜLÖTT  MEGÖLÉSÉRÕL  EURÓPAI  KITEKINTÉSSEL

ad 1.b) Németországban az 1998-ig hatályban
volt törvényi szabályozás ismerte a gyermekölés
privilegizált tényállását. E szerint a 217. § értel-
mében „az az anya, aki házasságon kívüli gyer-
mekét a szülés alatt vagy közvetlenül a szülés után
megöli, legalább három év vagy azt meghaladó
tartamú szabadságvesztéssel büntetendõ. Kevés-
bé súlyos esetekben a szabadságvesztés tartama
hat hónaptól öt évig terjed”.

Az 1998. április 1-jén hatályba lépett 6. bünte-
tõjogi reformtörvény a gyermekölésre vonatko-
zó privilegizált büntetõ rendelkezést megszüntet-
te. Indokolásként az szerepelt, hogy az elõbb em-
lített törvényi tényállás a büntetõjogi gyakorlat-
ban csak nagyon alárendelt szerepet játszott, to-
vábbá hogy a rendelkezés már nem korszerû és a
házasságon kívüli gyermekáldozatra történõ kor-
látozás alkotmányjogilag is aggályos.

A privilegizálás megszüntetését követõen a gyer-
mekölés az általános ölési bûncselekmények kö-
rébe tagolódik, ennek következtében a büntetési
keret drasztikus emelése következett be: a „rend-
szerinti” esetben a gyermekölés a Btk. 212. §-ban
szabályozott emberölés alá vonható, amit a törvény
legalább öt évig vagy azt meghaladó szabadság-
vesztéssel fenyeget. A gyermekölés meghatározott
körülmények között egyébként akár a Btk. 211. §
szerinti gyilkosság alá is vonható, amely rendel-
kezés kevésbé súlyos esetet nem ismer, és ennek a
büntetése életfogytig terjedõ szabadságvesztés. A
német szakirodalomban általánosan elismert, hogy
a gyermekölés megítélése a korábbi vétségbõl gyil-
kossági bûntett is lehet. Ebben az esetben a korlá-
tozott beszámítási képességre és a speciális tör-
vényi enyhítõ körülményekre utalás is elégtelen.

Az ölési tényállások között a német Btk. a 213. §-
ban a következõ szabályozást tartalmazza: „ha az
emberölés elkövetõje önhibáján kívül a sértett által
ellene vagy hozzátartozója ellen irányuló bántal-
mazás vagy súlyos sértés hatása alatt, haragos
indulatból a sértés helyszínén cselekedett, vagy
tette egyéb okból kisebb súlyú, úgy büntetése egy
évtõl tíz évig terjed”.

Tehát a gyermekölés büntetõjogi megítélése a
Btk. 217. § megszüntetésével a 213. § második
fordulata alá is vonható, és így ez a rendelkezés a
gyermeköléssel további alkalmazási kört kaphat.

ad 2.a) Az osztrák Btk. 79. §-a privilegizált
tényállásként rendelkezik a gyermek szüléskori
megölésérõl. Az említett 79. § szerint „az az anya,
aki gyermekét a szülés alatt vagy amíg még a szü-
lési folyamat hatása alatt áll, megöli, egy évtõl öt
évig terjedõen büntetendõ”.
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A svájci Btk. 116. cikke rendelkezik a gyermek-
ölésrõl: „ha az anya gyermekét a szülés alatt vagy
a szülési folyamat hatása alatt megöli, börtönnel
büntetendõ”. Ehhez azt kell hozzáfûzni, hogy a
börtönbüntetés tartama – ha a törvény kifejezetten
másként nem rendelkezik – három naptól három
évig terjed. A gyermekölés tekintetében viszont a
törvény eltérõ rendelkezést nem tartalmaz a bör-
tönbüntetés tartamára vonatkozóan.

ad 2.b) A dán Btk. 238. §-a szintén privilegi-
zált tényállást tartalmaz a gyermekölésre vonat-
kozóan az alábbiak szerint: „ha az anya gyerme-
két a szülés alatt vagy közvetlenül a szülést kö-
vetõen megöli és azt kell feltételezni, hogy szük-
ségben, a szégyentõl való félelmében vagy a szü-
lés által elõidézett gyengeségben, zavarodottság-
ban, avagy tanácstalanságban cselekedett, úgy
négy évig terjedõ börtönnel büntetendõ”. Ugyan-
ezen § (2) bekezdése arra is utal, hogy amennyi-
ben a bûncselekmény nem jutott befejezetti szak-
ba és a cselekmény a gyermeknek sérelmet nem
okozott, úgy a büntetéstõl el lehet tekinteni.

Az 1998-ban hatályba lépett új lengyel Btk.
149. cikke rendelkezik az újszülött megölésérõl
privilegizált tényállás keretében. A szabályozás
szerint „az az anya, aki az újszülöttet a szülési
folyamattal, a gyermek súlyos fejlõdési rendelle-
nességével, vagy különösen súlyos személyi hely-
zettel összefüggõ erõs élmény hatására megöli,
három hónaptól öt évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ”.

Az olasz Btk. 578. cikke rendelkezik az anyagi
és lelki szükségbõl elkövetett gyermekölésrõl: „az
az anya, aki újszülött gyermekét közvetlenül a szü-
lés után vagy a szülés alatt megöli, amennyiben
cselekményének indítéka a szüléssel kapcsolatos
anyagi és lelki elhagyottsága, négy évtõl tizenkét
évig terjedõ börtönbüntetéssel büntetendõ”.

Az elõbb írt cselekményben résztvevõ „kül-
sõ” elkövetõt a törvény legalább huszonegy évi
börtönbüntetéssel fenyegeti. Ha az anya segítése
céljából mûködik az elkövetõ közre, úgy a bün-
tetése 1/3-tól 2/3-ig terjedõen csökkenthetõ. A 61.
cikkben megjelölt súlyosító körülmények az új-
szülött megölése esetében nem alkalmazhatóak.

Az orosz Btk. 106. cikke privilegizált tényál-
lásként rendelkezik az újszülött megölésérõl az
alábbiak szerint: „az az anya, aki újszülött gyer-
mekét a szülés alatt vagy közvetlenül utána meg-
öli, valamint az az anya, aki az újszülött gyerme-
két pszichotraumatikus állapot feltételei között
vagy olyan pszichés zavar állapotában öli meg,
amely a beszámítási képességet nem zárja ki, öt
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ”.

Az újszülött megölésének büntetõjogi szabá-
lyozására vonatkozó európai kitekintés rövid
összegzéseként megállapítható, hogy távolról sem
egységes kép tárul fel elõttünk. Vagyis a külön-
bözõ álláspontok képviselõi egyaránt találhatnak
olyan külföldi szabályozási példákat, amelyekre
egyrészt álláspontjuk alátámasztására, másrészt
a szembenálló nézet cáfolataként hivatkozhatnak.
Az viszont tényként szögezhetõ le, hogy a leg-
utóbbi idõszak tendenciájaként az újabb törvé-
nyi szabályozásokban az újszülött megölésével
kapcsolatban inkább a szigorítás, a privilegizálás
kiiktatása figyelhetõ meg.

A büntetéssel fenyegetés maximuma is igen elté-
rõen alakul: az enyhének tekinthetõ szankcionálás-
tól a nagyon szigorú megítélésig. A legenyhébbnek
a svájci szabályozás büntetéssel fenyegetése tekint-
hetõ (három évi börtönbüntetés), hasonló a helyzet
a dánoknál is, ahol négy évi börtön a törvényi ma-
ximum. A legszigorúbb szankcionálás egyértelmû-
en a francia büntetõjogban található, ahol akár élet-
fogytig tartó szabadságvesztés is alkalmazható.
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Azt hihetnénk, hogy a börtönökben fogvatar-
tottak száma együtt mozog – legfeljebb egy kis
fáziskéséssel – az elkövetett bûncselekmények
számának alakulásával. Magyarországon ellen-
tétes a két trend mozgása. Csökkent a börtönök-
ben fogvatartottak száma azokban az években,
amelyekben rohamosan emelkedett az elkövetett
bûncselekmények mennyisége. Az utóbbi három
évben viszont a hatóságok tudomására jutott bûn-
cselekmények számának apadása mellett nõtt a
börtönlakosság. Ez azzal magyarázható, hogy a
bebörtönzöttek számának alakulása elsõsorban a
büntetõpolitika függvénye. Ezért egy ország bün-
tetõpolitikáját (és nem bûnözését) rendszerint egy
számmal, mégpedig a 100 000 fõre jutó fogva-
tartottak  számával jellemzik. A fogvatartottak
rátája (2000-ben) Oroszországban: 729; az USA-
ban: 685: Magyarországon: 150; az EU tagország-
ok átlaga: 87.

A magyarországi börtönök túlzsúfoltak, ezt
rendszeresen észrevételezték az EU országje-
lentései. A fogvatartottak rátájának nyugat-euró-
pai szintre csökkentésével a kérdés magától meg-
oldódna. Mi lenne egy ilyen megenyhült bünte-
tõpolitika társadalmi hatása? Vagy építsünk in-
kább új börtönöket? Mibe kerül ez nekünk?

Szigorú, de igazságos. És hasznos is?

A kriminológusok – Bentham óta – axióma-
ként hangoztatják azt a gondolatot, hogy nem a
büntetés szigorától, hanem elkerülhetetlenségé-
tõl várható a bûnözés megelõzése. Az axióma
igazságtartalma nem bizonyítható: a büntetés el-
kerülhetetlenségének még közelébe sem került
egyetlen társadalom sem. A büntetések szigorá-
nak fokozása viszont könnyen megoldható, a
kérdés csak az, hogy mi a haszna.

A „fogat – fogért, szemet – szemért” elvében a
büntetõpolitikai meggondolás nagyon egyszerû:
a bûnt meg kell torolni, ugyanolyan sérelmet szen-
vedjen az elkövetõ, amilyet õ maga okozott. A
tolvaj kezét le kell vágni – ezen túl nem fog lop-
ni. Akit felnégyelnek, karóba húznak – az biztos
nem fog több bûncselekményt elkövetni. Sõt ká-
rából tanulnak a többiek is, igyekeznek sorsát
elkerülni.

Az emberiség igazán találékonynak bizonyult
a kegyetlenebbnél kegyetlenebb büntetési nemek

Dr. Kertész Imre

BÜNTETÕPOLITIKA – BÛNMEGELÕZÉS*

kiagyalásában, de ezek sok eredményt nem hoz-
tak. A történelem  nem igazolja a könyörtelen
büntetõpolitika hatékonyságát.

A büntetéseket nemcsak a tortúra eszközeivel,
hanem jogállami keretek között is lehet szigorí-
tani. Több bûncselekmény elkövetõjére kell vég-
rehajtandó szabadságvesztés büntetést kiszabni
és lehetõleg minél hosszabb idõtartamra. (Jelen-
leg a magyarországi büntetés-végrehajtási inté-
zetekben fogva tartott elítéltek több mint negye-
dének „ítéletideje” öt évnél hosszabb.)

A büntetés bûnmegelõzõ hatását egyedi és ál-
talános prevencióra szokták osztani. Feltételezik,
hogy a büntetéstõl való félelem visszatartó hatá-
sú a társadalomra és – további életében – a bün-
tetést elszenvedett személyre. Ez a hatás nem
mérhetõ, nem tudhatjuk hány embert tart vissza
a bûncselekmény elkövetésétõl a börtön árnyé-
ka. Közismert viszont az elzárás károsító hatása:
a „börtönegyetemen” az elítéltek új bûnözõi kap-
csolatokat alakítanak ki, elkövetési módszereket
tanulnak, rászoknak a kábítószerekre, és adóssá
válnak a drogmaffiának, ugyanakkor megszakad-
nak hasznos társadalmi kapcsolataik, elvesztik
lakásukat, munkalehetõségüket, szabadulásuk
után megbélyegzettek, nem tudnak beilleszked-
ni és az elfogyasztott kábítószerekért a szerve-
zett bûnözés is benyújtja a számlát. Még jó, ha a
börtönélet hasznos és ártalmas hatásai kiegyenlí-
tik egymást, és nem billen a mérleg az utóbbiak
oldalára. Az elszenvedett büntetés visszatartó ere-
jének alacsony hatásfokát mi sem mutatja job-
ban, mint az a tény, hogy jelenleg a börtönlakos-
ság 57%-a visszaesõ, és harmada többszörös
visszaesõ. (A büntetés célja lehet a megtorlás és
átnevelés is – témánk azonban csak a bûnmeg-
elõzõ szerep, annak taglalására korlátozódunk).

A börtönlakó vétõképtelensége

Az elzárásnak egyetlen jól  definiálható, bûn-
megelõzõ funkciója van: az izolálás a szabad tár-
sadalomtól. Ez azzal is jár, hogy erre az idõre az
elítélt bûnelkövetési lehetõsége igen korlátozott
(bent is lehet bûnt elkövetni).

Ennek a bûnmegelõzési hatásnak a mértéke –
megfelelõ adatok birtokában – statisztikailag jól
becsülhetõ. Azt kell kiszámítani, hogy az elítél-
tek a büntetésük idõtartama alatt feltehetõleg
mennyi bûncselekményt követnének el, ha sza-
badlábon lennének. Ezeket a számításokat Ma-
gyarországon nem lehet elvégezni, mert hiányoz-

A szerzõ c. egyetemi tanár, a Belügyi Szemle szerkesztõje
* Az elõadás elhangzott 2002. november 4-én a Kriminálexpon.
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nak a „bûnözõ-életút” kutatások, nincsenek ada-
tok. Nem tudjuk megfelelõen tipizálni a bûnel-
követõket és meghatározni, hogy az adott cso-
portba tartozó személytõl, egységnyi idõtartam
alatt, hány bûncselekmény elkövetése várható. Az
Egyesült Államokban régebben végzett számítá-
sok azt mutatták, hogy a börtönlétszám megkét-
szerezése a bûncselekmények számának 10–20 %-
os csökkenését eredményezné. Ez nagyjából be is
jött, csak kérdéses, hogy vajon a bûnügyi helyzet
javulását valóban a börtönlétszám felduzzasztása
hozta-e magával. Egy újabb angliai számítás sze-
rint a börtönpopuláció létszámát mintegy 25%-al
kellene növelni, a bûnözés 1%-os csökkentéséhez.
Ebbõl a szempontból a börtönépítés igazán nem
tekinthetõ költség-hatékony beruházásnak!

A börtönkapacitás növelése nagyon költséges.
A most épülõ veszprémi büntetés-végrehajtási
intézetben egy férõhely kialakítása 14,7 millió Ft.
Az állam terheit csökkentheti a vállalkozások be-
vonása a büntetés-végrehajtási intézmények üze-
meltetésébe, elsõsorban az elítéltek munkáltatá-
sába, étkeztetésébe. Az USA-ban a börtönpriva-
tizáció 1991-ben kezdõdött és 2000 decemberé-
ben már több mint 141 ezer börtön-férõhely volt
magánkézben. Az elítéltek foglalkoztatása Ma-
gyarországon is gazdasági társaságokban törté-
nik. Ki gondolná, hogy az Ipoly Cipõgyár Kft., a
Duna Papír Kft., sõt a romantikus nevû Ábránd-
ágynemû Kft. is büntetés-végrehajtási intézetek-
ben mûködik. A gazdasági társaságok 2001. évi
árbevétele megközelítette a 7 milliárd forintot.

Börtön túlzsúfoltság

A Börtönök jelenlegi kapacitásfejlesztésének
indítéka nem a bûnmegelõzési koncepció, hanem
a túlzsúfoltság csökkentése.

Az Európai Unió 2000. évi országjelentése meg-
állapította, hogy: „A börtönök túlzsúfoltsága növek-
võ problémát jelent Magyarországon. Jelenleg a
börtönökben az intézmények befogadó képessé-
génél mintegy 60%-al többen raboskodnak
(szemben az 1998/99-ban regisztrált 40%-al).” A
2001. évi ország-jelentés ismét felvetette, hogy
„a börtönök túlzsúfoltsága növekvõ problémát
jelent, amely orvosolandó.” A 2002. évi
országjelentés ismét konstatálta, hogy a magyar-
országi börtönök továbbra is zsúfoltak, de elis-
merte a bekövetkezett fejlõdést, és a bírálat mel-
lett azt is aláhúzta, hogy a börtönök színvonala
„megüti a nemzetközi mércét. A vizsgált idõszak-
ban régi épületek modernizációja és kibõvítése,
valamint egy új büntetés-végrehajtási intézmény
létesítése révén javulás történt ezen a téren. A
hosszú távú kormányprogram végrehajtása alap-
ján további beruházások vannak folyamatban,
melyek a magyarországi börtönök elhelyezési
viszonyainak tovább javítását célozzák.”

Szükség lesz felújításra vagy új büntetés-vég-
rehajtási intézmények építésére azoknak az el-
avult épületeknek a feljavítására, vagy kiváltásá-
ra is, amelyekben mind az õrszemélyzet, mind
az elítéltek embertelen körülmények között élnek.

Csak az a kérdés, hogy lépést tud-e tartani a
börtönépítés az igényekkel. Jelenleg a büntetés-
végrehajtási intézmények telítettsége 159%-os,
vagyis mintegy 6.5 ezer új férõhelyre van szük-
ség a 100% telítettségi szinthez. Ez a veszprémi
bekerülési áron számítva 96,5 milliárd Ft.! És eb-
ben még nincs benne a meglévõ férõhelyek fel-
újítása, vagy – lebontásuk esetén – helyettük is
újak építése. Vajon mikor lesz erre elegendõ pénz
és fõleg: nem fog-e közben újra termelõdni a túl-
zsúfoltság az újonnan belépõ férõhelyeken?

Börtönnépesség és büntetõpolitika

A börtönlakosság számának alakulása kapcso-
latban van az elkövetett bûncselekmények szá-
mával, és ezen belül a súlyosabb megítélésû bûn-
cselekmények mennyiségével, de tükrözõdik
benne, például a rendõrség felderítõ és bizonyí-
tási tevékenységének eredményessége is (az is-
meretlenül maradt elkövetõt nem lehet leültetni),
elsõsorban azonban a törvények és az ítélkezési
gyakorlat szigorának a függvénye.

A büntetõpolitika és a börtönlétszám közötti
összefüggést jól mutatja, hogy 1988 és 1998 kö-
zött a hatóságok elõtt ismertté vált bûncselekmé-
nyek mennyisége háromszorosára emelkedett
(185 ezerrõl 600 ezerre), ugyanakkor a fogva-
tartottak száma majdnem felére csökkent. (21 ezer-
rõl 14 ezerre). 1999-ben megfordult a trend, attól
kezdve, a börtönpopuláció gyarapodni, a bûncse-
lekmények száma pedig apadni kezdett.

Ebben az idõben a büntetõpolitikai szigorítás
igénye nemcsak a politikusok retorikájában, ha-
nem a törvényhozásban is kifejezésre jutott. Az
1998. évi LXXXVII. törvény miniszteri indoko-
lása szerint a törvénymódosítás azt a célt tûzte ki,
hogy a jogalkalmazást súlyosabb büntetéskisza-
bás felé terelje, a büntetõjog általános rendelke-
zéseinek, a feltételes szabadságra, a pénzbünte-
tés kiszabására, a próbára bocsátásra, a büntetés
kiszabás elveire, a halmazati büntetésre, a bünte-
tés enyhítésére, a büntetés végrehajtásának fel-
függesztésére vonatkozó rendelkezések módosí-
tása útján. A törvény jelentõsen szigorította a rob-
banóanyaggal, robbantószerrel visszaélés, a lõ-
fegyverrel, lõszerrel visszaélés, a fegyvercsem-
pészet, a kábítószerrel visszaélés, a közveszély-
okozás, az embercsempészés büntetési tételeit,
szélesítette azoknak az eseteknek a körét, ame-
lyekben az elítélt határozott ideig tartó szabad-
ságvesztésbõl nem bocsátható feltételes szabad-
ságra. Módosította a Btk.-nak az életfogytig tartó
szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezéseit oly
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módon, hogy az életfogytig tartó szabadságvesz-
tés esetén feltételes szabadságra bocsátás lehetõ-
sége a jelenleginél korlátozottabb legyen.

A törvény csak a kábítószerfüggõ személyek
számára biztosította a büntethetõség alóli eltere-
lést kábítószer függõséget gyógyító kezelésen
való részvétel esetén, és a kábítószer tartásán, elõ-
állításán, termesztésén, megszerzésén kívül
büntetni rendelte a fogyasztást is.

Az 1998. évi LXXXVII. törvény elõírta, hogy
a szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési té-
tel középmértéke irányadó. Ha például valamely
bûncselekmény büntetési tétele egy évtõl öt évig
terjedhetõ szabadságvesztés, akkor három év az
irányadó büntetés. „Emellett a törvényben tükrö-
zõdik a jogalkotónak az az elvárása is, hogy a
bíróság adjon kimerítõ indokolást a tételkeret adta
lehetõség kihasználásáról” (Miniszteri indokolás).
Ezzel megkötötte a bírák kezét a büntetés mérté-
kének megállapításában. Az ilyen rendelkezés-
sel azonban nem csak a bírói szabad mérlegelés
elvének sérülése miatt nem lehet egyetérteni.

Az egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesz-
tés, mint büntetési tételkeret azt jelenti, hogy van-
nak olyan esetek, amelyekre egy év szabadság-
vesztést, és vannak olyanok, amelyekre öt év sza-
badságvesztést célszerû kiszabni. Helyes ítélke-
zési gyakorlatban az átlag akkor lenne a közép-
mérték, ha a legtöbb bûncselekmény is közepes
veszélyességet képviselne. Ha több a csekély
súlyú bûncselekmény, akkor az átlag ítélet mér-
tékének az alsó, ha gyakoribb a súlyosabb bûn-
cselekmény, akkor pedig a felsõ küszöbértékhez
kell közelítenie.

A szigorúbb büntetõpolitika éveiben csökkent
a hatóságok tudomására jutott bûncselekmények
száma. Van-e ok-okozati összefüggés a két jelen-
ség között. Magyarán: a bûncselekmények szá-
mának csökkenését a szigor, vagy más tényezõk
idézték elõ?

Elõször is azt kellene megvizsgálni, hogy a sta-
tisztika által mutatott csökkenés valóságos-e és,
ha igen, akkor valóban milyen mértékû. Ennek
nemzetközileg elfogadott módszere az áldozat-
tá-válási vizsgálatok végzése. Legutóbb ilyet
Budapesten végeztetett az ENSZ regionális szer-
ve. Ez a felmérés nem igazolta egyértelmûen
vissza a bûnözésnek a bûnügyi statisztika által
jelzett csökkenését, de a vizsgálat csak a fõvá-
rosra terjedt ki, nem lehet belõle az országos hely-
zetre következtetést levonni.

A bûnügyi statisztikai adatok csökkenését
okozhatja az is, hogy lanyhult az állampolgárok
bejelentési készsége, sokszor jártak hiába a rend-
õrségen, most már el sem mennek. Lehet, hogy a
túlterhelt rendõri szervezetnél lép fel egy „ügyel-
hárítási” reflex: eltanácsolják a panaszosokat.

Ha mindez tisztázódott, akkor jön a neheze.
Meg kell állapítani, hogy milyen körben vált is-
mertté a büntetõpolitika szigorodása, és milyen

társadalmi változások lehettek hatással a bûnö-
zésre: életszínvonal és a foglalkoztatottság ala-
kulása, társadalmi közérzet változása stb.

A nagy kísérlet

A társadalomtudományok ismert gondja, hogy
megállapításaikat nem tudják kísérleti körülmé-
nyek között ellenõrizni. Az amerikai büntetõpo-
litika kivétel.

A kilencvenes években mind az USA-ban, mind
Kanadában csökkent a bûnözés. Ezt mutatta nem-
csak a hivatalos statisztika, hanem a mindkét or-
szágban elvégzett áldozattá-válási felmérés is.

Az USA büntetõpolitikáját kísérletnek felfog-
va, Kanadát kontroll-csoportnak tekinthetjük.

Ezt az teheti lehetõvé, hogy Kanada sok szem-
pontból nagyon hasonlít az Egyesült Államokhoz.
Lakóinak több mint 90%-a az Egyesült Államok
határától 100 mérföldön belül él. A két ország tör-
ténelmében is sok a megegyezés. Kanada keres-
kedelmi forgalma az Egyesült Államokkal meg-
haladja a napi egymilliárd U. S. dollárt.

A bûnözés ellenõrzése tekintetében azonban,
Kanada és az Egyesült Államok igen különbözõ-
ek. Az Egyesült Államokban a 100 000 fõre jutó
rendõrök száma (kinevezett állomány) lényege-
sen magasabb (2000-ben: 238), mint Kanadában
(2000-ben: 184), a bíróságok sokkal gyakrabban
ítélik el a vádlottakat végrehajtható szabadság-
vesztésre, a szabadságvesztés büntetések átlag idõ-
tartama sokkal hosszabb, a feltételes szabadlábra
bocsátás lehetõsége viszont Kanadában sokkal
szélesebb körû. A börtönpopuláció aránya az Egye-
sült Államokban (2000-ben 685/100 000 lakos),
több mint ötszöröse a kanadainak (1999-ben 123/
100 000 lakos). A világsajtót is bejárta annak a
visszaesõ bûnözõnek az esete, akit egy cigaretta-
árusító bódé feltörése miatt ítélt a bíróság életfogy-
tig tartó szabadságvesztésre. Aki ismeri az USA
büntetõjogát, tudja, hogy bizonyos elõéleti ada-
tok esetén (két bûncselekmény, amelybõl legalább
egyet lõfegyver használatával követtek el vagy
amelynek a tárgya kábítószer), a bíróságnak nincs
választási lehetõsége. A „harmadiknál padlóra ke-
rülsz” – így nevezik azt a törvényt, amely alapján
a bíróság köteles, mérlegelés nélkül, kiszabni az
életfogytig tartó szabadságvesztést.

A bûnözés dinamikáját jól jellemzi az ember-
ölések számának alakulása. Egyrészt trendje na-
gyon hasonlít az egyéb bûncselekményekére,
másrészt kicsi a látenciája, hasonlóak és ritkán
változnak a törvényi tényállások. Az USA-ban
2000-ben 5,64, Kanadában 1,76 emberölés ju-
tott 100,000 lakosra. Ezen belül Washingtonban
41,78, Ottawában 0,97 az emberölési ráta. Meg-
lepõ, hogy a rendkívül nagy szintbeli különbség
ellenére, mennyire hasonló a két államban az
emberölések trendje. A emberölések számának
alakulását a következõ ábra mutatja be:
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100 ezer lakosra jutó emberölések száma Kanadában
és az Egyesült Államokban 1901–1999 között
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Az ábrán látható, hogy a 100 000 lakosra jutó
emberölések száma az Egyesült Államokban a
kanadainak három-négyszerese, ugyanakkor a
trendek szinte párhuzamosak. Az évszázad elsõ
három évtizedében, mind a két országban nõtt
az emberölések száma és csúcspontját elérte a 30-
as évek elején, a gazdasági válság éveiben. A gra-
fikonok hosszú idõtávú párhuzamossága mutat-
ja, hogy változásaik mögött valamilyen közös
okok állnak.

Az utóbbi években a bûnözés csökkent, mind
Kanadában, mind pedig az Egyesült Államokban,
és a trendek hasonlóak minden bûncselekmény-
fajtánál. Ez azt jelenti, hogy a csökkenés okát
nem valamely specifikus, csak egyik állam terü-
letén érvényes tényezõben kell keresni. Tekintet-
tel arra, hogy a két országban egymástól nagyon
eltérõ büntetõpolitika érvényesül, megalapozot-
tan lehet feltételezni, hogy a bûnözés csökkené-

se nem a Egyesült Államok rendkívül szigorú
vagy Kanada liberális büntetõ politikájának kö-
szönhetõ, hanem elsõsorban a mindkét ország-
ban hasonló demográfiai változásokkal és a gaz-
dasági fellendüléssel, valamint a közhangulat ja-
vulásával van kapcsolatban.

Ezt a feltevést támasztja alá az is, hogy 2001-
ben megtorpant a gazdaság növekedése, és ezzel
egyidõben az USA-ban visszafordult a bûnözés
csökkenésének tendenciája. Természetesen egy
év változása nem elegendõ a trend irányának
meghatározásához, de neves amerikai szakértõk
mégis összefüggést látnak a bûnözés és a gazda-
ság múlt évi alakulása között.

Ezek a tények igazolják az Európa Tanács aján-
lásainak helyességét: nem a szigorítást, hanem a
szabadságvesztéssel nem járó, alternatív bünte-
tések elterjedését szorgalmazzák.

Magyarországnak most vigyázó szemét Nyu-
gat-Európára kell vetnie.
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Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a közvetett tettesség
a legkülönösebb elkövetõi minõség, ennek ellenére –
vagy pont ezért – mind a mai napig egyetlen magyar
büntetõ törvény sem szabályozta. Ugyanakkor a közve-
tett bûnelkövetés ténye állította a büntetõjogászokat az
elé a feladat elé, hogy közvetett tettesség lényegét fel-
tárják, bûncselekménytani helyzetét meghatározzák, hi-
szen a közvetett tettest törvényi szabályozás hiányában
is felelõsségre kellett, kell vonni valahogy. Az, hogy a
gyakorlatban a közvetett tettesség csak nagyon ritkán
fordul elõ, és akkor is általában valamelyik egyszerûbb
megítélésû alakjával (pl. gyermek vagy tévedésben lévõ
személy felhasználásával) találkozunk, még nem mente-
sít az alól, hogy a büntetõjogi felelõsségre vonás törvé-
nyi (és így törvényes) alapját megteremtsük.

I. A szabályozás kérdéseinek vizsgálata elõtt szólni
kell röviden a közvetett tettesség lényegérõl, bûncse-
lekménytani helyzetérõl.

A közvetett tettességre nézve meghatározó jelentõsé-
gû a részesség járulékossága, azaz, hogy a részesség já-
rulékos jellegû közremûködés a bûncselekményben, ami
azt jelenti, hogy mind a felbujtás, mind a bûnsegély tet-
tesi alapcselekményt tételez föl, s csakis azzal összefüg-
gésben jöhet létre.1 Arra nézve, hogy a tettesi alapcselek-
ménynek milyen ismérvekkel kell rendelkeznie, négyfé-
le járulékossági formát különböztetünk meg:

a) minimális járulékosság: az alapcselekmény csupán
tényállásszerû

b) limitált járulékosság: az alapcselekmény tényállás-
szerû és jogellenes

c) extrém (teljes) járulékosság: az alapcselekmény
tényállásszerû, jogellenes és bûnös

d) hiperjárulékosság: még a tettesi alapcselekmény
minõsítése is kihat a részesekre.2

A hatályos Btk. (és a Csemegi kódex is) a részesség teljes
járulékosságát követeli meg, amikor a felbujtást a bûncse-
lekményre történõ szándékos rábírásként, a bûnsegélyt pe-
dig a bûncselekmény elkövetéséhez nyújtott szándékos se-
gítségként határozza meg [21. § (1)–(2) bek.]. Bûncselek-
mény alatt ugyanis a tényállásszerû, (büntetõ)jogellenes és
bûnös cselekményt értjük. Ez a tudományos bûncselekmény
fogalom jól megfeleltethetõ a bûncselekmény Btk. 10. § (1)
bekezdésében meghatározott fogalmával.3

A teljes járulékosságon felül a részességhez szüksé-
ges tettesi alapcselekménynek további két kritériuma
van: szándékos bûncselekményrõl legyen szó, amely leg-
alább a kísérlet szakába jut.

Szomora Zsolt

A  KÖZVETETT  TETTESSÉG  DE  LEGE  FERENDA

Mindez azt jelenti, hogy megfelelõ tettesi alapcse-
lekmény nem jöhet létre a tényállásszerûség, a jogelle-
nesség, – és a bûnösség elemeit tekintve – a megfelelõ
életkor, a beszámítási képesség, az elvárhatóság és a szán-
dékosság hiányában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
az ilyen alapcselekményhez járuló részesi magatartás
büntetõjogilag feltétlenül közömbös, mert a körülmé-
nyektõl függõen ilyenkor kerülhet sor a közvetett tettes-
ség megállapítására.4

A közvetett tettesség bûncselekménytani szempont-
ból tehát abból a hézagból adódik, amely a részesség
járulékossága (és így büntethetõsége!) és egyes bünte-
tést érdemlõ magatartások között keletkezik. E hézag
ellenére sem a Csemegi kódex, sem pedig a hatályos
Btk. nem szabályozza a közvetett tettességet, így az a
törvényi szabályozás hiányában hézagpótló szerepet
tölt be büntetõjogunkban. Ez a hézagpótló szerep azon-
ban – mint ahogy azt a késõbbiekben látni fogjuk – se
nem maradéktalan, se nem aggálytalan.5

II. Mint említettem, a közvetett tettességet eddig
egyetlen magyar büntetõ kódex sem szabályozta. Ugyan-
akkor a  Csemegi kódex miniszteri indokolása felveti, s
bár nevén nem nevezve, de részletesen foglalkozik a ré-
szesség kapcsán a közvetett tettességgel, helyesen veszi
számba annak egyes eseteit és arra lényeges következte-
tésre jut, hogy a közvetett tettesség nem részesség, ha-
nem tettesség.6

A hatályos Btk.-ban, külön szabályozás hiányában a
közvetett tettességet is kényszerûen a 20. § (1) bekez-
dése alá kell besorolnunk: tettes az, aki a bûncselek-
mény törvényi tényállását megvalósítja. A miniszteri in-
dokolás errõl a problémáról a következõket írja: „A ja-
vaslat nem határozza meg a közvetett tettesség fogal-
mát, azét, aki nem a saját személyében követi el a bûn-
cselekményt, hanem olyan személlyel követteti el, aki
nem tartozik érte büntetõjogi felelõsséggel. Ilyen pl. az
az eset, amikor a közvetett tettes a bûncselekményt gyer-
mekkorúval vagy elmebeteggel hajtja végre. A közvetett
tettesség lényegében önálló tettesség. A bûncselekmé-
nyért felelõsségre nem vonható személy – a büntetõjog
szempontjából – olyannak tekintendõ, mint a bûncse-
lekmény eszköze, amelynek segítségével az egyedüli
tettes hajtja végre a bûncselekményt.”7

Ez az indokolás gyakorlatilag megkérdõjelezi a köz-
vetett tettesség létét, így némileg magyarázattal szol-

Szomora Zsolt: SZTE-ÁJTK, V. évf.
1 Nagy Ferenc: A magyar büntetõjog általános része, 2001. 280. o.
2 Tokaji Géza: A bûncselekménytan alapjai a magyar büntetõ-
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6 Lõw Tóbiás: A magyar büntetõtörvénykönyv és teljes anyag-
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7 Magyar Közlöny 1978. évi 92. szám
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gál a szabályozás elmaradására. A gondolatmenet már
ott félrefut, hogy az eszköz-személy bûnösségének és
büntethetõségének a lehetõségét kizárja, s így nem le-
het tekintettel a közvetett tettesség azon számos eseté-
re, amikor a felhasznált személy büntetõjogi felelõs-
séggel tartozik. Így például, ha az eszköz-személy té-
vedése gondatlanságból származik, és a törvény a gon-
datlan elkövetést büntetni rendeli; vagy ha súlyosabb
bûncselekményre használják fel, mint amit megvalósí-
tani vélt, és így másik szándékos bûncselekmény cí-
mén felel; vagy ha az önhibából eredõ ittas vagy bó-
dult állapotát használják ki, és a Btk. 25. § teremtette
objektív felelõsségi konstrukció alapján ugyanazért a
szándékos bûncselekményért vonják felelõsségre, mint
a közvetett tettest. Az indokolás olyannyira követke-
zetlen, hogy nincs tekintettel a Btk. 123. § (2) bekezdé-
sére, a közvetett tettesség egyetlen törvényben szabá-
lyozott esetére sem, ahol is a parancsot kiadó elöljáró
attól függetlenül tettesként felel, hogy az (1) bekezdés-
ben meghatározott büntethetõséget kizáró ok a katona
javára írható-e vagy sem.

Van olyan a külön szabályozás szükségtelensége mel-
lett érvelõ álláspont, amely a felhasznált személy esetle-
ges büntethetõségére figyelemmel van, de még ezekben
az esetekben is a puszta fizikai eszköz fogalmával azo-
nosíthatónak véli a felhasznált személyt, akinek a fel-
használásával a közvetett tettes ugyanúgy maga valósít-
ja meg a bûncselekmény törvényi tényállását, mintha
egy kést vagy egy pisztolyt használna.8

Ennek az elképzelésnek a cáfolata végett szeretnék
utalni bizonyos cselekménytani összefüggésekre. A né-
met büntetõjogi irodalomban már régebben expressis
verbis megfogalmazódott, hogy az eszköz-személynek
képesnek kell lennie cselekmény megvalósítására
(Handlungsqualität)9, és ma már a legújabb szegedi álta-
lános részi tankönyv is hangsúlyozza ezt.10 Cselekmény
kifejtése nélkül az ember valójában semmiben sem külön-
bözik egy fizikai eszköztõl, és nincs különbség aközött,
hogy a tettes egy embert vagy egy tárgyat használ eszköz-
ként tettének megvalósítására. Ekkor nem is jöhet létre
közvetett tettesség, a felhasználó személy közvetlen tet-
tesként felel. (Így pl. ha vis absolutaként ható kényszert
fejt ki azzal, hogy lekötözi a vasúti szolgálattevõt vagy az
éjszaka ügyeletes ápolónõt, akinek így a „mulasztása”
balesethez ill. egészségkárosodáshoz vezet.11)

Ha azonban a felhasznált személy cselekményt fejt
ki, onnantól kezdve eszköz-személlyé válik; nem sza-
bad az eszköz és az eszköz-személy közé egyenlõségje-
let tennünk. Az eszköz-személy cselekménye az, amely
tényállásszerû elkövetési magatartássá válik, s vélemé-
nyem szerint ez a legfõbb oka annak, hogy a közvetett
tettesség nem vonható a Btk. 20. § (1) bekezdése alá.
Nem mondhatjuk azt, hogy a közvetett tettes megvaló-
sítja a bûncselekmény törvényi tényállását, hiszen an-
nak szükségképpeni elemét, az elkövetési magatartást nem
az õ cselekménye valósítja meg. Aki pedig csak részben
valósítja meg a tényállást – így rendelkezik a tettesség-

hez esetlegesen szükséges személyes kvalifikáltsággal, il-
letve teljesíti a szubjektív tényállási elemeket –, arra nem
mondhatjuk, hogy megvalósítja azt. Nemhiába szabályoz-
za a Btk. külön a társtettességet, hiszen egy társtettes gyak-
ran csak a törvényi tényállásnak egy részét valósítja meg.

Ha a „megvalósít” szót nem fogjuk fel ilyen szoros
értelemben és megpróbáljuk a lehetõ legtágabban értel-
mezni, akkor is be kell látnunk, hogy a bûnsegélyszerû
tettesi magatartások egy része olyan, hogy semmikép-
pen sem válhat büntethetõvé.12 Ennek illusztrálására
vegyünk egy híres példát a német büntetõjogi irodalom-
ból; az ún. Dohna-Fall lényege a közvetett tettesség meg-
állapítása error in persona elõidézése esetén.13 A jogeset
egyik verziója a következõ: A megtudja, hogy B a ké-
szülõ jelmezbálon le akar számolni C-vel. A azonban az
ellenségét, D-t szeretné eltenni láb alól, ezért mesterked-
ni kezd, s ezzel sikerül elérnie, hogy C és D összecserél-
jék a jelmezeiket. A jelmezcsere végzetesnek bizonyul,
és a jelmezbálon B error in persona következtében D-t
öli meg.

Nyilvánvalóan minden jog- és igazságérzetünknek el-
lentmondana, ha A büntetlenül maradna. A hatályos jog
szerinti legelfogadhatóbb megoldás talán A bûnsegédi
bûnrészességének a megállapítása volna, ez is erõltetett
azonban és rendkívül életszerûtlen. Habár az error in per-
sona ebben az esetben irreleváns a bûnösség és a bûncse-
lekmény minõsítése szempontjából, és B teljes büntetõ-
jogi felelõsséggel tartozik mint emberölés közvetlen tet-
tese, a tévedés elõidézésre és kihasználására tekintettel
megállapítható lehetne A közvetett tettesi felelõssége. A-
nak ez a különös magatartása azonban semmiképpen sem
vonható a Btk. 20. § (1) bekezdése alá, így törvényes fele-
lõsségre vonása szinte megoldhatatlan problémát jelent.

Mindebbõl látható, hogy a közvetett tettesség bünte-
tõjogunkban betöltött hézagpótló szerepe még a Btk.
20. § (1) bekezdésének tág értelmezése esetén sem mara-
déktalan.

A közvetett tettesség tehát nem (vagy legalábbis nem
maradéktalanul) illeszthetõ be a tettes törvényi fogalmá-
ba. Ez a helyzet pedig alkotmányossági kérdéseket vet
fel, a közvetett tettesség büntetõjogunkban betöltött sze-
repe így még az említett tág értelmezés mellett sem lehet
aggálytalan. Külön szabályozás hiányában nincsen
ugyanis olyan törvényi rendelkezés, „amelybõl a nullum
crimen sine lege elvével feltétlen összhangban levezet-
hetõ lenne, hogy az eszköz útján egyébként el nem kö-
vethetõ bûncselekményeknél a felhasznált személy mégis
csak eszköz lehet, avagy az, hogy a delictum proprium
közvetett tettesi megvalósításához a törvény által meg-
követelt személyes kvalifikáltság nem minden esetben
szükséges.”14 Hogyan vonható a Btk. 20. § (1) bekezdése
alá az a közvetett tettes, aki az elmebeteg szomszédját
rábeszéli arra, hogy a saját lányával közösüljön? Hogyan
lehet a vérfertõzés tettese az, aki nem rendelkezik az eh-
hez szükséges személyes kvalifikáltsággal? Semmikép-
pen sem az anyagi jogi legalitás elvével összhangban.

A nullum crimen/nulla poena sine lege elvébõl leve-
zethetõ négy büntetõjogi alapelv egyike: az írott bünte-
tõ törvény követelménye és a büntethetõséget alapító és
a büntetõjogi szankciót szigorító szokásjog tilalma
(nullum crimen/nulla poena sine lege scripta). A bírói

12 Tokaji (1984.): 351. o.
13 A. Schönke – H. Schröder (Cramer/Heine): Strafgesetzbuch

Kommentar. 26. Auflage, 2001. 498. o. és R. Maurach – K. H.
Gössel: Strafrecht Allgemeiner Teil, 1978. 210. o.

14 Tokaji (1984.): 351. o.

8 Losonczy István: A tettesség és részesség a büntetõjog rendsze-
rében, 1966. 148–152. o.

9 W. Gropp: Strafrecht Allgemeiner Teil, 2001. 337. o.
10 Nagy (2001.): 272. o.
11 A példák alapjául az a felfogás szolgál, amely szerint a Btk.

26. § körébe tartozó vis absoluta valójában nem a beszámítási
képességet zárja ki, hanem ilyenkor a kényszerített oldalán még a
cselekmény is teljes egészében  hiányzik. Lásd Földvári József:
Magyar Büntetõjog. Általános Rész, 2002. 155–157. o. és Nagy
(2001.): 226. o.
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gyakorlat számos a büntetõ törvény által nem definiált
fogalmat, általános felelõsségi elvet szokásjogilag szi-
lárdított meg: pl. az okozati összefüggés követelményét,
az actio libera in causa alapján megállapított felelõssé-
get és a közvetett tettességet is. Ezen alapvetõ fogalmak
tartalmát érintõ bírói interpretáció szokásjogilag kötele-
zõként azonban nem érvényesülhet, a büntetõjogban a
bírói jognak nem lehet normatíve kötelezõ ereje, a szûk
körben tartandó szokásjogi megszilárdulás csupán értel-
mezési eredmény. Német felfogás szerint a szokásjog az
elkövetõ hátrányára (ilyen a közvetett tettesség is) csak
akkor megengedhetõ, ha olyan felelõsségi elvrõl, annak
kihatásáról van szó, amely az írott jogrend immanens ré-
sze, abból fejlõdött ki. Az elkövetõ hátrányára alkalma-
zott ilyen kategóriák tehát törvényi szabályozást igényel-
nek, s kiváltképp ilyen a közvetett tettesség.15

III. A közvetett tettesség kifejezett törvényi szabályo-
zására van tehát szükség, és ezt belátva már csak a szabá-
lyozás mikéntje marad a kérdés.

Van olyan elképzelés, amely a közvetett tettességnek
a részesi alakzatok közé történõ beolvasztását javasolja,
amelyet úgy érhetünk el, hogy a részesség járulékossá-
gát fellazítjuk, és csak a limitált járulékosságot követel-
jük meg.16 Az érvelés szerint ezek az alakzatok azért is
lennének összevonhatók, mert de lege lata a részesekre
is a tettesekre megállapított büntetési tételkeret az irány-
adó, bûnsegély esetén pedig a kétszeres leszállás csak
lehetõség és nem kógens szabály.17

Bár alkotmányossági szempontból ez a megoldás a
szabályozatlansághoz képest kielégítõbb, mégsem mond-
ható maradéktalannak. A limitált járulékosság lényegé-
nél fogva csak az eszköz-személy bûnösségére nincs te-
kintettel, s amikor az eszköz-személy jogszerûen jár el,
ez a konstrukció sem jelenet megoldást.18 További ellen-
érvként hozható fel, hogy a bírói gyakorlat a tettességet
a parifikáció ellenére is súlyosabb alakzatként értékeli,

mint a részességet; bár véleményem szerint egyébként
sem szerencsés egy érvelésben a felelõsségtani, minõsí-
tési kérdéseket a büntetõjogi jogkövetkezményekkel
összemosni.

A jelenleg zajló kodifikáció során is felmerült, hogy a
közvetett tettességet a felbujtás körében kellene szabá-
lyozni: az „aki mást büntetendõ cselekményre rábír”
megfogalmazással.19 A felbujtásba ily módon történõ
beolvasztás az elõbbi megoldásnál annyiban szerencsé-
sebb, hogy a „büntetendõ cselekmény” szóhasználattal
már csak a minimális járulékosságot – azaz pusztán az
alapcselekmény tényállásszerûségét – követeli meg, így
a jogszerûen eljáró eszköz-személy eseteit is
szubszumálja. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy
ugyanezt a megfogalmazást a bûnsegély vonatkozásá-
ban is alkalmazni kell. Egyrészt azért, mert nem szeren-
csés a részesi alakzatokat a szabályozás elveit tekintve
megbontani és azokra eltérõ járulékossági követelmé-
nyeket teremteni, másrészt a közvetett tettességet nem
lehet maradéktalanul a felbujtásba beolvasztani, hiszen
az olykor bûnsegélyszerû magatartással is megvalósul-
hat.20

Probléma továbbá, hogy azokra az esetekre, amikor
az eszköz-személy nem tényállásszerû magatartást fejt
ki (ilyen pl. a gyermek, az elmebeteg, a kényszer vagy
fenyegetés hatása alatt álló, vagy a tévedésben lévõ sze-
mély önsértése21), ez a szabályozás sem jelent megol-
dást, tehát nem maradéktalan. A részesség járulékosságát
ennél tovább lazítani természetesen nem lehet, de a ré-
szességbe történõ beolvasztás véleményem szerint azért
sem szerencsés, mert a közvetett tettesség végsõ soron
tettesség, a fogalom létének pont az lenne a jelentõsége,
hogy jelezze, hogy az ilyen, közvetett jellegû elkövetés
is tettesség. Angyal Pál szerint a közvetett tettesség fo-
galmának nem az a funkciója, hogy ezt az elkövetési
módot az önálló tettességtõl élesen elkülönítse, hanem
éppen ellenkezõleg az, hogy rávilágítson arra, hogy „mi-
ért tekintendõ az ilyen körülmények között emberi erõt
felhasználó, egyébként az elkövetésnél passzíve visel-
kedõ egyén tettesnek”22. A hosszú jogfejlõdés tapaszta-
latai is azt mutatják, hogy a büntetõjog – bár magas fokú
absztrakció jellemzi – nem  kedveli a differenciálatlan,
határtalan konglomerátum-fogalmakat. A büntetõjogban
szükséges distinkciók megtételét nem elegendõ a bírói
gyakorlatra bízni, a megfelelõ differenciálás elõbb-utóbb
törvényi, minõsítési szinten is kikényszeríti magát; és ez
a jelenség szintén összefüggésbe hozható az anyagi jogi
legalitás elvével. Ezért sem volna szerencsés egy min-
dent átfogó, tág részesi kategóriát teremteni.

A kodifikáció során az is felmerült, hogy a közvetett
tettességet a tettesség körében a „mással elkövetteti”
kitétel beiktatásával is szabályozni lehetne.23 A jelenleg
is hatályos német szabályozást tekintve ezt a megoldást

15 Nagy Ferenc: A nullum crimen/nulla poena sine lege elve. In:
Büntetendõség, büntethetõség. Szerk. Wiener A. Imre. Budapest,
1997. 156–157. o.

16 A Csemegi kódex idõszakában a büntetõjogászok egy része a
közvetett tettesség büntethetõségének megteremetése érdekében
szintén a limitált járulékosság elfogadását szorgalmazta.
(Schultheisz Emil: A bûncselekmény tana, 1948. 116. o.)

17 Lõrinczy György: A közvetett tettességhez. Magyar jog, 1981.
évi 12. szám. 1134. o.

18 Az eszköz-személy akkor jár el jogszerûen, ha személyére
nézve valamely jogellenességet kizáró ok hatályosul. Így pl. a
német judikatúrából vett eset szerint, ha a közvetett tettes jogos
védelmi helyzetet provokál, amelyben a védelmére sietõ eszköz-
személy megsérti a közvetett tettes támadóját. (Schönke/Schröder/
Cramer/Heine, 2001. 499. o.) Egységes a német bírói gyakorlat
abban is, hogy ha valakit hamis vád, hamis bizonyítékok alapján
– a büntetõ eljárási jog alapelveit és szabályait betartva, tehát
jogszerûen – õrizetbe vesznek, elõzetes letartóztatásba helyeznek
vagy végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, akkor a hamisan
vádlót mint személyi szabadság megsértésnek közvetett tettesét is
felelõsségre kell vonni. (Gropp, 2001. 341. o.; Schönke/Schröder/
Cramer/Heine, 2001. 499. o. és Jescheck/Weigend: Lehrbuch des
Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1996. 667–668. o.) Ehhez termé-
szetesen a közvetett tettesség kifejezett törvényi szabályozása szük-
séges, mint ahogyan az a német Btk. 25. §-ában található. A köz-
vetett tettesség szabályozását követõen nálunk is megfontolandó
a szándékos hamis vád és a személyi szabadság megsértésnek
halmazatban történõ megállapítása. A személyi szabadságtól való
megfosztás ugyanis nem nyer értékelést a hamis vád bûntettének
azon minõsített eseteiben sem, amikor a hamis vád alapján bünte-
tõeljárás indul ill. ha a vádlottat elítélik [Btk. 233. § (2), (3) bek.].
Ez utóbbi két minõsítõ körülmény objektív büntethetõségi felté-
tel ugyan, szándékos hamis vád esetén azonban a vádló szándéka
eshetõlegesen minden bizonnyal átfogja a megvádolt személy
szabadságától való megfosztásának lehetõségét.

19 Büntetõjogi Kodifikáció, 2001. évi 1. szám 34. o.
20 Ez akkor lehetséges, ha a közvetett tettes külsõleg bûnsegély-

szerû magatartást fejt ki, a közvetlenül cselekvõt pedig valójában
eszközként használja. Így például: közvetett tettes az, aki a hara-
gosa felé ölési szándékkal rohanó elmebeteg kezébe kést nyom;
vagy az aki az eszköz-személy tévedését ugyan nem elõidézi,
hanem a már meglévõ tévedésében megerõsíti; vagy az az anya,
aki jogatlan eltulajdonítási célzatból nem akadályozza meg, hogy
kilencéves gyermeke azalatt, míg a sértett rövid idõre kimegy a
szobából, különbözõ értéktárgyakat tulajdonítson el, s így mu-
lasztásos bûnsegélyszerû magatartásával lopás közvetett tettese
lesz. (a példák alapjául szolgált Nagy, 2001: 273. o.)

21 Tokaji (1984.): 346. o.
22 A magyar büntetõjog tankönyve, 1920. 273. o.
23 Büntetõjogi kodifikáció, 2001. évi 1. szám 34. o.
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– azaz a közvetett tettességnek mint kifejezetten a tet-
tesség egyik formájának a megfogalmazását – tartom a
legmegfelelõbbnek.

Az StGB. 25. §-a szerint: Tettesként büntetendõ az,
aki a bûncselekményt saját maga vagy más által követi
el. Ez a megfogalmazás összeegyeztethetõ a cselekmény-
tani összefüggésekrõl írottakkal, emellett kellõen tág is,
hiszen a „más általi elkövetésbe” az említett Dohna-Fall,
azaz az error in persona elõidézésével megvalósuló köz-
vetett tettesség is belefér, hasonlóan egyéb bûnsegély-
szerû magatartásokhoz. Elõnye továbbá, hogy más meg-
határozási próbálkozásokkal ellentétben (ilyen volt pl.
az NDK Btk.-ja is24) nem rendelkezik a felhasznált sze-
mély büntetõjogi felelõsségérõl, amelynek kizárásával
a közvetett tettesség számos esetét kirekesztené a szabá-
lyozás körébõl.

Ez a hibája Sántha Ferenc megközelítésének is.25 Az õ
javaslata szerint: „Közvetett tettes az, aki a bûncselek-
mény törvényi tényállását olyan – eszközként felhasznált
– személlyel valósíttatja meg, aki emiatt a bûncselekmény
miatt büntetõjogi felelõsségre nem vonható.” Ahogyan a
szerzõ is utal rá, ez a meghatározás nem mond ellent azok-
nak az eseteknek, amikor az eszköz-személy gondatlan
bûncselekmény címén felelõsségre vonható. Azonban nem
hagyható figyelmen kívül az a három esetkör sem, amikor
az eszköz-személy ugyanazért a bûncselekményért vonan-
dó felelõsségre, mint a közvetett tettes:

– A Btk. 25. §-a következetesen a cselekmény megjelö-
lést használja, elismerve azt, hogy a beszámítási képessé-
get kizáró önhibából eredõ ittas vagy bódult állapotban
történõ elkövetés esetén nem jön létre bûncselekmény. Az
ilyen cselekmény a 25. § rendelkezésére alapítva lesz bün-
tethetõ. Bûncselekmény azonban nem jön létre, alapcse-
lekmény hiányában részesi alakzat nem kerülhet szóba,
így véleményem szerint nem lehet a másnak ilyen állapo-
tát felhasználó személyt felbujtónak minõsíteni. A felhasz-
náló személy közvetett tettes lesz, és a 25. § alapján fele-
lõsségre vonható közvetlen tettest ugyanazért a bûncse-
lekményért kell felelõsségre vonni.26

– Téves az az álláspont is, hogy a jogellenes paran-
csot kiadó elöljáró csak akkor felel közvetett tettes-

ként, ha a katona nem tudta, hogy a parancs végrehajtá-
sával bûncselekményt követ el.  A Btk. 123. § (2) bek.
értelmében a jogellenes parancsot kiadó személy min-
dig és mindentõl függetlenül tettesként felel.27 Ezért,
ha a Btk. 123. § (1) bekezdésében meghatározott bün-
tethetõséget kizáró ok a katona javára nem írható, ak-
kor õt is ugyanannak a bûncselekménynek a közvetlen
tetteseként fogják felelõsségre vonni, az elöljáró köz-
vetett tettesi minõsége mellett.

– Elfogadott az az álláspont is, hogyha a közvetlenül
cselekvõ személy nem rendelkezik a delictum proprium
esetében szükséges személyes kvalifikáltsággal, akkor
az elkövetési magatartás kifejtése ellenére is bûnsegéd-
ként felel. Ugyanannak a bûncselekménynek lesz a bûn-
segéde, amelynek az õt felhasználó és a szükséges kvali-
fikáltsággal rendelkezõ személy a közvetett tettese.28

Ezekbõl a példákból is látható, hogy a közvetett tet-
tesség sokszínû elkövetõi minõség, ezért a lehetõ legrö-
videbb, legtömörebb és így egyben legtágabb törvényi
meghatározás tûnhet célravezetõnek, a felhasznált sze-
mély büntetõjogi felelõsségére való utalás nélkül. Ehe-
lyett az eszközkénti felhasználást kell hangsúlyozni, ezt
az idézett meghatározás is helyesen emeli ki. A közvetett
tettesség differentia specifikája más személynek lénye-
gileg eszközként történõ felhasználása a bûncselekmény
elkövetésére. Ez az a szempont, amely alapján a közve-
tett tettesség a részesi alakzatoktól és különösen a fel-
bujtástól elhatárolható. A felbujtó is mással követteti el
a bûncselekményt, de a másik személyt nem eszközként
használja.

Mindezek alapján a Btk. 20. § (1) bekezdése a követ-
kezõképpen hangozhatnék: Tettes az, aki a bûncselek-
mény törvényi tényállását maga vagy más személynek
eszközként történõ felhasználásával valósítja meg.

És amint azt a német jogirodalom és gyakorlat is tük-
rözi, jól „mûködik” az StGB. 25. §-ában ilyen tömören
meghatározott közvetett tettesség, amely további krité-
riumainak meghatározásáról a német jogalkotó az elkö-
vetõi alakzat sokszínûségére tekintettel kifejezetten le-
mondott, nem akarva a jogfejlõdés útjába állni sem.29

Ugyanakkor már ezzel a tömör meghatározással is eleget
tett az anyagi jogi legalitás követelményének.30

24 Békés–Földvári–Gáspár–Tokaji: Magyar büntetõjog. Általá-
nos rész, 1980. 262. o.

25 Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus XVII, 2000.
225–232. o.

26 hasonlóan Lõrinczy (1981.) : 1133. o.

27 Nagy (2001.): 273. o. és Berkes György (szerk. és társszerzõ):
Magyar büntetõjog. Kommentár a gyakorlat számára, 2001. 227. o.

28 Nagy (2001): 273. o.
29 Schönke/Schröder/Cramer/Heine (2001.): 494. o.
30 Szeretnék ide kapcsolódóan egy példát ismertetni, amely jól

tükrözi a büntetõjogi gondolkodásmódban szükséges következetes-
séget.

Egyes szerzõk kapcsolatot vélnek felfedezni az actio libera in
causa és a közvetett tettesség intézményei között: a szándékos actio
libera in causa felfogható úgy is, mintha az elkövetõ saját maga
közvetett tettese lenne. Vámbéry így fogalmaz: „Ha a cselekvõ úgy-
szólván önmagát használja eszközül a cselekmény elkövetésére, sa-
ját testéért is, mint az okozatosság láncszeméért felel” (Büntetõjog,
1913. 188. o.). A német jogirodalomban is található olyan megköze-
lítés, amely szerint actio libera in causa esetén a tettes saját magát
használja eszközként. Ez a közvetett tettességi konstrukció elméleti-
leg helyesnek látszik, mégis problematikus, mert ellentmond az StGB.
25. § (1) bek. II. fordulatának, amely szerint közvetett tettes az, aki
más által követi el a bûncselekményt (durch einen anderen) – és nem
saját maga által (durch sich selbst). Ha pedig a szigorúan restriktív
tettes-fogalom következtében az említett jogszabályhelyet a bünte-
tõjogi felelõsség kiterjesztésének alapjaként értékeljük (Strafau-
sdehnungsgrund), akkor a „saját maga által” – közvetett tettességi
konstrukciónak nincsen törvényi jogalapja. (Gropp, 2001: 254–255. o.)

Ez az apró példa is mutatja, hogy a büntetõjogi felelõsségre vonás
alfája és omegája a nullum crimen sine lege elvének való maradék-
talan megfelelés.
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I. Bevezetõ gondolatok

1. A nemi erkölcs elleni bûncselekményekre vonatko-
zó büntetõjogi szabályozás az 1978. évi IV. törvény meg-
alkotása óta több alkalommal is módosult. A Btk.-módo-
sítások néhol kisebb kiigazításként jelentkeztek, de elõ-
fordul köztük néhány nagyobb horderejû változtatás is
(ezek – talán túlzás nélkül állítható – évszázados trende-
ket törtek meg). Itt talán elég az erõszakos közösülés és a
szemérem elleni erõszak házassági életközösségen belü-
li büntethetõségére utalni, valamint arra, hogy immár fér-
fiak sérelmére nõ által is elkövethetõ erõszakos nemi er-
kölcs elleni bûncselekmény, de talán a legnagyobb je-
lentõsége a homoszexualitás dekriminalizációjának van
e folyamatban.

Mindezek a változások az elmúlt négy évben történ-
tek, idõbeli közelségük ellenére mégsem mondható el,
hogy elhelyezhetõk lennének egy koncepció mentén. A
„legkisebb közös többszörös” a diszkrimináció tilalmá-
nak alkotmányossági kritériuma volt, és emiatt az Alkot-
mánybíróság is komoly szerepet vállalt a vonatkozó bün-
tetõjogi szabályozás átalakításában. (Erre az Alkotmány-
bíróság az ún. negatív jogalkotás módszerét használta
fel, utólagos normakontroll keretében két alkalommal is
megsemmisített egyes büntetõjogi rendelkezéseket a vizs-
gált bûncselekményi körben.)

2. Mai formáját tekintve mindenképpen átgondolásra
szorul a Btk. XIV. fejezetének II. Címe. A nemi erkölcs
elleni bûncselekmények hatályos szabályozásának el-
lentmondásai nem feltétlenül az elmúlt években bekö-
vetkezett törvénymódosításokból eredeztethetõk, és az
Alkotmánybíróság által a fejezettel kapcsolatban kétszer
is alkalmazott utólagos normakontroll sem tekinthetõ
az anomáliák kizárólagos okának. A problémát az jelen-
ti, hogy a változások következtében megbomlott a vizs-
gált bûncselekménycsoport konzisztenciája, és olyan
feszültségek keletkeztek az egyes tényállások között (és
néhány esetben a tényállásokon belül is), amelyek jog-
alkalmazási és jogalkotási korrekciót igényelnek és ér-
demelnek. A bírói gyakorlat – ahol lehet – remélhetõen
tompítani fogja ezeket az ellentmondásokat, annak ér-
dekében, hogy a nemi erkölcs elleni bûncselekmények
szabályozásának elkerülhetetlen újrakodifikálásáig se
születhessenek méltánytalan büntetõítéletek ebben a
tárgykörben.

3. A fellelt ellentmondások két szempontból csopor-
tosíthatók. Egyrészrõl különbséget tehetünk az egyes
különös részi tényállásokon belüli (intradiszpozíci-
onális) és a tényállások közötti (interdiszpozícionális)
anomáliák között. Másrészt csoportosíthatjuk az egyes
ellentmondásokat a lényegüket alkotó problémakörök
szerint is. Ez utóbbi megközelítést választva fogjuk meg-
vizsgálni a hatályos szabályozás visszásságait.

Dr. Gál István László: PTE-ÁJK Büntetõjogi- és Kriminológiai
Tanszék

Dr. Gál István László

SZEMPONTOK  A  NEMI  ERKÖLCS  ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK  ÚJ  SZABÁLYOZÁSÁHOZ

II. A szexuális erõszak büntetõjogi
értékelése

1. Az elsõ kérdés a szexuális erõszak témakörén belül a
férfiak sérelmére nõ által elkövethetõ erõszakos közösü-
lés illetve szemérem elleni erõszak problémája. A szemé-
rem elleni erõszak esetében nem kifogásolható a sértetti
kör kiterjesztése, ugyanis a szemérem elleni erõszak tény-
állásában szereplõ fajtalanságot1 férfi sérelmére el lehet
követni akkor is, ha a sértett férfi ez ellen fizikailag vagy
pszichikailag tiltakozik, akár még relatív vagy abszolút
impotencia esetén is.

Az erõszakos közösülés tekintetében más a helyzet: a
közösülés fogalmát nem definiálja a Btk., azt a bírói gya-
korlat alakította ki. Amikor azonban a büntetõjogi érte-
lemben vett közösülésfogalom kialakult, kizárólag nõ le-
hetett sértett, és olyan férfi lehetett elkövetõ, aki nem szen-
ved abszolút impotenciában (relatív impotencia esetén
legfeljebb kísérletet lehetett megállapítani!). Hosszú idõ
kellett ahhoz, hogy az ingadozó bírói gyakorlat (és az
elmélet) eljusson addig az álláspontig, hogy a nemi szer-
vek közösülési szándékkal történõ érintkezése büntetõjo-
gi szempontból befejezett közösülésnek tekintendõ. Több
érvet is találunk a szakirodalomban, ami ezt az álláspon-
tot indokolja. Az egyik szerint például a hagyományos
értelemben vett közösülésfogalom nem teszi lehetõvé,
hogy a bûncselekményt egy négy-öt éves gyermek sérel-
mére is el lehessen követni.  Neményi Béla álláspontja
szerint azonban „pusztán az alkalmas passzív alanyok kö-
rének tágítása nem lehet ok a köztudatban élõ fogalom
félretételére.”2

Az 1997. szeptember 15-én hatályba lépett Btk.-mó-
dosítás lehetõvé tette, hogy nemcsak nõk válhassanak
passzív alannyá. Eszerint elõfordulhat, hogy ha egy négy-
öt éves fiúgyermek és egy felnõtt nõ (mint tettes) nemi
szerve „közösülési szándékkal” összeér, akkor megvaló-
sult a befejezett erõszakos közösülés?! Vagy egy abszolút
impotenciában szenvedõ férfi, aki az általánosan elfoga-
dott álláspont szerint nem lehet erõszakos közösülés ak-
tív alanya (csak szemérem elleni erõszakot követhet el),
most akár befejezett erõszakos közösülés passzív alanyá-
vá válhat?! A hatályos törvényszöveg alapján a válasz:
igen! Az 1997. évi LXXIII. tv. által létrejött módosításnak
ez csak az egyik dogmatikai árnyoldala. Ha már kitágítot-
tuk a passzív alanyok körét, akkor azon is el kell(ene)
gondolkozni, hogy vajon továbbra is fenntartható-e a be-
fejezettséggel kapcsolatos uralkodó álláspont. A szabá-

1 A Btk. 210/A. §-a szerint: „fajtalanság: a közösülés kivételével
minden súlyosan szeméremsértõ cselekmény, amely a nemi vágy
felkeltésére vagy kielégítésére szolgál”. A fajtalanság fogalmába
tartoznak tehát a szexuális elõjátékon kívül a hétköznapi értelem-
ben anális- és orális közösülésnek nevezett nemi érintkezési for-
mák is, míg csak a vaginális közösülést tekintjük büntetõjogi
értelemben is közösülésnek (bizonyos megszorítással).

2 Neményi Béla: A befejezettség és a kísérlet elhatárolása az erõ-
szakos nemi közösülés bûntetténél.  Magyar Jog 1961/5. 204. oldal
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5 Forel Ágoston: A nemi kérdés. Budapest, 1926. 185. oldal
6 A homoszexualitás eltérõ mértékben jellemzi a férfi és a nõi

népességet. Alapjában véve egy törvényszerûség mutatható ki: a
leszbikusok aránya mindig magasabb a nõi népességen belül,
mint a homoszexuális férfiak aránya a férfipopuláción belül. Ez a
tendencia napjainkban erõsödni látszik, aminek több kiváltó oka
is van.  Elég csak a különbözõ Tv-csatornákon látható szex- és
pornófilmekre utalni. Ezeknek a filmeknek a nagy többségében a
heteroszexuális jelenetek mellett van mindig legalább egy leszbi-
kus jelenet is, ugyanakkor a férfi homoszexualitás még csak kivé-
telképpen sem jelenik meg, ilyen témában speciális – homoerotikus
– filmek készülnek, amelyek egy szûk piaci szegmenst, egy szûk
vásárlóközönséget céloznak meg. A hazai – és külföldi – pornó-
filmek tehát azt sugallják a nézõközönség számára, hogy az alka-
lomszerû leszbikus aktus a „normális”, hétköznapi nemi élet ré-
sze. A kábeltelevíziózás és az Internet korszakába belépve, ahol a
fiatalok már többnyire nem könyvekbõl, hanem fõként e filmek-
bõl szerzik meg kezdeti szexuális ismereteiket, prognosztizálha-
tó, hogy a tendencia még egy kicsit erõsödni fog. A leszbikusság
társadalmi megítélése tehát valószínûleg még a maihoz képest is
javulni fog a következõ években.

lyozás átalakításakor figyelemmel kellett volna lenni a
bírói gyakorlatra is, mert a sértetti kör kiterjesztése nem
áll összhangban a büntetõjogi közösülés-fogalommal.

2. A második problémakör a házassági életközösségen
belüli elkövetés büntethetõsége. 1997. szeptember 15-ig
töretlen volt a magyar büntetõjogi szabályozás abból a
szempontból, hogy erõszakos közösülést házassági élet-
közösségen belül elkövetni nem lehetett. Az 1961. évi V.
tv. elõtt még tényleges életközösség sem kellett, a házas-
ság puszta ténye már önmagában büntethetõséget kizáró
ok volt. A hatvanas évek elején a változást így indokolta a
jogirodalom: „Fenntarthatatlan volt, hogy a különélõ fe-
leség már csak alaki kötelék alapján ki legyen szolgáltat-
va a férj nemi fertõzésének vagy hangulati garázdaságai-
nak.”3 Az 1961. évi Btk. hatályba lépésétõl  tehát csak
„házassági életközösségben” nem lehetett elkövetni a bûn-
cselekményt. A házassági életközösséget pedig – ráutaló
magatartással – már azzal is meg lehetett (és meg lehet ma
is) szüntetni, ha a megsértett feleség fogta a holmiját, és
átköltözött a másik szobába. Bár hozzá kell tenni, hogy az
életközösség megszûnése akkor állapítható meg (a polgári
ítélkezési gyakorlat szerint), ha nem eseti, hanem végleges
szándékkal tagadja meg a feleség a közösülést. Tehát a kü-
lönélõ feleségnek a korábbi szabályozás alapján is volt le-
hetõsége feljelentést tenni erõszakos közösülés esetén.

Az a szabályozás, amely szerint az erõszakos közösü-
lés – teljesen differenciálatlanul – ugyanúgy büntethetõ
házassági életközösségen kívül és belül, véleményünk
szerint alapvetõen hibás. Hibás azért, mert rendkívül
megnöveli annak a veszélyét, hogy a „megunt” férjet
erõszakos közösüléssel hamisan vádolva „félretegye” a
felesége, ha az új szabályozás szélesebb körben elterjed
majd a társadalom jogtudatában, és azért is, mert ennek a
bûncselekményfajtának a bizonyíthatósága gyakorlati-
lag elképzelhetetlen. Hibás végül azért, mert ugyanolyan
büntetési tétellel rendeli büntetni azt az elkövetõt, aki-
vel a sértett az esetek többségében már több év óta ön-
szántából „folytatólagosan” közösül (amit az idegen el-
követõvel azért többnyire nem tenne meg önszántából).
Megoldást jelenthetne egy privilegizált eset beilleszté-
se a tényállásba4, például a kényszerítéssel megegyezõ
büntetési tétellel.

3. A szemérem elleni erõszak önálló tényállása a kö-
vetkezõ problémakör. Ezen bûncselekmény önállóságát
ugyanis már nem célszerû fenntartani. A külön tényállás
konstruálásának a Btk. megalkotásakor még alapos in-
doka volt: az eltérõ mértékû szankció mellett a sértetti
kör is tágabb volt (férfi sérelmére is el lehetett követni), és
eltért az elkövetési magatartás is. Az 1993. évi XVII. tv. az
erõszakos közösüléssel azonos mértékre emelte fel a bün-
tetési tételeket, az 1997. évi LXXIII. tv. pedig az erõsza-
kos közösülés esetében a férfiakra is kiterjesztette a sértet-
ti kört. Ennek a folyamatnak a végére az Alkotmánybíró-
ság tett pontot: megsemmisítette a természet elleni erõ-

szakos fajtalanság tényállását, ezáltal az azonos nemûek
közötti erõszakos nemi erkölcs elleni cselekmények is a
szemérem elleni erõszak tényállásában értékelendõk.

Jelenleg az erõszakos közösülés és a szemérem elleni
erõszak csak az elkövetési magatartásban tér el egymástól,
ami felveti a két tényállás egyesítésének kérdését. Emellett
megfontolandó, hogy érdemes-e továbbra is fenntartani a
közösülés és fajtalanság közötti merev megkülönböztetést,
hiszen ha azonos tényálláson belül azonos büntetési tétel-
lel fenyegetett cselekmények lesznek, a különbségtétel fe-
lesleges. Ez ráadásul megszüntetné a már több, mint egy
évszázada tartó vitát a büntetõjogi és a hétköznapi értelem-
ben vett közösülésfogalom eltérésével kapcsolatban. Emel-
lett irrelevánssá válna a közösüléssel kapcsolatos számos
bizonyítási probléma is, ami a sértettek kímélete szempont-
jából nem kis elõrelépést jelenthetne.

III. A szexuális orientáción alapuló
diszkrimináció megszüntetése

1. A 37/2002 (IX. 4.) számú AB határozattal az Alkot-
mánybíróság megsemmisítette a Btk. homoszexualitással
kapcsolatos rendelkezéseit. A homoszexualitás büntetõ-
jogi értékelése sok változáson ment keresztül az emberi-
ség történetében, ennek bemutatása külön tanulmány tár-
gya lehetne. A jogi szabályozás fejlõdésének egyértelmû
tendenciája a szigorú szankcióktól a teljes dekrimi-
nalizációig vezet úgy a magyar, mint az egyetemes jogtör-
ténetben. A homoszexualitást még századunk elején is de-
vianciának tekintették, a régebbi szakirodalomban renge-
teg példa található az olyan fejtegetésekre, hogy „a ho-
moszexuális szerelem kóros és majdnem valamennyi ho-
moszexuális többé vagy kevésbé súlyosan lelki beteg, fõ-
leg hisztérikus, akinek a nemi ösztöne nemcsak abnormá-
lis irányú, hanem rendesen fokozottabb is”5. Napjainkra
uralkodóvá vált az a tudományos nézet, amely szerint a
homoszexualitás nem tekinthetõ devianciának. Ettõl füg-
getlenül az eddigi elterjedtségének megnövekedése de-
mográfiai szempontból mindenképpen kedvezõtlen jelen-
ségként lenne értékelhetõ, ugyanis a magyar társadalom
bõvített reprodukciója már a jelenlegi körülmények kö-
zött sem biztosítható.

2. A következõ kérdésünk a homoszexualitás bünte-
tõjogi értékelésének szükségességével kapcsolatos. A
homoszexualitás bizonyos mértékben megkérdõjelezhe-
tetlen realitásként van jelen minden társadalomban6, en-

3 Traytler Endre: Sajátosságok a nemi bûntettek területén  Ma-
gyar Jog 1963/6. szám 6. oldal

4 Természetesen a családon belüli erõszak elleni határozottabb
és keményebb fellépés szükségességét nem vitatom, mindössze a
fizikai erõszak (legalább súlyos testi sértés) alkalmazásával nem
járó esetekben tartom méltánytalannak a jelenlegi differenciálat-
lan szabályozást. A privilegizált eset nem a családon belüli erõ-
szak legalizálását jelentené, hanem az elkövetõ és a sértett közötti
kapcsolat társadalomra veszélyességet csökkentõ tényezõként való
törvényhozói elismerését.
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nek a mértéknek a lényeges meghaladása azonban a tár-
sadalom szempontjából káros jelenségként értékelhetõ.
A kriminalizációval kapcsolatban a fõ kérdés az, hogy
genetikailag teljes mértékben determinált-e a homosze-
xualitásra való hajlam, mert ha igen, nem lehet (és nem
szabad!) a büntetõjog eszközeivel fellépni ellene, de ha
a környezeti hatásoknak is van ebben akármilyen kicsi
szerepe, akkor még egyszer el kellene gondolkodni a
büntetõjogi védelem szükségességén.

3. A diszkrimináció felszámolásával kapcsolatos elsõ
lépés a 20/1999. (VI. 25.) számú AB határozat volt. A
határozat törölte a vérfertõzés vétségének tényállásából
a „vagy természet elleni fajtalanságot követ el” fordula-
tot. A citált törvényhely eredetileg így nézett ki:

„(3) Aki testvérével közösül, vagy természet elleni
fajtalanságot követ el, vétség miatt két évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.”

Az Alkotmánybíróság szerint a diszkrimináció abban
rejlett, hogy míg a különnemû testvérek esetében a termé-
szet elleni fajtalansággal ekvivalens fajtalanság nem bün-
tetendõ, ezt a törvényi tényállás azonos nemû testvérek
között pönalizálta.

A fenti alkotmánybírósági határozat azonban nem men-
tes bizonyos ellentmondásoktól sem. Azzal ugyanis, hogy az
említett rendelkezést törölte a tényállásból, az azonos nemû
testvérek között minden szexuális cselekmény megengedett,
a különnemûek esetében pedig nem, a közösülést a törvény
büntetni rendeli. A bûncselekmény csekély elõfordulását te-
kintve nem kell nagy relevanciát tulajdonítanunk a kérdés-
nek, de úgy tûnik, mintha a negatív diszkrimináció meg-
szüntetése helyett sikerült volna azt pozitív diszkrimináció-
vá konvertálni…

4. A dekriminalizációs folyamat betetõzését a már em-
lített 37/2002. (IX. 4.) számú AB határozat jelentette. Meg-
semmisítette a Btk. természet elleni fajtalanság elnevezé-
sû bûncselekményét, valamint a természet elleni erõsza-
kos fajtalanságot is, azzal a kitétellel, hogy az eddig e
tényállás körében értékelt magatartások a szemérem elle-
ni erõszak tényállása keretében lesznek büntethetõk. A
büntetési tétel így változatlan maradt, megszûnt azonban
az azonos nemûek közötti szexualitás megnevezésébõl a
diszkriminatívnak minõsített „természet elleni” jelzõs szer-
kezet, valamint megszûnt az a különbségtétel is, hogy
csak a (különbözõ nemûek közötti) szemérem elleni erõ-
szak alapesete volt magánindítványos bûncselekmény.

A magyar büntetõjogból is kikerültek tehát a homosze-
xualitással kapcsolatos külön rendelkezések. Mivel ha-
sonló folyamat játszódott le az elmúlt években Európa
nyugati felében7 is, nem illethetjük érdemi kritikával a

dekriminalizációt megvalósító alkotmánybírósági hatá-
rozatot. Nem tehetjük ezt meg azért sem, mert a diszkri-
mináció tilalma egyike a legfontosabb alkotmányi érté-
keknek.8 Feltétlenül utalnunk kell azonban arra is, hogy
„az alkalmatlan büntetõjogi eszköz megsemmisítésével
nem fejezõdik be az állam »gondoskodási« kötelezett-
sége”9, azaz a büntetõjogon kívül is találhatók olyan
eszközök, amelyek alkalmazhatók és alkalmazandók az
ifjúság nemi fejlõdésnek a társadalom szempontjából
helyes irányú befolyásolására.

IV. A sértetti életkor problémái

1. A probléma az 1997. szeptember 15-én hatályba
lépett Btk.-módosításban gyökerezik, amely a követke-
zõ minõsített esetet iktatta be a 197–198. §§-ba:

„(2) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadság-
vesztés, ha

a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be”
Bár a BK 436. számú állásfoglalás ma már nem hatá-

lyos, annak indokolása még helytálló abból a szempont-
ból, hogy a tizenkét év alatti sértett sérelmére elkövetett
erõszakos közösülés jogi tárgya nem az ilyen korú gyer-
mek nemi szabadsága (ez ui. fogalmilag képtelenség len-
ne), hanem ezen gyermekek egészséges nemi fejlõdése.
A törvényhozó szándéka a minõsített eset beiktatásával
nyilvánvalóan a tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek
fokozottabb büntetõjogi védelem alá helyezése volt.

A Btk. 210. §-a kimondja, hogy: „A 197–198. § alkal-
mazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt
védekezésre képtelennek kell tekinteni.” Eszerint ha vala-
ki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel kö-
zösül, akkor mindenképpen erõszakos közösülést követ
el.  Ekkor viszont – tekintettel a Btk. 197–198. §§ (2)
bek. a) pontjára – már minden további vizsgálódás alap-
ján a minõsített eset alapján kell felelõsségre vonni! Ez
felel meg a két törvényhelyet összevetõ nyelvtani értel-
mezésnek és talán a törvényhozó (vélhetõ) akaratának,
valamint a rendelkezés megalkotásakor fennálló törvény-
alkotási koncepcióból levezethetõ történeti értelmezés-
nek is. Nem egyértelmû viszont a rendszerezõ értelme-
zés szempontjából, logikai értelmezéssel pedig akár hom-
lokegyenest más „végeredményt” is kaphatunk. Több-
séginek tekinthetõ álláspont szerint a fenti esetben azon-
nal a minõsített eset valósul meg. Ezzel ugyan nem értek
egyet, viszont a jelenlegi szabályozás mellett nem látok
lehetõséget más eredményre vezetõ bírói gyakorlatra. A
jelenlegi szabályozás tehát (részben a már kifejtett okok-
ból kifolyólag) rossz. Rossz azért, mert dogmatikailag
már-már feloldhatatlannak tûnõ jogszabály-értelmezési
vitákra adhat alapot, pedig egy büntetõ törvénynek a
többi jogszabálynál is világosabbnak, lehetõség szerint

7 A jogrendszerek többségében magasabban határozták meg az
ún. beleegyezési vagy másképpen az ún. védett korhatárt az azo-
nos nemûek közötti szexuális kapcsolatoknál.  Mivel eredendõen
a férfiak homoszexuális cselekményeit büntették, a védett kor
határa nem csak a heteroszexuális, hanem a leszbikus kapcsolatok
büntetendõségéhez képest is magasabb volt.  A 20. század utolsó
évtizedeit azonban a homoszexuális és a heteroszexuális magatar-
tásokat szankcionáló büntetõjogi rendelkezések egységesítése jel-
lemezte. A folyamat elhúzódó voltát jól jellemzi, hogy az Egye-
sült Királyság (Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország) területén –
hosszas parlamenti vita után – 2001. január 8-án lépett életbe a
korábbi büntetõ törvényeket módosító, a homoszexuális és hete-
roszexuális kapcsolatok eltérõ szabályozását megszüntetõ törvény.
Az Európai Unió tagállamai közül jelenleg csak Ausztriában van
hatályban a szexuális orientáció szerint eltérõ büntetõ rendelke-
zés (StGB § 209), azonban ezt az Alkotmánybíróság a 2002.
június 21-én hozott határozatával alkotmányellenesnek nyilvání-
totta. [37/2002 (IX. 4.) számú AB határozat Indokolása]

8 „Az államra és a közhatalmi (tehát az állami és az önkormány-
zati) szervekre vonatkozó tilalmak rendszerint az alkotmányban
rögzített egyéb értékek (alapelvek, alapjogok stb.) védelmét szol-
gálják. Rendkívül jelentõs megállapításként jegyezhetjük meg azt
is, hogy az államra háruló tilalmak mint kötelezettségek tisztelet-
ben tartása az érintettek számára igényt, jogosultságot fakasztó
hatást gyakorol.” (Ádám Antal: Az alkotmányi értékek fejlõdési
irányairól Jura, 2002. 1. szám 9. oldal)

9 37/2002 (IX. 4.) számú AB határozat, Dr. Kiss László alkot-
mánybíró párhuzamos indokolása
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13 Lehet persze arra hivatkozni, hogy erõteljes társadalmi érdek
fûzõdik ahhoz, hogy a tizennegyedik életévüket be nem töltött
gyermekek ne essenek teherbe. Itt azonban megint felvetõdik a
büntetõjogi közösülés-fogalom ellentmondásossága: a megron-
tás ezen esetében a védett jogi tárgyra tekintettel célszerû lenne
megkívánni a behatolást is a büntethetõséghez, hiszen ha az orá-
lis- és az anális „közösülést” büntetlen cselekménynek tekintjük,
akkor méltánytalannak tûnik a nemi szervek puszta érintkezését
befejezett bûncselekményként egy évtõl öt évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetni.

a laikusok számára is érthetõnek, ellentmondásmentes-
nek kell(ene) lennie.

Az egyik Különös Rész tankönyv olyan megoldási al-
ternatívát kínál, amely szerint, ha a tizenkét évesnél fiata-
labb sértettel erõszak vagy speciális fenyegetés nélkül
történt a közösülés, akkor a 197. § (1) bekezdése legyen
alkalmazandó10. Ehhez csatlakozik egy másik tan-
könyv: „helyesen csak a súlyosabb, a kortól függetle-
nül is a 197. § (1) bekezdésébe ütközõ cselekményt
szabad a 197.  § (2) bekezdés a) pontja szerint értékelni,
ha a sértett a 12. életévét még nem töltötte be.”11

Ez a meglehetõsen aggályos ellentmondás valószí-
nûleg csak törvénymódosítással lesz feloldható. Az egyik
lehetséges alternatíva például a 210. § átalakítása a kö-
vetkezõképpen:

„210. § A 197–198. § (1) bekezdésének alkalmazásá-
ban a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt vé-
dekezésre képtelennek kell tekinteni.”

Ezáltal alapesetben továbbra is védekezésre képte-
lennek kellene tekinteni a fenti életkort el nem ért sértet-
teket, minõsített eset megállapítására azonban csak a
kortól függetlenül is megállapítható erõszak esetén ke-
rülhetne sor.

2. A másik problémakör az életkorral kapcsolatban a
minõsített esetek kumulációjában érhetõ tetten. A jelen-
leg hatályos verzió szerint a 197–198. §§ a következõ
minõsített esetet is tartalmazza:

„(3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabad-
ságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be nem töltött
sértett sérelmére elkövetett erõszakos közösülés a (2)
bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minõsül.”

Ha jobban átgondoljuk a lehetséges eseteket, arra a
következtetésre juthatunk, hogy a törvényhozó talán
kifelejtett valamit. Ha igazán átgondolta volna az 1997.
évi LXXIII. tv. szerkesztõje a saját koncepcióját, akkor
feltûnt volna neki, hogy a 197–198. §§ (3) bekezdésé-
ben szabályozott két eseten kívül [azaz a 197–198. §§
(2) bek. a) és b) pontjának, valamint az a) és c) pontjának
találkozása] van még egy lehetséges harmadik kombiná-
ció is12,  a 197. § (2) bek. b) és c) pont találkozása, vagyis
a sértett az elkövetõ (azaz legalább az egyik elkövetõ)
nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése
alatt ál, és a sértettel azonos alkalommal, egymás cselek-
ményérõl tudva, többen közösülnek. Ha tehát kiemelt a
társadalomra veszélyessége a nevelése, felügyelete stb.
alatt álló sértett esetében a tizenkét éven aluli életkor-
nak, akkor ugyanezen esetben a többes elkövetésnek miért
nem?! De lege ferenda megfontolandónak tartom egy
ilyen minõsített eset beiktatását a hatályos szabályozás-
ba. Ez például a következõ formában képzelhetõ el:

„(3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabad-
ságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be nem töltött
sértett sérelmére elkövetett erõszakos közösülés a (2)
bekezdés b) vagy c) pontja szerint, illetve ha legalább az
egyik elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy
gyógykezelése alatt álló sértett sérelmére elkövetett erõ-
szakos közösülés a (2) bekezdés c) pontja szerint is mi-
nõsül.”

(Az természetesen bizonyítási kérdés, hogy a sértettel
nem az említett kapcsolatban lévõ személy terhére a sú-
lyosabb minõsítés csak akkor állapítható meg, ha tudott
errõl a speciális kapcsolatról.)

V. A megrontás tényállásában fellelhetõ
ellentmondás

Nem mentes az ellentmondásoktól a megrontás tény-
állása sem, pedig azon ritka kivételek közé tartozik,
amelyek a Btk. megalkotása óta változatlan formában
töltik be azon szerepüket, hogy a jogrendszer egészének
szankciós záróköveként óvják a társadalmat az elvárttól
eltérõ viselkedési formáktól.

Érdemes tehát górcsõ alá venni a megrontás tényállá-
sát is, és egy érdekes ellentmondásra lelhetünk. Eltekin-
tenék a tényállás bemutatásától és elemzésétõl, ezt sok
kiváló különös részi tankönyv megteszi helyettem, ehe-
lyett vizsgáljuk meg az ellentmondásos rendelkezést!

A hibásnak tûnõ rendelkezés a tizennyolcadik életév-
ét be nem töltött elkövetõvel kapcsolatos. Közelítsünk
indirekt módszerrel a problémához! A fenti elkövetõi kör
a következõ magatartásokat teheti meg büntetlenül (fel-
tételezve a konszenzust a passzív alany részérõl):

– fajtalankodhat minden tizenkettedik életévét már
betöltött gyermekkel, azaz ha különbözõ nemû személy-
rõl van szó, a nemi szervek közösülési szándékkal törté-
nõ egymáshoz érintése az a pont, aminek a kivételével
bármit megtehet, azonos nemû passzív alany esetén pe-
dig korlátozás nélkül bármit megtehet. (Megjegyzés: ez
tulajdonképpen pozitív diszkrimináció a homoszexuá-
lisokkal szemben, illetve diszkrimináció a nem homo-
szexuálisokkal szemben, ami nem biztos, hogy indo-
kolt13.)

– törekedhet rábírni a fenti életkorú sértettet, hogy
vele közösüljön vagy fajtalankodjék

– törekedhet rábírni a passzív alanyt, hogy mással
közösüljön vagy fajtalankodjék.

Nem teheti meg azonban a következõket:
– közösülés a passzív alannyal
– a passzív alany rábírása arra, hogy mással közösül-

jön (a fenti tilalom ismeretében ez logikus is)
– a passzív alany rábírása arra, hogy mással fajtalan-

kodjék.
Ezen utolsó tilalom indokoltságát kétségbe vonom. Ha

ugyanis sikeresen rábírja a tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy a tizenkettedik életévét már betöltött gyer-
meket arra, hogy vele fajtalankodjon, nem követ el bûn-
cselekményt. Akkor viszont, ha egy másik személlyel tör-
ténõ fajtalanságra bírja rá a sértettet, máris egy évtõl öt
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ!

10 Horváth–Kereszty–Maráz–Nagy–Vida: A magyar büntetõjog
Különös Része  Budapest, 1999.  275. oldal

11 Belovics–Békés–Busch–Molnár–Sinku–Tóth: Büntetõjog Ál-
talános Rész Budapest, 2002. 62. oldal

12 Mivel 3 elembõl 2-t ismétlés nélkül kiválasztva a lehetséges
kombinációk száma 3.
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Érdemes lenne elgondolkodni tehát azon, hogy mi-
ként növelhetnénk a megrontás tényállásának belsõ kon-
zisztenciáját. Ezt úgy érhetnénk el, hogy a tizennyolca-
dik életévét be nem töltött személyek esetében csak az
arra történõ rábírást büntetnénk, hogy a passzív alany
mással közösüljön. Fajtalankodásra történõ rábírás ese-
tében az elkövetõi életkor tizennyolc évre történõ fel-
emelése lenne célszerû.

VI. Egy kapcsolódó bûncselekmény –
Visszaélés tiltott pornográf felvétellel

1. Több nemzetközi egyezménnyel összhangban ke-
rült megalkotásra a Tiltott pornográf felvétel készítése
bûncselekmény, amelyet az 1997. évi LXXIII. tv. iktatott
be a Btk. rendelkezései közé, bár nem biztos, hogy a meg-
felelõ helyre. A házasság, a család és az ifjúság elleni
bûncselekmények helyett ugyanis inkább a nemi erkölcs
elleni bûncselekmények között lett volna célszerûbb el-
helyezni, tekintettel arra is, hogy a védett jogi tárgy te-
kintetében kísértetiesen hasonlít a megrontásra. Néhány
évvel késõbb sor került a bûncselekmény tényállásának
átalakítására: 2002. április 1-jétõl a Visszaélés tiltott
pornográf felvétellel elnevezésû új tényállás már az ilyen
felvételek megszerzését és tartását is büntetni rendeli.

2. A másik, sokkal jelentõsebb probléma a passzív ala-
nyok életkorával kapcsolatos kétirányú bizonytalanság-
ban rejlik. A kettõs bizonytalansági tényezõ a követke-
zõ okok miatt lép fel:

a) A tényállás kiskorú személyt említ, nem pedig ti-
zennyolcadik életévét be nem töltött személyt. Az a ti-
zenhatodik életévét betöltött kiskorú, aki érvényes há-
zasságot kötött, ex lege nagykorúvá válik, tehát rá nem
vonatkozik a büntetõjogi norma által biztosított véde-
lem. Tehát a férjezett tizenhat éves lány már szerepelhet
pornográf jellegû mûsorban, készíthetnek róla pornog-
ráf fénykép- vagy filmfelvételt, de csakis a családi álla-
potára tekintettel?!

b) A passzív alany életkorával kapcsolatos másik bi-
zonytalansági faktor már gyakorlati jellegû, és abban
rejlik, hogy – fõként lányok esetében – 15–21 éves kor
között nagyon nehéz fénykép- vagy filmfelvétel alapján
az életkorukat bizonyossággal megállapítani.

3. A bûncselekmény alaptényállásában a „pornográf
képfelvételt vagy képfelvételeket” fordulat az intra-
diszpozicionális inkonzisztencia tipikus esete. A tényál-
lás korábban csak a többes számú alakot tartalmazta, erre
a hibára reagálva a törvényhozó a fenti módon újrafo-
galmazta a vizsgált rendelkezést, ami így még a korábbi-
nál is komolyabb problémákat vet fel. „A kodifikátor

egyes számúra cserélte volna fel, együtt szerepeltet egyes
és többes számot, s ez egyértelmûen azt látszik igazolni,
hogy foglama sincs a természetes egység az egyeteme-
ken másodéves joghallgatóktól megkövetelt kategóriá-
járól.”14 Természetes egységként értékelendõ ugyanis a
többmozzanatú bûncselekmények esetében, ha az elkö-
vetõ azonos sértettel szemben több elkövetési magatar-
tást tanúsít. „Bízzunk benne, hogy ezután nem kerül sor
pl. a lopás tényállásának olyan módon történõ korrigá-
lására, mely szerint büntetendõ az, »aki idegen dolgot
vagy dolgokat mástól jogtalan eltulajdonítás végett el-
vesz…«”15

VII. Összegzés

A nemi erkölcs elleni bûncselekményekre vonatkozó
szabályozás korrigálásra, átgondolásra és átszerkesztés-
re szorul. A törvényhozó az aktuális társadalmi viszo-
nyok alapján eldöntheti, hogy milyen cselekményeket
értékel bûncselekményként, az elkövetõi kör tekinteté-
ben általános alanyt használ-e, vagy a lehetséges elkö-
vetõk körét speciális alannyal szûkíti. Szuverén joga
továbbá, hogy milyen körülményeket tekint a társada-
lomra veszélyességet olyan fokban megnövelõ ténye-
zõknek, amelyek már minõsített eset megalkotását indo-
kolják. Nem vitathatjuk el az Alkotmánybíróság azon
jogát, sõt kötelességét sem, hogy a diszkrimináció tilal-
mába ütközõ jogszabályi rendelkezéseket megsemmi-
sítse akkor is, ha azok történetesen a hatályos Btk. tény-
állásai.

Ezek a folyamatok azonban, ha nem kellõ alaposság-
gal nyúlnak hozzá egy bûncselekménycsoporthoz, az
egyes tényállások közötti, interdiszpozicionális ellent-
mondásokhoz, inkonzisztenciához vezethetnek. Még
rosszabb azonban az olyan szituáció, amikor egy tényál-
láson belül is feszülõ ellentétek jelentkeznek, fellép az
intradiszpozicionális inkonzisztencia jelensége. Az elõb-
bire példaként említhetjük a megrontás és a visszaélés
tiltott pornográf felvétellel tényállásában a csaknem azo-
nos jogi tárgy ellenére eltérõen meghatározott életkori
cezúrát, az utóbbi esetre pedig a tizenkettedik életévét
be nem töltött sértett sérelmére elkövetett erõszakos kö-
zösülés lehet jellemzõ példa. Nem helyes a bírói gyakor-
latot olyan dilemma elé állítani, hogy egymásnak ellent-
mondó büntetõ rendelkezéseken töprengve kelljen olyan
álláspontra jutnia, ami esetleg a hatályos büntetõ tör-
vény szövegével nem teljesen egyeztethetõ össze. A bün-
tetõ törvény szövege legyen érthetõ, világos, ellentmon-
dásmentes, hiszen a humanizmus mint büntetõjogi alap-
elv megköveteli, hogy a Btk. legyen „a bûnelkövetõk
Magna Chartája” (Franz Liszt)16.

14 Tóth Mihály: Kritikus értékelés a büntetõjogi jogalkotás „új
hullámáról” In: Tanulmányok Erdõsy Emil professzor tiszteletére
Pécs, 2002. 26–27. oldal

15 Tóth Mihály: Kritikus értékelés a büntetõjogi jogalkotás „új
hullámáról” In: Tanulmányok Erdõsy Emil professzor tiszteletére
Pécs, 2002. 27. oldal

16 Földvári József: Magyar büntetõjog Általános Rész Buda-
pest, 1997. 36. oldal
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