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AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  BEAVATKOZÁS,
AZ  ORVOSTUDOMÁNY/ KUTATÁS  RENDJE
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BÛNCSELEKMÉNYEK  SZABÁLYOZÁSÁRA

AZ  ÚJ BÜNTETÕ  TÖRVÉNYKÖNYVBEN

II. RÉSZ

3.6. Embrióval vagy ivarsejttel végezhetõ ku-
tatás szabályainak megszegése

173/E. § (1) Aki emberi embrión vagy ivarsej-
ten az egészségügyrõl szóló törvényben megha-
tározott engedély nélkül vagy az engedélytõl el-
térõen orvostudományi kutatást végez, vagy em-
beri embriót kutatási célból hoz létre, bûntettet
követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

(2) Aki
a) emberi embriót állat szervezetébe átültet,
b) emberi és állati ivarsejtet egymással meg-

termékenyít,
c) olyan emberi embriót, amellyel kutatást vé-

geztek, emberi szervezetbe beültet,
d) kutatáshoz felhasznált emberi ivarsejtet em-

beri reprodukcióra felhasznál,
e) emberi megtermékenyítéshez, illetõleg emb-

rióbeültetéshez nem emberi ivarsejtet, illetõleg
embriót használ fel,

f) emberi embriót több emberi embrió, vagy
állati embrió létrehozatalára használ fel,

bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el, vét-
ség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

3.6.1. Jogösszehasonlítás
A biomedicina modern gyógyító eljárásait és

az emberi egyedfejlõdés korai szakaszának ku-
tatási rendjét a német jogalkotó az embrionális
élet védelmét szolgáló törvény – Embryonen-
schutzgesetz, ESchG – keretei között szabályoz-
za. Az ESchG ennek megfelelõen – közvetve –
többféle jogi tárgyat is véd, magába foglalva a
genetika, a klónozás, a reprodukciós medicina,
az õssejtkutatás, valamint a terhesség elõtti és alatti
genetikai diagnosztika kérdéseit. A korábban
megalkotott, genetikailag módosított szervezetek
elõállítását szabályozó géntechnológia törvénnyel
(GenTG) a jogalkotó tudatosan csak a „zöld” bio-
technológiát kívánta lefedni, és nem merészke-
dett a humángenetika vitatott területére.1

Az ESchG közvetlen jogi tárgya maga az emb-
rió, vagyis – a törvényi definíció értelmében –
minden megtermékenyített petesejt az egybeol-
vadás pillanatától a nidáció lezárásáig, továbbá
minden embrióból nyert totipotens sejt, amely
osztódásra képes, és individuummá fejlõdhet.
Kiemelendõ, hogy a német jogelméletben ural-
kodó álláspont az embriót az elsõ pillanattól em-
beri státusszal, sõt „érinthetetlen” méltósággal
ruházza fel, és ezért – legalábbis elvileg – abszo-
lút védelemben részesíti.2 Ennek megfelelõen a
potenciális élet büntetõjogi oltalma az európai
standardot messze meghaladóan magas szintû.

Már elöljáróban rá kell azonban mutatni, hogy
az ESchG „személyi” hatálya kizárólag az
extrakorporálisan megtermékenyített, vagy a nõ
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1 Henning Rosenau:Reproduktives und therapeutisches Klonen
In: FS-Schreiber, (2004), 761.

2 Ez az álláspont természetesen vitatott, egyes szerzõk az em-
beri élet kezdetét a nidációhoz vagy még késõbbi idõponthoz
kötik [Vö: Rosenau, op.cit., (2004), 772.]
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testébõl még a nidáció elõtt eltávolított embriók-
ra vonatkozik. A már anyaméhben fejlõdõ mag-
zat ezzel szemben az StGB szabályozása alá esik,
amely a mûvi terhesség-megszakítást természe-
tesen a legszélesebb körben engedélyezi. A mag-
zati és az embrionális élet jogi védelme között
így éles ellentmondás feszül.

A másik büntetõjogilag releváns sajátosság,
hogy az ESchG territoriális hatálya az StGB 3. §-a
értelmében csak azokra a bûncselekményekre vo-
natkozik, amelyeket Németország területén követ-
tek el. Ennek következtében történhetett meg, hogy
külföldrõl importált embrionális õssejteken végez-
hettek olyan kísérleteket, amelyeket a német jog
tiltott. Ezt a visszás helyzetet szüntette meg 2002-
ben az StzG, amikor betiltotta az õssejtvonalak
külföldrõl történõ behozatalát.3 Az általános tila-
lom alól a szakhatóságok kutatási engedélye ad-
hat felmentést a 2002. január 1-je elõtt importált,
az exportáló államban legálisan nyert sejtvona-
lak esetében.

Az ESchG 2. § értelmében büntetendõ, aki
embriót elidegenít, vagy nem az embrió fennma-
radását szolgáló célra átad, megszerez vagy fel-
használ. A legvitatottabb kitétel természetesen a
„nem az embrió fennmaradását szolgáló cél”,
amely rendkívül szûkre szabja a kutatások lehe-
tõségeit. Tekintettel arra, hogy az õssejtek kinye-
résénél maga az embrió is megsemmisül, az
õssejtkutatás Németországban jelenleg bûncselek-
mény. Hasonló a megítélése a mesterséges meg-
termékenyítés során létrejövõ – az anyaméhbe be
nem ültetett – ún. „számfeletti” vagy „felesleges”
embriókon végzett kísérleteknek is. A terápiás
célú klónozás szintén tiltott, hiszen az õssejt eltá-
volításával a blasztocisztából az embriót szintén
nem saját fennmaradását szolgáló célra használ-
ják fel.

A klónok létrehozásának általános tilalmát –
tekintet nélkül a terápiás vagy reprodukciós cél-
ra – az ESchG 6. § explicite is tartalmazza.

Hasonló indokok alapján nem megengedett a
praeimplantációs diagnosztika (PID), mivel a
vizsgálatot az embrióból nyert totipotens sejte-
ken végzik, amelyek a törvény értelmében – mint
láthattuk – szintén védendõnek minõsülnek.4 A
PID büntetendõsége a jogirodalomban azonban
erõsen vitatott. Az ellentétes elõjelû argumentá-
ció szerint a genetikai diagnosztika nem értékel-
hetõ az embrió „felhasználásának”, továbbá az
orvosnak nem a károsodott embriók eliminálásá-
ra irányul a szándéka, hanem arra, hogy öröklõ-
dõ betegségeket szûrjön ki a veszélyeztetett szü-
lõk gyermekeinél. Dogmatikai értelemben az a
magatartás, hogy az orvos a károsodott embriót
nem ülteti be az anyaméhbe, és ezáltal pusztulá-

sukat okozza, kétségtelenül mulasztásnak, és nem
tettnek minõsül. A kisebbségi jogirodalmi véle-
mény értelmében ebben az esetben az orvost nem
terheli eredmény-elhárítási kötelezettség, így nem
felel az eredményért, a fel nem használt embriók
megsemmisüléséért.5

Ahogy már utaltunk rá, az embrionális életvé-
delem abszolutizálása ellentmondásban áll az abor-
tusz szabályozásával. A büntetõkódex 218. §-a
határidõt és az indikációs modell vegyülékének
tekinthetõ bonyolult „tanácsadási szisztémát”6 ál-
lít fel, amely kifejezetten liberális abortuszjogot
biztosít. Ennek fényében nem különösebben meg-
lepõ, hogy az StGB 218. § (1) bekezdése értelmé-
ben nem minõsülnek terhesség-megszakításnak,
és így természetesen nem büntetendõek a fogam-
zásgátlásnak mindazon módszerei, amelyek a
nidációt gátolják (pl. „esemény utáni” tabletta).
A jogirodalom szemében elfogadhatatlan követ-
kezetlenség, hogy a testen kívül megtermékenyí-
tett petesejt elpusztítása súlyos büntetési tétellel
sújtott bûncselekmény, míg ugyanazon petesejt
anyaméhbe történõ beágyazódásának megakadá-
lyozása büntetlen marad.7 Hasonlóan restriktív
megoldást az embrióvédelemre Európában csak
Írországban és Ausztriában találhatunk.

3.6.1.1. Reprodukciós medicina
A humán reprodukció büntetõjogi kérdéseit

szintén az ESchG szabályozza. Alapelvnek szá-
mít, hogy a petesejt megtermékenyítése nem tör-
ténhet más céllal, mint azon nõ terhességének
támogatása, akitõl a petesejt származik. Az ESchG
egyébként ezen a ponton áttöri az embrionális élet
abszolút védelmének elvét, amennyiben engedé-
lyezi, hogy az in-vitro-fertilizáció (IVF) során –
a nagyobb hatékonyság érdekében – egy ciklu-
son belül három petesejt kerüljön megterméke-
nyítésre. Ezzel a jogalkotó természetesen számí-
tásba veszi, hogy az eljárásban a „számfeletti”
embriók megsemmisülhetnek.

Az ESchG tilalmazza a chymerák és hybridek
létrehozását, továbbá a születendõ gyermek ne-
mének megválasztását. Hasonlóképpen bünteten-
dõ, ha az érintett férfi vagy nõ kifejezett bele-
egyezése nélkül történik ivarsejtjeik felhasználá-
sa a mûvi reprodukciós eljárásban. Halott férfi
ivarsejtjének felhasználása szintén bûncselek-
ményt valósít meg. Az emberi ivarsejt örökítõ-
anyagának megváltoztatása, továbbá a megvál-
toztatott örökítõanyagú ivarsejt felhasználása
mesterséges megtermékenyítésnél 5 évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ. Kizárja a bün-
tetendõséget, ha az örökítõanyag megváltoztatá-

3 Jochen Taupitz: Import embryonaler Stammzellen, In: ZRP,
(2002), 111.

4 Rosenau, op.cit., (2004), 780.

5 Rudolf Neidert: Das überschätzte Embryonenschutzgesetz –
was es verbiete und nicht verbietet, In: ZRP (2002), 467.

6 Beratungsmodell.
7 Klaus Kutzer: Embryonenschutzgesetz – üzu den Regelungen

bei Schwangerschaftsabbruch, Früheuthanasie, Sterbehilfe und
Transplantation?, In: MedR, (2002), 25.
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sára sugár,- vagy kemoterápiás kezelés nem szán-
dékolt mellékhatásaként kerül sor.8

A humánreprodukciós technológiákat kizárólag
orvos alkalmazhatja, e korlátozás áthágása szin-
tén bûncselekmény. A törvény felmenti az orvost
a kezelési kötelezettsége alól, amennyiben az lel-
kiismereti meggyõzõdésével ellentétes lenne.

3.6.1.2. Nemzetközi egyezmények, nyilatkozatok
Az emberi gének és emberi jogok egyetemes

nyilatkozata 11. Cikkelye szerint „nem megenged-
hetõek az emberi méltósággal ellentétes eljárá-
sok, mint például az emberi lények klónozása.
Az államok és a nemzetközi szervezetek együtt-
mûködése szükséges az ilyen eljárások felisme-
résére és e Nyilatkozat tiszteletben tartását bizto-
sító intézkedések nemzeti és nemzetközi szinten
való meghozatalára”.

A klónozás tilalmát rögzíti a 2002. évi VI. tör-
vény is, az Európa Tanácsnak az emberi lény
emberi jogainak és méltóságának a biológia és
az orvostudomány alkalmazására tekintettel tör-
ténõ védelmérõl szóló, Oviedóban, 1997. ápri-
lis 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és
a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az
Egyezménynek az emberi lény klónozásának
tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-
én kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyve kihirdetésérõl9.

3.6.1.3. Hazai ágazati joganyag
Az Eütv. szerint, reprodukciós eljárás vagy más

egészségügyi szolgáltatás, illetve orvostudomá-
nyi kutatás során egymással genetikailag meg-
egyezõ egyedek nem hozhatók létre.10

A hatályos büntetõjogi szabályozás célja az
egymással genetikailag megegyezõ emberi egye-
dek létrehozásának tilalma, közismert nevén
klónozás pönalizálása lenne. Ugyanakkor a
pontatlan törvényszöveg „a genetikailag meg-
egyezõ emberi egyedek” létrehozását tilalmaz-
za, nyilvánvalóan az alkalmazott orvosi foga-
lom részleges ismerete miatt.

Genetikailag egyezõ (csaknem egyezõ?) egye-
deket eredményezhet olyan, nem tilalmazott or-

vosi beavatkozás is (in vitro fertilizáció – mester-
séges megtermékenyítés) amely során, a megter-
mékenyítéskor egypetéjû ikrek keletkezhetnek. Ezt
az eredményt – bár tényállásszerû cselekményrõl
van szó – mégsem lenne kívánatos büntetni.

A „klónozás”, a fentiektõl alapjaiban külön-
bözik, mivel annak fogalomkörébe csak az úgy-
nevezett aszexuális, azaz ivarsejtek felhasználá-
sa nélküli reprodukció tartozik.

Erre figyelemmel, a kívánt büntetõjogi cél
elérése érdekében szükséges és indokolt a nor-
maszöveg megváltoztatása:

3.6.2. Az általunk javasolt normaszöveg
„Aki orvostudományi kutatás vagy beavatko-

zás során aszexuális úton egymással genetikai-
lag megegyezõ emberi egyedeket hoz létre, bûn-
tettet követ el, és öt évtõl tíz évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el, bûn-
tett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntetendõ.”

3.7. Egészségügyi önrendelkezési jog meg-
sértése

173/H. § (1) Aki beleegyezéshez, hozzájáru-
láshoz, illetõleg tájékoztatáshoz kötött,

a) az emberi génállomány megváltoztatásával,
illetõleg az embrió génállományának megváltoz-
tatásával, az emberi reprodukcióval vagy a szü-
letendõ gyermek nemének megválasztásával kap-
csolatos egészségügyi beavatkozást,

b) emberen, embrióval vagy ivarsejttel végez-
hetõ orvostudományi kutatást,

c) az átültetés céljából végzett szerv- vagy szö-
vetkivételt, illetõleg szerv- vagy szövetátültetést
a jogosult beleegyezése, illetõleg hozzájárulása
nélkül végez, vagy a jogszabályban elõírt tájékoz-
tatást elmulasztja, bûntettet követ el, és három évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki til-
takozó nyilatkozat ellenére halottból szervet, il-
letõleg szövetet távolít el.

(3) Aki a beleegyezéshez, illetõleg hozzájáru-
láshoz kötött, az (1) bekezdés szerinti egészség-
ügyi beavatkozást, orvostudományi kutatást, szerv-
vagy szövetkivételt, illetõleg szerv- vagy szövet-
átültetést gondatlanságból a jogosult beleegyezé-
se, illetõleg hozzájárulása nélkül végez, vétség miatt
egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekmény elkövetõje magánindítványra büntet-
hetõ, kivéve, ha azzal összefüggõen nem magán-
indítványra büntetendõ bûncselekményt is elkö-
vet. A (2) bekezdés esetén a magánindítványt az
egészségügyrõl szóló törvényben meghatározott,
nyilatkozatra jogosult személy terjesztheti elõ.

8 Reinhard Damm: Gesetzgebungsprojekt Gentstgeset –
Regelungsprinzipien und Regelungsmaterien, In: MedR, (2004), 1.

9 2002. évi VI. törvény: 1. § Az Országgyûlés az Európa
Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a
biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történõ
védelmérõl szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezmé-
nye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt
(a továbbiakban: Egyezmény), valamint az Egyezménynek az
emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. ja-
nuár 12-én kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyvét (a továbbiakban: Jegy-
zõkönyv) e törvénnyel hirdeti ki. (A megerõsítésrõl szóló okirat
letétbe helyezése 2002. január 9-én megtörtént.)

10 Eütv: 180.§. (5) Reprodukciós eljárás vagy más egészség-
ügyi szolgáltatás, illetve orvostudományi kutatás során embriót
több embrió vagy – a 182. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kivé-
tellel – a fogamzással kialakult tulajdonságoktól eltérõ vagy to-
vábbi sajátossággal rendelkezõ egyed léthozatalára felhasználni
nem lehet, egymással genetikailag megegyezõ egyedek nem hoz-
hatók létre.
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3.7.1. Bevezetõ gondolatok
Az utóbbi idõben a magyar média hangos volt

az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének
kritikájától. Az, hogy e felvetések mennyiben
megalapozottak nem feladatunk eldönteni, tekin-
tettel arra is, hogy a felmerült esetekkel kapcso-
latos eljárások többsége folyamatban van. Gon-
doljunk csak az ún. –„betegcsere” problémájára.

Az egészségügyi önrendelkezési jog megsér-
tésének vizsgálata a fentebb ismertetett tényál-
lásoktól némiképp eltérõ gondolatmenetet igé-
nyel. Elsõként meg kell vizsgálnunk az önren-
delkezési jog emberi jogi alapjait, egyúttal vá-
laszt keresve arra a kérdésre, hogy van-e – és ha
igen mennyiben – büntetõjogi vonatkozása az
egészségügyi önrendelkezési jog megsértését ma-
gukba foglaló cselekményeknek.

3.7.2. Önrendelkezés, emberi méltóság, magán-
élethez való jog

Az egyéni önrendelkezési jog tartalmának
megértése felveti az önrendelkezés filozófiai
megközelítését. A morális filozófiai irodalom az
önrendelkezési jogot a személy autonómiájával,
a cselekvés szabadságával azonosítja. Etimoló-
giailag az autonómia fogalma a görög „autos”
(egyéni, ön-) és „nomos” (törvény, szabály) ki-
fejezések összetételébõl adódik. A görög város-
államok közül azokat nevezték autonómnak,
amelyek az önkormányzás joga alapján saját jo-
got alkothattak, szemben azokkal, amelyek va-
lamely hódító hatalom kontrollja alatt álltak.11

A Kanti filozófiában az önrendelkezés az egyén
cselekvési szabadságát jelenti, amely magában
foglalja a valamitõl és a valamire való szabadsá-
got. Engelhardt szerint a Kanti autonómia koncep-
ció azt jelenti, hogy az egyén magának alkosson
szabályokat, és önmaga legyen saját maga szabá-
lyozója.12 John Rawls szerzõdéses elméletének
tükrében az autonóm cselekvés az általunk, mint
racionális egyének által szabadon és egyenlõképp
elfogadott elvek alapján történõ cselekvést jelen-
ti.13 Az exisztencialista Jean Paul Sartre filozófiája
a választás folytonos kényszerén alapszik. Ebben
a megközelítésben az emberi lény élete során fo-
lyamatosan döntéseket hoz saját exisztenciájával
kapcsolatosan, amely folyamat tulajdonképpen
maga az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás pe-
dig része az autonómiának, az önrendelkezésnek.14

E néhány önkényesen kiragadott példából is
jól látható, hogy a filozófusok többé-kevésbé
hasonlóképp fogalmazzák meg az önrendelke-
zés lényegét, ami tehát az egyén saját akaratának

szabad kialakítása, illetve akaratának megvalósí-
tása: a cselekvési szabadság.15

Jogi szempontból az önrendelkezési jog alkot-
mányjogi alapjai talán a leglényegesebbek. Az
Alkotmánybíróság már 1990-ben kifejtette a ren-
delkezési joggal kapcsolatosan, hogy az szerves
része az Alkotmány 54. §-ában megfogalmazott
emberi méltóságnak. „Az Alkotmánybíróság az
emberi méltósághoz való jogot az ún. ,általános
személyiségi jog’ egyik megfogalmazásának tekin-
ti. A modern alkotmányok, illetve alkotmánybíró-
sági gyakorlat az általános személyiségi jogot
különféle aspektusaival nevezik meg. Az általá-
nos személyiségi jog ,anyajog’, azaz olyan
szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkot-
mánybíróság, mind a bíróságok minden esetben
felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmé-
re, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített
alapjogok egyike sem alkalmazható.”16Az emberi
méltóság pedig – amint azt egy késõbbi határo-
zatában az Alkotmánybíróság kifejtette – az élet-
hez való joggal elválaszthatatlan egységet képez,
amely sérthetetlen és elidegeníthetetlen. Az Al-
kotmánybíróság szavaival élve: „Az emberi élet
és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet
alkot és minden mást megelõzõ legnagyobb ér-
ték. Az emberi élethez és méltósághoz való jog
ugyancsak egységet alkotó olyan oszthatatlan és
korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb
alapjognak forrása és feltétele”.17

Az ún. elsõ abortuszhatározatban az Alkotmány-
bíróság az ember jogi alaphelyzetét vizsgálva le-
szögezte, hogy ahhoz hozzátartozik két „tartalmi”
alapjog is, amely a jogképesség formális kategóri-
áját kitölti, és a „személy” emberi minõségét kife-
jezi: az élethez és az emberi méltósághoz való jog.
E határozatában az emberi méltóság fogalmát az
önrendelkezésre vonatkoztatva a taláros testület
kifejtette, hogy „az emberi méltósághoz való jog
azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának,
önrendelkezésének egy olyan, mindenki más ren-
delkezése alól kivont magja, amelynél fogva – a
klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany
marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá”.18

Ebben a megfogalmazásban a méltóság az emberi
élettel eleve együtt járó minõség, amely minden
emberre nézve egyenlõ, és azt biztosítja, hogy ne
lehessen emberi életek értéke között jogilag kü-
lönbséget tenni. Emberi méltósága és élete pedig
mindenkinek érinthetetlen, „függetlenül fizikai és
szellemi fejlettségétõl, illetve állapotától, és attól

11 Gerald Dworkin: The Theory and Practice of Autonomy,
Cambridge University Press, Cambridge (1988), 12–13.

12 H. Tristam Engelhardt Jr.: The Many Faces of Autonomy,
In: Health Care Analysis, Vol. 9., (2001), 286–287.

13 Rendtorff–Kemp: Basic Ethical Principles in European
Bioethics and Biolaw,  Impremta Barnola, Guissona (2000), 26.

14 Ibid 26–27.

15 Érdekes kérdést vet fel Dworkin, amikor Odüsszeusz esetét
idézi. Vajon Odüsszeusz szabadon és autonóm módon cselekedett,
amikor megparancsolta embereinek, hogy kötözzék hajója árbocá-
hoz, nehogy engedni tudjon a szirének kísértésének? Dworkin sze-
rint igen, hiszen abban a pillanatban, amikor a parancsot kiadta,
tudta, hogy miért fogja ezt tenni. [Vö. Gerald Dworkin: Autonomy
and Behaviour Control, Hastings Center Report, Vol. 6., (1976),
23–28.]

16 8/1990. (IV. 23.) AB határozat.
17 23/1990. (X. 31.) AB határozat.
18 64/1991. (XII. 17.) AB határozat.
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is, hogy emberi lehetõségébõl mennyit valósított
meg, és miért annyit.”19

A magyar alkotmányjogi autonómia koncepció
szorosan összefügg az Emberi Jogok Európai Bí-
rósága gyakorlatával. Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország 1993 óta az Európa Tanács tagállama,
az Európai Emberi Jogi Egyezményben és a Bíró-
ság joggyakorlatában megfogalmazott követelmé-
nyeknek a magyar jognak is meg kell felelnie. Elsõ
pillantásra úgy tûnhet, hogy az emberi méltóság
és az önrendelkezési jog az Egyezmény 2. és 3.
cikkében megfogalmazott élethez való joggal és
az embertelen, megalázó bánásmód tilalmával van
kapcsolatban. Ez azonban korántsem így van, ti.
– véleményünk szerint – az Egyezmény 8. cikke
az, amely speciális jogként a magánélethez való
jogban definiálja az egyéni önrendelkezés szabad-
ságát.20 Ebbõl a szempontból kiemelkedõ jelentõ-
ségû a Bíróság Pretty v. the U. K. döntése, amely-
ben korábbi ítéleteit felidézve a Bíróság kifejtette,
hogy a magánélethez való jog olyan tág fogalom,
amelynek tartalma nem határozható meg kimerí-
tõen. E jog egyebek mellett felöleli a személy fizi-
kai és pszichológiai integritásához való jogait, ám
más esetekben vonatkoztatható az egyén társadal-
mi és fizikai identitására is. Összefoglalva, a 8. cikk
az egyén önmegvalósításának szabadságát védi.21

Ugyanezen határozatában a Bíróság kimondta azt
is, hogy „bár egyetlen korábbi esetben sem nyert
megállapítást, hogy a 8. cikk az önrendelkezési
jogot is kifejezetten tartalmazná, a Bíróság úgy véli,
hogy a személyes autonómia eszmélye a 8. cikk
garanciáit biztosító rendkívül fontos alapelv”.22

A Bíróság töretlen gyakorlata szerint a 8. cikk
(1) bekezdését a (2) bekezdéssel összhangban kell
értelmezni, azaz az (1) bekezdésben megfogal-
mazott szabadságjog csak meghatározott, szûk
körben korlátozható. A korlátozásnak emellett
meg kell felelnie azon eljárási követelmények-
nek, amelyeket a (2) bekezdés támaszt. Ekként a
magánélethez való alanyi jog tartalmát és korlá-
tozását törvényi szabályozás útján kell elérni. E
követelmény – a Bíróság szerint – magában fog-
lalja, hogy (a) a jogkorlátozó intézkedésnek a
hazai jogban jogszabályon kell alapulnia, amely
egyúttal (b) olyan minõségû jogszabály, amely
kizárja az önkényes jogalkalmazást.23 Az elsõ

követelményt illetõen a Bíróság kifejtette, hogy
„a törvény” kifejezést inkább materiális, semmint
formális értelemben kell érteni, azaz például az
íratlan jog is benne foglaltatik.24. „Az írott jog ál-
tal lefedett területen, a ,törvény’ a hatáskörrel
rendelkezõ bíróságok által alkalmazott értelme-
zés szerint értendõ”.25

Ehhez hasonlóképpen a magyar Alkotmány-
bíróság is több határozatában is kifejtette, hogy a
normakontroll során az „élõ jogot” veszi figye-
lembe.26 Megjegyzendõ, hogy megjelenési for-
májától függetlenül a gyakorlatban azok a „tör-
vények” jönnek figyelembe, amelyek jogi kötõ-
erõvel rendelkeznek, valamint a köz számára
nyilvánosan hozzáférhetõek. A 8. cikk megsérté-
sére alapított kereset esetén tehát a Bíróság pusz-
tán a nemzeti jog létezését fogja vizsgálni, míg a
kérdéses jogszabály értelmezése a nemzeti bíró-
ságokra marad.27

Ebbõl tehát az következik, hogy az egyéni
önrendelkezési jog értelmezése a hazai jogalko-
tó és jogalkalmazó szervek kompetenciájába esik,
ámbátor e jogértelmezés nem hagyhatja figyel-
men kívül a Bíróság joggyakorlatában kialakult
értelmezést.

Tekintettel arra, hogy Magyarország 2004.
május 1-je óta az Európai Unió tagállama, a Unió
joga hatályos és közvetlenül alkalmazandó jog
nálunk is. Az Európai Uniót létrehozó Maastrichti
Szerzõdés F. cikke pedig egyértelmûen leszöge-
zi, hogy „[a]z Unió a közösségi jog általános
elveiként tartja tiszteletben az alapvetõ jogokat,
ahogyan azokat az emberi jogok és alapvetõ sza-
badságok védelmérõl szóló, 1950. november 4-
én Rómában aláírt európai egyezmény biztosít-
ja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös
alkotmányos hagyományaiból erednek”. E cikk
tehát mintegy az „acquis communauitaire” részé-
vé teszi az Európai Emberi Jogi Egyezményt. A
tagállamok közös alkotmányos hagyományai
pedig bizonyára megtestesítik az Emberi Jogok
Európai Bírósága egyes döntéseiben megfogal-
mazottakat.28

19 Ibid.
20 8. cikk: „1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és

családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatáro-

zott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus
társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország
gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bûncselekmény meg-
elõzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások
jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.”

21 Vö. EJEB, Pretty v. the U. K. ítélet, 2002. április 29., 61. §
22 Ibid.
23 Amint azt a Bíróság az Amann v. Switzerland esetben kifej-

tette, a jog minõségének követelménye a „jogállamiság” [„rule of
law”] fogalmára utal, magában foglalva azt, hogy a jogszabály-
nak „(a) az érintett személy számára hozzáférhetõnek, (b) hatását
tekintve kiszámíthatónak, (c) egyértelmûnek és (d) pontosan
meghatározottnak kell lennie” EJEB, Amann v. Switzerland ítélet,
2000. Február 16., 50. §; Lásd még EJEB, Rotaru v. Romania
ítélet, 2000. május 4., 52. §]

24 Vö. EJEB, Kruslin v. France ítélet, 1990. április 24., 29. §;
EJEB, Kopp v. Switzerland ítélet, 1998. március 25., 60. §

25 Vö., mutatis mutandis, EJEB Kruslin v. France ítélet, op.cit.,
29. §, és Huvig v. France ítélet, 1990. április 24., 28. §

26 „Ha a vizsgált jogszabálynak van (egy vagy több) olyan
értelmezése, amely az alkotmányos követelményeknek megfelel,
az Alkotmánybíróságnak nem feltétlenül kell megállapítania a
jogszabály alkotmányellenességét. A normát nem kell minden
esetben megsemmisíteni csupán azért, mert az alkotmányos kö-
vetelményeknek meg nem felelõ értelmezése is lehetséges vagy
elõfordul. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az alkotmá-
nyossági vizsgálatnál a jogszabálynak az az értelmezése, amelyet
a joggyakorlat egységesen követ, vagyis a jogszabálynak az „élõ
jogban” megnyilvánuló normatartalma. Ha a jogszabály ekként
alkotmánysértõ tartalommal hatályosul, az alkotmányellenesség
megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása elkerülhe-
tetlenül szükséges”. [38/1993 (VI. 11.) AB határozat].

27 Vö. Kopp ítélet, op. cit., 59. §
28 Gondoljunk csak arra, hogy az EU valamennyi tagállama

egyben az Európai Emberi Jogi Egyezményben is szerzõdõ félként
szerepel. Ennek egyenes következménye, hogy a Bíróság jogható-
sága kiterjed azon ügyekre is, amelyeket e tagállamok állampolgá-
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rai indítanak. Ez az oka annak, hogy például az Egyesült Király-
ság 1998-ban elfogadta a Human Rights Act-et annak érdekében,
hogy megfeleljen az Egyezmény és a Bíróság által támasztott
követelményeknek. Emellet Hollandia – amely nem rendelkezik
klasszikus értelemben vett alkotmánnyal – az Európai Emberi
Jogi Egyezményt saját belsõ jogában közvetlenül hatályosnak
nyilvánította.

29Vö. Kende–Szûcs (szerk.): Európai Közjog és Politika, OSIRIS,
Budapest, (2003), 600.

28 folytatása

Az Uniós kötelezettségek kapcsán meg kell
említenünk a 2000-ben Nizzában elfogadott Alap-
vetõ Jogok Chartáját is. A Charta ugyan jogilag
nem kötelezõ dokumentum, ám rendelkezései
alkalmazandók mind az EU intézményei, mind
pedig a tagállamok által, ha azok az uniós jogot
alkalmazzák. Amennyiben a Chartában megfo-
galmazott jogok megegyeznek az Európai Em-
beri Jogi Egyezményben foglaltakkal, akkor tar-
talmuk és hatókörük tekintetében az Egyezmény-
ben foglaltakat kell figyelembe venni. Ettõl füg-
getlenül az Unió szélesebb védelmet is meghatá-
rozhat az egyének számára, szûkebbet azonban
nem. A Charta hat alapvetõ védett érték mellett
foglal állást, amelyek között elsõdleges az embe-
ri méltóság.29 Mindemellett, az Unió születendõ-
ben lévõ Alkotmánya külön emberi jogi fejezetet
tartalmaz. E jogi instrumentum tehát – elfogadá-
sa esetén – közvetlenül alkalmazandó és közvet-
lenül hatályos jogot fog képezni. Az alapvetõ sza-
badságjogok az Alkotmány tervezetében a II.
részben kerültek megfogalmazásra, amely I. Cí-
mében az emberi méltóságot II. Címében pedig a
magánélethez való jogot definiálja szinte szó sze-
rint átvéve az Európai Emberi Jogi Egyezmény
szövegezését.

Ebbõl tehát megállapítható, hogy Magyaror-
szágnak nemzetközi jogi kötelezettsége az Euró-
pai Emberi Jogi Egyezményben megfogalmazot-
tak betartása és betartatása. Következik ez egy-
részt az Egyezmény nemzetközi jogi jellegébõl,
másrészt pedig az Európai Unió joga közvetlen
alkalmazandóságából.

3.7.3. Az egészségügyi önrendelkezési jog tar-
talma

Az önrendelkezési jog tehát az egyén cselek-
vési szabadságát jelenti, amely szorosan össze-
függ az emberi méltósággal. E cselekvési szabad-
ság különös jelentõséghez juthat az egészségügyi
szolgáltatások kapcsán. Tulajdonképpen e vonat-
kozásban az orvos–beteg kapcsolatról van szó,
amely kapcsolatban a beteg azért fordul az or-
voshoz, hogy testi épsége és egészsége valamely
betegségbõl ismét teljessé váljon, az orvos pedig
hippokrateszi esküje alapján minden olyan gyógy-
módot köteles alkalmazni, amely e célnak alá-
rendelhetõ.

A nyugati felfogásban a gyógyítás folyamatát
illetõen két szélsõ álláspont fogalmazódott meg.
Az egyik, paternalista felfogás „az orvos jobban

tudja” nézõponton alapul, és megengedhetõnek
tartja, hogy a beteg beleegyezése nélkül az érde-
kében álló valamennyi orvosi beavatkozást elvé-
gezzék. Ez a felfogás nem más, mint a betegek
önrendelkezési jogának tagadása.30 A paternalis-
ta felfogással szemben a betegközpontú elmélet
magát a személyt (személyiséget) állítja a közép-
pontba, aki az orvosi beavatkozásnak alanya és
nem tárgya, hiszen „[a]z orvosetikai elvek sarok-
köve maga az emberi személy(iség)”.31 Ahhoz
azonban, hogy dönteni tudjunk saját testi integri-
tásunk felõl, megfelelõ információ birtokában kell
lennünk saját magunk egészségi állapotával kap-
csolatosan.

E felismerés vezette az Európa Tanács minisz-
teri bizottságát arra, hogy egy külön egyezményt
fogadjon el az egészségügyi önrendelkezési jogot
illetõen. A magyar Kormány a 2289/1998. (XII.
23.) Korm. határozatában egyetértett az Európa
Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és mél-
tóságának a biológia és az orvostudomány alkal-
mazására tekintettel történõ védelmérõl szóló,
Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye:
Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló
Egyezmény elfogadásával (a továbbiakban:
Biomedicina Egyezmény).32

A mi szempontunkból a Biomedicina Egyez-
mény 5. cikke talán a legfontosabb, amely elõír-
ja, hogy „[e]gészségügyi beavatkozás csak azu-
tán hajtható végre, ha abba az érintett személy
szabadon és tájékozottságon alapuló beleegye-
zését adta. Ennek a személynek elõzetesen meg-
felelõ tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás cél-
járól és természetérõl, valamint következményei-
rõl és kockázatairól. Az érintett személy beleegye-
zését bármikor szabadon visszavonhatja”. A meg-
felelõ tájékoztatás követelményét a tagállamok
nemzeti jogszabályaikban kötelesek meghatároz-
ni: a Biomedicina Egyezmény csak a védelem
minimális szintjét állítja fel. Az, hogy milyen
mennyiségû és tartalmú információt kell a beteg-
nek közvetíteni, országonként eltérõ lehet. Érde-
kességként megemlíthetõ, hogy az angolszász
common law rendszerben ismert Bolam-teszt33

30 Vö. Stephen Wear: Informed Consent – Patients Autonomy
and Physicians Beneficience within Clinical Medicine, Kluwer,
Dordrecht, (1993), 26.; E felismerés filozófiai megfogalmazását
adja meg Dworkin leszögezve, hogy a saját testem egyben én
önmagam vagyok, így minden egyes beavatkozás amely a testi
integritásomat sérti egyben engem mint személyt sért, így akaratom
figyelmen kívül hagyása nem más, mint önrendelkezésem tagadása.
[Vö. Gerald Dworkin, op.cit., (1988), 113.].

31 Rendtorff – Kemp, op.cit., (2000), 22.
32 Magyarországon az egyezményt kihirdette: 2002. évi VI.

törvény, hatályos 2002. május 1-jétõl.
33 A Bolam-teszt alapját egy 1950-es évekbeli eset képezi,

amelynek során Bolam urat egy London melletti kórházban kezelték
mániákus depresszióval. A kezelés idején szokásos gyógymódként
orvosai az ún. ECT (Electro Convulsive Therapy) kezelést ajánlották.
Az elektronikus behatás mellékhatásait elkerülendõ abban az idõben
elfogadott szakmai standardként írták elõ izomlazító szerek
adagolását. Ennek ellenére Bolam urat nem tájékoztatták az
izomlazító szerek alkalmazásának lehetõségérõl, aki egyébként
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beleegyezett az ECT terápia alkalmazásába. A kezelés eredményeként
Bolam úr súlyos medenceövi töréseket szenvedett, amely elkerülhetõ
lett volna, ha izomlazítókap kap a kezelés közben. [Lásd Bolam v.
Friern Hospital Management Committee (1957) 1 WLR 582 (QBD)].

34 Vö. Fenwick – Beran: Informed consent – should Bolam be
rejected?, In: Medicine and Law, Vol. 16., (1996), 218–219.

35 Vö. Raimo Lahti, op. cit., (1988), 610.
36 A jogszabály angol nyelvû változatát lásd E. Hondius – A.

van Hooft : The New Dutch Law on Medical Services, In:
Netherlands International Law Review, (1996), 9–17.

37 A 7:446 § (1) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltatási
szerzõdés olyan „szerzõdés, amely által egy természetes- vagy
jogi személy, az egészségügyi szolgáltató, szakmai vagy üzleti
tevékenysége keretében a másik félre, megbízóra, tekintettel vál-
lalja, hogy egészségügyi szolgáltatást nyújt közvetlenül a megbí-
zónak vagy egy meghatározott harmadik személynek”.

33 folytatása

szerint az orvos nem vonható felelõsségre mûhi-
ba okán, amennyiben cselekménye elfogadott
szakmai eljárásnak minõsül. A tájékoztatási köte-
lezettséget illetõen egy egészségügyi szakembe-
rekbõl álló testület jogosult megállapítani, hogy
az eljárás alá vont orvos megfelelõ tájékoztatást
adott-e a betegnek.34

Ugyancsak eltérõ, hogy az orvos–beteg kap-
csolatot az egyes országok a közjog területén be-
lül szabályozzák-e, avagy magánjogi szerzõdés-
nek tekintik. A jogi mechanizmusokat illetõen
megállapítható, hogy az orvosi tevékenység fe-
lülvizsgálatára és irányítására meglehetõsen kü-
lönbözõ rendszerek alakultak ki. Ez nagymérték-
ben függ, hogy a tevékenységet a köz- vagy a
magánszféra uralja-e. Az orvos–beteg kapcsolat
ennek megfelelõen a magánjogi szemlélettõl a
közjogiig terjed, amelynek következtében a be-
tegek számára magánjogi illetve közjogi mecha-
nizmusok állhatnak rendelkezésre. Különösen
azokban az országokban, ahol az egészségügy
közjogi jellege hangsúlyos, az azt szabályozó esz-
közök és a felülvizsgálat rendszere közigazgatási
jogi eszközökre támaszkodik, fegyelmi jogi esz-
közök, illetve a szakmai gyakorlásától eltiltás út-
ján (ez a helyzet a Skandináv államokban). Ha-
sonlóképpen, a jogi felelõsség is a reparatív esz-
közöktõl a represszívekig terjedhet, pl. a svéd
mintára kialakított finn vétkesség nélküli kompen-
zációs rendszer. Ez utóbbi rendszerben a bünte-
tõjogi eszközök alkalmazása elenyészõ. Végül a
jogi kultúra is meghatározó (pl. Németországban
a büntetõjogi hagyományok a bio-medikai terü-
let bevonását is eredményezik.)35

Vannak jogrendszerek, amelyek szigorúan ma-
gánjogi alapon közelítenek a problémához. Hol-
landiában például az orvos–beteg kapcsolatot szer-
zõdéses jogviszonyként kezelik. Emiatt talán nem
véletlen, hogy az egészségügyi szolgáltatásokról
szóló törvényt (1994. November 17-i törvény
[Staatsblad 837])36, a Polgári Törvénykönyv 7.
könyv 7. cím 5. alcímébe inkorporálták.37 A Pol-
gári Törvénykönyv 7:450 § (1) bekezdése kimond-
ja, hogy „[a] beteg belegyezését minden egészség-
ügyi szerzõdés teljesítéséhez be kell szerezni.”. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie a javasolt vizsgá-

latra és alkalmazandó eljárásra, a vizsgálatok
eredményeire, a kezelésre és a beteg egészségi
állapotára. További kérdések esetén a beteget tá-
jékoztatni kell a) azon vizsgálatok és orvosi be-
avatkozások természetérõl és céljáról, amelyet a
beteg szükségesnek tart, b) azok várható és le-
hetséges következményeirõl, c) alternatív keze-
lési és vizsgálati lehetõségekrõl. A 7:448 § (1)
bekezdés elõírja, hogy a beteget érthetõen és vi-
lágosan, korának és beszámítási képességének
megfelelõen tájékoztassák.

A beleegyezés és tájékoztatás fõszabálya alóli
kivételeket a jogirodalom három csoportba sorol-
ja.38 Elõször is, az azonnali beavatkozás szüksé-
gessége a tájékoztatási kötelezettség elmulasztá-
sának igazolását jelentheti, amelyet végszükségi
klauzulának neveznek (emergency exception).
Másodszor, a joglemondási klauzula (waiver
exception) olyan betegekre alkalmazandó, akik
már a beavatkozás elõtt lemondanak a tájékozta-
táshoz való jogukról. A Biomedicína Egyezmény-
hez fûzött magyarázat szerint az ilyen joglemon-
dó nyilatkozatot figyelembe kell venni. Ennek el-
lenére bizonyos körülmények között a nem-tudás
jogát korlátozni lehet a beteg saját-, vagy harma-
dik személyek védelme érdekében. Ilyennek te-
kinti a magyarázat a fertõzõ betegségekrõl törté-
nõ tájékoztatást.39 A tájékoztatás visszautasításá-
nak jogát tehát általában nem ismerik el abszolút
jogként.40 Végül, amennyiben az orvos megala-
pozottan feltételezheti, hogy maga a tájékoztatás
veszélyeztetné a beteg mentális vagy fizikai álla-
potát, az ún. terápiás klauzuláról beszélünk. Min-
denesetre véleményünk szerint ez utóbbi kivétel
csak akkor alkalmazható, ha a nem-tájékoztatás
kisebb sérelmet okozhat, mint a tájékoztatás.

Amint azt a Biomedicina Egyezményt kihir-
detõ jogszabályhoz fûzött miniszteri indokolás
is kifejti, a magyar egészségügyi szabályozás tel-
jes mértékben összhangban áll az egyezménnyel.
Valóban, az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény rendelkezéseit megvizsgálva meg-
állapítható, hogy a 15–19. §-okban a jogalkotó
kimerítõen szabályozta mind a beleegyezés,
mind pedig a tájékoztatás kérdéskörét.41 A tör-
vény alapján a beteg, önrendelkezési jogából
adódóan, jogosult eldönteni, hogy kíván-e egész-
ségügyi ellátást igénybe venni, és az ellátás so-

38 Vö. Stepthen Wear, op.cit., (1993), 6.
39 Vö. A Biomedicína Egyezményhez fûzött magyarázat 67–

68. szakaszaiban foglaltakat.
40 Sjef Gevers: Patient involvement with non-treatment decisions,

In: European Journal of Helath Law, Vol. 4., (1997), 147.
41 Nemzetközi összehasonlításban is elmondható, hogy a ma-

gyar szabályozás az egyik legkorszerûbb európai viszonylatban. A
finn betegjogi törvény például jóval szûkszavúbb a megfogalma-
zást illetõen. [Vö. 1992. évi 785. törvény a betegek helyzetérõl és
jogairól, az angol nyelvû változatot ismerteti Raimo Lahti:Towards
a Comprehensive Legislation Governing the Rights of Patients:
The Finnish Experience, In: Patient’s Rights – Informed Consent,
Access and Equality, (Lotta Westerhäll – Charles Phillips szerk.),
Nerenius & Santérus Publishers, Stockholm (1994), 207–221.].
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rán mely beavatkozások elvégzéséhez járul hoz-
zá, illetõleg melyeket utasít vissza.42 A törvény-
ben foglalt kivételektõl eltekintve „bármely egész-
ségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy
ahhoz a beteg megtévesztéstõl, fenyegetéstõl és
kényszertõl mentes, megfelelõ tájékoztatáson ala-
puló beleegyezését adja”.43 Annak, hogy a beteg
a beavatkozással kapcsolatos beleegyezését álla-
potának, betegsége természetének és várható le-
folyásának ismeretében adja meg vagy utasítja
vissza, az a biztosítéka, hogy az Eütv. a beteg
alapvetõ jogává teszi, hogy állapotáról folyama-
tos tájékoztatást kapjon. Az Eütv. úgy rendelke-
zik, hogy a beteget az emberi méltósághoz való
jogán alapuló önrendelkezési joga betegségének
természetétõl, annak enyhe vagy súlyos lefolyá-
sától, gyógyulásának esélyeitõl függetlenül illeti
meg. Következésképpen megilleti az orvostudo-
mány állása szerint olyan gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedõ személyt is, akinek betegsége
megfelelõ egészségügyi ellátás mellett is rövid
idõn belül halálhoz vezet.44

A betegnek az életmentõ, illetõleg életfenntar-
tó egészségügyi ellátás visszautasítására vonat-
kozó jogát azonban az Eütv. speciális feltételek-
hez köti. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsola-
tosan kiemelte, hogy az életmentõ vagy életfenn-
tartó orvosi beavatkozásnak a gyógyíthatatlan
beteg általi visszautasítására csak közokiratban
vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban, il-
letve a beteg írásképtelensége esetén két tanú je-
lenlétében kerülhet sor. A visszautasítás csak ak-
kor érvényes, ha egy háromtagú orvosi bizottság
a beteget megvizsgálja, és egybehangzóan nyi-
latkozik arról: gyógyíthatatlan betegségben szen-
ved és döntését annak következményei tudatá-
ban hozta meg. A betegnek az orvosi bizottság
nyilatkozatát követõ harmadik napon két tanú
elõtt ismételten ki kell nyilvánítania a visszauta-
sításra irányuló szándékát. Az Eütv. meghatároz-
za az orvosi bizottság összetételét is: a bizottság
egy tagja a betegség jellegének megfelelõ szak-
orvos, egy másik tagja pszichiáter szakorvos.
Megköveteli a törvény, hogy a beavatkozás
visszautasítása esetén személyes beszélgetés so-
rán kíséreljék meg a beteg döntésének hátteré-
ben lévõ okok feltárását és a döntés megváltoz-
tatását.45

Az Eütv. részletes szabályozást ad arra az esetre
is, ha a gyógyíthatatlan beteg cselekvõképtelen
vagy korlátozottan cselekvõképes. A törvény azt
is lehetõvé teszi a belátási képessége birtokában
lévõ személynek, hogy jövõbeli esetleges cselek-
võképtelenségét feltételezve elõre visszautasítson
életmentõ beavatkozásokat, ha gyógyíthatatlan
betegségben szenved, önmagát fizikailag ellátni

42 Vö. Eütv. 15. § (1)–(2) bekezdések.
43 Ibid., 15. § (3) bekezdés.
44 Vö. 22/2003. (IV. 28.) AB határozat.
45 Ibid.

nem képes, illetve fájdalmai megfelelõ gyógyke-
zeléssel sem enyhíthetõk.46

A kérdés ezek után az, hogy a jogalkotói szán-
dék a gyakorlatban is érvényesül-e, vagy a tör-
vény rendelkezései pusztán papírjogot képezõ
„lex imperfectaként” léteznek? E munkának nem
feladata, hogy errõl értékítéletet mondjon, hiszen
ilyen minõsítés csak megalapozott empirikus vizs-
gálat alapján végezhetõ el. Az azonban tény, hogy
a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével az or-
vosnak olyan helyzetbe kell hoznia a beteget,
hogy az megfelelõképp dönteni tudjon arról, hogy
a) igénybe kívánja-e venni az adott egészségügyi
szolgáltatást, illetve b) a felajánlott vizsgálati-, és
gyógymódok közül melyeket kíván igénybe ven-
ni. Emiatt – álláspontom szerint – a beteg tényle-
ges tájékozottsága (és nem pusztán a jogszabályi
követelmények formális betartása) lehet a tájé-
koztatási kötelezettség zsinórmértéke.

A fentiekbõl jól látható, hogy az egészségügyi
önrendelkezési jog egyik vetülete a beteg válasz-
tási joga, amelyet én az önrendelkezési jog pozi-
tív oldalának nevezek. Mindemellett azonban, ha
feltesszük, hogy a beteget megilleti az a jog, hogy
valamit válasszon, logikusan következne, hogy
megillesse a választástól tartózkodás, azaz az el-
látás visszautasításának joga is. Ugyan a Biome-
dicína Egyezmény ez utóbbi lehetõségrõl megle-
hetõsen szûkszavúan redelkezik, a fent idézett 5.
cikkbõl levezethetõ az ellátás visszautasításának
joga. A magyar jogi szabályozás megintcsak rend-
kívül részletes ebben a vonatkozásban. Az Eütv.
20–24. §-ai külön cím alatt szabályozzák az ellá-
tás visszautasításának jogát.

Az Alkotmánybíróság már ismertetett gyakor-
latából az következne, hogy az egyéni önrendel-
kezési jog, mint az emberi méltóság egy specifi-
kus megjelenési formája korlátozhatatlan. Erre
azonban maga az Alkotmánybíróság cáfol rá ki-
mondva, hogy „[a]z Alkotmány 54. §-ának (1)
bekezdése azt állapítja meg, hogy az élettõl és az
emberi méltóságtól ,senkit nem lehet önkényesen
megfosztani’. E tilalom megfogalmazása egyút-
tal nem zárja ki az élettõl és az emberi méltóság-
tól történõ nem önkényes megfosztás lehetõsé-
gét”.47 A nem önkényes megfosztás pedig csakis
olyan lehet, amely összhangban áll az Alkotmány
8. § (2) bekezdésével, azaz az alapvetõ jog lé-
nyeges tartalmát nem vonhatja el a törvényi sza-
bályozás, mindemellett pedig érvényre kell jut-
tatnia a 2. § (1) bekezdésben meghatározott for-
mális jogállamiság, a jogbiztonság követelmé-
nyét.

Ugyancsak erre a következtetésre juthatunk az
Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikk (2) be-
kezdése értelmezésével. Tehát, a magánélethez –
ezen belül pedig az integritáshoz való – jog kor-

46 Vö. 22/2003. (IV. 28.) AB határozat.
47 23/1990. (X. 31.) AB határozat.
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látozható, ha az egy demokratikus társadalom-
ban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az
ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy
bûncselekmény megelõzése, a közegészség vagy
az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és
szabadságainak védelme érdekében szükséges.

Az egészségügyi önrendelkezési jog korlátozá-
sának lehetõségét maga a Biomedicína Egyez-
mény is lefekteti, amennyiben az Egyezményben
foglalt jogok gyakorlása és a védelmi rendelkezé-
sek nem képezhetik más korlátozások tárgyát, mint
amelyek törvényben meghatározott esetekben, egy
demokratikus társadalomban a közbiztonság, a
bûncselekmények megelõzése, a közegészség vé-
delme vagy mások jogainak és szabadságainak
védelme érdekében szükséges.48

3.7.4. Az állam pozitív-, tevési kötelezettsége –
kriminalizációs kötelezettség?

Az Európai Emberi Jogi Egyezményt megvizs-
gálva megállapítható, hogy az abban foglalt jo-
gok a tagállamokat terhelõ kötelezettségek mi-
lyensége szempontjából csoportosíthatóak. A jo-
gok többsége tulajdonképpen az állami hatalom
korlátját jelenti, és tartalmilag az állami tartózko-
dást foglalja magában. E jogokat az állam azzal
biztosítja, ha kiépíti a be nem avatkozás garanci-
áit. Más jogok megvalósítása ezzel szemben töb-
bet, aktív-, tevõleges magatartást kíván meg az
érintett tagállamtól. Ez pedig elsõsorban az Egyez-
mény 1. cikkébõl vezethetõ le, ugyanis „[a]z
Egyezmény vizsgálatának kiindulópontja az 1.
cikk, amely megkívánja, hogy a Magas Szerzõdõ
Felek az Egyezményben garantált jogokat a sa-
ját joghatóságuk alá tartozó területen biztosít-
sák.”49 Ebbõl következik, hogy az emberi jogok
elõmozdítására történõ nemzetközi szerzõdés el-
fogadása a tagállamokra az egyének védelmének
általános kötelezettségét rója. Megjegyzendõ
azonban, hogy az Európa Tanács keretében –
amint az a fentiekben már megemlítésre került –
fõszabályként a nemzeti hatóságokon múlik, hogy
milyen módon tesznek eleget a vállalt kötelezett-
ségeknek.

Mindmáig vitatott kérdés, hogy egy adott jog
garanciáinak kiépítése az állami beavatkozás ti-
lalmának elõírására korlátozódik-e (negatív-, tar-
tózkodási kötelezettség), avagy hogy biztosítása
megfelelõ lépések megtételére sarkallja-e a tag-
államot (pozitív-, tevési kötelezettség). Bizonyos

48 Vö.: Biomedicína Egyezmény 26. cikk (1) bekezdés.
49 Jacobs–White:European Convention on Human Rights, Ox-

ford University Press, Oxford, (2002), 38.; Ehelyütt fontos meg-
jegyezni, hogy az Egyezmény 1. cikkéhez hasonlatosan az ENSZ
égisze alatt elfogadott Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mánya Preambuluma szintén a tagállamok elsõrendû kötelezett-
ségévé teszi az emberi jogok védelmét. Az emberi jogok védel-
mében történt „világméretû” összefogás az államok tevési kötele-
zettségének origója, és az Egyezmény erre reagálva szögezi le 1.
cikkében, hogy a Magas Szerzõdõ Felek az I. Részben foglalt
jogokat a joghatóságuk alá tartozó személyek számára kötelesek
biztosítani.

50 Ibid.
51 Vö. Christos Pourgourides: Areas where the European

Convention on Human Rights cannot be implemented, Report of
the Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary
Assembly, Doc. 9730, 2003. December 11.; elérhetõ: www.coe.int.

52 Vö. Konstantin Korkelia: State’s Positive Obligation in
Securing Protection of Human Rights, In: Georgian Law Review,
Vol. 2002/2–3., 409.

53 Vö. Mireille Delmas-Marty (szerk.): The European Convention
for the protection of Human Rights: International Protection versus
National Restrictions, Dordrecht, Nijhoff, (1992), 92.

54 Vö. Positive and Negative Obligations under the EJEB, 2003.
március 1., elérhetõ: http://www.liberty-human-rights.org.uk/get-
advice/advice-for-lawyers-and-advisers/positive-and-negative-
obligations.shtml

jogokat illetõen maga az Egyezmény veti fel a
tevési kötelezettséget, hiszen e jogok csak meg-
határozott tevõleges állami magatartással bizto-
síthatóak.50 Közismert tény tehát, hogy az „egyez-
ményi jogoknak” létezik mind negatív, mind pe-
dig pozitív dimenziója.51Míg a negatív (tartózko-
dási) kötelezettség minden egyes egyezményi jog-
ra vonatkoztatható, – más szóval az állam arra kö-
teles, hogy az Egyezményben illetve a Kiegészítõ
Jegyzõkönyvekben foglalt jogok megsértésétõl tar-
tózkodjon52 – nem mindig egyértelmû, hogy – az
elsõként az LCB esetben rögzített – tevési köte-
lezettség milyen tágan alkalmazandó. Emiatt a
Bíróság esetjogára kell támaszkodnunk, ha a te-
vési kötelezettség körébe vonható jogok listáját
akarjuk megállapítani. E vonatkozásban Delmas-
Marty szerint, míg egy adott tagállammal szem-
ben a tartózkodási kötelezettség megsértése mi-
att hozott döntés egyszerûen csak arra kötelezi a
tagállamot, hogy megsemmisítse az Egyezmény-
nyel össze nem férõ hazai jogi normát, illetve
megszüntesse az ilyen jogellenes gyakorlatot,
addig a Bíróság pozitív kötelezettség megsértése
végett hozott döntése tevékeny magatartást ír elõ,
például, hogy az érintett tagállam léptessen ha-
tályba a kérdéses problémát megoldó jogsza-
bályt.53

A Bíróság esetjogát megvizsgálva tényként
rögzíthetõ, hogy a 2., 3. és 8. cikkekre alapított
kérelmek szinte kivétel nélkül a pozitív kötele-
zettség megállapítását eredményezték. A Bíróság
a pozitív kötelezettségeket a nemtevési (negatív)
kötelezettség oldaláról közelítette meg, és abból
vezette le álláspontját.54 A 8. cikkel kapcsolato-
san például az X. és Y. v. Hollandia ügyben kifej-
tette, hogy „bár a 8. cikk tárgya lényegében az,
hogy az egyént az állami szervek önkényes be-
avatkozásától védje, ez nem minden esetben kény-
szeríti az államot arra, hogy ilyen beavatkozás-
tól tartózkodjék: az ilyen negatív tartalmú maga-
tartás mellett ugyanis olyan pozitív kötelezettsé-
gek is felmerülhetnek, amelyek a magán-, és csa-
ládi élet hathatós elismerésében benne lakoznak.
[…]. E kötelezettségek olyan intézkedések elfo-
gadását is magukban foglalhatják, amelyek cél-
ja a magánélethez való jog biztosítása, akár az
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egyének egymás közötti kapcsolataiba történõ
beavatkozással is.”55

A pozitív kötelezettség anyagi-, illetve eljárási
garanciái szintén a Bíróság esetjogából rajzolha-
tóak ki. A fent hivatkozott L. C. B. v. Egyesült
Királyság esetben56 az élethez való joggal kap-
csolatosan mondta ki, hogy a 2. cikk (1) bekez-
dése nemcsak arra kötelezi a tagállamokat, hogy
tartózkodjanak az emberi élet szándékos és jog-
ellenes elvételétõl, hanem hogy megfelelõ lépé-
seket tegyenek a joghatóságuk alá tartozó szemé-
lyek életének védelme érdekében. Mindemellett,
az állam életvédelmi kötelezettségének mind anya-
gi, mind pedig eljárási vonatkozása is megálla-
pítható. Az elõbbi nem más, mint az állam
kriminalizációs kötelezettsége annak érdekében,
hogy az emberi élet, mint védett jogi tárgy haté-
kony menedéket találjon. Azaz, a hazai jogrend-
szerben hathatós rendelkezések kell hogy tilal-
mazzák a szándékos emberölést, kövessék el azt
akár magánszemélyek, akár az állami szervek
képviselõi jogszerû hatalomgyakorlásuk határa-
in kívül cselekedve.57 Ugyanezen kérdés eljárási
oldala a McCann esetben vetõdött fel, amelyben
a Bíróság kimondta, hogy az állami szervek kép-
viseletében eljáró személyek által elkövetett ön-
kényes ölési cselekmények tilalma nem érvénye-
sül, amennyiben az állami hatóságok halálos fegy-
verek alkalmazásának jogszerûségét nem lehet-
ne felülvizsgálni. Ez tehát az államtól a hatékony
nyomozás valamely formájának létezését köve-
teli meg, ha felvetõdik az ölési cselekmény gya-
núja.58 A Bíróság azt is kifejtette, hogy a hatósá-
goknak a 2. cikket sértõ cselekmények esetén
hivatalbóli eljárási kötelezettségük van, így az
eljárás megindítását nem lehet a sértett családtag-
jainak feljelentéséhez kötni.59 A tevési kötelezett-
ség továbbá magában foglalja azt is, hogy a meg-
felelõ nyomozást egy további eljárási kötelezett-
ség teljesítése kövesse: vádat kell emelni és le kell
folytatni a bírósági eljárást.60

Ugyanezen a logikai úton haladt az Alkotmány-
bíróság, amikor megerõsítette, hogy „az Alkot-
mány 54. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése
,az állam elsõrendû kötelességévé’ teszi az em-
beri élet védelmét. Az állam kötelessége az alap-
vetõ jogok ,tiszteletben tartására és védelmére’
nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell meg-

55 EJEB, X és Y v. the Netherlands ítélet, 1985. március 26., 23. §
56 Vö. EJEB, L. C. B. v. the U. K. ítélet, 1998. június 9.
57 Vö. Európa Tanács, Short guide to the European Convention

on Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg,
(1998), 10.

58 Vö. EJEB, McCann and Others v. the U.K. ítélet, op.cit, 161. §;
see also Kaya v. Turkey ítélet, 1998. február 19., 86. §

59 Vö. Jacobs–White, op.cit., (2002), 49. §; A Yasa v. Turkey
esetben a Bíróság kimondta, hogy a hatóságoknak a halálesetrõl
történt értesülése ipso facto keletkeztetett eljárási kötelezettséget a
hatékony nyomozás lefolytatására. [Vö. EJEB, Yasa v. Turkey íté-
let, 1998. szeptember 2., 100 §; lásd még Ergi v. Turkey ítélet,
1998. július 28., 82. §]

60 Vö. Christos Pourgourides, op.cit, (2003), 21.

sértésüktõl, hanem magában foglalja azt is, hogy
gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szük-
séges feltételekrõl. Az államnak az egyes alanyi
alapjogok biztosítása mellett az azokkal kapcso-
latos értékeket és élethelyzeteket önmagukban
is, azaz nem csupán az egyedi igényekhez kap-
csolódóan védenie kell, mégpedig úgy, hogy
azokat a többi alapjoggal összefüggésben érté-
keli. Az állam ezért az alapjogból folyó alanyi
jog által védett körön túlmenõen is meghatároz-
hatja ugyanazon alapjog objektív, intézményes
védelmi körét”.61

Mindebbõl álláspontom szerint az következik,
hogy az állam tevési kötelezettsége egyben a
kriminalizációs kötelezettséget is magában fog-
lalja, amennyiben az emberi élethez, illetve a
méltósághoz való jog megsértésérõl van szó. E
kriminalizációs kötelezettség vonatkozik tehát az
önrendelkezési jogra is, tekintettel arra, hogy az
az emberi méltósághoz való jognak, mint anya-
jognak az egyik konkrét megnyilvánulási formá-
ja. Ezt erõsíti meg az Emberi Jogok Európai Bí-
róságának a 8. cikkel kapcsolatosan kimondott
fent idézett döntése.

Ha pedig ez így van, akkor a magyar jogalko-
tónak büntetendõ cselekménnyé kell nyilváníta-
nia a testi integritáshoz való jogot sértõ cselek-
ményeket, okozza a sérelmet akár az állam ne-
vében eljáró valamely személy, akár magánsze-
mélyek egymás sérelmére. Az egészségügyi ön-
rendelkezési jogra vonatkoztatva mindebbõl az
következik, hogy az egészségügyi önrendelke-
zési jog megsértése büntetõjogi jogkövetkezmé-
nyeket is maga után von, legalábbis abban az
esetben mindenképp, ha a cselekmény eredmé-
nyeként a testi integritáshoz való jog sérül.

A büntetõjogi jogalkotási kényszer egyébként
magából a Biomedicína Egyezménybõl is leve-
zethetõ. Az Egyezmény 25. cikke ugyanis elõír-
ja, hogy a részes államok kötelesek hatékony
szankciókról gondoskodni az egyezményi jogok
megsértésének megelõzése érdekében. Ezt erõ-
síti meg a 27. cikk is, amely lehetõvé teszi, hogy
a részes államok az Egyezmény értelmezése és
alkalmazása során az Egyezményben meghatá-
rozottaknál szélesebb védelmet is elõírjanak, szû-
kebbet azonban nem.62

3.7.5. Az egészségügyi önrendelkezési jog
megsértésének büntetõjogi megítélése

A magyar szabályozás felülvizsgálatakor az
angolszász jogelméletben és gyakorlatban az
egészségügyi önrendelkezési jog kapcsán rend-
szeresen idézett Cardozo bírónak a Schloendorff

61 48/1998. (XI. 23.) AB határozat.
62 A két rendelkezést összevetve megállapítható, hogy az egyéb

jogági szankciók mellett a büntetõjogi eszközök igénybevétele is
indokolt lehet, természetesen figyelembe véve a magyar alkot-
mányos büntetõjog azon követelményét, hogy a büntetõjog csak
végsõ eszköz, ultima ratio lehet.
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v. Society of New York Hospital esetben adott
véleményét kell figyelembe vennünk. Eszerint
„[m]inden emberi lényt, feltéve, hogy felnõtt
korú és teljes belátási képességgel rendelkezik,
megilleti az a jog, hogy saját maga határozza
meg, mi történjen a saját testével; következés-
képpen az a sebész, aki a betege beleegyezése
nélkül végez mûtétet testi sértési cselekményt
követ el.”63

3.7.5.1. Általános részi megfontolások
Az orvosnak az önrendelkezési jog megsér-

tése miatti büntetõjogi felelõsségét három álta-
lános részi aspektusból is megközelíthetjük. Ne-
vezetesen (a) a sértett beleegyezése, (b) a jog-
szabály engedélye, illetve (c) a hivatásbeli jog
gyakorlása lehet az a kör, amely az önrendelke-
zéssel összefüggésbe hozható.

Ad (a) A sértett beleegyezése

Wiener és Ligeti is hangsúlyozza, hogy a sér-
tett beleegyezése büntethetõséget, pontosabban
büntetendõséget kizáró ok. A belegyezés meg-
engedhetõségének köre sokféleképpen megha-
tározható, ám tipikus esetei a vagyoni jogok sé-
relmét, a testi épség sérelmét és a fejlesztés, il-
letve kutatás során elszenvedett esetlegesen
emberi életet is sértõ cselekményeket ölel fel.64A
sértett belegyezését Nagy Ferenc és Tokaji Géza
az elsõdleges büntethetõséget kizáró okok közé,
mégpedig a jogellenességet kizáró okok sorába
illeszti.65

E büntethetõséget kizáró ok kapcsán a mi
szempontunkból két érdek ütköztethetõ. Egyrészt
a sértett, mint jogalany önrendelkezési joga, más-
részt pedig az állam életvédelmi, illetve – a fen-
tiekben ismertetettek szerint – testi épség védel-
mi kötelezettsége. Vannak olyan emberi maga-
tartások, amelyek kapcsán a jogalkotó megen-
gedi, hogy a sértett egyes jogainak megsértésé-
be beleegyezzen, amely a cselekményt annak
materiális jogellenességétõl fosztja meg. Az or-
vosi tevékenységre vonatkoztatva azt mondhat-
juk, hogy nem zárható ki, hogy a sértett – jelen
esetben a beteg – önrendelkezési jogának teret
engedve egyes beavatkozásokat szintén ebbe a
körbe vonjunk. Az állam életvédelmi kötelezett-
ségére figyelemmel azonban, e beavatkozások
nem sérthetik a beteg élethez való jogát.66 A
volenti non fit iniuria elv a testi integritást sértõ

63 Schloendorff v. Society of New York Hospital eset (1914);
Hockton kifejti, hogy a battery és assault fogalmak a kártérítési
jogban szinonímaként használatosak, ámbár az assault fogalma
inkább mindkettõ meghatározására szolgál. [Vö. Andrew
Hockton: The Law of Consent to Medical Treatment, Sweet &
Maxwell, London, (2002), 18.]

64 Vö. Bárd–Gellér–Ligeti–Margitán–Wiener: Büntetõjog
Álalános Rész, KJK–Kerszöv, Budapest, (2002), 138–139.

65 Nagy–Tokaji: A Magyar Büntetõjog Általános Része, Korona
Kiadó, Budapest, (1998), 192.

66 Ez ugyanis nyomban felvetné az aktív eutanázia problémá-
ját, amelyet – álláspontunk szerint helyesen – a magyar jogalko-

tó a Btk. 168. § szerinti öngyilkosságban közremûködésnek minõ-
sít. A szabályozásra tekintettel az Alkotmánybíróság is kifejtette,
hogy az orvos tevõleges magatartásával történõ halálbasegítés ép-
pen a beteg önrendelkezési jogát vonja el, hiszen rajta kívül álló
személy dönt az életét érintõ kérdésben. [Lásd bõvebben: 22/2003.
(IV. 28.) AB határozat]

67 Vö. Békés Imre (szerk.), Büntetõjog Általános Rész, HVG-
Orac Kiadó, Budapest, (2002), 154–156.

68 Vö. Nagy–Tokaji, op. cit., (1998), 192.

66 folytatása

cselekmények esetén sem korlátlan. Az irányadó
elméletet és gyakorlatot is figyelembe véve megál-
lapítható, hogy a testi épség sértéséhez való hozzá-
járulás csak akkor zárja ki az azt okozó büntetõjogi
felelõsségét, ha a sértett társadalmilag elismerhetõ
cél érdekében adta beleegyezését. Nem tekinti ilyen-
nek az ítélkezési gyakorlat a másnak, annak bele-
egyezésével, fogadásból történõ bántalmazását, tár-
sadalmilag elismert viszont a sporttevékenység so-
rán okozott testi sértés. Ugyancsak társadalmilag
elfogadott célként jelentkezik az az orvosi beavat-
kozás, amely a beteg testi épségének és egészségé-
nek védelme érdekében történik.67

Mindebbõl következõen tehát, a beteg beleegye-
zésének hiányában véghezvitt orvosi beavatkozás
annak eredményéhez képest materiális sértõ bûn-
cselekménynek minõsíthetõ.

3.7.5.1.2. Ad (b) A jogszabály engedélye

A büntetõjogi irodalom alapján az engedélyt két
további kategóriára szokás bontani: absztrakt en-
gedélyrõl beszélhetünk, amennyiben az adott cse-
lekményre jogszabály ad felhatalmazást, míg konk-
rét engedélyrõl akkor van szó, ha valamely ható-
ság ad egyedi esetben jogszabályi felhatalmazás
alapján jogkörében eljárva engedélyt.68 Az a tény,
hogy az Eütv. rögzíti az egészségügyi önrendel-
kezési jog részletes szabályait, azt vonja maga
után, hogy az önrendelkezési joggal összecsengõ
magatartások nem minõsíthetõek jogellenesnek,
társadalomra veszélyesnek. Ebbõl következõen, az
Eütv. alapján véghezvitt orvosi beavatkozás szin-
tén a cselekmény jogellenességének hiányát ered-
ményezi. Ezzel szemben, az önrendelkezési jog
figyelmen kívül hagyását bûncselekménynek kell
minõsíteni annak eredménye szerint, hiszen a jog-
ellenesség közvetlenül egy tételes jogi norma meg-
sértésébõl adódik.

Ad (c) A hivatásbeli jog gyakorlása, illetve kö-
telezettség teljesítése

Az orvosi beavatkozás jogszerûségének a kér-
dése különbözõ álláspontokat eredményezett a
hivatásbeli kötelezettségek teljesítése kapcsán. Az
egyik álláspont szerint a lege artis végrehajtott
mûtét nem eredményezi a testi sértési diszpozíció
megvalósulását, hiszen a beteg egészségének a
védelmét szolgálja. Nagy és Tokaji szerint valójá-
ban a társadalomra veszélyességet az zárja ki, hogy
amennyiben az orvosi beavatkozás a reá vonat-
kozó írott és íratlan szabályok szerint történik, az
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orvos hivatásbeli kötelezettségét teljesíti. „Ennek
keretében jut szerephez a kockázat indokoltsága,
valamint az is, hogy adott esetben a beteg bele-
egyezése is szükséges”.69

Álláspontunk szerint e fenti nézõpont a már
ismertetett paternalista felfogásnak felel meg,
amely következésképpen a betegek önrendelke-
zési jogának tagadását jeleníti meg. A hivatásbeli
jog gyakorlása véleményünk szerint akkor és
annyiban alkalmazható, ha a beteg beleegyezése
nem szerezhetõ be kellõ idõben (így az Eütv. ál-
tal részletesen szabályozott életmentõ beavatko-
zások esetén)70.

3.7.5.2. Különös részi vonatkozások
Amint a fentiekbõl látható, a sértett beleegye-

zésére vonatkozó elmélet tartja leginkább tiszte-
letben az egészségügyi önrendelkezési jog em-
beri jogi vonatkozásait. Ha elfogadjuk azt, hogy
a beteg önálló, rendelkezésre képes jogalany, úgy
egyedül a beleegyezése lehet a testi integritáshoz
való jogát sértõ egészségügyi beavatkozások
büntetõjogi igazolása. Ehelyütt meg kell említe-
nünk azt is, hogy a cselekvõképesség hiánya vagy
korlátozottsága nem eredményezi azt, hogy az
ilyen betegeknek ne lenne önrendelkezési joguk.
Álláspontunk szerint ezt az támasztja alá, hogy
az emberi méltóság minden egyes emberi lény
lényegi ismérve függetlenül szellemi vagy fizi-
kai állapotától. Ezt támasztja alá a Biomedicína
Egyezmény 1. cikke is, amely a személyi integri-
tást „minden emberi lény” számára garantálja.71

Ugyancsak ez következik az Európai Emberi Jogi
Egyezmény 8. cikkébõl, amely különbségtétel
nélkül utal „mindenki”-re a magánélethez való
joggal kapcsolatosan.

Emellett azonban felmerül a kérdés, hogy mely
bûncselekmény(eke)t valósíthat meg az egészség-
ügyi törvényben meghatározott beleegyezés vagy
hozzájárulás nélkül kivitelezett orvosi beavatkozás.

A hatályos szabályozás alapján három tényál-
lás merülhet fel. Az orvosi beavatkozás – ha a
beleegyezés hiánya miatt a materiális jogellenes-
ség is szóba jön – valamely (a) testi sértési cse-
lekményként, (b) foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetésként, illetve (c) egészségügyi ön-
rendelkezési jog megsértéseként minõsíthetõ.

A testi sértés tényállása olyan nyitott törvényi
tényállás, amely általánosságban védi a szemé-

69 Ibid. 158.
70 Vö. Eütv. 18. § (1) [Amennyiben egy invazív beavatkozás

során annak olyan kiterjesztése válik szükségessé, amely elõre
nem volt látható, az erre irányuló beleegyezés hiányában a be-
avatkozás kiterjesztése – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével –
csak akkor végezhetõ el, ha a) azt sürgõs szükség fennállása indo-
kolja, vagy b) ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul
súlyos terhet jelentene.]; Lásd még Eütv. 21. § (1) [Cselekvõkép-
telen és korlátozottan cselekvõképes beteg esetén olyan ellátás,
amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan sú-
lyos vagy maradandó károsodás következne be, nem utasítható
vissza.]

71 Vö. a Biomedicína Egyezmény 1. cikkét

lyek testi épségét és egészségét. Emiatt minden
olyan jogellenes magatartás, amely a testi sérülés
vagy egészségsértés eredményéhez vezet – egyéb
speciális tényállás híján – a testi sértés tényállá-
sába ütköztethetõ. Ennek megfelelõen a mai ha-
tályos szabályozás alapján is testi sértés, amennyi-
ben az orvos a beleegyezéshez, hozzájáruláshoz,
illetve tájékoztatáshoz kötött beavatkozást a be-
teg beleegyezése nélkül végzi el, feltéve, hogy
nem a Btk. 173/H. §-ában meghatározott egész-
ségügyi beavatkozásról van szó.

A foglalkozás körében elkövetett veszélyezte-
tés megállapíthatósága akkor merül fel, ha az
Eütv. 15–24. §-aiban szabályozott tájékoztatás-
hoz, illetve ellátás visszautasításához való jogot
foglalkozási szabálynak tekintjük.

Az ítélkezési gyakorlat a munkavédelmi és bal-
esetelhárító szabályok, valamint az építkezéssel
kapcsolatos mûszaki, statikai szabályok, techno-
lógiai leírások mellett a foglalkozási szabályok
között tartja számon az orvosi tevékenységgel kap-
csolatos szabályokat is. A bûncselekmény megál-
lapításához minden olyan magatartás alkalmas le-
het, amely ellentétben áll az elkövetõ foglalkozá-
sának szabályaival. Ilyen foglalkozási szabálysze-
gésnek tekinti például az ítélkezési gyakorlat az
orvos részérõl a kötelezõ gondosság hiányában
végzett vizsgálat folytán a téves diagnózis megál-
lapítását. Töretlen a gyakorlat abban is, hogy az
orvosi mûhibáért való felelõsség csak akkor álla-
pítható meg, ha az orvos a tevékenységét nem sza-
bályszerûen végezte. „A ,diagnosztikus tévedés’
esetén csak akkor állapítható meg az orvos bünte-
tõjogi felelõssége, ha a tévedés egyben foglalko-
zási szabályszegésnek is tekintendõ, mert sérti az
orvosi tevékenységre irányadó objektív gondossági
kötelezettséget”.72 Lényeges a Legfelsõbb Bíróság
BH 1996. 182. számú eseti döntése abból a szem-
pontból is, hogy ebben megállapította, „Nem va-
lósítja meg a foglalkozás körében elkövetett gon-
datlan veszélyeztetést az az orvos, aki ,formális’
szabályszegéseivel nem veszélyeztette közvetlenül
a beteg életét, testi épségét vagy egészségét, illet-
ve a közvetlen veszély nem a foglalkozási szabály-
szegése folytán következett be”.73

Az alanyi oldalt illetõen, a foglalkozási sza-
bályt akkor szegi meg bûnösen az elkövetõ, ha
(a) felismeri, hogy foglalkozásának szabályai
meghatározott magatartásra kötelezik, ám ennek
ellenére nem-, illetve eltérõen cselekszik, vagy
(b) ismeri az adott foglalkozási szabályt, de a tõle
elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása
miatt nem ismeri fel, hogy a foglalkozási szabá-
lyok a konkrét esetben milyen magatartásra kö-
telezik, végül (c) az esetre irányadó foglalkozási

72 BH 1996. 182.
73 Ibid.
74 Vö.: Horváth–Kereszty–Nagy–Maráz–Vida:A Magyar Bün-

tetõjog Különös Része, Korona Kiadó, Budapest, (1999.), 114.
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szabályt azért nem ismeri, mert a tõle elvárható
figyelmet és körültekintést elmulasztja.74

A hatályos szabályok alapján tehát akkor len-
ne megállapítható az orvos büntetõjogi felelõs-
sége a Btk. 171. §-a alapján a tájékoztatáshoz való
jog megsértése, illetve e beleegyezés hiánya  mi-
att, amennyiben az Eütv. 15–24. §-ait olyan rele-
váns foglalkozási szabálynak tekintjük, amely-
nek megszegésével összefüggésben következik
be a veszélyhelyzet. Ebben a vonatkozásban az
Egészségügyi Szociális és Családügyi Miniszté-
rium által 2003-ban „soft law”-ként kibocsátott
Kórházi Ellátási Standardok (KES) címû kézi-
könyv adhat eligazítást, illetve a szakmai szabá-
lyokat tartalommal töltheti ki. Ezen orientációs
joganyag „betegjogok, tájékoztatás és oktatás”
(BJT) címû fejezetében a témával kapcsolatosan
meghatározza a felelõsség körét, mely szerint:
„[a]z ellátás alatt az egészségügyi szolgáltató
szervezet felelõs a betegek és szükség esetén a
törvényes képviselõ, vagy a helyette nyilatkozat-
tételre jogosult személy jogait támogató eljárá-
sok nyújtásáért”.75 A tájékoztatási kötelezettsé-
get illetõen a KES elõírja, hogy „[a]z egészség-
ügyi szolgáltató szervezet tájékoztatja a beteget
és szükség esetén a törvényes képviselõt, vagy a
helyette nyilatkozattételre jogosult személyt az
általa nyújtott ellátásról és szolgáltatásokról, il-
letve azok elérhetõségérõl”.76 Általános megfo-
galmazásban a fent ismertetett emberi méltóság-
gal kapcsolatos összefüggést ír elõ a KES azzal,
hogy a betegek emberi méltóságának és szemé-
lyes jogainak tiszteletben tartását biztosítani ren-
deli az ellátás során.77

Mindebbõl tehát az következik, hogy a foglal-
kozási szabályok körébe esik a tájékoztatáson
alapuló beleegyezés követelménye, azaz az Eütv.-
ben megadott jogszabályi rendelkezésekkel
együttesen olyan normahalmazról van szó, amely
megsértése egyben a foglalkozás körében elkö-
vetett veszélyeztetés elkövetési magatartásába il-
leszthetõ.

A Btk. 173/H. §-ában meghatározott egészség-
ügyi önrendelkezési jog megsértése törvényi tény-
állásához rendkívül szûkös magyarázatot talál a
jogalkalmazó. Mindemellett a bírói gyakorlat is
meglehetõsen hiányos.

3.7.6. A tényállás kritikája
1. A fenti bûncselekmény kizárólag az (1) be-

kezdés a)–c) pontjaiban meghatározott egészség-
ügyi beavatkozással, illetõleg orvostudományi
kutatással összefüggésben valósítható meg.

A fentiekbõl nyilvánvaló, hogy minden egyes
egészségügyi beavatkozás megköveteli a beteg
tájékoztatáson alapuló beleegyezését. Azzal,

75 A KES BJT 1.1. standard elõírása.
76 A KES BJT 1.2. standard elõírása.
77 A KES BJT 1.3. standard elõírása.

hogy a tényállás csak az emberi génállomány meg-
változtatásával, illetve orvostudományi kutatással
összefüggésben rendeli büntetni a testi integritás-
hoz való jog sérelmét, indokolatlanul szûkíti le a
büntetõjogi védelmet. Ebben a vonatkozásban fi-
gyelembe kell vennünk az Alkotmánybíróság 34/
1992. (VI. 1.) számú határozatát, amelyben az Al-
kotmánybíróság megállapította, hogy a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 354. §-
ának: „...ha a károkozás a károsultnak a társadal-
mi életben való részvételét, vagy egyébként életét
tartósan vagy súlyosan megnehezíti, illetõleg a jogi
személynek a gazdasági forgalomban való rész-
vételét hátrányosan befolyásolja.” szövegrészében
foglalt rendelkezése alkotmányellenes, ezért azt
megsemmisítette.

Az ún. „injúriák”, azaz a személyiségi jogok-
kal kapcsolatos jogellenes károkozások kapcsán
kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy a nem va-
gyoni kártérítés a polgári jogban nem keletkezte-
tett új felelõsségi tényállást78, hanem az a személy-
hez fûzõdõ jogok megsértéséért járó felelõsség
alakzata, amelynek körében a jogellenesség a
személyhez fûzõdõ valamely jog megsértésében
áll. Leszögezte az Alkotmánybíróság azt is, hogy
a nem vagyoni kártérítés felelõsségi alakzatkénti
meghatározásában a jogalkotó nagyfokú szabad-
sággal rendelkezik. E szabadság alkotmányos
határait csak az jelenti, hogy a felelõsségi sza-
bály nem vezethet személyek közötti megkülön-
böztetésre. Az ezen belül maradó célszerûségi-
méltányossági, vagy szakmai-technikai megoldá-
sok nem vetnek fel alkotmányossági kérdéseket.
Felelõsségi szabályként nem alkotmányellenes
tehát az a konstrukció, amely – a jogintézmény
szerkezeti ellentmondásaira is figyelemmel – a
károsultnál jelentkezõ következményeket írja elõ
a nem vagyoni kártérítés feltételéül. Az Alkot-
mánybíróság értelmezésében is a nem vagyoni
kártérítés alkalmazásának feltétele, az erre vonat-
kozó igény jogalapja valamely személyiségi jog
megsértése.

Az általános személyiségi jog alkotmányos
összefüggésében pedig a jognak nemcsak az
egyes (egyedi) személyeket kell egyenlõ méltó-
ságú személynek tekinteni és kezelni, hanem
magának a személyiségnek a különbözõ szintjeit
és tartalmi vonatkozásait tekintve sem lehet kü-

78 „A személyiség ellen elkövetett sérelemokozások (az ún.
iniuriák) történetileg is a bíró szabad belátásán alapuló, becsült
összegû ,büntetést’ vontak maguk után a modern jogokat meg-
elõzõ abban a korban, amikor a büntetés és a kártérítés éles meg-
különböztetése még hiányzott. A klasszikus liberális kor a polgári
jogot tiszta vagyoni jognak fogta ugyan föl, de már a századfor-
duló idején a polgári jogban az autonómia biztosítását egyre erõ-
teljesebben látták el a személyiségjogok is. Az ezekkel általánoso-
dott személyiségvédelem a személyiség sérelmére a polgári jogon
belül az erkölcsi kártérítéssel reagált, s ma már az egész világon
megfigyelhetõ, hogy a nem vagyoni kártérítés – kifejezetten er-
kölcsi értékalkotó feladatot is ellátva, összhangban a magyar Leg-
felsõbb Bíróság Irányelvében kifejtettekkel – a személyiségvé-
delmet szolgálja.” [34/1992. (VI. 1.) AB határozat]
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lönbséget tenni. A személy általános személyisé-
gi joggal védett meghatározott dimenzióit illetõ-
en sem nyugodhat tehát a jogok elosztása olyan
szempontokon, amelyek a személyeket mint tu-
lajdonosokat, mint vagyoni jogok alanyait, mint
névvel, küllemmel, személyes adatokkal, nem
nevesített személyiségi jogokkal stb. rendelkezõ
személyeket nem egyenlõként kezelik. Az egyen-
lõ méltóság alapjogán esik csorba, s ezért alkot-
mányellenes, ha a jog (a hivatkozott AB határo-
zatban a polgári jog) a személyiség valamely (jogi
értelemben strukturált) rétegét, tartalmi vonatko-
zását kedvezményezi, fölébe helyezi egy másik-
nak, illetõleg, ha egyes személyhez fûzõdõ jo-
gok tekintetében tartalmilag kirekesztõ szabályo-
zással él.

A nem vagyoni kártérítés követelhetõségét
ugyanakkor a polgári jog a jogsértés következ-
ményei szerint differenciálja, azaz a személyek
személyhez fûzõdõ jogait csak a jogsértés hatá-
sa szerint részesíti vagyoni védelemben, s a nem
vagyoni kártérítést a jogi szabályozásban – a kö-
vetkezményeket tekintve – a súlyosabb esetekre
korlátozza. Ez a szabályozás az egyenlõ méltó-
ságra vonatkozó megkülönböztetés tilalmába üt-
közik, azaz személyek közötti egyéb helyzet sze-
rinti diszkriminációt valósít meg azáltal, hogy az
általános személyiségi joggal védett személyek
között olyan ismérvek alapján differenciál, ame-
lyek a személyiségi jogsértésnek nem szükségsze-
rû feltételei. A jognak azonban egyenlõen – és
nem a jogsértés súlya szerint – kell minden sze-
mélyiségi jogot védelmeznie, s ha a személyisé-
get a kártérítés szankciójával védi, akkor annak
a következményekhez igazodó megszorításával
a személyeket már nem egyenlõ méltóságú sze-
mélyként kezeli, következésképpen az ilyen ön-
kényes határvonal az Alkotmány 54. § (1) be-
kezdésében deklarált „általános személyiségi jog”
alkotmányos értékét sérti. A jogkorlátozás egy-
ben ellentétes az Alkotmánynak a jogok egyenlõ
elosztását rendelõ 70/A. § (1) bekezdésében írt
rendelkezésével és ezért is alkotmányellenes.

Mivel a fentiekbõl levezetetten bármely egész-
ségügyi beavatkozás az emberi méltóság részét
képezõ önrendelkezési joggal kapcsolatos, állás-
pontunk szerint a testi integritást sértõ cselekmé-
nyek között nem lehet aszerint különböztetni,
hogy az mely okból – az orvostudományi kuta-
tás vagy a genetikai beavatkozás révén – követ-
kezik be, mert ezzel a testi integritáshoz és ön-
rendelkezéshez való jogok megsértését bizony-
talan külsõ hatástól tennénk függõvé.

Mindemellett az Alkotmánybíróságnak az Al-
kotmány 70/A. §-ával kapcsolatosan kifejtett gya-
korlatát is figyelembe véve, a sértettek között is
különböztet a tényállás aszerint, hogy mely ok-
ból következik be önrendelkezési joguk megsér-
tése. Az Alkotmánybíróság gyakorlatából egyér-
telmûen levezethetõ, hogy nem mindenfajta kü-

lönbségtétel alkotmányellenes, hanem csak az,
amely indokolatlan, ok nélküli, szükségtelen és
aránytalan.

Az Eütv. fent idézett rendelkezésébõl követ-
kezõen minden beteget megillet az önrendelke-
zési jog, és bármely egészségügyi beavatkozás
feltétele a tájékoztatáson alapuló beleegyezés.
Ebbõl a szempontból tehát álláspontunk szerint
az elsõ kérdés az, hogy homogén csoportot ké-
peznek-e azok a betegek akiknek egészségügyi
önrendelkezési jogát a Btk. 173/H. § (1) bekez-
dés a)–c) pontjaiban meghatározott egészségügyi
beavatkozásokkal kapcsolatosan sértik meg, il-
letve azon betegek, akik önrendelkezési, illetve
testi integritásához való joga nem a génállomány
megváltoztatásával, reprodukcióval stb. kapcso-
latos beavatkozás során sérül a tájékoztatás, illet-
ve beleegyezés hiányában. A válasz igenlõ, azaz
véleményünk szerint teljesen irreleváns, hogy
mely beavatkozás alanyáról van szó, hiszen em-
beri méltósága és ezzel összefüggésben önren-
delkezési joga mindenkinek egyenlõ. Így minden
egészségügyi beavatkozás alanya homogén cso-
portot képez. Ha pedig ez így van, a második kér-
dés az, hogy vajon a homogén csoportba tartozó
egyének közötti különbségtételnek van-e ésszerû
indoka? Tekintettel arra, hogy a Btk. 173/H. §-
ában meghatározott bûncselekmény immanens
eredménye, hogy az önrendelkezési jog, valamint
a testi integritáshoz való jog megsérül és az alap-
ját képezõ orvosi beavatkozás minõségére és tí-
pusára nézve a betegnek nincs ráhatása, a különb-
ségtétel indokolatlan.

A Btk. rendszerét áttekintve azt mondhatjuk,
hogy minden egyes testi sérüléssel járó materiáli-
san jogellenes cselekmény bûncselekménynek mi-
nõsül tekintet nélkül arra, hogy milyen okból kö-
vetkezik be. A Btk. 173/H. § jelenlegi szabályozása
viszont olyan nézõpontot és jogpolitikát tükröz,
mintha a beavatkozás tárgyától függõen egyes be-
tegek értékesebbek lennének másoknál (hiszen az
õ önrendelkezési jogukat büntetõjogi védelemben
részesíti a jogalkotó, míg másokét nem).

Összefoglalva: véleményünk szerint nem le-
het alkotmányosan különbséget tenni aszerint,
hogy az önrendelkezési jog megsértése milyen
indokból, milyen jellegû egészségügyi beavatko-
zásból ered. Emiatt a tényállás és egyben a bün-
tetõjogi védelem valamennyi egészségügyi be-
avatkozásra történõ kiterjesztése indokolt.

2. A magánindítvány tekintetében hasonló
megfontolások miatt mondható el kritika a tény-
állásról.

A magánidítványra üldözendõ bûncselekmé-
nyeknek ugyanis klasszikusan három területe is-
mert a magyar büntetõjogban. Vannak bûncse-
lekmények, amelyek azért csak magánidítványra
büntetendõek, mert tárgyi súlyuk illetve jellegük
miatt a jogalkotó a sértett (valamint a törvényben



BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám  17

meghatározott egyéb személyek) nyilatkozatától
teszi függõvé, hogy büntetõeljárás induljon. E
bûncselekmények egyben magánvádas eljárást is
maguk után vonnak. Egyes nemi bûncselekmé-
nyek alapesete szintén magánindítványra bünte-
tendõ annak elkerülése érdekében, hogy a sértett
a büntetõeljárás során ismét viktimizálódjék. A
harmadik terület a hozzátartozók sérelmére elkö-
vetett vagyon elleni bûncselekmények köre, ahol
éppen a hozzátartozói viszony indokolja, hogy
kizárólag a sértett kérelmére induljon meg, vagy
folytatódjék a büntetõeljárás.

A magánindítvány tulajdonképpen kivételt je-
lent a bûncselekmények hivatalból történõ üldö-
zése alól, így a büntetõjogi igény érvényesítése
felõli döntés kikerül az állami szervek kezébõl.
Az, hogy mely bûncselekmények esetén dönt úgy
a jogalkotó, hogy a fenti indokok valamelyike
miatt a büntetõeljárás megindítását a sértett kezé-
be teszi, jogpolitikai kérdés. E cselekménykör
meghatározása során azonban – mint ahogyan az
egyes magatartások büntetendõvé nyilvánítása
során – az alkotmányos büntetõjog követelmé-
nyeinek teret kell engedni. Így, amint az azonos
sérelmet okozó cselekmények büntetendõvé nyil-
vánítása során a homogén csoportok között nem
tehet a jogalkotó indokolatlanul és ésszerûtlenül
különbséget, úgy a már egyszer büntetendõ
cselekmények esetén sem dönthet álláspontunk
szerint akként (persze ésszerû indok nélkül), hogy
az egyes sérelmek miatti igényérvényesítés az
állam kezében marad, és hivatalból elrendeli az
ilyen bûncselekmények üldözését, míg más sé-
relmek miatti felelõsségre vonás a sértett nyilat-
kozatától függ.

Ebben a vonatkozásban bír jelentõséggel az Al-
kotmánybíróság 37/2002. (IX. 4.) AB határoza-
ta.79 Az Alkotmánybíróság a határozatban leszö-
gezte, hogy az indítványokban foglalt szexuális
bûncselekmények a sértett magánszféráját, vég-
sõ soron emberi méltóságát sértik. Emiatt állás-
pontunk szerint aggálytalanul alkalmazhatóak a
magánidítvánnyal kapcsolatban ott kifejtettek a
jelen dolgozat tárgyául szolgáló bûncselekmé-
nyek esetén is, hiszen – amint azt a fentiekben
megállapítottuk – az egészségügyi beavatkozás
is szoros összefüggésben van a magánszférával
és az emberi méltósággal.

Az Alkotmánybíróság a magánindítványra tör-
ténõ igényérvényesítéssel kapcsolatosan a követ-
kezõket fejtette ki: „A büntetõ törvénnyel szem-
ben is követelmény, hogy a nem alapjogokat érin-
tõ megkülönböztetés ne legyen indokolatlan, azaz
ne legyen önkényes, ne sértse a mindenkit vele-

79 Az Alkotmánybíróság e határozatában az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdésébe ütközõnek ítélte a szemérem elleni erõszak és a
természet elleni fajtalanság alapesetei közötti – a Btk. 209. §-ának
rendelkezésébõl következõ – azt a törvényi megkülönböztetést,
hogy a szemérem elleni erõszak elkövetõje csak a sértett magán-
indítványára, a természet elleni erõszakos fajtalanság elkövetõje a
sértett akaratától függetlenül büntetendõ.

születetten és elidegeníthetetlenül megilletõ em-
beri méltóságot. […] A törvényhozó kompeten-
ciája annak eldöntése, hogy a […] bûncselek-
mények elkövetõinek feltétlen megbüntetését,
avagy a sértettek kíméletét tartja-e fontosabb
érdeknek. A törvényhozónak kell eldöntenie, hogy
mely bûncselekmények esetében állapít meg bün-
tetõ anyagi jogi kivételeket a legalitás büntetõ-
jogi alapelve alól, és amennyiben […] – a sér-
tett kíméletére tekintettel – indokoltnak tartja ilyen
kivétel megállapítását, akkor az mely esetekre
érvényes. A jogalkotó tehát a közérdek (a bûn-
cselekmények üldözésének állami kötelezettsége)
és a magánérdek (a sértett kímélete vagy a sér-
tett magánszférájának tiszteletben tartása) egy-
máshoz viszonyított fontossága alapján dönt.
Foglalhat állást úgy, hogy bizonyos bûncselek-
mények meghatározott eseteiben a magánérdek
megelõzi a közérdeket, s ezért a büntethetõséget
a magánindítványtól teszi függõvé, de akként is
dönthet, hogy a klasszikus értelemben felfogott
legalitás elve kap elsõbbséget”.

Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy a sér-
tett szempontjából véletlen, hogy milyen elköve-
tõ „áldozatává” válik-e; a saját magánszférájának
kímélete szempontjából közömbös, hogy milyen
az elkövetõ preferenciája. Nem indokolható, hogy
a büntetési tételekbõl következõen a törvényal-
kotó által a társadalomra azonos fokban veszé-
lyesnek ítélt cselekmények közül az egyiket a tör-
vényhozó a sértett kíméleti elvének feladásával
nyilvánít mégiscsak nagyobb fokban veszélyes-
nek. Ez ugyanis éppen a sértettekkel szemben
diszkriminatív. A törvényalkotónak tehát azt kell
eldöntenie, hogy a homogén sértetti csoport min-
den tagjára érvényes-e a sértett kíméletének elve,
avagy egyikre sem. Köztes vagy vegyes megol-
dás nincs, ha a kezelés nem egységes, akkor az a
bûncselekmények áldozatainak homogén csoport-
ján belül egyesek részére nézve önkényesen, te-
hát alkotmányellenesen diszkriminatív.

Leszögezte az Alkotmánybíróság, hogy „[a]z
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébõl következõ
korlátok nem csupán valamely magatartás bûn-
cselekménnyé nyilvánításánál veendõk figyelem-
be, hanem a büntethetõségi feltételek szabályo-
zásánál is”. A határozatban taglalt bûncselekmé-
nyek esetén (szemérem elleni erõszaknál és a ter-
mészet elleni erõszakos fajtalanságnál) továbbá a
magánindítványra büntethetõség eltérése az elkö-
vetõk oldalán is diszkriminatív: egyes bûncselek-
mények potenciális elkövetõinek „szabad” abban
bizakodniuk, hogy a sértett esetleg nem terjeszt
elõ magánindítványt, míg más elkövetõknek az
ilyen bizakodásra nincs lehetõségük. Természe-
tesen egyetlen elkövetõnek sincs alkotmányos
joga arra, hogy kizárólag a sértett magánindítvá-
nyára vonják felelõsségre. Az elkövetõknek pusz-
tán ahhoz van joguk, hogy az állam másokkal
egyenlõ méltóságú személyként kezelje õket.
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Végül az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy
„[a] büntetõ törvény címzettje általában mindenki
(figyelmen kívül hagyva, hogy egyes tényállások
csak speciális elkövetõi körökre, például a hiva-
talos személyekre vonatkozhatnak). A címzettek-
nek viszont tudniuk kell, mi a jogalkotói üzenet,
legyen az bármi, például akár az is, hogy bizo-
nyos bûncselekmények esetében a sértett elhatá-
rozásától függhet az elkövetõ büntethetõsége. Ha
a jogalkotó valamely bûncselekmény esetében a
magánindítványt büntethetõségi feltételként ha-
tározza meg, azzal az adott bûncselekmény bár-
mely potenciális elkövetõje elõre tisztában lehet,
minthogy a büntetõ törvénybõl ez világosan ki-
derül. Nem indokolható – a törvény szerint azo-
nosan büntetendõ – heteroszexuális és homosze-
xuális erõszak elkövetõi közötti olyan különbség-
tétel, amely az elõbbiek esetében eltûrhetõnek véli,
hogy a sértetti akaratot, mint kockázatcsökken-
tési tényezõt figyelembe vegyék, míg az utóbbiak
esetében ezt elfogadhatatlannak tekinti”.

Mindezt tehát saját szemszögünkbõl figyelem-
be véve megállapítható, hogy azok a testi sértési
cselekmények, amelyek 8 napon túl gyógyulnak
kivétel nélkül közvádas és hivatalból üldözendõ
bûncselekmények (történjék a súlyos testi sérü-
lés bekövetkezése akár testi sértés, akár pedig
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
kapcsán). Ezzel szemben a Btk. 173/H. § (4) be-
kezdésében foglaltak szerint azonban a 173/H. §
(1)–(3) bekezdésben meghatározott bûncselek-
mény elkövetõje magánindítványra büntethetõ,
kivéve, ha azzal összefüggõen nem magánindít-
ványra büntetendõ bûncselekményt is elkövet. Ez
pedig – a fentieket figyelembe véve – álláspon-
tunk szerint indokolatlanul és önkényesen külön-
böztet az egyes sértettek között pusztán azon az
alapon, hogy kinek az „áldozatává” váltak. Mind-
ehhez figyelembe veendõ tény, hogy az invazív
beavatkozások szinte kivétel nélkül 8 napon túl
gyógyuló sérüléseket okoznak. Emiatt – álláspon-
tunk szerint – a 173/H. §-ban foglalt tényállás
hivatalból üldözése lenne a kívánatos.

3.7.7. Konklúzió – javaslat de lege ferenda
1. A fentiekbõl álláspontunk szerint megálla-

pítható, hogy az egészségügyi önrendelkezési
jognak van büntetõjogi vonatkozása. Így az is-
mertetett nemzetközi jogi instrumentumok, vala-
mint alkotmánybírósági határozatok alapján a
jogalkotónak kriminalizációs kötelezettsége áll
fenn.80 E kriminalizáció során azonban figyelem-
be kell vennie az alkotmányos büntetõjog kö-

80 Ugyancsak erre a következtetésre jutott az AIDP 1987-ben
tartottt konferenciája is. Lahti az általános jelentésben utalt is
Horváth és Györgyi professzorok jelentésére, amely – az akkor
még szabályozatlan – ma már a 173/H. §-ban foglalt magatartá-
sok büntetendõségét a foglalkozás körében elkövetett veszélyez-
tetés alapján tartotta elképzelhetõnek veszélyeztetési tényállás alap-
ján. [Vö. Lahti, op.cit, (1988), 611–613.]

vetelményeit, legfõképpen a szükségesség, ará-
nyosság és ultima ratio elveket.

2. A tényállás Btk.-beli elhelyezése megfelelõ,
hiszen a XII. fejezete a személy(iség) büntetõjo-
gi védelmét szolgálja, emellett azonban a speciá-
lis terület, az egészségügyi szféra indokolja a
külön címben történõ elhelyezést.

3. Elgondolkodtató, hogy az egészségügyi
önrendelkezési jog megsértésével kapcsolatos
magatartások a mai magyar büntetõjog alapján is
elbírálhatóak lennének, ám a gyakorlat nem ezt
mutatja. Így a jogtudat alakítása és a jogköve-
tõ magatartásra sarkallás mindenképpen azt in-
dokolja, hogy speciális tényállást hozzon létre
a jogalkotó.

4. A hatályos szabályozást megvizsgálva meg-
állapítható, hogy semmi nem indokolja, hogy a
jogalkotó a büntetõjogi védelmet az emberi gén-
állomány megváltoztatásával, reprodukcióval,
orvostudományi kutatással, illetve szerv- vagy
szövetátültetéssel kapcsolatos beavatkozásokra
szûkítse. Sõt, éppen a magánszférához, és embe-
ri méltósághoz való jogok védelme támasztja alá
azt, hogy a testi sérüléssel járó cselekmények
egységes megítélés alá essenek. Emiatt a tényál-
lásnak valamennyi egészségügyi beavatkozásra
ki kell terjednie, amely materiális sérelemként a
testi épség, vagy az egészség sérelmével jár. Eb-
ben a körben természetesen továbbra is fenn kell
tartani azt a kitételt, hogy a büntetõjogi norma
háttérjogszabályaként jelentkezõ Eütv.-ben meg-
határozott beleegyezéshez kötöttség legyen a fel-
tétele a büntetõjogi felelõsségre vonásnak. A jog-
alkotó ugyanis – minden alkotmányossági szem-
pontot figyelembe véve – egyszer már mérlegel-
te az Eütv. megalkotása során, hogy melyek azok
a beavatkozások, amelyeknél a beteg érdeke fe-
lülírja az önrendelkezési jogot, így e körülmények
újramérlegelése a büntetõjogi normában szükség-
telen volna.

Összefoglalva tehát: a testi sértési cselekmé-
nyeket ugyanúgy kell minõsíteni, mert a mos-
tani szabályozás sérti az emberi méltóságból
fakadó jogegyenlõség elvét, mert a személyi-
ség különbözõ aspektusai között nem tehetõ
különbség, ugyanígy aszerint sem, hogy mi mi-
att sérül a testi integritáshoz való jog.

5. A magánindítvány vonatkozásában komoly
figyelmet kell fordítani az Alkotmánybíróság ál-
tal kifejtettekre, így meg kell szüntetni azt a hely-
zetet, amely a sértettek között indokolatlanul
tesz különbséget aszerint, hogy mely magatar-
tás végett sérül a testi integritáshoz való joguk.

6. A büntetési tételeket illetõen indokolt a je-
lenlegi szabályozás fenntartása. Figyelembe kell
venni azt, hogy a könnyû testi sértés és a foglal-
kozás körében elkövetett gondatlan veszélyezte-
tés alapesete, valamint a 173/H. § (3) bekezdése
szerinti egészségügyi önrendelkezési jog megsér-
tésének gondatlan változata egy súllyal esik lat-
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ba. Ehhez képest a 170. § (2) bekezdése szerinti
súlyos testi sértés és a 173/H. § (1)–(2) bekezdé-
seiben szabályozott egészségügyi önrendelkezé-
si jog megsértése szintén egy tekintet alá esik,
már ami a büntetési tételeket illeti. Talán a jogal-
kotó azt kívánta ezzel kifejezni, hogy a beleegye-
zéshez kötött egészségügyi beavatkozások szin-
te kivétel nélkül 8 napon túl gyógyuló „sérülést”
eredményeznek.

7. A fentieknek megfelelõen az új normaszö-
veg egy lehetséges változata a következõ volna:

173/H. § (1) Aki beleegyezéshez, hozzájáru-
láshoz, illetõleg tájékoztatáshoz kötött egészség-
ügyi beavatkozást a jogosult beleegyezése, ille-
tõleg hozzájárulása nélkül végez, vagy a jogsza-
bályban elõírt tájékoztatást elmulasztja, bûntet-
tet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki til-
takozó nyilatkozat ellenére halottból szervet, ille-
tõleg szövetet távolít el.

(3) Aki a beleegyezéshez, illetõleg hozzájáru-
láshoz kötött egészségügyi beavatkozást gondat-
lanságból a jogosult beleegyezése, illetõleg hoz-
zájárulása nélkül végez, vétség miatt egy évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

3.8. Emberi test tiltott felhasználása

173/I. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet,
embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy an-
nak részét jogellenesen megszerez, vagyoni ha-
szonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal
kereskedik, bûntettet követ el, és három évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesz-
tés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményt gyógyintézet alkalmazottja a foglal-
kozása körében követi el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évig,
a (2) bekezdés esetén két évtõl nyolc évig terje-
dõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt

a) üzletszerûen,
b) bûnszövetségben
követik el.
(4) Aki az emberi test tiltott felhasználására irá-

nyuló elõkészületet követ el, vétség miatt az (1)
bekezdés esetén egy évig terjedõ szabadságvesz-
téssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetés-
sel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedõ sza-
badságvesztéssel, közérdekû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.

3.8.1. Transzplantáció szabályozása a német
jogban

A transzplantációról szóló törvény (TPG) sza-
bályozza a humán szervek és szövetek donáció-
jának rendjét és a szervkereskedelem tilalmát.

Nem tartoznak a hatálya alá a vér és a csontvelõ,
valamint az embrionális és magzati szervek és
szövetek. A transzplantációs medicina szempont-
jából döntõ jelentõségû mozzanat az emberi élet
végének  meghatározása, amelynek kritériumait
Németországban éppen a TPG rögzíti: a halált –
és ezáltal a legális lehetõséget a szervkivételre –
a nagyagy, a kisagy és az agytörzs  funkcióinak
végérvényes, nem visszafordítható megszûnése
jelenti. A halál megállapításának módszereit a tör-
vény felhatalmazása alapján a Szövetségi Orvosi
Kamara rendszeresíti. A TPG élõ és halott donor
esetén is a szervkivételt kifejezett beleegyezéshez
köti – „opting-in” – és az önrendelkezési jogot
tovább korlátozza azzal, hogy élõk között a doná-
ció kizárólag rokon vagy közelálló személy javá-
ra és ingyenesen történhet. A haszonszerzési cél-
zattal végzett szervkivétel ilyenkor a sértett bele-
egyezése ellenére is testi sértésként büntetendõ. Ha
a szervkivétel haszonszerzési célzat nélkül, azon-
ban a beleegyezési szabályok betartása nélkül ke-
rül sor, akkor a TPG sui generis bûncselekmény-
ként rendeli büntetni az elkövetõt. A gondatlan el-
követés enyhébb büntetési tételt élvez.

A TPG az irányadó nemzetközi egyezményeknek
megfelelõen üldözi a szerv- és szövetkereskedelmet,
továbbá tilalmazza az ahhoz kapcsolódó részesi
magatartásokat is. A törvény azokat is büntetni ren-
deli, akik a szervkereskedelemben donorként vagy
transzplantáltként vesznek részt, azonban a bíróság
ezekben az esetekben eltekinthet a büntetés kiszabá-
sától, vagy korlátlanul enyhítheti azt.

3.8.2. A hazai büntetõjogi szabályozása érté-
kelése

3.8.2.1. Általános észrevételek
A tényállást megvalósító személy ellen a hatá-

lyos törvény szerint magánindítvány benyújtása
esetén kerülhet sor eljárás lefolytatására, ezzel a ma-
gánindítvány benyújtására jogosult megítélésére
bízza a tényleges érdeksérelem megítélését, mivel
a tényállás megvalósításával okozott sérelem – a
törvény indokolása szerint – elsõsorban magánjel-
legû. Álláspontunk szerint a magánindítványhoz
kötöttség továbbra is célszerû és indokolt.

3.8.2.2. Kritikai észrevételek
Nem világos, hogy mit értett a jogalkotó az

„emberi gén jogellenes megszerzésén”, forgalom-
ba hozatalán, tekintettel arra, hogy a gén az
örökítõanyag (dezoxyribonukleinsav) DNS egy
– fehérjét kódoló – szekvenciáját jelölõ fogalom,
azaz, egy ismert bázissorrend.

Az ilyen, ismert bázissorrend pedig mindenki
számára hozzáférhetõ, megismerhetõ, sok eset-
ben még akár az Internetrõl is. Ha a gén fogalmát
a szakmai definíciónak megfelelõen határozzuk
meg, akkor a törvény rendelkezése – legalábbis
– kételyeket ébreszt.



20     BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám

Amint azt a korábbiakban is kifejtettük, talán
helyesebb lenne, és jobban tükrözné a büntetõ-
jog által szabályozni kívánt jogvédte tárgyat, az
emberi örökítõanyag kifejezés használata.

3.8.2.3. A jogellenesség kérdése:
Még a fenti nyelvtani pontosítást követõen is,

további vitára adhat okot a szabályozás ezen ré-
sze, mivel a biotechnológia fejlõdése által lehe-
tõség nyílt emberi DNS felhasználásával inzulin
elõállítására, amely véleményünk szerint csak-
nem kimeríti a törvényi tényállást, hiszen az em-
beri DNS megszerzése és felhasználása vagyoni
haszonszerzés céljából történik.

(Az eljárás rövid lényege: az emberi DNS-bõl
izolálják az inzulin termelésért felelõs gént, majd
azt ún. plazmidba helyezik, ezt követõen a
plazmidba helyezett DNS beépül egy baktérium
DNS-ébe, végül pedig a baktérium humán, em-
beri inzulint termel. A ma forgalomban lévõ hu-
mán inzulin készítmények jelentõs része ilyen
eljárással készül.)

Mindjárt felvetõdik azonban a kérdés, mitõl
jogellenes a DNS megszerzése és mitõl válhat
jogszerûvé, azaz kinek, milyen formában adott
hozzájárulása, beleegyezése, vagy engedélye
alapján végezhetõ ilyen tevékenység? Kinek a
DNS szakasza kerülhet ilyen módon felhaszná-
lásra? Megismerhetjük a személyt? Sajnos e kér-
désre sem a jelenleg hatályos hazai ágazati nor-
mák, sem a nemzetközi szakirodalom nem ad
kellõ magyarázatot.

3.8.2.4. További, kritikai észrevételek
A hivatkozott szakasz csaknem teljesnek tûnõ

felsorolásból – különösen, ha az egészségügyi
törvénnyel fennálló és a korábbiakban vázolt szo-
ros kapcsolatot is figyelembe vesszük – az em-
beri szervezetet alkotó egységek közül kimaradt
a vér néhány alkotórésze.

Ugyanis az Eütv. 202. §-a bár nem általános
érvénnyel (csak a szerv és szövetátültetésre vo-
natkozóan), de meghatározza a szövet, a sejt, a
szerv fogalmát. Ez alapján nem tekinti szövetnek
a vért, és a véralkotórészt.

A Btk. felsorolásában szerepel a sejt, így az
ún. sejtes véralkotórészek szabályozás alá kerül-
tek, azonban a nem sejtes elemek [pl. vérle-
mezkék, (thrombocyták), a vérplazma és plazma-
alkotórészek, a véralvadási faktorok, immunglo-
bulinok stb.] nem kerültek a szabályozás hatálya
alá, hiszen azok nem tartoznak a szövet fogalom-
körébe és sejtnek sem tekinthetõk.

Ebbõl következõen az emberi vér ilyen alko-
tóelemeinek megszerzése, forgalomba hozatala,
kereskedelme – amely komoly (jogszerû?) nye-
reséget termel a gyógyszergyártóknak – nem áll
a büntetõjog tilalma alatt. A megjelölt biológiai
anyagcsoportnál a korábban taglalt jogellenesség
vizsgálata még nehezebb feladat elé állíthatja a jog-

alkalmazót, hiszen ez esetben még tényleges jogi
szabályozás sem hivatkozható. Amennyiben a jog-
politikailag kívánt cél e biológiai alkotóelemek jog-
ellenes kereskedelmének tilalmazása, úgy a tényál-
lás szövegét a „vért, vagy annak bármely alkotó-
elemét” kifejezéssel szükséges kiegészíteni.

Ugyanakkor a vér, mint összetett biológiai
anyag megítélése még az orvostudományon be-
lül sem teljesen egységes, vannak, akik egyene-
sen szervként, vannak, akik csak szövetként ha-
tározzák meg hovatartozását, azonban mindkét
nézet ellenkezik az Eütv.-ben foglaltakkal.

A szakaszhoz kapcsolódóan érdekes annak jogi
vizsgálata is, hogy számos emberi sejtvonal ke-
reskedelmi forgalomban van. Ezek lehetnek
egészséges, daganatos, vagy egyéb kóros sejtvo-
nalak. E sejtvonalak némelyike tudományos ku-
tatási célból, más részük diagnosztikus célból van
forgalomban. (pl.: humán lyphocyta sejtek, HELA
sejtvonal, inzulinóma sejtvonal). Ezek is emberi
sejtek, így ezek megszerzése, forgalmazása is
kérdésessé válhat a jogellenesség fogalmának
meghatározása, tisztázása nélkül.

4. JOGSZABÁLYSZÖVEG JAVASLATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(Szükségesnek tartanánk a ,halál’ és a ,halott’
fogalmaknak a meghatározását, pl. a 137. § 18.
pontban.)

II. Cím
AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁS, AZ

ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁS RENDJE
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉS
ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Beavatkozás az emberi génállományba

173/A. § (1) Aki az emberi génállományon, mag-
zati génállományon, illetõleg emberi embrió génál-
lományán a génállomány megváltoztatására irányu-
ló beavatkozást végez, bûntettet követ el, és öt évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ sza-
badságvesztés, ha az (1) bekezdés szerinti beavat-
kozás az emberi génállomány, a magzati génál-
lomány, illetõleg az embrió génállományának
megváltozását idézi elõ.

(3) Nem büntethetõ az (1)–(2) bekezdésben
meghatározott cselekmény miatt, aki a beavatko-
zást az egészségügyrõl szóló törvényben meg-
határozott célból hajtja végre.

Javaslat:

Beavatkozás az emberi örökítõanyagba

173/A. § (1) Aki az emberi örökítõanyagon
annak megváltoztatására irányuló beavatkozást
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végez, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabad-
ságvesztés, ha az (1) bekezdés szerinti beavatkozás
az emberi örökítõanyag megváltozását idézi elõ.

173/B. § (1) Aki emberi örökítõanyag megvál-
toztatására irányuló kutatást végez, bûntettet kö-
vet el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel bün-
tetendõ.

(2) Aki a (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el, vét-
ség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

Emberi ivarsejt tiltott felhasználása

173/B. § (1) Aki halottból vagy halott magzat-
ból származó ivarsejtet az egészségügyrõl szóló
törvényben meghatározott emberi reprodukcióra
irányuló különleges eljárásra használ fel, bûntet-
tet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntetendõ.

(2) Aki emberi ivarsejt tiltott felhasználására
irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt két
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Javaslat:

Emberi ivarsejt tiltott felhasználása

173/C. § (1) Aki halottból, halott embrióból
vagy magzatból származó ivarsejtet az egészség-
ügyrõl szóló törvényben meghatározott emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárásra hasz-
nál fel, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki emberi ivarsejt tiltott felhasználására
irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt két
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Születendõ gyermek nemének megválasztása

173/C. § (1) Aki a születendõ gyermek nemé-
nek megválasztására irányuló beavatkozást vé-
gez, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ.

(2) Nem büntethetõ az (1) bekezdésben meg-
határozott cselekmény miatt, aki a beavatkozást
az egészségügyrõl szóló törvényben meghatáro-
zott célból hajtja végre.

Javaslat:

Születendõ gyermek nemének megválasztása

173/D. § Aki a születendõ gyermek nemének
megválasztására irányuló beavatkozást végez,
bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadság-
vesztéssel büntetendõ.

Emberen végezhetõ kutatás szabályainak
megszegése

173/D. § Aki emberen orvostudományi kuta-
tást az egészségügyrõl szóló törvényben megha-
tározott engedély nélkül, vagy az engedélytõl el-
térõen végez, bûntettet követ el, és öt évig terje-
dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Javaslat:

Emberen végezhetõ kutatás szabályainak
megszegése

173/E. § Aki emberen orvostudományi kuta-
tást az egészségügyrõl szóló törvényben megha-
tározott engedély nélkül, vagy az engedélytõl el-
térõen végez, vagy az egyéb jogszabályban rög-
zített orvostudományi kutatási szabályokat meg-
szegi, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.

Embrióval vagy ivarsejttel végezhetõ kutatás
szabályainak megszegése

173/E. § (1) Aki emberi embrión vagy ivarsej-
ten az egészségügyrõl szóló törvényben megha-
tározott engedély nélkül vagy az engedélytõl el-
térõen orvostudományi kutatást végez, vagy em-
beri embriót kutatási célból hoz létre, bûntettet
követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

(2) Aki
a) emberi embriót állat szervezetébe átültet,
b) emberi és állati ivarsejtet egymással meg-

termékenyít,
c) olyan emberi embriót, amellyel kutatást vé-

geztek, emberi szervezetbe beültet,
d) kutatáshoz felhasznált emberi ivarsejtet

emberi reprodukcióra felhasznál,
e) emberi megtermékenyítéshez, illetõleg

embrióbeültetéshez nem emberi ivarsejtet, illetõ-
leg embriót használ fel,

f) emberi embriót több emberi embrió, vagy
állati embrió létrehozatalára használ fel,

bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntetendõ.

173/F. § (1) Aki emberi embrión az embrió
génállományának megváltoztatására irányuló
kutatást végez, bûntettet követ el, és öt évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki
a) emberi embriót a fogamzással kialakult tulaj-

donságoktól eltérõ, illetõleg további sajátosságok-
kal rendelkezõ egyed létrehozatalára használ fel,
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b) emberi embrió sejtjeit szétválasztja,
bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig ter-

jedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bûn-

cselekményre irányuló elõkészületet követ el,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntetendõ.

(4) Nem büntethetõ az (1)–(3) bekezdésben
meghatározott cselekmény miatt, aki azt az egész-
ségügyrõl szóló törvényben meghatározott cél-
ból hajtja végre.

173/G. § (1) Aki orvostudományi kutatás vagy
beavatkozás során egymással genetikailag meg-
egyezõ emberi egyedeket hoz létre, bûntettet kö-
vet el, és öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el,
bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ.

Javaslat:

Embrióval vagy ivarsejttel végezhetõ kutatás
szabályainak megszegése

173/F. § (1) Aki emberi embrión vagy ivarsej-
ten az egészségügyrõl szóló törvényben megha-
tározott engedély nélkül vagy az engedélytõl el-
térõen orvostudományi kutatást végez, vagy em-
beri embriót kutatási célból hoz létre, bûntettet
követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

(2) Aki
a) emberi embriót állat szervezetébe átültet,
b) emberi és állati ivarsejtet egymással meg-

termékenyít,
c) olyan emberi embriót, amellyel kutatást vé-

geztek, emberi szervezetbe beültet,
d) kutatáshoz felhasznált emberi ivarsejtet

emberi reprodukcióra felhasznál,
e) emberi megtermékenyítéshez, illetõleg emb-

rió-beültetéshez nem emberi ivarsejtet, illetõleg
embriót használ fel,

f) emberi embriót több emberi embrió, vagy
állati embrió létrehozatalára használ fel,

bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terje-
dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) Aki
a) emberi embriót a fogamzással kialakult tulaj-

donságoktól eltérõ, illetõleg további sajátosságok-
kal rendelkezõ egyed létrehozatalára használ fel,

b) emberi embrió sejtjeit szétválasztja,
bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terje-

dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(4) Aki a (2)–(4) bekezdésben meghatározott

bûncselekményre irányuló elõkészületet követ el,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

173/G. § (1) Aki orvostudományi kutatás vagy
beavatkozás során aszexuális úton egymással
genetikailag megegyezõ emberi egyedeket hoz
létre, bûntettet követ el, és öt évtõl tíz évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményre irányuló elõkészületet követ el, bûn-
tett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntetendõ.

Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

173/H. § (1) Aki beleegyezéshez, hozzájáru-
láshoz, illetõleg tájékoztatáshoz kötött,

a) az emberi génállomány megváltoztatásával,
illetõleg az embrió génállományának megváltoz-
tatásával, az emberi reprodukcióval vagy a szü-
letendõ gyermek nemének megválasztásával kap-
csolatos egészségügyi beavatkozást,

b) emberen, embrióval vagy ivarsejttel végez-
hetõ orvostudományi kutatást,

c) az átültetés céljából végzett szerv- vagy szö-
vetkivételt, illetõleg szerv- vagy szövetátültetést

a jogosult beleegyezése, illetõleg hozzájárulása
nélkül végez, vagy a jogszabályban elõírt tájékoz-
tatást elmulasztja, bûntettet követ el, és három évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki til-
takozó nyilatkozat ellenére halottból szervet, il-
letõleg szövetet távolít el.

(3) Aki a beleegyezéshez, illetõleg hozzájáru-
láshoz kötött, az (1) bekezdés szerinti egészség-
ügyi beavatkozást, orvostudományi kutatást,
szerv- vagy szövetkivételt, illetõleg szerv- vagy
szövetátültetést gondatlanságból a jogosult bele-
egyezése, illetõleg hozzájárulása nélkül végez,
vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztés-
sel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekmény elkövetõje magánindítványra büntet-
hetõ, kivéve, ha azzal összefüggõen nem magán-
indítványra büntetendõ bûncselekményt is elkö-
vet. A (2) bekezdés esetén a magánindítványt az
egészségügyrõl szóló törvényben meghatározott,
nyilatkozatra jogosult személy terjesztheti elõ.

Javaslat:

Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

173/H. § (1) Aki beleegyezéshez, hozzájáru-
láshoz, illetõleg tájékoztatáshoz kötött egészség-
ügyi beavatkozást a jogosult beleegyezése, ille-
tõleg hozzájárulása nélkül végez, vagy a jogsza-
bályban elõírt tájékoztatást elmulasztja, bûntet-
tet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ.
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b) bûnszövetségben
követik el.
(4) Aki az emberi test tiltott felhasználására irá-

nyuló elõkészületet követ el, vétség miatt az (1)
bekezdés esetén egy évig terjedõ szabadságvesz-
téssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetés-
sel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbün-
tetéssel büntetendõ.

Javaslat:

Emberi test tiltott felhasználása

173/I. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet,
embriót, szervet, szövetet, vért vagy annak bár-
mely alkotóelemét, halott testét vagy annak ré-
szét megszerez, vagyoni haszonszerzés végett for-
galomba hoz, vagy azzal kereskedik, bûntettet
követ el, és három évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ.

(2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesz-
tés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményt gyógyintézet alkalmazottja a foglal-
kozása körében követi el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évig, a
(2) bekezdés esetén két évtõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztés, ha a bûncselekményt

a) üzletszerûen,
b) bûnszövetségben
követik el.
(4) Aki az emberi test tiltott felhasználására

irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt az (1)
bekezdés esetén egy évig terjedõ szabadságvesz-
téssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetés-
sel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedõ sza-
badságvesztéssel, közérdekû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.

173/J. § Nem büntethetõ a XII. fejezet II. cím
alatti bûncselekmények miatt az, aki a cselekményt
az egészségügyrõl szóló törvényben és egyéb jog-
szabályokban meghatározott célból és módon
hajtja végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki til-
takozó nyilatkozat ellenére halottból szervet, ille-
tõleg szövetet távolít el.

(3) Aki a beleegyezéshez, illetõleg hozzájá-
ruláshoz kötött egészségügyi beavatkozást
gondatlanságból a jogosult beleegyezése, illetõleg
hozzájárulása nélkül végez, vétség miatt egy évig
terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Emberi test tiltott felhasználása

173/I. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet,
embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak
részét jogellenesen megszerez, vagyoni haszon-
szerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal keres-
kedik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesz-
tés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûn-
cselekményt gyógyintézet alkalmazottja a foglal-
kozása körében követi el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évig,
a (2) bekezdés esetén két évtõl nyolc évig terje-
dõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt

a) üzletszerûen,
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1. Fogalmi tisztázás

A fogalmi egzaktság követelményének meg-
felelõen elõször is tisztázandó, hogy az egyes
büntetõjogi fogalmak alatt milyen tartalom érten-
dõ. A kérdéskörrel kapcsolatban háromféle foga-
lom használatos: praeterintencionális bûncselek-
mény, vegyes bûnösségû bûncselekmény, szoros
értelemben vett vegyes bûnösség(û) deliktum. A
praeterintencionális bûncselekmény fogalmát tör-
téneti kategóriának tekintem és akként értelme-
zem. Ismeretesen a kánonjogi eredetû, szándé-
kosságon túli (praeter intentionem) felelõsség
megállapítása hazánkban az 1961. évi Btk. ha-
tályba lépéséig lehetõvé tette a súlyosabb minõ-
sítõ eredményért való objektív felelõsséget, s
praeterintencionális bûncselekménynek nevezték
ezt az esetkört.

Az 1961. évi, majd a jelenleg is hatályos 1978.
évi Btk. – a bûnösségi elvnek megfelelõen – a
minõsítõ körülményként szereplõ eredmény te-
kintetében „legalább gondatlanság” meglétét kö-
veteli meg. Vagyis a szándékos alapbûncselek-
ménynek és a minõsítõ körülményként szereplõ
gondatlan eredményokozásnak egy bûncselek-
ményen belüli kombinációja a vegyes bûnösség.
Ezt a fogalmat használja a hatályos magyar Btk.
15. §-ához fûzött miniszteri indokolás is.

A vegyes bûnösségû bûncselekményekrõl legál-
talánosabb értelemben akkor beszélünk, ha az ob-
jektív tényállási elemek egy részére a szándékos-
ság, más részére pedig a gondatlanság terjed ki.

A büntetõjog rendszerében azonban valamely
cselekmény vagy szándékos vagy gondatlan.
Ezért a vegyes bûnösségû bûncselekmények egy
része a gondatlan deliktumok sajátos változatát
alkotja, más része pedig a szándékos bûncselek-
mények jogi sorsát osztja. Ebbõl a szempontból
különbséget kell tennünk aszerint, hogy a vegyes
bûnösség az alapbûncselekmény, avagy a minõ-
sített esetek körében jelentkezik-e.

Az alaptényállások tekintetében az az elv ér-
vényesül, hogy amennyiben akárcsak egyetlen
ismérvre is csupán a gondatlanság terjed ki, az
egész bûncselekmény gondatlannak minõsül.

Alapvetõen másként alakul a vegyes bûnös-
ség megítélése a minõsített esetek tekintetében.
Ezekre nézve különbséget kell tenni aszerint,
hogy a minõsítõ körülmény eredmény, avagy
egyéb objektív ismérv-e.

Prof. Dr. Nagy Ferenc*

A VEGYES  BÛNÖSSÉGÛ  BÛNCSELEKMÉNYEK
EGYES  DOGMATIKAI  PROBLÉMÁIRÓL

a) Amennyiben a szándékos bûncselekmény
minõsítõ körülménye „egyéb objektív ismérv”, a
szándékosságnak azt is át kell fognia, s ha csu-
pán a gondatlanság terjedt ki rá, az ilyen minõsí-
tõ körülmény nem írható az elkövetõ terhére, a
vegyes bûnösség tehát a súlyosabb minõsítést nem
alapozhatja meg.

b) Szoros értelemben vett vegyes bûnösségrõl
a magyar büntetõjog viszonylatában akkor be-
szélhetünk, ha a szándékos bûncselekmény mi-
nõsítõ körülménye eredmény, amire az elköve-
tõnek adott esetben csupán a gondatlansága ter-
jedt ki.

A szoros értelemben vett vegyes bûnösség alatt
értem tehát egyrészt a szükségképpeni vagy más
elnevezéssel kényszerû vegyes bûnösségû bûncse-
lekményt (pl. halált okozó testi sértés), másrészt
az ad hoc, az in concreto szándékos alapdeliktum
és a minõsített gondatlan eredmény összekapcso-
lódását ugyancsak egy bûncselekményen belül.
Erre példa lehet a maradandó fogyatékosságot vagy
súlyos egészségromlást okozó testi sértés, ahol a
minõsítõ eredményre az elkövetõ szándéka vagy
gondatlansága egyaránt kiterjedhet azzal a meg-
jegyzéssel, hogy csak a gondatlan változat eseté-
ben beszélhetünk szoros értelemben vett vegyes
bûnösségû bûncselekményrõl.

Jelen tanulmány tárgya csak a szoros értelem-
ben vett vegyes bûnösségû bûncselekmények,
azon belül pedig a szükségképpeni vagy kény-
szerû változat (kiemelten a halált okozó testi sér-
tés) kriminálpolitikai és dogmatikai problémáinak
vizsgálata.

2. A vegyes bûnösségû bûncselekmények
történeti hátterérõl

Történeti hátteret illetõen megállapítható, hogy
a legrégebbi gyökér a kánonjog alapelvében ke-
resendõ: „Versanti in re illicita imputantur omnia,
quae sequuntur ex delicto”, magyarul: annak aki
tiltott magatartást fejt ki, minden következmény
beszámítandó, ami a deliktumból keletkezik.1

Eredetileg ez a szabály restriktív felelõsségi
funkciót töltött be: felelõsségre vonás csak akkor
vált lehetõvé, ha a cselekvés önmagában már mint
olyan tiltott volt, s ezzel összefüggésben az ered-

*A szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Büntetõjogi és Büntetõ Eljárásjogi Tanszékének vezetõje

1 Roxin, Claus: Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. 3. Aufl.
Beck, München, 1997. 281. p.; Sowada, Christoph: Das sog.
„Unmittelbarkeits-Erfordernis als zentrales Problem erfolgsqua-
lifizierter Delikte. In.: Juristische Ausbildung (Jura) 16. 1994.
Heft 12. 644. p.



BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám  25

ményre irányuló bûnösségi követelmény a beszá-
mítás (felelõsség) szûkítését szolgálta.2

Más szerzõk a vegyes bûnösségû bûncselekmé-
nyek létrejöttét a XVIII. században induló és a
XIX. század kezdetén folytatódott ún. dolus indi-
rectus vitájára vezetik vissza. Dolus indirectusról
az akkori büntetõjogi doktrina akkor beszélt, ha a
tettes a súlyosabb eredményre, többnyire a halá-
los körülményre cselekményével bár nem töreke-
dett, tehát nem volt szándékában, de egy másik
eredményre azonban igen, pl. testi sértési eredmény-
re, amelynek megvalósításánál a halál bekövetkez-
te nagy valószínûséggel várható volt. Carpzow pél-
dát említ erre, nevezetesen, hogy a tettes a sértettet
testi sértési szándékkal karddal átdöfi, amely alatt
a test törzsébe és nem a végtagokba történõ szú-
rást kell érteni.3

Feuerbach ez ellen a tan ellen fordult, ugyanis
szerinte, amit a tettes nem szándékozott, azt nem
is akarta, illetve akarhatta. A szándék a szó ter-
mészetes értelmében célirányos cselekvésként
volt értendõ. Feuerbach egy harmadik bûnösségi
formát javasolt az egyszerû gondatlanság helyett
erre az esetkörre, amely a szándék és a gondat-
lanság közötti súlyos gondatlansági szemrehá-
nyás: culpa dolo determinata; azonban ezt a ja-
vaslatot az akkori doktrina képviselõi nem fogad-
ták be.4

Finkey Ferenc és Angyal Pál is megjegyzi, hogy
a culpa dolo determinata csak újabb s némileg
helyesebb elnevezése a Carpzow-féle dolus
indirectusnak, s mint önálló alakzatot a mai bün-
tetõjog egyértelmûen elveti.5 Heller Erik szerint
a culpa dolo determinata a szándékossággal ha-
táros gondatlanság, amely a szándékosság és a
gondatlanság találkozása. Szerinte hosszas fejlõ-
désre volt szükség, míg a büntetõjog erre a fej-
lettségi színvonalra eljutott.6

Hazánkban az 1961. évi Btk. hatályba lépésé-
ig a praeterintencionális bûncselekményi megol-
dás érvényesült adott esetben objektív felelõsség-
gel, vagyis a minõsítõ eredmény (például a testi
sértéssel összefüggésben bekövetkezõ halál) ob-
jektív büntethetõségi feltétel volt. Ez a megoldás
azt a törekvést hívta életre, hogy az objektív fel-
tétel hatályosulását korlátozzák. Ez az okozatos-
sági tanon belül az adekvát kauzalitás elméleté-
vel összefüggésben következett be, amely tan a
kauzalitást a magatartás objektív elõreláthatósá-
gához kötötte, pontosabban arra építette.7

3. A vegyes bûnösségû bûncselekmények
kriminálpolitikai megítélésérõl

A büntetõjogban a hazai hatályos Btk. 15. §-a és
az ehhez hasonló külhoni büntetõ rendelkezés el-
vileg a tiszta eredményfelelõsségtõl a bûnösségi elv-
hez történõ visszatérést juttatja kifejezésre. Vagyis
a minõsítõ súlyosabb eredményt nem véletlenül,
hanem legalább gondatlanul kell elõidézni. Ez a
bûnösséghez való visszatérés azonban nem feltét-
lenül tökéletes. A viszonylag csekélyebb szándé-
kosságú bûnösségnek és a relatíve csekélyebb gon-
datlan bûnösségnek a jóval szigorúbb büntetéssel
fenyegetett minõsítõ eredmény bûnösségi addíció-
ja (összeadása) elvileg és az egyes esetben is legiti-
mációt, azaz külön igazolást igényel. Ez a legitimá-
ció azonban kérdéses és vitás.8

A vegyes bûnösségû bûncselekmények
kriminálpolitikailag is vitatottak. Az eltörlésük
mellett síkra szálló kritikusok bírálják mindenek-
elõtt a túlzottan magas büntetési kereteket, ame-
lyek részben a bûnösségi elvbe, illetõleg az
egyenlõ elbánás elvébe ütköznek, és így komoly
alkotmányossági aggályokat keltenek. Érvelés-
ként megemlítik, hogy a halmazati szabályok se-
gítségével az ilyen bûncselekmények jogtalansági
és bûnösségi tartalma igazságosan viszonozha-
tó. Ez a kritika részben jogos.9

A vegyes bûnösségû bûncselekményeknél a bün-
tetési keretek a német büntetõjogban elterjedt nézet
szerint a bûnösségnek megfelelõ büntetés elvével
nem összeegyeztethetõk.10 Néhány német törvényi
példát szabadjon említeni a vegyes bûnösségû bûn-
cselekményeknél a büntetési keretek alakulására.
A német Btk.-ban az „egyszerû” testi sértés bünte-
tése 5 évig terjedõ szabadságvesztés vagy pénzbün-
tetés (223. §). A gondatlan emberölés 1 évtõl 5 évig
terjedõ szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ (222. §). A halált okozó testi sértés ese-
tében a büntetési tétel felsõ határa nem lehet 3 év
alatti szabadságvesztés, vagyis itt a maximum 15
év (227. §). Az erõszakos közösülés alapeseté-
nek büntetése nem lehet 1 év alatti szabadság-
vesztés [177. § (1) bek.]. A különösen súlyos ese-
tekben pedig nem lehet két év alatti szabadságvesz-
tés [177. § (2) bek.]. A halálos eredményû erõszakos
közösülés büntetési tétele viszont életfogytig tartó sza-
badságvesztés vagy nem 10 év alatti szabadságvesz-
tés, vagyis 10-tõl 15 évig terjedõ (178. §). Hasonló a
helyzet a rablásnál is, ahol a halálos eredmény bekö-
vetkezése esetén szintén életfogytig tartó vagy nem
10 év alatti szabadságvesztés a felsõ határ (251. §).11

2 Sowada, Christoph: I. m. 644. p.
3 Puppe, Ingeborg: Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der

Rechtsprechung. Band I. Nomos, Baden-Baden, 2002. 183. p.
4 Puppe, Ingeborg: I. m. 183. p.
5 Finkey Ferenc: A magyar büntetõjog tankönyve. Harmadik

kiadás. Grill, Budapest, 1909. 263. p.; Angyal Pál: A magyar
büntetõjog tankönyve. 3. kiadás, Budapest, 1920. 343. p.

6 Heller Erik: A magyar büntetõjog általános tanai. Szeged,
1937. 122., 125–126. p.

7 Vö. Békés Imre (szerk. és szerzõ): Büntetõjog Általános Rész.
HVG-ORAC, Budapest, 2002. 127–129. p.

8 Tröndle, H.– Fischer, Th.: Strafgesetzbuch und Nebengesetze.
51. Aufl. Beck, München, 2003. 130–131. p.

9 Roxin, Claus: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. 3. Aufl.
Beck, München, 1997. 275–277. p.

10 Küpper, Georg: Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten
Delikte. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)
111 (1999/4) 801–803. p.

11 A német Btk. rendelkezéseit lásd StGB Strafgsetzbuch. 39.
Aufl. Beck-Texte im dtv, München, 2004.
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Az osztrák Btk.-ban a súlyos testi sértés törvé-
nyi felsõ határa 3 évig terjedõ szabadságvesztés
(84. §). Amennyiben a testi sértés halálos kime-
netelû, úgy a büntetés 1 évtõl 10 évig terjedõ sza-
badságvesztés (86. §). A gondatlan ölés 1 évig
terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett (80. §).
Az erõszakos közösülés vagy a rablás „alapese-
tében” a törvényi fenyegetés felsõ határa 10–10
év [142. §, 201. § (1) bek.]. Amennyiben akár az
erõszakos közösülésnél, akár a rablásnál a sértett
halála következik be, úgy 10-tõl 20 évig terjedõ
vagy életfogytig tartó szabadságvesztés a bünte-
tési tétel felsõ határa [143. §, 201. § (2) bek.].12

A magyar Btk.-ban a súlyos testi sértés bünte-
tési tétele 3 évig terjedõ szabadságvesztés.
Amennyiben a testi sértés életveszélyt vagy ha-
lált okoz, úgy a büntetés 2 évtõl 8 évig terjedõ
szabadságvesztés [Btk. 170. § (5) bek.]. A gon-
datlan emberölés 1 évtõl 5 évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ [166. § (4) bek.]. Ezen
magyar példák esetében az alapdeliktumokhoz ké-
pest a vegyes bûnösségû bûncselekmény büntetési
tétele nem tekinthetõ eltúlzottnak, aránytalannak.
Ez a megállapítás már nem helytálló az ember-
rablás bûntette tekintetében, ahol az alapeset 2
évtõl 8 évig terjedõ szabadságvesztés [175/A. §
(1) bek.], míg a gondatlan halált okozó ember-
rablást a törvényhozó 5 évtõl 15 évig terjedõ
vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel ren-
deli büntetni [175/A. § (3) bek. b) pont]. Továb-
bá igen meglepõ módon a halált szándékosan
okozó minõsített esetnél [175/A. § (4) bek.] a
büntetési tétel felsõ határa megegyezik az elõzõ
bekezdésben szabályozott gondatlanul halált
okozó vegyes bûnösségû emberrablási változat-
tal. E tekintetben már az aránytalanság többszö-
rösen nyilvánvaló és hasonlít a német és az oszt-
rák büntetõjogban a komoly alkotmányossági
aggályokat keltõ, extrém, túlzóan magas bünte-
tési tételû megoldásokhoz.

A fent említett kifogások ugyanakkor nem
kényszerítenek a vegyes bûnösségû deliktumok
teljes feladására, a korlátozására azonban igen.

4. A vegyes bûnösségû bûncselekmények bün-
tetõjogi megítélésének lehetséges megoldásairól

A hazai Btk. vegyes bûnösséget nem ismer,
hanem a bûncselekmény vagy szándékos, vagy
gondatlan bûnösségû. Ezzel összefüggésben el-
vileg és gyakorlatilag is négyféle megoldás kép-
zelhetõ el:

4.1. Elsõként szólni kell arról a megoldási le-
hetõségrõl, amit a svájci Btk. követ. E szerint a
törvényi szabályozás nem teszi lehetõvé a szán-
dékos alapbûncselekménynek és a minõsített gon-

datlan eredménynek egy bûncselekményben tör-
ténõ összekapcsolását. Így pl. a svájci Btk. 122.
cikke rendelkezik a súlyos testi sértésrõl, míg a
123. cikk az ún. egyszerû testi sértésrõl, de egyik
említett bûncselekményi rendelkezés sem tartal-
mazza az alapdeliktumhoz kapcsolódóan a sú-
lyosabban büntetendõ halál gondatlan okozását.
Vagyis a svájci büntetõjogban hiányzik a hazai
Btk. 15. §-nak vagy a német Btk. 18. §-ának
megfelelõ rendelkezés, s ebbõl következõen, pl.
a halált okozó testi sértés minõsítés nem jöhet
szóba, tehát a szándékos súlyos testi sértés és a
gondatlan emberölés kapcsolatában eszmei (lát-
szólagos) halmazat valósul meg. Vagyis a két
bûncselekményt egységként állapítják meg és a
súlyosabb bûncselekmény büntetési tétele alkal-
mazandó. Ez a súlyosabb büntetési tétel a halá-
los eredményû testi sértés esetében a súlyos testi
sértés, hiszen a gondatlan emberölés „csak” bör-
tönnel (három naptól három évig terjedõen) vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.13

4.2. A szándékos alapbûncselekmény és a mi-
nõsített gondatlan eredmény kombinációja lehet-
séges és egészében szándékos bûncselekménynek
minõsül. Ezt a felfogást képviseli a német bünte-
tõ törvénykönyv [11. § (2) bekezdés] és erre fi-
gyelemmel a többségi, uralkodónak mondható
német nézet.

[A német Btk. 11. § (2) bek.: „E törvény értel-
mében a cselekmény akkor is szándékos, ha olyan
törvényi tényállás valósul meg, amely a cselek-
mény (elkövetési magatartás) tekintetében szán-
dékosságot feltételez, az ezáltal okozott külön
következmény (eredmény) tekintetében viszont
gondatlanság terheli az elkövetõt.”

Btk. 18. §: „Ha a cselekmény külön (speciális)
következményéhez (eredményéhez) a törvény
súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, ez a bün-
tetés csak akkor alkalmazható a tettessel vagy a
részessel szemben, ha e következmény (ered-
mény) tekintetében legalább gondatlanság álla-
pítható meg.”

Btk. 29. §: „Minden elkövetõ a másik bûnös-
ségétõl függetlenül saját bûnössége alapján bün-
tetendõ.”]14

Vagyis a német Btk. szabályozása viszonylag
egyértelmû helyzetet teremt, ennek ellenére az
uralkodó nézet mellett kisebbségben maradt vé-
lemények is megtalálhatók. A németországi ural-
kodó nézet egyik meghatározó képviselõje
Jescheck professzor, aki az 1996. évi büntetõjog
általános részi tankönyvében a következõ véle-
ményt fogalmazza meg:15

12 Az osztrák Btk. rendelkezéseit lásd Strafgesetzbuch StGB
(Hrsg.: Foregger, E. – Bachner-Foregger, H.) 18. Aufl. Manz,
Wien, 2004.

13 Trechsel, Stefan: Schweizerisches Strafgesetzbuch. Kurz-
kommentar. 2. Aufl. Schulthess, Zürich, 1997. 453. p.

14 Schönke, A. – Schröder, H. – Cramer, P. – Sternberg, Lieben,
D.: Strafgesetzbuch. Kommentar. 26. Aufl. Beck, München, 2001.
346–353. p.

15 Jescheck, H.-H. – Weigend, Th.: Lehrbuch des Strafrechts.
Allgemeiner Teil. 5. Aufl. Duncker & Humblot, Berlin, 1996.
261–262. p.
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Az eredmény-bûncselekményeknek elméletileg
nehéz és gyakorlatilag fontos külön csoportját ké-
pezik az ún. eredmény minõsítette deliktumok, mint
pl. a súlyos következményû vagy halált okozó testi
sértés, a halálos következményû rablás. Az itt meg-
határozott, önmagában már büntetendõ cselekmé-
nyeket a bennük rejlõ külön veszélyesség miatt –
amennyiben a cselekménnyel összekapcsolt tipikus
veszély sértési eredményben valósul meg –, lénye-
gesen súlyosabb büntetéssel fenyegeti a törvény,
mint az egyszerû alapbûncselekményt.

A bûnösségi elv érvényesítése ezen deliktu-
moknál elõször 1953-ban következett be, amely
magával hozta az új 18. §-t. A gondatlanság az
eredmény minõsítette bûncselekményeknél az
eredmény elõreláthatóságára redukálódik, mivel
az összes többi gondatlansági ismérv már az alap-
deliktum elkövetésében benne van. A joggyakor-
lat emiatt arra törekszik, hogy a súlyos, minõsí-
tett eredmény objektív beszámítását azokra az
esetekre korlátozza, amelyekben az alapbûncse-
lekmény elkövetésének az a közvetlen következ-
ménye, mivel a büntetés szigorításának az alapja
egyedül az alapbûncselekményhez tapadó spe-
ciális veszély megvalósulásában rejlik.

A német Btk. 11. § (2) bekezdésével összefüg-
gésben megjegyezhetõ, hogy a szándékos alap-
cselekmény sértési deliktumként tartalmazza a
megkövetelt gondossági kötelesség megszegését
a külön következmény (eredmény) elkerülésére.
A gondatlanság, amelyet a 18. § megkövetel, ezen
esetben tehát a súlyos következmény (eredmény)
elõreláthatóságát, a halált okozó testi sértésnél a
halálos következmény elõreláthatóságát feltéte-
lezi.16

Ha az eredmény minõsítette bûncselekmény-
nél több személy mûködik közre, úgy mindig a
szándékosan elkövetett alapbûncselekménybõl
kell kiindulni. Hogy a súlyosabb büntetési keret
a részt vevõ elkövetõk egyikére (társtettes, fel-
bujtó, bûnsegély) alkalmazható-e, a Btk. 29. §
szerint ez egyedül attól függ, hogy az elkövetõre
a súlyos következmény (eredmény) elõrelátható
volt-e.

Tehát a többségi német felfogás értelmében az
összességében szándékos deliktumnak tekintendõ
vegyes bûnösségû bûncselekményhez társtettesség,
bûnrészesség is kapcsolódhat és megállapítható, ha
a kauzális minõsített eredmény tekintetében a
társtettes, illetve a bûnrészes gondatlansága megál-
lapítható17 (vö. alább 7.2. és 7.3.).

4.3. További lehetséges megoldás szerint a
szándékos alapdeliktum és a minõsített gondat-
lan eredmény kombinációja egészében gondat-
lan bûncselekménynek minõsül. A németeknél
Gössel képviseli ezt az álláspontot. Szerinte az

eredmény minõsítette bûncselekmény – a német
Btk. 11. § (2) bekezdésével ellentétben – nem
kezelhetõ egészében szándékos bûncselekmény-
nek. Az objektív tényállás valamennyi ismérvé-
nek tudata és akarata jellemzi a szándékos bûn-
cselekményt. Ennek ellentmond az idézett német
Btk. 11. § (2) bekezdése. Valójában ezen szándé-
kos és gondatlan bûncselekményi kombináció a
gondatlan deliktumok struktúráját tükrözi, vagyis
összességében gondatlan a bûncselekmény, szán-
dékos gondossági kötelességellenességgel.18

Részesség és kísérlet az ilyen bûncselekmé-
nyeknél nem lehetséges, sõt ezt az osztrák bírói
gyakorlat kifejezetten is kimondja: „a kísérlet fo-
galmilag kizárt” akkor is, ha a törvény szándé-
kos bûncselekményként sorolja be.19

A szándékos bûncselekményre irányadó sza-
bályok az eredmény minõsítette deliktumokra
azon esetekben alkalmazandók, amelyekben az
említett szabályok a gondatlan bûncselekményi
struktúrával nem állnak szemben. Egyébként a
szándékosan elkövetett cselekményrészhez kap-
csolódó részesség önállóan megállapítható.

4.4. A negyedik lehetséges megoldás a szán-
dékos alapbûncselekmény és a minõsített gondat-
lan eredmény kombinációját olyan vegyes bûnös-
ségû bûncselekményként értékeli, amelynél meg-
határozott szempontból a bûncselekmény gondat-
lannak minõsül, más szempontból pedig szándé-
kosnak. Ezt a felfogást képviseli hazánkban pl.
Földvári József, aki – legutóbbi, 2002. évi tan-
könyvében is – minõsítési szempontból gondat-
lannak, jogkövetkezmények szempontjából pedig
szándékosnak minõsíti az általa praeterintencio-
nálisnak nevezett deliktumot.20 Korábban a tan-
könyvében Békés Imre szintén azt a nézetet kép-
viselte, hogy a vegyes bûnösség mellett létrejö-
võ bûncselekmények „bizonyos szempontból a
szándékos, bizonyos szempontból pedig a gon-
datlan bûncselekmények jogi sorsát osztják… a
gondatlan bûncselekmények jogi sorsát osztják
az elõkészület és a kísérlet kizártsága szempont-
jából, továbbá a minõsítõ eredményre kiterjedõ-
en nem állapítható meg felbujtás, illetõleg bûn-
segély”.21 Megjegyezhetõ az a régebbi álláspont
is, amely szerint, ha „egy cselekvésbõl két vagy

16 Jescheck, H.-H. – Weigend, Th.: I. m. 261–262. p.
17 Baumann, J. – Weber, U. – Mitsch, W.: Strafrecht. Allgemeiner

Teil. Lehrbuch. 11. Aufl. Gieseking, Bielefeld, 2003. 124. p.

18 Gössel, Karl Heinz: Dogmatische Überlegungen zur
Teilnahme am erfolgsqualifizierten Delikt nach §18 StGB. In.:
Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag (Hrsg.: Warda,
G.) de Gruyter, Berlin, New York 1976. 219–239. p.

19 Megjegyzendõ, hogy az osztrákoknál a jogirodalomban nem
ilyen egyértelmû a fenti megítélés, vagyis a vegyes bûnösségû
deliktumoknál a kísérlet megállapítását fogalmilag szóba jöhetõ-
nek és praktikusan lehetségesnek tartják. Vö.: pl. Kienapfel, D. –
Höpfel, F.: Grundriß des österreischischen Strafrechts. Allgemeiner
Teil. 8. Aufl. Manz, Wien, 2000. 165. p.

20 Földvári József: Magyar büntetõjog. Általános rész. 6. át-
dolgozott kiadás. Osiris, Budapest, 2002. 125–126. p. Megemlí-
tendõ, hogy Földvári József már korábban is ezt az álláspontot
képviselte. Lásd pl. Magyar büntetõjog. Általános rész. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1984. 115–116. p.

21 Békés Imre: Magyar büntetõjog I. Általános rész. BM, 1973.
168–169. p.
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több jogsértõ eredmény származott, a szándéko-
san elõidézettet szándékosnak, a gondatlanul
okozottat gondatlannak kell minõsítenünk,
amennyiben a Btk. valamely cselekvés több le-
hetõ eredményét törvényes egységbe nem fog-
lalta össze”.22 A Csemegi kódex 306. §-a a halált
okozó testi sértés szabályozása tekintetében pél-
dául „összefoglalta” egy bûncselekményben az
említett több eredményt, de a szerzõ az ilyen esetre
vonatkozóan nem közli, miként kellene azt meg-
ítélni.

Nálunk – az idézett német törvényi szabályo-
zástól eltérõen – a Btk. nem tartalmaz olyan kife-
jezett elõírást, hogy a vegyes bûnösségû bûncse-
lekmény összességében szándékos bûnösségû-
nek minõsül.23 A Btk. 15. § miniszteri indokolá-
sa viszont azt tartalmazza, hogy a „vegyes bû-
nösségû bûncselekmény… a jogkövetkezmé-
nyek szempontjából szándékos bûncselekmény”.

Lehet olyan nézetet képviselni ezzel az utol-
sóként említett megoldással kapcsolatban, hogy
„nem helyes különbséget tenni a vegyes bûnös-
ségû bûncselekmények felelõsségtani (dogmati-
kai) és büntetéstani megítélése között”.24 Azon-
ban mindettõl, vagy akár a kifejezett szándékos
bûncselekménynek tekintõ törvényi szabályozás-
tól is függetlenül, a szoros értelemben vett ve-
gyes bûnösségû bûncselekmény egységes, tiszta
formájú, vagy a kizárólag szándékos, vagy a ki-
zárólag gondatlan bûncselekménynek a jogi sor-
sát – kivétel nélkül – nem fogja osztani, épp azért,
mert vegyes bûnösségû. Ennek megfelelõen ál-
talában – ha nem is kivétel nélkül – a vegyes
bûnösségû bûncselekmények a kísérlet szempont-
jából a gondatlan bûncselekmény jogi sorsát oszt-
ják, azaz ilyen esetkörben – a gondatlan bûncse-
lekményekre jellemzõen – a kísérlet rendszerint
kizárt, a halált okozó testi sértés tekintetében pe-
dig az állítható, hogy a kísérlet fogalmilag kizárt.
(Vö. LB 15. sz. irányelv I/B 5.)

5. A halált okozó testi sértés hazai bírósági
gyakorlatáról

A halált okozó testi sértés megállapításának
elsõdleges feltétele az, hogy a tettes elkövetési
magatartása szándékos testi sértést valósítson
meg. A másik alapvetõ feltétel, hogy a szándé-
kos testi sértési cselekménnyel okozati összefüg-
gésben következzék be a sértett halála, mint ered-
ményt jelentõ minõsítõ körülmény. Az említett
okozati összefüggés a hazai bírói gyakorlat sze-
rint akkor áll fenn, ha kétségtelenül megállapít-

ható, hogy a szándékosan okozott testi sértés in-
dította meg vagy mozdította elõ azt az
okfolyamatot, ami a halál bekövetkezéséhez ve-
zetett (BJD 1105). A gyakorlat azt is megkövete-
li, hogy a halálhoz vezetõ okozatossági folyamat
ne jelentkezzen megszakítottságban, hanem egy-
ségesen kell, hogy megjelenjen.25 A halált okozó
testi sértésnél gyakori, hogy a testi sértési cselek-
mény által elindított vagy elõmozdított és a ha-
lálhoz vezetõ okfolyamatba egyéb tényezõk mint
közreható körülmények is belejátszanak. Így pl.
nem állapítható meg a kauzális összefüggés, ha a
kisebb, aránylag jelentéktelen sérülések nem hoz-
hatók összefüggésbe a sértett szívbénulásos ha-
lálával (BJD 1105; hasonlóan BH 1999. 347.).
Ugyancsak nem állapította meg a bíróság a halált
okozó testi sértést, amikor a testi sérüléssel kap-
csolatban nem álló fertõzés okozta a sértett halá-
lát, illetõleg az a sértettnek olyan megbetegedé-
sével volt kapcsolatos, amelyrõl az elkövetõ nem
is tudhatott (BH 1979. 94.; hasonlóan BH 1983.
309.).26 Viszont megállapításra került az alapde-
liktum és a halálos eredmény közötti okozati
összefüggés, amikor a halált a sértett betegség-
eredetû agyvérzése elõsegítette és ez a folyama-
tot siettette (BJD 8936); akkor is megállapításra
került az okozati összefüggés, ha az elkövetõ ál-
tal elõidézett orrcsonttörés erõs vérzést eredmé-
nyezett és az eszméletlen sértett esetében a vér-
belehelés okozta a halált (BJD 10059).

A halált okozó testi sértés esetében az ered-
mény tekintetében fennálló gondatlanságnak bí-
rói gyakorlatunk szerint az a feltétele, hogy a
halálos eredmény lehetõsége – az elkövetõtõl el-
várható figyelem és körültekintés mellett – felis-
merhetõ legyen (BH 2000. 281.).27

6. Az ún. eredmény minõsítette deliktumok,
különösen a halált okozó testi sértés megítélése
a német bírói gyakorlatban

Abban a törekvésben, hogy kielégítõen szo-
ros kapcsolódást követeljenek meg az alapdelik-
tum megvalósítása és a súlyos eredmény okozá-
sa között, különösen a német joggyakorlat a köz-
vetlenségi összefüggés ismérvét fejlesztette ki a
mindenkori érintett tényállások sajátosságait fi-

22 Finkey Ferenc: I. m. 263. p.
23 A testi sértés törvényi szabályozása körében joggal mutat rá

Földvári József arra, hogy az életveszélyt vagy halált okozó testi
sértésrõl – a bûntetti, illetve vétségi megjelölés hiányában – nem
derül ki, hogy szándékos vagy gondatlan bûncselekménynek te-
kintendõ-e. Földvári József: I. m. 2002. 125–126. p.

24 Wiener A. Imre által képviselt és a Legfelsõbb Bíróság számá-
ra 2002-ben készített szakvéleményében megfogalmazott nézet.

25 Berkes György (szerk. és szerzõ): Magyar Büntetõjog. Kom-
mentár a gyakorlat számára. 2. kiadás. HVG-ORAC, Budapest,
2005. 46–47. p.; Kiss Zsigmond (szerzõ): Magyar Büntetõjog.
Kommentár a gyakorlat számára. 2. kiadás. HVG-ORAC, Buda-
pest, 2005. 361–364. p.

26 Ez utóbbi esetben a közzétett döntés „rendelkezõ része”
alapján nem világos és egyértelmû az okozatosság és a bûnösség
kizárásának az egymáshoz való viszonya. A Legfelsõbb Bíróság
döntésének indokolása azonban már elkülöníti az okozatosságot
a bûnösségtõl és azt fejti ki, hogy a halálos eredményre vezetõ
okozatosságot az elkövetõ gondatlansága már nem fogta át, és
ezért zárta ki a halált okozó testi sértés megállapítását.

27 A vegyes bûnösségû bûncselekmények bírói gyakorlatára
vonatkozóan néhány példát tüntet fel tankönyvében Wiener A.
Imre (szerk. és szerzõ): Büntetõjog Általános Része. KJK–
KERSZÖV, Budapest, 2002. 78. p.
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gyelembe véve. A nehézségek bemutatására szol-
gál a halált okozó testi sértés, ami általában a leg-
több problémát okozza. Ennek illusztrálására ve-
gyünk néhány példát a német bírói gyakorlatból.

Rötzel-Fall (Rötzel eset): R. az anyai ház emele-
tén a házi kisegítõ Resi G.-re tettlegesen rátámadt
és ennek során neki a felsõ karján mély sérülést
és orrcsonttörést okozott. A folytatódó támadá-
soktól való félelmében a megfélemlített nõ meg-
kísérelte, hogy a szobája ablakából a balkonra
meneküljön. Ennek során lezuhant és halálos sé-
rüléseket szenvedett. A németországi legfelsõbb
szövetségi bíróság (Bundesgerichtshof=BGH)
döntésének vezérmondata: a halálos testi sértés
alkalmazásához nem elég, ha a halálos kimene-
telt végül csak más személy beavatkozása vagy
az áldozat magatartása idézte elõ, okozta; a sér-
tési cselekménynek közvetlenül kell a halálos kö-
vetkezményt (eredményt) elõidézni. A konkrét
esetre a legfelsõbb szövetségi bíróság a vegyes
bûnösségû megoldás helyett együtt állapította meg
a testi sértést a gondatlan emberöléssel.

Hochsitz-Fall (magasles-eset): A tettes ölési
szándék nélkül a magaslest felborította, amely-
ben O. volt, aki a 3,5 méter magasságból lezu-
hanva (csak) bokatörést szenvedett, amit a kór-
házban megmûtöttek. Sem a kórházban, sem a
19 nap utáni elbocsátásnál gyógyszert vagy kü-
lön orvosi utasítást nem kapott, s nem követte
utókezelés sem. Az otthon többnyire ágyban fek-
võ O. kb. két héttel késõbb halt meg kétoldali
tüdõembólia és tüdõgyulladás összhatásaként,
amely a sérülés okozta hosszabb betegségi hely-
zetére volt visszavezethetõ.

Faustschlag-Fall (ökölcsapás-eset): Elõször J.,
kevéssel késõbb A. erõteljesen ököllel D. ven-
déglõs arcába ütött. A második ütés következté-
ben D. a padlóra zuhant és koponyatörést szen-
vedett. A támadók egyike ezután legalább egy-
szer nagy erõvel a padlón fekvõ áldozat fejére
lépett, ezáltal további koponyatörést okozván. D.
súlyos fejsérülésébe belehalt. A bíróság megálla-
pításai szerint társtettesi együttmûködés nem volt
bizonyítható, továbbá tisztázatlan maradt ki lé-
pett rá D. fejére, és hogy a két koponyasérülés
együtt vagy csak közülük az egyik okozta D. ha-
lálát.

Sowada szerint a judikatúra az egységes ítél-
kezéstõl messze távol marad. A Rötzel ítéletben
az áldozat vagy más személy közbelépõ maga-
tartása a halált okozó testi sértés beszámításának
kizárását eredményezte. Az ökölcsapás esetében
ez az irányvonal megmaradt. Ide vonatkozóan
megjegyezhetõ, hogy – megítélésem szerint –
ebben az esetben az eshetõleges szándékkal el-
követett emberölés minõsítése sem zárható ki. Más
esetekben eltávolodtak az eredeti dogmatikai bá-
zistól. A német bírói gyakorlat szerint puszta ka-
uzalitás nem elég beszámítási bázis az ilyen de-
liktumokhoz. Az ökölcsapás esetében más sze-

mély beavatkozása történt, a testi sértés megva-
lósításában a speciális veszély hiányzik, ha a sér-
tett halálát nem közvetlenül a testi sértés okozta,
hanem más beavatkozás.28 Helytelenül döntött a
magasles-esetben is a német bíróság, mert itt nem
a sértés veszélyessége, hanem az orvos hibás
magatartása okozta a halált.29

Az általam üldözõs-esetnek nevezett példában
kiadós alkoholfogyasztás után A. és B. vádlot-
tak, valamint további vádlott-társak – akik mind-
egyike jobboldali szélsõséges – elhatározzák,
hogy egy színesbõrû kubait keresnek meg és fog-
nak el, akivel A.-nak és B.-nek a korábbi estén
konfliktusa volt. Annak tudatában voltak, hogy
õk vele szemben – az elfogással egyidejûleg –
erõszakot alkalmaznak és ezt a személyt alkal-
masint meg is sebesítenék. A vádlottak 3 autóval
a városon keresztül haladtak és keresték a
színesbõrû férfit. Hamarosan két külföldit pillan-
tottak meg, O.-t és X.-et. A vádlottak jármûveiket
hirtelen lefékezték és O., továbbá X. felé kezd-
tek rohanni. O. és X. pánikba estek a magasszárú
bakancsba és bomber-dzsekibe öltözött támadók
láttán és menekülni kezdtek. A. és B. „néhány
méter” után felhagytak az üldözéssel, mert a me-
nekülõket szem elõl tévesztették, illetve a többi
üldözõ számára a külföldiek elõnye idõközben
túl nagynak tûnt. A kettejük utáni keresést azon-
ban A. és B. nem akarta feladni. Ezalatt O. és X.
mindig úgy gondolták, hogy még üldözik õket.
Egy házhoz futottak, amelyben biztonságba akar-
tak kerülni. Mivel O. a ház ajtaját nem tudta ki-
nyitni, halálfélelmében az ajtó alsó üvegtáblájá-
ba rúgott. Eközben megsértette magát és mély
vágási sebeket szerzett. O. rövid idõn belül el-
vérzett. A német legfelsõbb szövetségi bíróság a
vádlottakat e tekintetben bûnösnek mondta ki –
a gondatlan emberölés helyett, miként azt a tar-
tományi bíróság ítélte – halált okozó testi sértés
kísérletében.

A legfelsõbb szövetségi bíróság tehát azt a kér-
dést, hogy a halált okozó testi sértésnél kísérlet
lehetséges-e, igenlõen döntötte el. Laune szerint
ez a döntés elutasítandó, aki szerint az együtte-
sen okozó áldozati magatartás eseteiben az átme-
net követelménye érvényesítendõ és a megoldás
a testi sértés kísérlete a gondatlan emberöléssel
és a kényszerítéssel együtt. A szerzõ szerint a szö-
vetségi bíróság az eredmény minõsítésénél a spe-
ciális beszámítási összefüggés követelményét
gyakorlatilag feladta és az objektív beszámítás
általános ismérveire támaszkodott a gondatlan
emberölésnél. Az is kérdés továbbá, hogy hol van
a testi sértés specifikus veszélymegvalósítási
összefüggése.30

28 Sowada, Christoph: I. m. 645–650. p.
29 Roxin, Claus: I. m. 1997. 279. p.
30 Laue, Christian: Ist der erfolgsqualifizierte Versuch einer

Körperverletzung mit Todesfolge möglich? Juristische Schulung
(JuS) 2003. Heft 8. 745. p.
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Magyar büntetõjogi nézõpontból erre a jogeset-
re megnyugtató és meggyõzõ megoldás aligha
vagy csak nagyon nehezen adható. Egyértelmû-
en csupán azt lehet leszögezni, hogy nem halált
okozó testi sértés kísérlete állapítható meg. A szub-
jektív tényezõknek nagyobb és meghatározóbb
jelentõséget tulajdonító német megközelítéssel
szemben általában az objektív felfogást elõnyben
részesítõ magyar megítélés számára már a kiin-
dulópont, a testi sértés kísérletének megállapítá-
sa kérdéses. Továbbá a súlyosabb eredmény, a
halál bekövetkezte erõteljes, a sértett téves szub-
jektív feltevésébõl fakadó közremûködésével jött
létre. Ezzel összefüggésben ugyancsak kérdés,
hogy az okozati összefüggés megszakítása nél-
küli-e a vádlottak magatartása és a halál bekö-
vetkezése közötti okfolyamat. Ha feltételezzük is,
hogy az okozatossági láncolatban nincs megsza-
kítás, úgy a sértetti halál tekintetében szintén kér-
dés a gondatlanság (hanyagság) megléte.

Pistolenfall (pisztoly-eset): P. rendõr lõfegyvert
használ ütõszerszámként, aki több ütést mér O.
fejére ezen pisztollyal. Az egyik ütési kísérletnél,
amelynél P. az ujját a pisztoly ravaszán tartotta, a
fegyverbõl tévedésbõl lövés váltódott ki, amely
O.-t halálosan megsebesítette.

P.-nek nem volt az adott esetben ölési szándé-
ka. A testi sértési szándéka csupán az ütés és nem
a lövés általi testi sértésre vonatkozott. A pisztoly
ravaszán az ujjával az O. fejére mért ütésnél azon-
ban a lehetséges halálos eredményre gondossági
kötelesség-ellenesség állapítható meg. Ezzel P.
testi sértési és gondatlan ölési cselekménye össze-
találkozott. A BGH a halált okozó testi sértés al-
kalmazása mellett foglalt állást. Ezt a megoldást
azonban a jogirodalomban kritika érte. Mivel a
halálos eredményben nem a szándék által átfo-
gott ütés speciális veszélye realizálódott, hanem
egy kísérõ jelenség veszélye, azaz hogy P. a fejre
mért ütési próbálkozásnál töltött lõfegyvert tar-
tott a kezében. Ezzel a gondatlan emberölés csak
a szándékos testi sértés alkalmával történik és a
halálos eredmény nem annak tipikus következ-
ményeként jelenik meg.31

A szakirodalmi vélemény megköveteli, hogy
a szándékosan kifejtett testi sértés az áldozat ha-
lálához vezessen, hogy tehát a testi sértési ered-
mény a halálos eredményre vonatkozóan kauzá-
lis legyen (eredmény-megoldás). Ezzel kapcso-
latban két különbözõ felfogást képviselnek a
szakirodalomban. Az ún. halálozási felfogás sze-
rint halálos eredményû testi sértés csak akkor ál-
lapítható meg, ha a tettes a sértettnek halálos sér-
tést okoz, de ölési szándékkal nem rendelkezik.
Az átmenet követelményének tézise a szándék
által átfogott testi sértési eredmény legalább
együttes okozatosságát kívánja meg. A különb-

ség a két felfogás között a halálos eredményt
okozó kísérõ jelenségeknek a büntetõjogi meg-
ítélésbe történõ bevonásával kapcsolatos. A kísé-
rõ jelenségek bevonását az átmenet követelmé-
nyének tézise képviseli, míg ezen jelenségek be
nem vonását a halálozási tézis. A joggyakorlat és
az irodalom egy része ellenben – mint a pisztoly-
esetben –a gondossági kötelességellenességgel is
megelégszik, amelyet a testi sértési cselekmény
során követtek el és a sértett halálához vezet (cse-
lekvési megoldás).32 Az eredmény és a cselekvé-
si megoldás eltérésének hátterében az áll, hogy a
bekövetkezõ súlyosabb (halálos) eredmény vagy
az eredményre épül-e, vagy már az elkövetési
magatartásból következik-e be.

A szándékos alapdeliktum és a gondatlan sú-
lyosabb eredmény közötti összefüggés tekinteté-
ben a szükséges felelõsségi korlátozásra a német
szakirodalom képviselõinek nagyobb része szá-
mára a közvetlenség követelménye nem elegen-
dõ, mivel e tekintetben nem minden külsõ sze-
mély részérõl kifejtett vagy az áldozati eredmény-
releváns cselekmény kizárásáról van szó, hanem
az áldozat vagy a külsõ személy olyan cselek-
ményeinek kizárásáról, ami a beszámítási össze-
függést megszakítja. A felelõsség kizárással kap-
csolatos konkrét kérdés az, hogy vajon a tettes
számára felismerhetõ volt-e, elõre látható volt-e
az alaptényállás elkövetési magatartásában az a
speciálisan benne rejlõ veszély, ami eredmény-
ben realizálódott, vagy másik, a tettesnek nem
beszámítható veszély következett be.33

7. Egyes vitatott kérdések a vegyes bûnössé-
gû bûncselekmények, különös tekintettel a ha-
lált okozó testi sértés kapcsán (kísérlet, társtet-
tesség, részesség)

7.1. A hazai büntetõjogunkban általában elfo-
gadott és követett álláspontnak tekinthetõ az,
hogy a vegyes bûnösségû bûncselekmények a
kísérlet szempontjából a gondatlan bûncselek-
mény jogi sorsát osztják, azaz ilyenkor a kísérlet
kizárt, a halált okozó testi sértésnél pedig a Leg-
felsõbb Bíróság 15. sz. Irányelve értelmében a
kísérlet fogalmilag kizárt. A kísérlet kizártságá-
nak az indokolása az, hogy az említett deliktu-
moknál a minõsítõ körülményt képezõ eredmény-
re csupán a gondatlanság terjed(het) ki. Megíté-
lésem szerint a vegyes bûnösségû deliktumok
kísérlete általános jelleggel minden ilyen esetkörre
vonatkozóan nem minõsíthetõ kizártnak. A kiin-
dulópont valóban az, hogy a kísérlet általában
nem lehetséges, de kivételesen elõfordulhat a fenti
bûncselekmény-típusnál. Ugyanis fennállhat az

31 Harro, Otto: Grundkurs Strafrecht. 7. Aufl. De Gruyter,
Berlin, 2004. 201–204. p.

32 Laue, Christian: I. m. 745. p.
33 Harro, Otto: I. m. 203. p.; Wessels, J. – Beulke, W.: Strafrecht.

Allgemeiner Teil. 34. Aufl. C. F. Müller, Heidelberg, 2004. 261–
262. p.
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a lehetõség, hogy a tettes a súlyosabb eredményt
már az alapdeliktum kísérletével elõidézi és ezen
eredmény tekintetében gondatlanul jár el. Ezek-
ben az esetekben a minõsített tényállás kísérleté-
nek büntethetõsége akkor fogadható el és álla-
pítható meg, ha a minõsítõ eredmény az elköve-
tési magatartással kapcsolódik össze.34

A német szakirodalomból merített több példa a
magyar jogi helyzetre nem alkalmazható, de jól
érzékelteti a fenti megállapítást, amely a kísérlet
lehetõségének teret ad. A német Btk. 178. §-a
külön bûncselekményként rendelkezik a halálos
következményû erõszakos közösülésrõl, míg a
251. § szintén önálló bûncselekményként szabá-
lyozza a halálos következményû rablást. Az elsõ
bûncselekményi esetnél kísérlet forog fenn, ha
már a közösülés érdekében kifejtett erõszak al-
kalmazása a sértett halálához vezet, még mielõtt
a közösülésre egyáltalán sor került volna. A rab-
lás esetében hasonló a megoldás, vagyis ha már
az idegen dolog elvételére irányuló erõszak ki-
fejtése halált okoz, még mielõtt a dolog elvételé-
re sor került volna.35 A magyar viszonylatban is-
mert és szóba jöhetõ példa az, ha a magzatelhaj-
tási szándékkal elõidézett koraszülés esetén az
újszülött életben marad, az anya viszont meghal,
ekkor valójában halált okozó magzatelhajtás kí-
sérlete jön létre [Btk. 169. § (3) bek.]; de vegyes
bûnösségû változat kísérlete a (2) bekezdés c)
pontja alapján is lehetséges.

Ellenben nem fogadható el és nem állapítható
meg a vegyes bûnösségû bûncselekmény kísér-
lete, ha a minõsítõ eredmény az alapdeliktum ered-
ményére épül, mivel ezen esetben a tényállás sze-
rinti alapbûncselekmény kísérlete a súlyosabb
eredmény beszámítása számára kielégítõ alapot
nem képez,36 például a halált okozó testi sértés
esetén. A vegyes bûnösségû bûncselekmény kí-
sérletének megállapíthatósága tehát a törvényi
tényállás struktúrája alapján differenciálódik.

Amennyiben az elkövetõ szándéka a minõsítõ
körülményként szabályozott eredményre is kiter-
jed, a bûncselekmény teljes egészében szándé-
kos, így a minõsített eset szerinti kísérlet megál-
lapításának akadálya eleve nincs.37 Ebben az eset-
ben nyilván már nem vegyes bûnösségû bûncse-
lekményrõl van szó.

7.2. A vegyes bûnösségû bûncselekmények
társtetteségben történõ elkövethetõsége a német
jogirodalomban és joggyakorlatban általánosan
elfogadott, miután az ilyen deliktumokat a német
Btk. összességében szándékos bûncselekmény-
nek tekinti. A vegyes bûnösségû bûncselekmé-

nyeknél a társtetteség megállapításához elegen-
dõnek tartják azt, ha a közös terv és a bûncselek-
mény közös elkövetése az alapdeliktum tekinte-
tében fennáll. A minõsítõ eredményre pedig min-
den egyes társtettesnek magának kell gondatla-
nul cselekedni a közös terv alapján. Szükséges
viszont az, hogy a társtettes a társtettességben el-
követett alapdeliktumból elõre lássa, felismerje
azt a speciális veszélyt, hogy a súlyosabb ered-
mény bekövetkezhet.38

A hazai bírói gyakorlat szerint a szándékegy-
ség követelménye alól kivételt képeznek a minõ-
sítõ körülményt megvalósító eredmények, ame-
lyekre a Btk. 15. §-a értelmében a társtettes ré-
szérõl is elegendõ a gondatlanságnak kiterjednie.
A halálos eredmény tekintetében külön-külön
fennálló gondatlanság (hanyagság) meglétére ki-
fejezetten utal is a BH 2003. 271. számú döntés.
Viszont gondatlanság hiányában nem állapította
meg a bíróság az egyik vádlott társtettességét a
halált okozó testi sértésben: BH 1994. 641.

Elõfordul, hogy a társtettesség indokolása pusz-
tán abban merül ki, hogy a Btk. 15. §-ában a tör-
vényhozó az „elkövetõ” gyûjtõfogalmát használ-
ja, s így az értelemszerûen a társtettesre is vonat-
kozik. Így pl. a BJD 9817. sz. alatt közzétett dön-
tés is leszögezi, hogy társtettesség csak szándékos
bûncselekményeknél lehetséges, a gondatlan de-
liktumoknál fogalmilag kizárt. A vegyes bûnös-
ségû bûncselekmények azonban a jogkövetkez-
mények szempontjából szándékos bûncselekmé-
nyek, ezért az ilyen típusú deliktumoknál a
társtettesség megállapítása nem kizárt. Ugyanezt
az érvelést ismétli meg a BH 1984. 381. szám
alatt közzétett bírósági döntés. Ez az indokolás
azonban tévesnek tekinthetõ, mert a társtettesség
megállapítása nem jogkövetkezménytani, hanem
bûncselekménytani, minõsítési kérdés. A jogkö-
vetkezmények meghatározása a bûncselekményi
minõsítés (szándékosság, illetve gondatlanság)
kérdésében való elõzetes állásfoglalás függvénye.
Vagyis a minõsítésbõl következik a jogkövetkez-
mény és nem a büntetõjogi jogkövetkezménybõl
a bûncselekményi minõsítés. A szándékosság
vagy gondatlanság körébe történõ besorolás
szempontjából pedig a vegyes bûnösségû delik-
tumok nem feltétlenül szándékos bûncselekmé-
nyek, mint ahogy a kísérlet szempontjából is ál-
talában a gondatlan bûncselekményekkel esnek
egy tekintet alá. Még furcsább a BH 1989. 48.
szám alatt közzétett döntés39, amely lényegében
axiómaként kezeli a vegyes bûnösségû bûncse-

34 Vö.: Jescheck, H. H. –  Weigend, Th.: I. m. 1996. 524–525. p.
35 Kühl, Kristian: Strafgesetzbuch, Kommentar. 25. Aufl. Beck,

München, 2004. 1025–1026. p.
36 Vö.: Jescheck, H. H. – Weigend, Th.: I. m. 1996. 524–525.

p.; Gropp, Walter: Strafrecht. Allgemeiner Teil. 2. Aufl. Springer,
Berlin, 2001. 298. p.

37 Vö.: Nagy Ferenc: A magyar büntetõjog általános része. 3.
kiadás. Korona, Budapest, 2004. 275. p.

38 Roxin, Claus: Strafrecht Allgemeiner Teil. Band II. Besondere
Erscheinungsformen der Straftat. Beck, München, 2003. 81. p.

39 Az említett fenti döntés elvi összefoglalása egyébként azt a
téves és félreérthetõ megállapítást tünteti fel, hogy „A szándéko-
san elkövetett bûncselekmény társtettesi megvalósítását nem zárja
ki az a körülmény, hogy az eredmény tekintetében gondatlanság
állapítható meg”. Ez az összefoglaló kitétel így nyilvánvalóan
nem helytálló, mivel az eredmény tekintetében nem utal arra, s
így nem tisztázza, hogy az az alapdeliktum része, avagy minõsítõ
körülmény.



32     BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám

lekmények társtettességben történõ megállapítha-
tóságát, és ennek alátámasztására semmi érdemi,
és tartalmilag a legkevésbé sem meggyõzõ dog-
matikai indokot nem tartalmaz.

A bírói gyakorlat álláspontjával szemben Föld-
vári József is különösen erõteljesen hangsúlyoz-
za azt a nézetet, hogy a társtettességrõl és ugyan-
így a felbujtásról és a bûnsegélyrõl szóló törvé-
nyi rendelkezések kifejezetten szándékosságot
követelnek meg, így a Btk. 15. §-a szerinti ve-
gyes bûnösség az említett elkövetõi alakzatok
megvalósulásához nem elegendõ.40

Földvári álláspontjával szemben Tokaji Géza
szerint a szándékon túlmenõ minõsítõ körülményt
megvalósító eredményekre a Btk. 15. §-a értel-
mében a társtettes részérõl is elegendõ a gondat-
lanságnak kiterjednie.41

A vegyes bûnösségû bûncselekmények a kí-
sérlet szempontjából a hazai joggyakorlat szerint
a gondatlan bûncselekményekkel esnek egy te-
kintet alá, így a kísérlet megállapítását kizártnak
tartják. Ebbõl azonban az a következetlenség
adódik, hogy amennyiben a vegyes bûnösségû
bûncselekmények kísérleti szaka kizárt, akkor
ennek folytán nincsen dogmatikai indoka a
társtettesség alkalmazásának, mivel a kísérleti
szak hiányában – a társtettesség rendeltetésére
figyelemmel – annak konstrukciója fölösleges.42

Ugyanis a társtettesség rendeltetése és létének
indoka az, hogy a közös elkövetésre irányuló
szándékegység alapján az egészért lehessen fe-
lelõsségre vonni azt az elkövetõt is, aki magatar-
tásával csak egy részt valósít meg. Ha kizárt a
kísérlet, úgy az egész bûncselekményért önálló-
an lehet a tettest felelõsségre vonni. Ezzel össze-
függésben még azt lehetne hozzáfûzni, hogy
azon bûncselekményi körnél, ahol a kísérlet fo-
galmilag kizárt, ott és ezen deliktumok tekinteté-
ben a társtettesség megállapítása nem lehetséges.43

7.3. A német büntetõjogban a vegyes bûnös-
ségû bûncselekmények szándékos törvényi mi-
nõsítése megnyitja a büntetendõ részesség elõ-
feltételét is.44 A bûnrészességen belül a felbujtó a
súlyos következményért csak akkor felel, ha a
gondatlanság terhére írható az eredmény tekinte-
tében. A felbujtó cselekménye ezen esetekben az
alapdeliktumra vonatkozóan szándékos felbujtás
és gondatlan egymás melletti tettesség valósul
meg a súlyos eredmény tekintetében. A felbuj-
tásra vonatkozó ezen érv értelem szerint a bûn-

segélyre is irányadó.45 Ez a megoldás a német
Btk. 11. § (2) bekezdésére és a 18. §-ra támasz-
kodik, ami ebben a körben a részességet kifeje-
zetten bevonja.46

A magyar büntetõjogban a szoros értelemben
vett vegyes bûnösségû bûncselekményekhez fû-
zõdõ részesség kérdésében az elméleti szakem-
berek is ellentétes véleményen vannak,47 illetve
a Legfelsõbb Bíróság is az elmúlt idõszakban két
ellentétes tartalmú döntést hozott: BH 1994. 296.
és BH 2000. 186. A BH 1994. 296. szám alatt
közzétett határozat értelmében, ha a szándékon
túli eredményt illetõen a tettest csupán gondat-
lanság terheli, a felbujtó a tettes túllépéséért nem
tartozik büntetõjogi felelõsséggel. Ezért a halált
okozó testi sértés bûntettére való felbujtásban nem
állapítható meg annak a terheltnek a bûnössége,
aki a tetteseket arra bírja rá, hogy a sértettet testi
bántalmazással „kényszervallatásnak” vessék alá,
és a sértett a bántalmazás következtében meghal.

A BH 2000. 186. számú döntés szerint a halált
okozó testi sértés bûntettének a bûnsegéde az, aki
az általa és a tettes által kiprovokált verekedés
folyamatában – a sértett elleni tettlegességgel
egyetértve – egy törött sörösüveg-nyakat azért ad
a tettes kezébe, hogy az az ellenfelével szemben
használja, és a tettes ezzel a tárggyal halálos sé-
rülést okoz a sértettnek. Ezen döntés indokolása
szerint a részesség járulékos jellegébõl az követ-
kezik, hogy a részes cselekményének a jogi mi-
nõsítése a tettes cselekményéhez igazodik, vagyis
a tettes és a részes cselekménye ugyanannak a
törvényi tényállásnak a keretei között minõsül.
Továbbá a fizikai bûnsegéd vádlott nem tanúsí-
tott ugyan tényállásszerû magatartást, de szándék-
és akarat-egységben volt az elsõrendû vádlottal
a sértett bántalmazását illetõen. Végül az indo-
kolás azt az érvet is tartalmazza, hogy a bûnse-
géd a részérõl a verekedés folyamatában történõ
sörösüveg-nyak átadásakor a sérülés okozásának
a felismerésével cselekedett, és az õ tevékeny
közremûködése nélkül a helyrehozhatatlan ered-
mény be sem következhetett volna.

Már a bírósági indokolás kiinduló tétele nem
helytálló. A részesség járulékos jellegébõl ugyanis
az nem következik, hogy a tettes és a részes cse-
lekményének a minõsítése is teljesen azonos le-
gyen. Így az eltérõ minõsítés kihatásaként az is
elõfordulhat, hogy más büntetési tétel vonatko-

40 Földvári József: Magyar büntetõjog Általános rész. 6. átdol-
gozott kiadás, Osiris, Budapest, 2002. 199. p.; Nagy Ferenc: A
magyar büntetõjog általános része. Korona, Budapest, 2004. 299–
300. p.

41 Tokaji Géza: A bûncselekménytan alapjai a magyar büntetõ-
jogban. KJK, Budapest, 1984. 362. p.

42 Vö.: Szomora Zsolt: A tettességrõl. In.: Badó Attila – Bóka
János (szerk.): Tudományos Diákköri Szemle. 2003. SZTE ÁJK
2003. 97–98. p.

43 Vö.: Nagy Ferenc: I. m. 2004. 275. és 298. p.
44 Baumann, J. – Weber, U. – Mitsch, W.: I. m. 124. p.

45 Roxin, Claus: I. m. 2003. 230. p.
46 Jescheck, H. H. – Weigend, Th.: I. m. 1996. 690. p.
47 Az egyik példaként említhetõ Földvári József, aki sze-

rint ahol a bûncselekményi minõsítés feltétele a szándékos-
ság (mint ahogy a részesi alakzatoknál is), ott a
praeterintencionális bûncselekmények nem jöhetnek szá-
mításba. I. m. 2002. 199. p. Ellentétes nézetet képviselt
Tokaji Géza, aki szerint a Btk. 15. §-a az „elkövetõ” kifeje-
zést használja, s ebbõl kétségkívül következik, hogy a ben-
ne foglalt rendelkezés a részesekre is vonatkozik. E szerint a
Btk. 15. §-a teremti meg az egyetlen kivételt azon elv alól,
hogy a részes terhére csak olyan körülmény írható, amelyet
a szándékossága átfogott. I. m. 1984. 367. p.
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zik a tettesre és más a részesre.48 A járulékosság
ismérve viszont kikerülhetetlenül azt a követel-
ményt juttatja kifejezésre, hogy mind a tettesi
alapcselekmény, mind a részesi közremûködés
csak szándékosan követhetõ el. Vagyis a fenti
döntés nincs tekintettel a részesség járulékossá-
gának valódi követelményére és lényegében a
részest önálló elkövetõként kezeli. Az indokolás
további része a szándék- és az akarat-egységre
történõ hivatkozás, amely azonban csak a szán-
dékos testi sértési magatartásra terjedhet ki és nem
a gondatlanul elõidézett halálos eredményre. Az
indokolás utolsó része a régmúlt fõsegédi jogin-
tézményre emlékeztetõ, s témánk szempontjából
nem releváns.

A szoros értelemben vett vegyes bûnösségû
bûncselekményekért való felelõsség megállapí-
tásának lényegi feltétele, hogy az alapdeliktum
tényállásszerû elkövetési magatartása és a minõ-
sítõ eredmény között okozati összefüggés legyen.
Aki nem valósít meg tényállásszerû magatartást,
az nem kapcsolódhat be az eredményhez vezetõ
kauzális folyamatba. A nem tényállásszerû köz-
remûködõ részesek magatartása és a minõsítõ
eredmény között tehát nincs okozati összefüggés,
s már emiatt sem állapítható meg a vegyes bû-
nösségû bûncselekményhez, pontosabban annak
eredményt jelentõ minõsítõ körülményéhez kap-
csolódó részesi közremûködés. Ez a szempont a
magyar büntetõjogi irodalomban és gyakorlatban
csaknem teljességgel elhanyagolt és figyelmen
kívül hagyott.49 Bûnrészesség esetében a tényál-
lás szerinti elkövetési magatartás és a magatartás
eredménye között tehát nem lehet okozatosság,
legfeljebb „quasi beszámítási összefüggést” le-
het említeni, amely azonban csupán a tettesi ma-
gatartás és a részesi cselekmény közötti. Az
persze nem véletlen ezzel kapcsolatban, hogy a
német és az osztrák büntetõjogban az okozati
összefüggés mellett/helyett az objektív beszámí-
tásra is utalnak, annak ismérveit veszik figyelem-
be. Hasonlóképp az osztrák büntetõjogban is a
feltételek egyenértékûségének elméletébõl kiin-
dulva a felelõsség-korlátozás tekintetében az ob-
jektív beszámítás elvei érvényesülnek. A súlyo-
sabb eredmény, a halál e szerint a tettesnek csak
akkor róható a terhére, ha õ mind az okozatossá-
gi, mind a kockázati (beszámítási) összefüggé-
sen belüli közremûködést fejtett ki.50

Megítélésem szerint a szándékos alapcselek-
mény elõtti idõszakban a minõsített gondatlan

eredmény tekintetében bûnrészesség még egyér-
telmûbben nem állapítható meg. Így pl. az általá-
ban egyenes szándékkal eljáró felbujtó felelõs-
sége csupán a szándékos (alap)bûncselekményi
mozzanat határáig terjedhet. Vagyis a gondatlan
bûncselekményre, bûncselekményi mozzanatra a
felbujtás kizártnak tekinthetõ. Egyébként is mi-
lyen alapon lenne – a garanciális szempontok-
nak megfelelõen, illetve a bûnösségi elvvel össze-
egyeztethetõen – állítható és bizonyítható, hogy
a szándékos alapbûncselekmény elõtt megvaló-
sítandó rábírói magatartással a felbujtó elõre lát-
hatta volna azt, hogy a tettes nem csupán a rábírt
szándékos bûncselekményt, hanem ezen felül, de
azzal összefüggésben gondatlanul súlyos ered-
ményt is realizál. Ezen tettesi eredmény okozása
tulajdonképpen a felbujtó szemszögébõl nézve
quasi excessusnak tekinthetõ, amire már a fele-
lõssége nem állapítható meg. Vagyis véleménye-
met az alábbiakban tudom összegezni:

A szokásos érvelés, hogy a Btk. 15. §-a az „el-
követõ” kifejezést használja. Nem tudni, hogy ez
tudatos törvényhozói szándék eredménye-e, de
ebbõl kell kiindulni, vagyis nem csupán a tettes-
re, hanem a részesekre is vonatkozik az említett
törvényi rendelkezés. (A német szabályozás ki-
fejezetten szól az idézett 18. §-ban a tettesrõl és a
részesrõl, míg a lengyel Btk.-ban, illetve az eb-
bõl a szempontból sajátos helyzetû osztrák Btk.-
ban a tettesre vonatkozik a mi 15. §-unknak meg-
felelõ törvényi szabályozás.) Azonban ehhez azt
a – megítélésem szerint nagyon lényeges – ki-
egészítést kell fûzni, hogy a társtettességre és a
részesekre vonatkozóan a Btk. 15. §-a akkor al-
kalmazható, ha az összeegyeztethetõ az egyéb
törvényi feltételekkel, amelyeket tehát a Btk. a
társtettességre, továbbá a felbujtásra és a bûnse-
gélyre elõír. E tekintetben pedig a Btk. 15. §-a és
a társtettességre, illetve a bûnrészességre vonat-
kozó törvényi rendelkezés között nem tételezem
a speciális és a generális szabály viszonyát. Az
említett speciális/generális viszony – megítélésem
szerint – ugyanazon tárgykör, illetve diszpozíció
tekintetében állítható fel, vagyis az ezen követel-
ménynek meg nem felelõen a 15. § eredmény-
felelõsségi, szándékosság-gondatlanság kérdés-
körrõl rendelkezik, míg a 19–21. §§ az elkövetõi
alakzatokról.

A probléma sokoldalúsága és ellentmondásos-
sága miatt nem nagyon lehet esély arra, hogy e
kérdéskörrel kapcsolatban egységes elméleti ál-
láspont alakuljon ki. Különösen igaznak tûnik ez
azért is, mert 2002-ben a Legfelsõbb Bíróságnak
az ilyen tárgyú jogegységi határozat meghoza-
talára való törekvése mind az elméleti, mind a
gyakorlati álláspontok összeegyezhetetlensége
miatt megfeneklett.

48 Nagy Ferenc: I. m. 2004. 301. p.
49 Berkes György legutóbb már észrevette, és azt fogalmazta

meg, hogy a részesi magatartás gyakran még közvetve sem áll
„tárgyi összefüggésben” a sértett halálával. Továbbá kimondatla-
nul utal az objektív beszámítás azon ismérvére, hogy a részesi
magatartás lehet a sértett halálának kockázatát fokozó jellegû.
Berkes György (szerk. és szerzõ): I. m. 2005. 48. p.

50 Kienapfel, D. – Schroll, H. V.:  Grundriss des Strafrechts
Besonderer Teil. Band I. Delikte gegen Personenwerte. 5. Aufl.
Manz, Wien, 2003. 148–149. p.
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8. De lege ferenda észrevételek

A fentiekre is figyelemmel az alábbi összegzõ
észrevételekre jutottam.

Elvileg a vegyes bûnösségû bûncselekmények
fenntartandók, mert a törvényi, a tényállási meg-
határozottság követelményének és a bûnösségi
elvnek megfelelnek. Szükséges azonban a jövõbe-
ni törvényi bûncselekményi korlátozásuk (vagyis,
hogy az ilyen „öszvér-bûncselekmények” száma ne
szaporodjon), továbbá a joggyakorlatban a megszo-
rító értelmezésük és alkalmazásuk. Különösen in-
dokolt a kriminálpolitikai indokoltságot jelzõ bün-
tetési tételkeretek felülvizsgálata, jobb arányosítása
és harmonizálása, hogy az aránytalan, az extrém
jelentõs büntetésszigorítások elkerülhetõk, de leg-
alábbis visszaszoríthatók legyenek, mint ahogy ha-
zai büntetõjogunkban pl. az emberrablás bûntetté-
nél. (Az persze nem tagadható, hogy ez a probléma
a magyarhoz képest jóval élesebben jelentkezik a
német vagy az osztrák büntetõjogban.)

A dogmatikai problémákkal kapcsolatban az
alábbi kérdéseket emelem ki.

– A jelenlegi Btk. 15. §-ának a szövegezése a
korábbi 1961. évi Btk. 18. §-ának tartalmilag,
érdemben, csaknem szószerinti szövegezésével
egybecseng, annak megfelel. A kérdés az, hogy
a jövõben e tekintetben van-e szükség, indok tör-
vényi változtatásra. Úgy gondolom, hogy ez a
törvényi szabály felülvizsgálatra szorul a ponto-
sítása végett, figyelemmel a jelenlegi hazai dog-
matikai problémákra és a bírói gyakorlat nem
egységes döntéseire.

– További kérdés az eredmény törvényi elhe-
lyezésével kapcsolatos, vagyis hogy csak minõsí-
tõ körülmény lehet, avagy lehet olyan egyértel-
mûen vegyes bûnösségû bûncselekmény is, amely
külön, önálló deliktumként szabályozott és a sú-
lyosabb eredmény ebben a sui generis tényállás-
ban fogalmazódik meg, mint pl. a halált okozó testi
sértés bûncselekménye a német Btk.-ban (227. §),
vagy az osztrák Btk.-ban a 86. §. Ez inkább a jö-
võbeni hazai Btk. kodifikációjánál a leendõ külö-
nös résszel összhangba hozandó szempont lehet.

– Újabb kérdés, hogy indokolt-e, célszerû-e
olyan szabályozásnak a törvényi rögzítése, amely
szerint a vegyes bûnösségû bûncselekmény
összességében szándékos deliktumnak tekinten-
dõ, mint ahogy pl. a német Btk. 11. § (2) bekez-
dése rendelkezik. Egy ilyen elõírás törvénybe

foglalása elvileg az egységes büntetõjogi meg-
ítélést és a bírói ítélkezést lenne hivatott szolgál-
ni, de mint a német idevonatkozó joggyakorlat
rövid, vázlatos bemutatása is egyértelmûvé tette,
ezt a célt ezzel a megoldással teljességgel nem
sikerült elérni. Ha az összességében szándékos
minõsítésû ilyen törvényi szabályozás felvételre
kerül hazai büntetõjogunkban az elkövetõ kitétel
fenntartása mellett, az csupán egy kényszermeg-
oldás, amely a klasszikus, a bevált dogmatikai
rendszert feleslegesen zavarja, komplikálja, sõt
szinte felborítja.

– Az is kérdés, hogy a leendõ törvényi szabá-
lyozásban az „elkövetõ” kifejezés maradjon-e,
avagy helyébe a „tettes” kifejezés kerüljön. A ré-
szesség lehetõségével kapcsolatos igen vitatott
elméleti és joggyakorlati problémák kezelésére
is az a viszonylag egyszerû megoldás javasolha-
tó, hogy az „elkövetõ” kifejezés helyett a „tet-
tes” megjelölés kerüljön a Btk. szabályanyagá-
ba. Vagyis a törvény nem tenné lehetõvé a gon-
datlan súlyosabb eredményhez járuló részesi köz-
remûködés megállapíthatóságát, így a részesség
kérdése nem a szándékossági fikcióval oldódna
meg. A jogbiztonságot ez a megoldás ugyanúgy
kielégíti, mint a fenti némethez hasonló szabá-
lyozás, de a dogmatikai rendszert nem borítja fel,
és nem utolsósorban egy igen vitatott kérdést az
elkövetõ javára és nem a terhére dönt el a tör-
vény erejénél fogva.

Végezetül egy további szóba jöhetõ – bár dog-
matikailag nem kifogástalan – szabályozási vari-
áns lehet az, hogy egyrészt a leendõ törvényi ren-
delkezésben az elkövetõ helyett csak a „tettes”
kerül a kódex említett szabályába, és másrészt
emellett a büntetõtörvény kifejezetten kifejezés-
re juttatja azt, hogy a tettes által megvalósított
vegyes bûnösségû deliktum tettese tekintetében
összességében szándékos bûncselekménynek
minõsül. Ezáltal a vegyes bûnösségû deliktumok-
kal összefüggésben a társtettesség – a hazai bírói
gyakorlatnak megfelelõen, mintegy azt a jövõre
nézve legalizálva – megállapítható lenne, azon-
ban a súlyosabban minõsítõ gondatlan eredmény
tekintetében a részesi közremûködés kizáródna
az alkalmazható lehetõségek körébõl; még akkor
is, ha egészen ritka alkalommal meggyõzõen és
dogmatikailag kifogástalanul nem megoldható
jogeset fordulhat elõ, mint ahogy a „sörösüve-
ges” fizikai bûnsegély példában.
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Büntetendõ magatartások

A jogalkotó hazánk számítástechnikai bûnö-
zésrõl szóló Egyezményhez1 (a továbbiakban:
Egyezmény) való csatlakozása után, 2002. ápri-
lis 1-jei hatállyal két büntetõ anyagi jogi tényál-
lás keretében, négy új cselekményt tett bünteten-
dõvé. Ezek:

– a számítástechnikai rendszer jogosulatlan
használata,

– a számítástechnikai rendszer mûködése jo-
gosulatlan akadályozása,

– a számítástechnikai rendszer mûködésének
haszonszerzés végett történõ akadályozása, va-
lamint

– a számítástechnikai rendszer jogosulatlan
használatának elõsegítése.

1. A számítástechnikai rendszerbe a szá-
mítástechnikai rendszer védelmét szolgáló
intézkedés megsértésével vagy kijátszásával
való jogosulatlan belépés vagy a belépési
jogosultság kereteit túllépve illetve azt meg-
sértve bent maradás. [Btk. 300/C. § (1) bek.
– számítástechnikai rendszer jogosulatlan
használatának vétsége]

A számítástechnikai rendszerbe való jogosulat-
lan belépés, a jogosultság kereteit túllépõ bent
maradás büntetõjogi szankcióval sújtását az Egyez-
mény már tartalmazta (2. cikkely). Eszerint a rend-
szerbe való jogellenes belépést („hacking”) önma-
gában is büntetendõvé kell tenni. A  rendszer-fel-
törések, az illegális behatolások elszaporodottsá-
gára és a cselekmény fokozott társadalomra ve-
szélyességére utalva e magatartást az Európai Unió
Tanácsának 2005. évi, az információs rendszerek
elleni támadásokról szóló Kerethatározata2 (a to-
vábbiakban: Kerethatározat) is szankcionálni ren-
deli a tagállamok számára (2. cikkely). A Keretha-
tározat azonban már nem „ragaszkodik” a cselek-
mény büntetendõvé tételéhez: a tagállamokra bíz-
za annak eldöntését, hogy milyen jogterületet hív-

Parti Katalin*

GONDOLATOK A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ADATOK
ÉS RENDSZEREK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

TÉNYÁLLÁSAIRÓL

janak segítségül a felelõsség formájának megha-
tározásához.3 A két dokumentum szabályozása
egységes, amennyiben mindkettõ lehetõséget ad
a felek számára, hogy a cselekmény büntethetõ-
ségét valamely biztonsági intézkedés kijátszásá-
hoz, megsértéséhez kössék. Ez feltételezi vala-
mely biztonsági intézkedés mint objektív büntet-
hetõségi feltétel meglétét. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben nincs biztonsági intézkedés, úgy
vélelmezhetõ, hogy a tulajdonos nem is akarta
különösebben védeni a számítástechnikai rend-
szerben elhelyezett információt, és ilyenkor a
behatolás nem lehet jogellenes. Az objektív bün-
tethetõségi feltétel megadása logikus és szükség-
szerû, hiszen a bûncselekmény csak szándéko-
san követhetõ el, viszont, ha nem világos az ada-
tok védett mivolta, akkor a felhasználótól sem
várható el a jogkövetési célból való távolmara-
dás. Ezt a logikát követi a magyar joggyakorlat
is, amikor csak azokat a cselekményeket bünteti,
ahol a rendszer vagy az adatok bizalmassága va-
lamilyen módon kifejezésre jut.

A hacking – azaz valamely számítástechnikai
rendszerbe való jogosulatlan behatolás – büntet-
hetõségérõl világszerte viták folynak. A kompu-
teres rendszerekbe való jogosulatlan belépés bün-
tetõjogi útra terelésének ellenérvei a magánélet
védelmével és az információ szabadságával
összefüggésben fogalmazhatók meg. A hacking
kriminalizálásának kritikája azonos alapokon
nyugszik az Egyezménnyel kapcsolatban meg-
fogalmazott ellenvéleményekkel. A belsõ jogal-
kotás révén a kormányok – a bûnözés megelõzé-
se, az információbiztonság, a nagy tömegeket
kiszolgáló infrastruktúrák biztonságának és az
állampolgárok adatainak a védelme szellemében
– kiterjesztik ellenõrzési jogosultságukat az
internetre. Ezzel azonban veszélybe kerül az on-
line magánélet és anonimitás, amelyre pedig az
állam minden polgára alkotmányos jogot formál.
Az Európa Tanács, a G8, és az Európai Unió kri-
minalizálási törekvései ellen legalább ugyanannyi
érv szól, mint mellettük.4

* Parti Katalin jogász, az Országos Kriminológiai Intézet tudo-
mányos munkatársa.

 1 Convention on Cybercrime, ET No. 185., Council of Europe.
Magyarországon kihirdette a 2004. évi LXXIX. törvény. Hatá-
lyos 2004. szeptember 15-étõl.

2 Council Framework Decision on attacks against information
system. Council of the European Union, 2005/222/JI Brussels, 17
January, 2005.

3 A Kerethatározat 2. cikkely (1) bekezdése például így fogal-
maz: „Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a valamely információs rendszerhez vagy
annak egy részéhez való szándékos jogosulatlan hozzáférés leg-
alább a jelentõsebb esetekben bûncselekménynek minõsüljön.”

4 L. http://www.privacyinternational.org/issues/cybercrime
(2005. IX. hó)
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A hacking hazai szankcionálása – minden el-
lene szóló érv létjogosultságának elismerése mel-
lett – üdvözlendõ. A rendszerbe való behatolás
önmagában nem jár az adatok megváltoztatásá-
val vagy károkozással, jogosulatlan haszonszer-
zési cél sem kapcsolódik hozzá, nem vonja maga
után a rendszer mûködésének akadályozását. A
materializálódott kárt okozó cselekmények mel-
lett azonban a számítástechnikai rendszer integ-
ritását sértõ cselekmények szankcionálása is szük-
séges – mind a gazdasági élet helyes mûködésé-
hez, mind a fogyasztói jogok és a közérdek vé-
delméhez. Az Egyezmény külön tényállásban
büntetni rendeli a számítástechnikai rendszerbe
való jogosulatlan behatolást, a Kerethatározat
pedig csatlakozik az Egyezmény hacking-szank-
cionáló elõírásához. Magyarországnak, mint a
Tanács tagállamának meg kell feleltetnie jogal-
kotását a Tanács által megfogalmazott elvárások-
nak, így, ha eddig nem tettük volna meg, a Ke-
rethatározat végrehajtására adott határidõn belül
(a hatályba lépéstõl számított két év elteltével,
azaz 2007. március 17-ig, lásd a 12. cikkely) a
hackelést szankcionálandó magatartássá kellene
tenni. A kriminalizálást sürgetik a nemzetközi
dokumentumok, valamint az Unió tagállamainak
büntetõjogi gyakorlata. A büntetõeljárási téren
szükséges nemzetközi együttmûködést minden
esetre akadályoznák a nemzeti jog szignifikáns
különbségei.

A Btk.-ban található, hatályos tényállás tartal-
milag megfelel a nemzetközi elvárásoknak, pon-
tosításra és átalakításra nem szorul. A továbbiak-
ban a jogellenes belépés, illetve a jogosultság ha-
tárait túllépõ bent maradás büntetõjogi, avagy sza-
bálysértési jogi elhelyezésének érveit soroljuk fel.

A hacking-jellegû cselekmények, azaz a kár-
okozási célzat nélküli behatolások viszonylag kis
számmal szerepelnek a statisztikában az adatma-
nipulálási, a mûködés megzavarásával összefüg-
gõ, illetve a károkozási célú elkövetésekkel össze-
hasonlítva. Ez arra enged következtetni, hogy a
hackertámadások száma nem jelentõs, illetve, ha
igen, akkor is latenciában marad. A sértett nem
tesz feljelentést, mivel kára nem keletkezett, ne-
tán a támadást nem is észlelte. A rendszerbe való
puszta behatolással az elkövetõ önmagában nem
okoz kárt, csak ha a behatoláshoz más, további
intenciók és magatartások fûzõdnek, így az ada-
tok megismerése, megszerzése, módosítása, ká-
rosítása, vagy a jogtalan haszonszerzési ill. kár-
okozási célzat. Más kérdés, hogy a rendszer meg-
bízhatóságára szükség van a mûködõképesség-
hez. A felhasználók és üzletfelek személyhez fû-
zõdõ és egyéb, üzleti titoknak minõsülõ adatai-
kat abban bízva bocsátják a szolgáltató rendel-
kezésére, hogy azok a számítástechnikai rendszer-
ben maximális biztonságban lesznek. Amennyi-
ben a felhasználók nem bíznak adataik biztonsá-
gában, más szolgáltatót keresnek fel. Erre azon-

ban nem minden esetben adódik lehetõség, hi-
szen napjainkban egyes nyilvántartások már ki-
zárólag számítástechnikai rendszerben léteznek,
illetve bizonyos kommunikáció már kizárólag
számítástechnikai eszközök útján lehetséges, pél-
dául a távoli pontok felé irányuló internetes ügy-
intézés. Napjaink mindennapos kommunikáció-
jában a számítástechnikai rendszerek mind a kí-
nálati, mind a keresleti oldalon elterjedtek. Az
összekapcsolt számítástechnikai rendszerek azon-
ban sérülékenyebbek is, mivel az egymással való
kommunikációjuk során a mûködést akadályozó
adatok (pl. a vírusok) is átadódnak. A számítás-
technikai adatforgalom tehát önmagában annak
integritását, bizalmasságát sértõ behatolások el-
len is védelemre szorul, de nem feltétlenül a leg-
súlyosabb, büntetõjogi beavatkozás által.

Amennyiben a jogellenes behatolás nem kap-
csolódik össze semmilyen további célzattal – pl.
az adatok megismerésének, manipulálásának, a
rendszer megzavarásának a szándékával (illetõ-
leg eredményével5) –, úgy a magatartás társada-
lomra veszélyessége olyan csekély, ami vélemé-
nyünk szerint nem indokolja a büntetõjogi szank-
cionálást. Javaslatunk szerint megfelelõ vissza-
tartó erõ lenne a számítástechnikai rendszerbe
való jogellenes behatolás szabálysértésként való
szankcionálása. Mivel a jogellenes behatolás a
számítástechnikai rendszer biztonságossága elleni
cselekmény, amely eredményében a rendszer fel-
építésének, biztonsági réseinek a feltérképezésé-
ig, de legfeljebb a rendszerben tárolt adatok meg-
ismeréséig terjed (azonban az azokkal való vissza-
élést, azok jogellenes „kezelését” nem foglalja
magában), így hatékony, arányos és megfelelõen
visszatartó szankció lehet a pénzbírság. Ilyen mó-
don, a 300/C. § (1) bekezdésében szabályozott
tényállás – a magatartás szövegének változatla-
nul hagyásával – átkerülne a szabálysértések közé,
a szabályozás helyének megfelelõ szankciókkal.
A tényállás így is találkozna a magatartás szank-
cionálására felhívó nemzetközi elvárással (Keret-
határozat), és arányos szankcióval lenne fenye-
getett. A szankció éppen az alacsonyabb társa-
dalmi veszélyességû normák közötti szabályozás-
ból adódóan felelne meg a hatékony szankcio-
nálási kritériumnak, tekintve, hogy kis súlyú bün-
tetõjogi tényállás nagy súlyú szabálysértésként
képezõdik le. A büntetendõséget a csekély társa-
dalmi veszélyesség mellett nem indokolja az ese-
tek kis száma és elenyészõ gyakorisága sem. To-
vábbi adalék, hogy a cselekményt jellemzõen fi-
atalkorúak, illetve fiatal felnõttek követik el, akik-
nél az életkor, valamint büntetlenség6 is enyhítõ
körülmény a magatartás értékelésénél. A hacking

5 Lehetséges, hogy a szándék hiányára csak az eredmény hiá-
nya enged következtetni a büntetõeljárás során.

6 A kutatások szerint a legtöbb hacker fiatalkorú (15–17 éves),
nincs tisztában cselekménye valódi jelentõségével, továbbá az
ún. szenvedélybûnözõk csoportjába tartozik. A rendszerfeltörõk
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szabálysértésként való felfogása hatékonyabb és
nagyobb visszatartó erejû szankciót biztosítana.

Amennyiben a magyar jogalkotó ragaszkodik
a hacking büntetõjogi üldözéséhez, úgy a tény-
állásnak a büntetõjogi kódex rendszerében való
jelenlegi elhelyezését kell felülvizsgálni. A köz-
biztonság elleni bûncselekmények címében ma-
teriális tényállások kaptak helyet, amilyen példá-
ul a közérdekû üzem mûködésének megzavará-
sa, vagy a közveszélyokozás. A hacking nem te-
kinthetõ a számítástechnikai rendszer mûködése
befolyásolásának, megzavarásának, hiszen azon
túl, hogy jogellenes behatolás történt, a rendszer
semmiben nem szenvedett hiányt, az ott tárolt
adatokat nem manipulálták, annak mûködése ren-
deltetésszerû maradt, és továbbra is képes a fel-
használók kiszolgálására. (Az adatok megisme-
rése ehelyütt büntetlen következmény marad, hi-
szen mint olyan, együtt jár a rendszerbe való be-
lépéssel, másrészt viszont nem bizonyítható az
adatok tényleges megismerése, ha az elkövetõ
netán tagad, de ez már eljárási, bizonyítási kér-
dés.) A rendszerbe való jogellenes belépés veszé-
lyeztetõ tényállásként fogható föl, ha a rendszer-
beli károkozás, a mûködés akadályozása, illetve
az adatok manipulálásának az esélye megterem-
tõdött, azonban konkrét, gazdasági értelemben
vett  veszteség nem következett be. A cselekmény
a jogosult tudta és engedélye nélküli behatolás-
ban merül ki. Ennyiben leginkább a magánlak-
sértés tényállásához hasonlítható, azzal a különb-
séggel, hogy a számítástechnikai rendszerben
nemcsak a tulajdonos, illetve a belépésre jogo-
sult körei sérülnek, de megvan az esélye a fel-
használók, így a közérdek sérelmének is: a fel-
használók személyével kapcsolatba hozható ada-
tok megtalálhatók a rendszerben, továbbá a fo-
gyasztók, illetve az állampolgárok fogyasztói és
alkotmányos jogaikkal élve, nem tudják használni
a szolgáltatást a jogosulatlan belépés következ-
tében elõállt mûködésbeli deficit folytán. A nagy
felhasználói tömegeket kiszolgáló számítástech-
nikai rendszerek, amelyek más rendszerekkel is
összekapcsolódnak, ilyen módon még több fel-
használó csatlakozását biztosítják, önmagukban
is védelmet kell élvezzenek, hiszen az általuk
nyújtott szolgáltatás a mindennapos munkavég-
zés, az életvitelszerû tevékenység részévé vált.7

A tényállás ezzel a logikával a közbiztonság elleni
bûncselekmények címében kerülne elhelyezésre.

Amennyiben a cselekmény szabályozása a
közrend elleni bûncselekmények fejezetében, és
kisebb súlyú szankcióval fenyegetve kerül mó-
dosításra, szükségszerû alternatív klauzula meg-
jelölése. Az alternatív tényállás csak akkor álla-
pítható meg, amennyiben a jogi tárgy sérelme más
különös részi tényállás kimerítésével nem való-
sul meg. Az alternatíva-kritérium tehát azt sugallja,
hogy a cselekmény jogi tárgya a számítógépes
rendszerek legtágabb értelemben vett biztonsá-
ga, integritása. A „ha más bûncselekmény nem
valósul meg” alternatíva arra enged következtet-
ni, hogy a számítástechnikai rendszerbe való be-
lépéssel az elkövetõ olyan bûncselekményeket is
megvalósíthat, amelyek a Btk.-ban már szabályo-
zást nyertek – tipikusan magánlaksértés, magán-
titok megsértése, levéltitok megsértése, közérde-
kû üzem mûködésének megzavarása vagy köz-
veszélyokozás. Amennyiben ezen, számítástech-
nikai rendszerbe való belépés útján is megvaló-
sítható bûncselekmények valamely tényállási
elem híján mégsem lennének megállapíthatók, a
Btk. az alternációval akkor is lehetõséget adna a
cselekmény szankcionálására. Ugyanezen logi-
kával alkalmazandó a hacking szabálysértésként
való megfogalmazása esetén a „ha súlyosabb sza-
bálysértés, vagy bûncselekmény nem valósul
meg” kitétel.

Amennyiben a jogalkotó a hacking büntetõjo-
gi szabályozásánál marad, abban az esetben is
szükséges a magatartáshoz fûzõdõ büntetõjogi
szankciók átgondolása. A jelenlegi tényállás sze-
rint a hacking vétség, s ilyenként egy évig tartó
szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ. Amennyiben nem
szabálysértésként kerül megfogalmazásra, akkor
is szükséges a cselekményhez fûzõdõ szankci-
óknak a cselekmény csekély társadalmi veszé-
lyességéhez és csekély számához igazodó leszál-
lítása. A tanulmány írója a közérdekû munkát, a
pénzbüntetést és a foglalkozástól eltiltást a cse-

az élet egyéb, „nem virtuális” területén nem tanúsítanak deviáns
magatartást – hacsak alacsony szocializációs képességüket, beil-
leszkedési zavaraikat nem tekintjük annak – , így (más) bûncse-
lekmény elkövetése sem jellemzõ körükben. Hackerszociológiai
kutatásokért l. http://www.antionline.com/hacker-profiling/
(2005. VIII. hó); http://www.networkworld.com/research/2004/
0301hackersmeeces.html (2005. VIII. hó); vagy az Információs
Társadalom és Trendkutató Központ honlapját: http://www.ittk.hu
(2005. VIII. hó)

7 Az „Elender-per” néven elhíresült büntetõeljárásban (2003)
az elkövetõk DoS-támadást indítottak az Elender internet-szol-
gáltató cég szervere ellen, valamint feltörték a cég honlapját és
megváltoztatták annak tartalmát. A támadások következtében a

6 folytatása

szervert le kellett választani és annak újraindításáig az ügyfelek leve-
lezését tartalmazó POP3 szolgáltatás, a web szolgáltatás, illetve az
FTP szolgáltatás – amely lehetõvé tette, hogy a felhasználó állomá-
nyokat helyezhessen el a szerveren – szünetelt, ami mintegy 35 000
felhasználót érintett. Az elkövetõk komoly üzleti és erkölcsi kárt
okoztak, megsértették az ügyfelek egyébként bizalmas adatait. A
támadások miatt ugyancsak feljelentéssel élõk magánindítványuk-
ban elõadták, hogy a honlap elérhetetlensége következtében lassabb
és költségesebb internet-kapcsolatra kellett áttérniük, ami megnehe-
zítette a munkavégzést, továbbá az elektronikus ügyintézés lehetet-
lenné válása miatt megszakadt az ügyfelekkel fenntartott kapcsolat.
A bíróság azzal a ténnyel támasztotta alá az Elender internet-szolgál-
tató cég mint sértett közérdekû üzem-mivoltát, hogy az Elender
országos szolgáltató volt, az internet-szolgáltatók piacán 25%-os ré-
szesedéssel. Tevékenysége mindenki számára elérhetõ volt, és az
általa nyújtott szolgáltatás a mindennapi élet nélkülözhetetlen eszkö-
zévé vált, ezért közcélú adatátviteli szolgáltatásnak minõsült (az Elender
internet-hozzáférést biztosított kapcsolt, ISDN, bérelt vonalon és
kábeltévé hálózaton, valamint a hozzáférésen keresztül e-mail szol-
gáltatást is biztosított).

7 folytatása
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lekmény vétségként való szabályozása esetén is
megfelelõen visszatartó és arányos szankciónak
tartja, egyebek mellett tekintettel az elkövetõk
alacsony életkorára és arra, hogy egyéb bûncse-
lekmények elõfordulási gyakorisága a rendszer
mûködését akadályozó, illetõleg az adatmanipu-
lációval járó cselekmények elszaporodottságához
képest elenyészõ. Amennyiben a tanulmány a
jogalkalmazási javaslatokra is kiterjedne, szük-
ségesnek tartanánk a jogalkalmazó figyelmét
felhívni, a tényállásban nevesített szankciók mel-
lett a foglalkozástól eltiltás kiszabására is. A szá-
mítástechnikai rendszerek kezelésének az alapja a
bizalom, a kezelõ megbízhatósága, annak vélel-
me, hogy a rendszerben található adatokkal nem
fog visszaélni. Prevenciós szempontból lényeges
a számítógépes rendszerek elleni magatartást ta-
núsító elkövetõ olyan tevékenység gyakorlásától
való eltiltása, amely a rendszerbiztonságra épül
(ilyen például valamely számítógépes adatbázis-
ba való belépéssel járó, az ott lévõ adatok kezelé-
sében álló munkavégzés). A foglalkozástól eltiltás
nemcsak a professzionálisan gyakorolt, számítás-
technikai rendszerrel kapcsolatos tevékenységre,
hanem a számítógépes rendszerek kezelésére irá-
nyuló képesítés megszerzésére is vonatkozna.

2. A számítástechnikai rendszerben tárolt,
feldolgozott, kezelt vagy továbbított adat jo-
gosulatlan megváltoztatása, törlése vagy hoz-
záférhetetlenné tétele [300/C. § (2) bek. a)
pont] és a számítástechnikai rendszer mûkö-
désének jogosulatlan akadályozása. [300/C. §
(2) bek. b) pont] [A miniszteri indokolásban Btk.
300/C. § (2) bek. a)–b) pont együttesen: számí-
tástechnikai rendszer mûködése jogosulatlan
akadályozásának vétsége.]

Bár a törvény miniszteri indokolása az adatok
jogellenes megváltoztatását, törlését, hozzáférhe-
tetlenné tételét és a mûködés akadályozását kö-
zös elnevezéssel illeti (a számítástechnikai rend-
szer mûködésének akadályozása), a tanulmány
az adatokkal végzett jogellenes tevékenységre
(adatmanipulálás) és a mûködés-akadályozásra
irányuló magatartást külön tárgyalja. Ennek oka,
hogy a törvény fogalmazásából következõen a
két cselekmény egymástól függetlenül is megva-
lósítható. Erre utal az, hogy a bekezdésben sza-
bályozott a) és b) pont részben azonos magatar-
tásokat (adatok megváltoztatása, törlése), részben
pedig egymással átfedésben, illetve halmaz- és-
rész-viszonyban lévõ magatartásokat (egyéb mû-
velet végzése és hozzáférhetetlenné tétel) neve-
sít. Az egymástól független megvalósíthatóságra
utal a tényállás szövegének szerkesztése (egymás
utáni, de külön pontokba szedett szöveg), vala-
mint a tényállások külön-külön, egymástól füg-
getlenül lehetséges kimeríthetõsége (az adatma-
nipuláció véghezvihetõ a rendszer mûködésének

akadályozása nélkül – ahogyan például a rend-
szerbe történõ behatolás is). A külön pontbeli el-
helyezésbõl azonban levezethetõ a jogalkotónak
az az elképzelése is, mely szerint nemcsak azokat
a cselekményeket kell szankcionálni, amelyek már
a rendszer mûködésére is kihatással vannak, de –
a számítástechnikai adatbázisok megbízhatóságá-
nak és sérthetetlenségének védelmére tekintettel –
magát az adatok jogellenes megváltoztatását, illet-
ve az adatokkal végzett egyéb jogellenes tevékeny-
séget (az adatok jogellenes kezelését) is. A mi-
niszteri indokolás nemcsak a 300/C. § (2) bekez-
dés külön pontjait, hanem ugyanígy a (3) bekezdés
külön pontjaiban meghatározott magatartásokat is
azonos elnevezéssel illeti. A tanulmány nem követi
a miniszteri indokolás logikáját, így, a megfelelõ
helyen külön elkövetési magatartásként tárgyalja a
(3) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott cse-
lekményeket is.

A 300/C. § (2) bek. a) pontjában szabályozott
cselekményt nevezzük az egyszerûség kedvéért
adatmanipulációnak. Az adatmanipulációt az
Egyezmény és a Kerethatározat is szankcionálni
rendeli.8 A hazai jogalkotó a számítástechnikai
rendszerben kezelt adatok megváltoztatását, tör-
lését, hozzáférhetetlenné tételét rendelte büntet-
ni, amely magatartások gyakorlatilag teljesen le-
fedik az adatokkal végezhetõ kezelési cselekmé-
nyek sorát, kiegészítésük nem szükséges.

Hasonló megállapítás tehetõ a 300/C. § (2) bek.
b) pontjában szabályozott mûködést akadályozó
magatartás tekintetében is. A 300/C. § (2) bek. b)
pont, azaz a rendszer mûködésének (adatmanipu-
lációval történõ) akadályozása esetében a Btk. az
adatmanipuláció néhány esetét felsorolja (adat be-
vitele, továbbítása, megváltoztatása, törlése) azon-
ban tartalmaz egy generális szabályt is, amely gya-
korlatilag minden, az adatmanipulációval kapcso-
latos magatartást – amely egyszersmind jogosulat-
lanul akadályozza a számítástechnikai rendszer
mûködését – büntetni rendel (egyéb mûvelet vég-
zése). Az Egyezménybeli, valamint a Kerethatáro-
zatbeli elkövetési magatartások – a két dokumen-
tumban a magatartások sora ehelyütt is egyezik –
megfelelnek a Btk.-ban nevesített magatartásoknak.

A törvény a számítástechnikai rendszerbe való
adatbevitelt önmagában nem rendeli büntetni, ki-
véve, ha az adatbevitel a számítástechnikai rend-
szer mûködését akadályozza is [300/C. § (2) bek.
b) pont], illetve ha az adatbevitelt – amely esetleg a
számítástechnikai rendszer mûködését is akadályoz-
za – jogtalan haszonszerzés végett végzik és ez a
mûvelet egyben kárt is okoz [300/C. § (3) bek. a)
és b) pont].

Az adatbevitelnek a 300/C. § (2) bek. a) pontjá-
ban felsorolt elkövetési magatartások közül való
kihagyása úgy értelmezendõ, hogy a jogalkotó a
számítástechnikai rendszerbe való jogosulatlan

8 Egyezmény 4. cikkely és Kerethatározat 4. cikkely.
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adatbevitelt önmagában nem tekinti szankcioná-
landó magatartásnak, csak ha ez további, nem kí-
vánt következményekhez vezet – ti. ha a rendszer
mûködését akadályozza –, vagy ha az adat bevi-
võjét jogtalan haszonszerzési szándék vezeti és e
magatartása nyomán egyben kár is keletkezik. A
gyakorlatban azonban egy számítástechnikai rend-
szerben vezetett nyilvántartásba való puszta adat-
bevitel anélkül is keletkeztethet kárt (ha nem is
összegszerûen kifejezhetõ formában), hogy azt
haszonszerzési célzattal tennék (például egy ban-
ki nyilvántartásban az ügyfelek adatainak adatbe-
vitellel történõ módosítása, ily módon „meghami-
sítása”), illetve hogy az adatbevitel önmagában
akadályozná a számítástechnikai rendszer mûkö-
dését. A törvény jelenlegi megfogalmazása mel-
lett szól, hogy az Egyezmény és a Kerethatározat
a számítástechnikai adatok megsértésénél szintén
nem nevesíti az adatbevitellel történõ „megsértést”.
A jelenlegi megfogalmazás ellen, egyben az adat-
bevitellel történõ adatmanipuláció külön nevesí-
tése mellett szól, hogy a 300/C. § (2) bek. a) pont-
ja csak a számítástechnikai rendszerben már meg-
lévõ adatokra vonatkozó magatartásformákat ne-
vesíti: („[…] számítástechnikai rendszerben tárolt,
feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot jogo-
sulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetet-
lenné tesz […]”, amelyek azonban, szó szerinti ér-
telmezésben nem ölelik fel a számítástechnikai
rendszerbe való jogosulatlan adatbevitelt. Az újabb
magatartás nevesítésének igényét alátámasztja az
is, hogy a kiterjedt és egymással összekapcsolt,
banki, üzleti, államigazgatási nyilvántartásokban
nemcsak a tárolt adatok módosításával stb. lehet
kárt okozni, hanem valamely adat jogosulatlan be-
vitelével is, amely nem minõsül a rendszerben tá-
rolt adatok módosításaként, hogyha az adatmani-
puláció abban áll, hogy a rendszerbe új, addig nem
ismert felhasználóra/fogyasztóra/állampolgárra/
ügyfélre/munkahelyi egységre vonatkozó adato-
kat visznek be. Végül, az adatbevitellel történõ
adatsértés nevesítése mellett szól a 300/C. § (3)
bek. b) pontjában meghatározott, jogtalan haszon-
szerzési céllal és károkozással véghezvitt adatsér-
tés szövege is, amely az adatok bevitelének ma-
gatartását külön nevesíti, tekintve, hogy a törvény-
alkotó nem nevesítette volna külön – a többi mel-
lett – az adatbevitel magatartását is, ha az a tör-
vény értelmezésében megfelelne a rendszerben
tárolt, továbbított stb. adatok módosításának. Az
Egyezmény és a Kerethatározat az adatok meg-
sértése magatartásánál ugyan szintén csak a – már
meglévõ – adatokra vonatkozó cselekményeket
említi,9 azonban a mûködés megzavarására irá-
nyuló magatartások között10 már a „rendszer mû-
ködésének számítástechnikai adatok bevitelével
[…] való […] akadályozását” is említi. Hazánk-

9 Egyezmény 4. cikkely és Kerethatározat 4. cikkely
10 Egyezmény 5. cikkely és Kerethatározat 3. cikkely

ban a törvényalkotó az adatmanipulációt és a
rendszer mûködését akadályozó magatartásokat
jóllehet, külön pontban, de azonos bekezdésben
tárgyalja, ami logikai összefüggést teremt ugyan
a két cselekmény között, azonban a két pontban
leírt magatartás külön is megvalósítható, így a b)
pontban nevesített magatartások (köztük az adat
bevitele) nem kiegészítik az a) pontban leírtakat,
hanem amellett, önállóan megvalósíthatók. Az
adatbevitellel történõ manipuláció nevesítése te-
hát, a (2) bek. a) pontjában is indokolt.

3. Jogtalan haszonszerzési célzattal a szá-
mítástechnikai rendszerben adat manipulá-
lása és ezzel kár okozása [300/C. § (3) bek.
a) pont]; jogtalan haszonszerzési célzattal
adat manipulálása és ezzel a számítástech-
nikai rendszer mûködésének akadályozása,
károkozással. [300/C. § (3) bek. b) pont]
[Btk. 300/C. § (3) bek. a)–b) – számítás-
technikai rendszer mûködésének haszon-
szerzés végett történõ akadályozása]

A miniszteri indokolás „a számítástechnikai
rendszer mûködésének haszonszerzés végett tör-
ténõ akadályozása” c. egységes elnevezéssel illeti
a 300/C. § (3) bek. a) és b) pontját. A tanulmány –
hasonlóan a 300/C. § (2) bekezdésével kapcsolat-
ban követett gyakorlathoz – a két pontba foglalt
magatartást külön megvalósíthatóként értékeli.

A csalással csak elnevezésében rokon tényállás
(miniszteri indokolásbeli) elnevezése az Egyez-
ménybõl ered, amely büntetni rendeli ezt a maga-
tartást. Az Egyezmény tartalmazza a bûncselek-
mény megfelelõjét „számítógépes (vagy számító-
géppel kapcsolatos) csalás” elnevezéssel,11 azon-
ban a Kerethatározat nem említi a büntetendõ ma-
gatartások között.

A tényállás a jogtalan haszonszerzési célzattal és
a károkozási eredménnyel egészíti ki a 300/C. § (2)
bekezdésében szabályozott elkövetési magatartáso-
kat, ezzel tulajdonképpen az elõzõ bekezdés minõ-
sített esete lesz. Szabályozása megfelel az Egyez-
ménynek, és alkalmas a joggyakorlatban elõfordu-
ló magatartások besorolására, a 300/C. § további
bekezdéseivel együtt (minõsített esetek) pedig ha-
tékony, arányos és kellõen elrettentõ büntetéssel
fenyegetésére is. A tényállás szövegének módosí-
tása, kiegészítése nem szükséges.

4. A 300/C. § elkövetése céljából számí-
tástechnikai program, jelszó, belépési kód
vagy belépést lehetõvé tevõ adat készítése,
megszerzése, forgalomba hozatala, az az-
zal való kereskedés vagy annak hozzáférhe-
tõvé tétele [Btk. 300/E. § (1) – számítástech-
nikai rendszer jogosulatlan használata elõ-
segítésének vétsége]; valamint: a 300/C. §

11 Egyezmény 8. cikkely
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elkövetése céljából a számítástechnikai prog-
ram, jelszó, belépési kód vagy belépést lehe-
tõvé tevõ adat készítésére vonatkozó ismere-
tek rendelkezésre bocsátása. [300/E. § (2)
bek. – számítástechnikai rendszer jogosulat-
lan használata elõsegítésének bûntette]

A Btk. 300/E. §-ában szabályozott tényállás a
számítástechnikai rendszer jogosulatlan haszná-
latának elõsegítése, s mint ilyen, a 300/C. §
prekurzora. Az Egyezmény tartalmazza ezt a tény-
állást az „eszközökkel való visszaélés” címszó
alatt.12 Lényeges különbség az Egyezmény és a
Btk. szabályozása között a jogellenes belépést
lehetõvé tevõ program, jelszó stb. megszerzésé-
nek büntethetõségi kérdése. Az Egyezmény szi-
gorúbb szabályozást tartalmaz abban a tekintet-
ben, hogy az elõállítást, az értékesítést, az ország-
ba behozatalt vagy a hozzáférhetõvé tételt bün-
tetni rendeli. A megszerzés magatartását ezzel
szemben büntetlenül hagyja, amennyiben a prog-
ram, jelszó stb. úgy került a delikvens birtokába,
hogy a felhasználási célzatot nem lehet bizonyíta-
ni. A 300/E. § minden, belépést stb. lehetõvé tevõ
program, adat stb. készítését, megszerzését, és for-
galomba hozatalát (kereskedelmét, hozzáférhetõ-
vé tételét) csak abban az esetben rendeli büntetni,
hogyha ahhoz bizonyíthatóan a 300/C. § szerinti
bûncselekmények valamelyikének elkövetése kap-
csolódik.

A számítástechnikai eszközökkel való vissza-
élés tényállást a legtöbb uniós tagállam büntetõ-
jogi kódexe nem tartalmazza (így például a né-
met, a francia, a lengyel és a svéd büntetõkódex
sem), annak ellenére, hogy a tényállásban neve-
sített magatartás besorolására semmilyen meglé-
võ bûncselekményi tényállás nem alkalmas ma-
radéktalanul. Bár a cselekmény a számítástech-
nikai rendszer megsértésének elõkészületi maga-
tartásaként értékelhetõ, azonban, a külön tényál-
lásban való szabályozás lehetõvé teszi a cselek-
mény önálló értékelését, ezáltal súlyosabb bün-
tetési tétellel fenyegetését, aminek következtében
– minden remény szerint – nagyobb lesz a vissza-
tartó ereje.

 A 300/E. § tényállása nem szorul változtatás-
ra, mi több, más európai ország jogalkotásával
való összehasonlításban is megállja a helyét.

Szankciórendszer

Hazánkban a számítástechnikai rendszerbe
való jogosulatlan behatolás vagy az adatok jogo-
sulatlan megismerése (ill. az adatokhoz való jo-
gosulatlan hozzáférés) alapesetben egy évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ. [300/C. § (1)
bek.] Ha azonban az elkövetõ manipulálja (törli,

12 Egyezmény 6. cikkely

megváltoztatja, hozzáférhetetlenné teszi) az ada-
tokat, illetve a rendszer mûködését ezzel jogosu-
latlanul akadályozza, akkor a büntetési tétel két
évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû mun-
ka vagy pénzbüntetés lesz. [300/C. § (2) bek.]
Amennyiben a rendszer mûködésének akadályo-
zása jogtalan haszonszerzési célzattal és károko-
zással társul, – a Kerethatározat elõírásainak meg-
felelõen – a Btk. három évig terjedõ szabad-
ságvesztés-büntetéssel fenyeget. [300/C. § (3)
bek.] A büntetési tétel tovább emelkedik az oko-
zott kár nagyságától függõen: egytõl öt, kettõtõl
nyolc, és öttõl tíz évig. [300/C. § (4) bek.] Mind-
ezek alapján megállapítható, hogy a hazai bünte-
tõjogi tényállások szankciórendszerükben is meg-
felelnek a Kerethatározatban megfogalmazott el-
várásoknak.

A nemzetközi joggyakorlat azt mutatja, hogy a
hackelés, azaz valamely weboldal feltörése, vala-
mely számítástechnikai rendszerbe való illegális
behatolás (illetve ott bent maradás) általában csak
pénzbüntetés kiszabását vonja maga után. A sza-
badságvesztés-büntetés kiszabását minden esetben
az elkövetés extrém körülménye indokolta, így
például a honlap-fetöréshez kapcsolódó, informá-
ció-kiszivárogtatásra irányuló zsarolás vagy „vé-
delmi pénz” követelése, a szoftverfeltöréssel a
gyártóknak okozott tetemes (bár egzakt számok-
ban nem mérhetõ) jövedelemki-esés, a nagy össze-
gû jogtalan haszonszerzés, vagy a nemzetközi
hálózatban, bûnszövetségben való elkövetés.

A számítástechnikai rendszer megsértésével
összefüggõ (például hacking-jellegû), kis súlyú
magatartások nagy súlyú szankcióval fenyegeté-
se nem indokolt, és nem is arányos. Számos eu-
rópai ország (Németország, Svédország, Lengyel-
ország, Oroszország, Szlovénia, Ukrajna) nem
bünteti a rendszerbe való jogosulatlan behatolást.
Csak a számítástechnikai rendszer megsértésén,
azaz a behatoláson túlmutató, szándékos károko-
zó, adatmanipuláló, mûködést akadályozó, az
adattitok illetve üzleti titok megsértésével kapcso-
latos cselekményekhez fûznek súlyosabb szank-
ciókat, jellemzõen pénzbüntetést, javító-nevelõ
munkát vagy szabadságelvonást.13 Amennyiben
a hacking továbbra is büntetendõ magatartás lesz
a hazai jog szerint, akkor is célszerû a büntetések
sorából a szabadságvesztést kivenni és legsúlyo-
sabb esetben is pénzbüntetéssel (szabálysértés
esetén pénzbírsággal) fenyegetni a cselekményt.

13 A német Btk. a számítógépes csalást, az adattorzítást és az
adatfeldolgozás megzavarását pénzbüntetéssel és szabadságelvo-
nással; a svéd Btk. az adattitok megszegését és a számítógépes
csalást szabadságvesztéssel; az orosz és az ukrán Btk. a rendszer
mûködésének megzavarását és a vírusírást / vírusterjesztést pénz-
büntetéssel, javító-nevelõ munkával vagy szabadságvesztéssel; a
lengyel Btk. a közérdekû üzem megzavarásához hasonló rend-
szerellenes magatartást, a különleges jelentõségû (honvédelmi,
közlekedési, államigazgatási stb.) adat manipulálását és a számí-
tógépes csalást szabadságvesztéssel; a szlovén Btk. az adatmani-
pulációt és az adatok üzleti tevékenységi körben való megsértését
szabadságvesztés-büntetéssel fenyegeti.



BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám  41

Amellett, hogy a Kerethatározat csak a rend-
szerbe való jogellenes belépés súlyosabb eseteit
rendeli büntetni, a hacking magatartása hazánk-
ban nem olyan mértékben szaporodott el, hogy
ez megalapozná büntetõjogi értékelését, illetõleg
büntetõjogi értékelés esetén a szabadságelvonás-
sal való fenyegetést. A hacking körébe tartozó
magatartások változatlan, büntetõjogi értékelése
során is figyelemmel kell lenni, azonban a cse-
lekményt elkövetõ szakmai felelõsségére, amely
az elõzõ, súlyosabb cselekményekhez hasonló-
an, megalapozhatja – egyéb szankciók mellett –
a foglalkozástól eltiltás mellékbüntetésének kisza-
bását.14

Rendszerbeli elhelyezkedés

A törvényalkotó azzal, hogy a puszta illegális
behatolást is büntetni rendeli (a bûncselekmény
megvalósításához nem szükséges a rendszerben
tárolt adatok megismerése), elsõdlegesen a szá-
mítástechnikai rendszerek integritását, és ezzel
összefüggésben a számítástechnikai rendszer gaz-
dasági hasznosíthatóságát védi. Az egyéni fel-
használók kimaradnak a védettségi körbõl, mint-
hogy általában nem tartanak fenn számítástech-
nikai adatbázist. Ettõl függetlenül elképzelhetõ,
hogy a jogosulatlan behatolás valamely egyéni
felhasználónál keletkeztet kárt (például a tulaj-
donában lévõ szerver által üzemeltetett weblap
feltörésével), azonban a tömeges támadások még-
sem az egyéni fogyasztókat, hanem a nagyválla-
latokat és a multinacionális cégeket, valamint a
jogosulatlan haszonszerzéssel kecsegtetõ banki
adatbázisokat érintik. Ennél fogva a 300/C. § –
mint a számítástechnikai csalás speciális esete –
és a 300/E. § – mint a számítástechnikai csalás
prekurzora – elhelyezése a gazdasági bûncselek-
mények fejezetében indokolt. A számítástechni-
kai rendszer és adatok elleni bûncselekmény és
prekurzorát büntetõ tényállása a gazdálkodás
rendjét, ezzel összefüggésben pedig – a fejezet
egyéb tényállásai mellett – a fogyasztók közös-
ségének tisztességes, megbízható és kiszámítha-
tó szolgáltatáshoz való jogát hivatott védeni. A

14 A tanulmány tárgyát képezõ cselekmények egy részéhez –
nevezetesen a rendszerbe való jogellenes behatoláshoz, az adatok
megsértéséhez, a rendszer mûködésének akadályozásához és a
rendszerfeltörést lehetõvé tevõ számítástechnikai program készí-
téséhez – magas fokú számítástechnikai mûveltség szükséges.
Általában csak azok rendelkeznek ilyen ismeretekkel, akiknek
munkaköri kötelezettsége tudásuk fejlesztése, vagy épp szaktu-
dásuk indokolta számítástechnikai rendszerrel kapcsolatos mun-
kakörben való elhelyezésüket. Amennyiben e tanulmányban meg-
fogalmazott javaslatok a jogalkalmazói gyakorlatra is kiterjedné-
nek, megfontolandónak tartanánk a számítástechnikai rendszer
és adat-ellenes tényállások szankcióinak a foglalkozástól eltiltás
mellékbüntetéssel való kiegészítését. A számítástechnikai bûncse-
lekmények esetében a foglalkozástól eltiltás valamely számítás-
technikai rendszerrel összefüggõ felelõsségvállalásban álló tevé-
kenység rendszeres, haszonszerzési célú gyakorlásától való eltil-
tást jelent. A foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés szükséges és a
pénzbüntetést megfelelõen kiegészítõ prevenciós eszköz lehet a
számítástechnikai rendszert és adatait sértõ tényállások esetében.

tényállás a gazdasági rend rendeltetésszerû mû-
ködését veszélyeztetõ bûncselekmények sorába
is illeszkedik, tekintve, hogy a számítástechnikai
rendszerben tárolt adatok manipulálása összekap-
csolt, egymás között átjárható, intelligens adat-
bázisok esetén olyan mértékû kárt keletkeztethet,
amely nemzetgazdasági szinten is éreztetheti ha-
tását.

A számítástechnikai rendszerrel kapcsolatos
tényállások rendszertani elhelyezésének megvál-
toztatása mégis indokolt lehet, tekintve, hogy
nemcsak a gazdasági élet, hanem az információs
önrendelkezési jog és a közérdek védelmére is
szükség van. A számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bûncselekmény keretében szabályo-
zott jogellenes behatolás bûncselekménye a vé-
dett jogtárgy tekintetében a közrend elleni bûn-
cselekmények fejezetébe éppúgy illeszkedhet,
mint a gazdasági bûncselekmények közé – attól
függõen, hogy a felhasználók folyamatos és meg-
bízható szolgáltatáshoz való jogát sérti, vagy pe-
dig a gazdasági folyamatok rendeltetésszerû mû-
ködését akadályozza a cselekmény. Az informa-
tikai rendszerekben tárolt, feldolgozott stb. ada-
tok sértetlenségéhez mint az információs önren-
delkezéshez fûzõdõ érdek pedig éppúgy illesz-
kedhet a személy elleni bûncselekmények feje-
zetébe, ahogyan valamely személyhez kapcso-
lódó és a személy azonosítását lehetõvé tevõ,
magánjellegû adatok jogosulatlan megismerése,
illetve az ilyen adatbázisba való jogellenes beha-
tolás beleillik a magánlaksértés, a magántitok
megsértése, a visszaélés személyes adattal, vagy
a levéltitok megsértése és a magántitok jogosu-
latlan megismerése bûncselekmények sorába.

Ha megvizsgáljuk a Btk.-ba 2002. április 1-jét
követõen, tehát a számítástechnikai bûncselek-
mények hatályba lépése után bekerült tényállá-
sokat, tetten érhetõ a jogalkotónak a számítástech-
nikai rendszereket és adatokat sértõ bûncselek-
mények elhelyezésével kapcsolatos bizonytalan-
sága. Így, a terrorcselekmény tényállásában,
amely 2003. március 1-jétõl hatályos, a jogalko-
tó a közveszélyt okozó (illetve a személy elleni
erõszakos vagy fegyverrel kapcsolatos) bûncse-
lekmények között említi a számítástechnikai rend-
szer és adatok elleni bûncselekményt is, mint –
az egyéb szükséges tényállási elemek megléte
esetén – terrorcselekményként aposztrofálható
magatartást. Emellett, a 300/C. § hatályba lépése
elõtti elkövetésekre vonatkozó bírói gyakorlat
sem a gazdasági, hanem inkább a közrend elleni
bûncselekmények között keresett megfelelõ tény-
állásokat a számítástechnikai rendszer megzava-
rásában álló magatartások minõsítésére. Az
internet-szolgáltató szervere ellen elektronikus
úton indított támadást (lásd az idézett „Elender-
pert”) a bíróság a 300/C. § hatályba lépése elõtt
közérdekû üzem mûködése megzavarásának mi-
nõsítette, amennyiben a sértett internet-szolgál-
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tató a távközlési üzemekre vonatkozó ágazati jog-
szabály (az eljárás idején már nem hatályos 1992.
évi LXXII. törvény, azaz a távközlési törvény)
alapján kapta mûködési engedélyét és ennek
megfelelõ közcélú adatátviteli szolgáltatást vég-
zett. A sértett által végzett internet-szolgáltatást
az eljárás idején hatályos ágazati jogszabály (a
hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény) pedig
már külön nevesítve is a távközlési szolgáltatá-
sok közé sorolta.15

A számítástechnikai rendszerek megsértésével
kapcsolatos magatartások gazdasági bûncselekmé-
nyek fejezetében való elhelyezése tehát, csak rész-
ben helytálló. A számítástechnikai bûncselekmé-
nyek által védett érdek- és értékkör jóval széle-
sebb a gazdasági bûncselekményekénél. A tény-
állások által védett érdekek kifejezõdése nem len-
ne teljes sem a jelenlegi fejezetben hagyással, sem
a közrend elleni, sem pedig a személy elleni bûn-
cselekmények fejezetében történõ elhelyezéssel.
Ennél fogva javasoljuk a 300/C. § és a 300/E. §-
okban szabályozott tényállásoknak – és a 300/F. §
pontban lévõ értelmezõ rendelkezésnek – a gaz-
dasági bûncselekmények Vegyes rendelkezései
közé való áthelyezését. A hivatkozott cím alatt a
Btk. az Európai Közösségek normáit sértõ bûn-
cselekményeket szabályozza (jelenleg egyetlen
tényállásban, az Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértésében). A  számítástechnikai
rendszerek védelmének a Vegyes rendelkezések
viszonylag „semleges” területén való elhelyezé-
sével a jogalkotó kifejezésre juttathatja abbéli szán-
dékát, hogy a számítástechnikai rendszerek és a
benne lévõ adatok védelmét nem kívánja a gazda-
sági folyamatok védelmére korlátozni. Ily módon,
a számítástechnikai rendszerbe behatolással össze-
függõ tényállások nemcsak a nemzetgazdasági
érdekek, de a fogyasztók személyes érdekeinek a
védelmével, valamint a közérdek sérelmével kap-
csolatos magatartások pönalizálására is alkalma-
sak lesznek.

A számítástechnikai rendszerbe való jogosu-
latlan behatolás (és a jogosultság kereteinek meg-
sértésével vagy túllépésével való bent maradás)
Büntetõ Törvénykönyvben való elhelyezésénél a
közérdek védelme az irányadó. Mivel a cselek-
mény nem okoz kárt, illetve semmilyen más jog-
ellenes szándékot nem tételez fel, annak elhelye-

15 Más kérdés, hogy a másodfokú bíróság késõbb aztán mégis
felmentette a vádlottakat, mert indokolása szerint a Btk. szövege, a
tényállásban felsorolt közérdekû üzemek tekintetében (is)
megszorítólag értelmezendõ. Mivel a Btk. közérdekû üzem-fogal-
ma – amelyet a jogalkalmazó taxatív felsorolásként értelmezett –
nem tartalmazta külön az internet-szolgáltatót, így a cselekmény
semmiféle, az elkövetés idején hatályos tényállás keretében nem
volt értékelhetõ. Az internet-szolgáltató a jogalkalmazó szerint nem
tekinthetõ távközlési üzemnek, csupán távközlési szolgáltatást nyújtó
gazdálkodó szervezetnek. A jogalkalmazó éppen az idõközben, az
eljárás alatt hatályba lépett új tényállás (300/C. §) létjogosultságá-
val indokolta felmentõ ítéletét, mondván: a jogalkotó nem látta
volna szükségét új tényállás alkotásának, hogyha a hasonló cselek-
mények a közérdekû üzem meglévõ tényállása keretében is érté-
kelhetõk lettek volna.

zése nem a gazdasági bûncselekmények között,
hanem a közrend elleni bûncselekmények sorá-
ban célszerû. A tanulmány készítõje ugyanakkor
állást foglalt a cselekmény büntetendõsége ellen
is (ld. korábban).16

Az értelmezõ rendelkezés

A 300/C. § és 300/E. §-okkal összefüggésben
a számítástechnikai rendszer fogalmát a 300/F. §
(3) bekezdése határozza meg. A törvényalkotó át-
vette az Egyezmény által meghatározott definíci-
ót. A definíció ennél fogva megfelel az európai
elvárásoknak, továbbá szükséges a 300/C. § és a
300/E. §-ban megfogalmazott tényállások egy-
séges értelmezéséhez.

Álláspontom szerint azonban a 300/F. § (3) bek.
mint értelmezõ rendelkezés kiegészítésre szorul.

Az Egyezmény és Kerethatározat tartalmazza
a számítástechnikai adat fogalmát, amely a hazai
jogszabályokban nem jelenik meg kifejezetten.
Az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások va-
lamint az információs társadalommal összefüg-
gõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) ugyan
meghatározta az „információ” elektronikus ke-
reskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogal-
mát, azonban ez mégsem fedi teljes mértékben a
számítástechnikai adat-meghatározást. A számí-
tástechnikai adat tágabb halmaz, amennyiben
magában foglal minden olyan tényt, információt
vagy fogalmat, amely számítástechnikai feldol-
gozásra alkalmas (tehát nemcsak a kereskedelmi
céllal továbbított adatot, tényt), ideértve azt az
adatot is, amely a valamely funkciónak a számí-
tástechnikai rendszer általi végrehajtását biztosítja
(azaz, magának a számítástechnikai rendszernek
a mûködését teszi lehetõvé). (Számítástechnikai
adat-fogalom az Egyezményben és a Kerethatá-
rozatban).17

A számítástechnikai bûncselekmények eseté-
ben az adat büntetõjogi értelmezéséhez a Btk.
dolog-fogalmát hívhatjuk segítségül, azonban a
Btk.-ban a dolog-fogalom nem a gazdasági bûn-
cselekményekkel összefüggésben, hanem a va-
gyon elleni bûncselekmények értelmezõ rendel-
kezései között kerül meghatározásra (333. §).
Eszerint „dolog: a villamos- és a gazdaságilag

16 A számítástechnikai rendszerbe való jogellenes behatolás
szabálysértésként való megfogalmazása esetén a tényállás elhe-
lyezése nem jogalkotási, hanem inkább jogtechnikai, jogszabály-
szerkesztési kérdés. Tekintve, hogy a szabálysértésként értékelen-
dõ magatartások tényállását nem kizárólag az egyes szabálysérté-
sekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény tartalmazza, a javaslatban
megfogalmazott tényállás a szabálysértési kódexben, vagy vala-
mely ágazati jogszabályban is inkorporálható. Mindazonáltal a
rendszerbeli elhelyezésre figyelemmel a számítástechnikai rend-
szerbe való jogellenes behatolás – a védett jogtárgybeli egyezést
tekintve – leginkább a közrend elleni szabálysértések közé illesz-
kedik.

17 Egyezmény 1. cikkely b) pont és Kerethatározat 1. cikkely
b) pont.
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hasznosítható más energia is, úgyszintén a va-
gyoni jogosultságot megtestesítõ olyan okirat,
dematerializált értékpapír is, amely a benne ta-
núsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti
rendelkezést önmagában – illetve a demateria-
lizált formában kibocsátott értékpapír esetében az
értékpapírszámla jogosultjának – biztosítja”. Igaz,
a dolog-meghatározásba tág értelmezésben bele-
illeszkedne a (számítástechnikai) adatok fogalma
– mint a számítógéppel összefüggõ, vagyoni ér-
tékkel bíró javak, e javak azonban leginkább a
„vagyoni jogosultságot megtestesítõ okirat”-nak
felelhetnének meg, amely18 megint csak szûkebb
az adaténál. De dolog-fogalom a számítástechni-
kai tényállások vagyon elleni bûncselekmények
fejezetében való elhelyezése esetén sem lenne
alkalmas a számítástechnikai adat fogalmának
meghatározására. Bár a dolog-fogalom 2005.
szeptember 1-jei hatállyal a gazdasági bûncselek-
mények fejezetében is megjelent,19 ez azonban
gyakorlatilag a vagyon elleni bûncselekmények
dolog-fogalmának néhány pénzügyi bûncselek-
ményre (303–303/A. §) való kiterjesztésével
egyenlõ, és ilyen módon nem lenne alkalmas a
számítástechnikai adat fogalmának felölelésére.
Az adat leginkább a polgári jogi dolog-fogalom-
ból vezethetõ le, és ilyenként a dematerializált
értékpapírral, a szellemi alkotásokkal vagy a tár-
sasági üzletrésszel rokonítható, speciális dolog.
A Btk. tehát, nem mondja ki a számítástechnikai
adat egzakt, önálló védettségét.

Kérdés, hogy szükséges-e a számítástechnikai
adat fogalmának Btk.-beli meghatározása, avagy
a jogalkalmazás elégedjen meg a polgári jogi
dolog-fogalomból levezethetõ értelmezéssel. A
számítástechnikai rendszerben megjelenõ adat a
védett jogi tárgyak új kategóriája, amelynek le-
foglalására, átvizsgálására, és kezelésére külön
büntetõeljárási rendelkezések vonatkoznak.20 A
számítástechnikai adatokkal összefüggõ nyomo-
zási cselekmények elvégzésére vonatkozó külön
büntetõeljárási szabályok megalkotására azért volt
szükség, mert az adat sok tekintetben nem úgy
viselkedik, mint a dolog-fogalomban felsorolt
javak. Míg a dolog sérelme a (jogosulatlan)  hasz-
nosítással, elvétellel, elhasználással, felhasználás-
sal történik, addig az adat sérelme már a megis-
meréssel bekövetkezhet (rendszerbe való jogo-
sulatlan behatolás), anélkül, hogy azt bármilyen
módon állagában megsértenék, megsemmisítenék

18 Be. 116. §
19 Értelmezõ rendelkezés 303/C. §, Beiktatta a 2005. évi XCI.

törvény 20. §-a.
20 Be. 158/A. § Számítástechnikai rendszer útján rögzített ada-

tok megõrzésére kötelezés; 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt-
tes rendelet a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok
kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és meg-
semmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásá-
ról 67. §; 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet a pénzügy-
minisztérium irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomo-
zásának részletes szabályairól és a nyomozati cselekmények jegy-
zõkönyv helyett más módon történõ rögzítésérõl 88. §

vagy megváltoztatnák. A számítástechnikai adat-
nak speciális természetébõl és abból adódóan,
hogy a számítástechnikai adat megsértésének bi-
zonyítékait saját közege, a számítástechnikai
rendszer tárolja, az adattal, mint bizonyítási esz-
közzel nem a „dologgal” azonos módon kell el-
járni a büntetõeljárás során. Példának okáért a
számítástechnikai (rendszerben tárolt) adatot tech-
nikailag nem lehetséges „lefoglalni” – hiszen ez-
zel még nem vonnánk ki a jogosult birtokából és
rendelkezése alól –, hanem a rendszer-üzemelte-
tõtõl (szolgáltatótól) lehet hiteles másolatban, ere-
detben megkérni. A számítástechnikai adatok le-
foglalásának azért nincs jelentõsége (és értelme),
mert azok a hagyományos értelemben vett „le-
foglalással” nem kerülnek ki a jogosult (például
a szolgáltató) birtokából, kivéve, ha magát az
adatot rögzítõ adathordozót (például a szervert)
foglalják le. Az adat lefoglalását azért kell idézõ-
jelben említeni, mert a klasszikus értelemben nem
lefoglalható bizonyítási eszközrõl van szó. A ha-
gyományos értelemben csak az adat fizikai hor-
dozója (papír, floppy, CD-ROM, winchester stb.)
foglalható le.

A számítástechnikai adat fogalmának megha-
tározásának feladatát elvégezheti a büntetõbíró-
sági gyakorlat, ahogyan a bírói gyakorlat töltött
meg tartalommal és jelentéssel számos, a Btk.-
ban nem szereplõ fogalmat. Így például, a bírói
gyakorlat a védekezésre képtelenség fogalmát a
személy elleni bûncselekmények fejezetében, az
élet, a testi épség és az egészség elleni bûncse-
lekmények körében határozta meg, amit aztán a
házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs
elleni bûncselekmények fejezetében, a nemi er-
kölcs elleni bûncselekmények címében szabályo-
zott tényállások tekintetében is alkalmaz. A bírói
gyakorlat általi meghatározás mellett szól a gyors
és nagyarányú technikai fejlõdés, amely szüksé-
gessé teszi a fogalom kellõen általános, absztrakt
meghatározását ahhoz, hogy az idõközben, a
technikai fejlõdés által életre hívott, egyéb for-
mában megjelenõ adatok is ugyanúgy védettek
legyenek. Ugyanakkor, a számítástechnikai adat
fogalmának törvényi meghatározása mellett szól
a Btk. jelenlegi felépítése, amely a bûncselekmé-
nyek értelmezéséhez fogalmi meghatározásokat
is ad. Végül, a büntetõjogi fogalmi meghatáro-
zás mellett szól az is, hogy a Btk. alkalmazási
feltételeit szabályozó törvény (azaz a Be.) a szá-
mítástechnikai adattal kapcsolatban külön kény-
szerintézkedést nevesít, amellyel kifejezetten egy-
értelmûvé teszi a számítástechnikai adat (megje-
lenésbeli) másságát és kezelhetõségének speciá-
lis szabályait.21

21 A nyomozó hatóság a gyakorlatban alig alkalmazza a számí-
tástechnikai rendszer útján rögzített adat megõrzésére kötelezést,
ehelyett az adatot „lefoglalják”, legyen szó távközlési, hírközlési,
elektronikus rendszerben tárolt vagy egyéb olyan adatról, ame-
lyet a szolgáltató a nyomozó hatóság megkeresésére rendelkezés-
re bocsát.



44     BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B  2005. 2. szám

22 Az elsõ, hacking-tevékenységre reagáló ítéletben (az idé-
zett, „Elender-perként” elhíresült büntetõeljárásban) a bíróság
ágazati szabályt hívott segítségül a Btk. tényállásának értelmezé-
sére (ti. annak eldöntésére, hogy az internet-szolgáltató távközlé-
si üzemnek minõsül-e). Bár az ágazati jogszabály a távközlési
szolgáltatások közé sorolta az internet-szolgáltatást, a bíróság mégis
megszorítólag értelmezte a Btk. közérdekû üzem-fogalmát. In-
dokolása szerint amennyiben a jogalkotó az internet-szolgáltatót
is közérdekû üzemnek tekintette volna, úgy szerepeltette volna a
taxációban. A törvényhozó szándéka a közérdekû üzem megfo-
galmazásakor még nem terjedt (a technikai fejlettségnek a kora-
beli fokán nem terjedhetett) ki az internet-szolgáltatóra. A bíróság
szerint pedig a megváltozott viszonyokra tekintettel a jogalkotói
szándék nem értelmezhetõ kiterjesztõen, a megváltozott jogvi-
szonyokat mindenképpen jogi szabályozással kell követni.

Az Ekt. „információ”-fogalma – mint azt ko-
rábban említettük – szûkebb a számítástechnikai
adat fogalmánál. Azonban, még ha valamely ága-
zati törvény tartalmazná is a számítástechnikai
adat-fogalmat, annak értelmezéséhez csak ezen
törvények joggyakorlatát hívhatnánk segítségül.
Az ágazati törvények büntetõjogi területen való
alkalmazása pedig nem lenne mentes a különbö-
zõ jogértelmezési gyakorlatokból eredõ problé-

máktól, mint amilyen az elsõ „hacker-ítélet” volt
2003-ban.22 A számítástechnikai adat fogalmának
a Btk. fogalmi rendszerébe való beültetése vilá-
gosabb, egyértelmûbb helyzetet teremtene a jog-
alkalmazásban – mind nyomozási, mind ügyész-
ségi és bírósági szakban. A számítástechnikai adat
fogalmának Btk.-beli megjelenítése így, nemcsak
dogmatikailag, de technikailag is megalapozott
és szükséges.
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