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A beismerő vallomás a bizonyításban központi szere-
pet tölt be. A középkorban a beismerő vallomást a „bi-
zonyítékok királynőjének” tekintették, amelyhez az 
esetek legnagyobb részében nem mindig a legtörvé-
nyesebb módszerrel jutottak, és amelynek legismer-
tebb módszerei annak idején az inkvizíció keretében 
alkalmazott különböző kínzások voltak.

A kínvallatás a felvilágosodás gondolkodóinak ha-
tására megszűnt, majd a XIX. század elejétől kontinen-
sünkön a kínvallatást felváltotta a kihallgatás intézmé-
nye, melyben a gyanúsítottat törvényes vallomás téte-
lére már nem kényszerítették, de fenntartották a val-
lomástételi kötelezettségét, s ezt gyakran botozással, 
sötétzárkával, éheztetéssel kényszerítették ki. Köny-
nyen belátható, hogy a terhelt védekezési jogának ha-
tárai a legálisan alkalmazható kényszervallatás eltör-
lésével valójában alig bővültek, hiszen a vallomás meg-
tagadása, vagy a hazugnak tartott vallomás miatt al-
kalmazott szankciók kegyetlenségükben alig marad-
tak el a tortúra mögött, s ezek az „engedetlenségi bün-
tetések” lényegében ugyancsak a beismerő vallomás 
kicsikarását célozták.1 A büntetőjogi felfogás és a ter-
heltet védő garanciák rendszere azóta sokat fejlődött, 
a kényszervallatás bűncselekménnyé vált, a vallomás 
jogtalan kikényszerítése azonban ma is létező jelen-
ség, módszerei pedig változatosak.

Hatályos büntetőjogunkban a kényszervallatásnak 
számos elkövetési magatartása lehetséges. A szerző-
páros egyik tagja e témában védte meg PhD-disszer-
tációját. A kényszervallatás módszerei közé nem csu-

*  Ügyész-ügyvéd szerzőpárosként azért is döntöttünk a közös tanulmány 
megírása mellett, hogy az ügyészi és védői szemléletmód ötvözése hozzáse-
gítsen minket egy megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb és objektívebb vé-
lemény kialakításához, ami ebben a témakörben a büntetőeljárási jogban talán 
az egyik legjobban determinált a szerző gyakorlati hivatása és beosztása által.

1  TóTh Mihály: A terhelt védekezési szabadságának tartalma a magyar 
büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozásra. Jogász Szövetségi Ér-
tekezések, Budapest, 1982. 13. o

pán a fizikai erőszak alkalmazása – pofozás, ütlegelés, 
rugdosás, gumibottal vagy más eszközzel történő bán-
talmazás stb. – tartozik, hanem a fenyegetés, illetve a 
„más hasonló módszer” is.2

A letartóztatás és vallomásbefolyásolás összefüggé-
sében három stádiumot érdemes elkülöníteni. Az első 
rendkívül egyszerű megítélésű. Az, amikor az amúgy 
indokolatlan letartóztatás kilátásba helyezésével kí-
vánják rábírni a terheltet a beismerő vallomás megté-
telére. Álláspontunk ebben egyértelmű: a terhelt 
letartóztásba helyezéssel történő fenyegetése – letar-
tóztatási okok hiányában – kényszervallatás bűncse-
lekményének minősül.

A másik két stádium már bővebb kifejtést igényel. 
Ezekben az esetekben a letartóztatásra formálisan van 
törvényes lehetőség, de a kényszerintézkedés elren-
delésére tett indítványnak, az abban hivatalosan leír-
takhoz képest valójában más a tartalmi indoka. Az 
egyik eset, amikor a letartóztatást annak a reményé-
ben kezdeményezik, illetve rendelik el, hogy a bör-
tönkörülmények megtapasztalása esetében a terhelt, 
a sokk hatására, a gyors szabadulás reményében meg-
teszi a beismerő vallomását. A másik, amikor ugyan-
ezen okból indokolatlanul hosszú ideig tartják fenn a 
legsúlyosabb kényszerintézkedést abban a remény-
ben, hogy a fogságban töltött hosszú hónapok vagy 
akár évek megtörik a terheltet.

Meg kell jegyezni, hogy az indokolatlanul hosszú le-
tartóztatást több más szempont is motiválhatja. Érde-
mes megemlíteni talán a két leggyakoribbat. Az egyik, 
hogy a nyomozó hatóságok – nem bízva a bíróságban – 
maguk kívánnak „előrehozott ítéletet” hozni és bünte-
tésként tekintenek a letartóztatásra. Bármi is lesz ké-

2  Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől 
a konszenzusig PhD-értekezés https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/
pea/23228/bakonyi-maria-phd-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y Letöl-
tés ideje: 2020. január 10.

Dr. Bakonyi Mária PhD –  
Dr. haBil. BáránDy GerGely PhD*

 
A letartóztatás mint a 

vallomás befolyásolásának 
meg nem engedett módszere
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sőbb az ítélet, a terhelt már megbűnhődött. Másrészt, 
ezzel kívánják – sajnos sokszor sikerrel – orientálni a 
bírói döntést. Hiszen a bírák hosszú letartóztatásban 
töltött idő után, nehezebben hoznak felmentő ítéletet, 
vagy szabnak ki alternatív szankciót. Ráadásul, ha a ki-
szabott szabadságvesztés-büntetés tartama olyan, hogy 
a terheltnek – beszámítva a kedvezményeket is – a le-
tartóztatásban töltött időn túl nem kell bevonulnia a 
büntetésvégrehajtási intézetbe, az ítéletet a vádlott és 
védője praktikus megfontolásból sok esetben még tu-
domásul is veszik. Ennek kiküszöbölésére volna hiva-
tott a nyomozási bírói érdemi kontroll. E két utóbbi 
szempont, melyet mindenképpen szükségesnek tartot-
tunk megemlíteni, túlmutat tanulmányunk témáján, 
ezért ezekről bővebben nem értekezünk.

Visszatérve; e körben a letartóztatás a XX–XXI. szá-
zadi problémái nem mai keletűek. A beismerő vallo-
mást a korábbi századokban is megkíséreltek ezeken 
a módokon megszerezni. Az első magyar büntető tör-
vénykönyv szellemi atyja, Csemegi Károly világosan 
látta, hogy a kínvallatás eltörlésével a tortúra külön-
féle szelídített változatai fejlődtek ki, amelyek ellen 
határozottan fel kell lépni.

Ezzel kapcsolatban a következőket írja: 
„…a fogásos kérdések, a biztatások, a vádlott fo-

lyamatos zaklatásai, egyrészről a kilátásba helyezett 
enyhébb elbánás és a kegyelmes ítélet, másrészről a 
nélkülözések, a vizsgálati fogság beláthatatlan ideig 
tartó kiterjesztése és súlyosbítása, elvonása minden 
lehetőségnek, hogy a vádlott övéivel érintkezzék, a 
vizsgáló által megengedett hazugságok, tehát a köz-
vetlen mechanikai kínzáson kívül a tortúra minden 
más nemének és fajának felhasználása azon szeren-
csétlen ember ellenében akit a sors védtelenül és min-
den oltalom nélkül az inquisitio titkos mesterségei-
nek martalékául dobott: ezek voltak a vizsgálat esz-
közei…”3, és valljuk be, azóta ez nem sokat változott.

Csemegi Károly fentebb idézett kínvallatással kap-
csolatos megállapításaihoz kívánkozik Kozma Sándor 
Főügyészi utasítás valamennyi ügyészség számára 
1880. augusztus 17. címmel4 kiadott utasítása, ame-
lyet azért adott ki, mert „a sajtó valamint egyesek ré-
széről többszörös panasz merült fel amiatt, hogy a 
vádlottak ok nélkül vettettnek vizsgálati fogságra”. 
Az utasítás egyik része szerint: „Vizsgálati fogság leg-
többször két okból rendeltetik el. Az indokok egyike 
a megszökésnek, a másik a vizsgálat meghiúsításá-
nak vélelme. Mindkettő jelentkezik komoly alakban, 
hogy azokkal a személyes szabadság ideiglenes fel-
függesztését indokolni tudjuk […] Rejtélyes, bonyolult 
és nagyobb fontosságú esetekben, melyekben csak a 
gyorsan, közvetlenül felfogott vallomások nyomán 
lehet várni eredményt, a gyanúsítottat szintén le le-

3  TóTh Mihály: Csemegi Károly és a magyar büntető eljárásjog fejlődése. 
In: Tóth Mihály (szerk.) Büntető eljárásjogi Olvasókönyv, Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2003. 31. o.

4  Fayer László idézi: A magyar bűnvádi eljárás mai érvényében. Budapest, 
1899. 135–138. o. In: Tóth Mihály (szerk.) Büntető eljárásjogi Olvasókönyv, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 261–264. o.

het tartóztatni, nehogy meghiúsíttassék a vizsgálat. 
De ezzel a joggal óvatosan kell élni, mert ezen cég 
alatt jelentkezik a legtöbb visszaélés. A vádlottat nem 
szabad letartóztatni, csak azért, mert azt a vizsgá-
lóbíró vagy az ügyész kényelme úgy kívánja. A vizs-
gálati fogság nem rendelhető el csak azon remény-
ben, hogy a hiányzó adatok majd a vizsgálat alatt 
valahogy kipótoltathatnak […].”

E két idézetből világosan kitűnik, hogy a tortúra 
megtiltása után a büntetőeljárás alatti vizsgálati fog-
ság hamar vált a beismerő vallomás kikényszerítésé-
nek módszerévé. És sajnos e jelenségtől még napjaink-
ban sem tudunk szabadulni. 

1.  1.  
A letartóztatás fogalma  A letartóztatás fogalma  
és elrendelésének okaiés elrendelésének okai

A letartóztatás a terhelt személyi szabadságát érinti, 
azt korlátozza. A letartóztatás a legerősebb beavatko-
zás a terhelt személyi szabadságába a bíróság ügydöntő 
határozatának meghozatalát megelőzően, melynek 
során az ártatlanság vélelmének szem előtt tartásával 
törekedni kell arra, hogy a letartóztatás ne váljék elő-
rehozott büntetéssé.5

A letartóztatás elrendelése és meghosszabbítása 
mérlegelés kérdése: a bíró dönti el a rendelkezésre 
álló bizonyítékok alapján, valóban fennáll-e a letartóz-
tatás általános, illetve különös okai közül akár egy is, 
hogy az elrendelés/meghosszabbítás indokoltsága 
megalapozott legyen.

A kérdés tehát az, hogy a gyanúsított személyi szabad-
ságtól való megfosztása mennyire indokolt egy büntető-
ügyben. De legfőképpen, hogy vajon valóban a törvény-
ben meghatározott okokból indítványozzák és rendelik-e 
el vagy annak valódi oka – ahogy fentebb írtuk – a nyo-
másgyakorlás annak érdekében, hogy a szabadságától 
megfosztott/szabadságában korlátozott gyanúsítottat 
beismerő vallomás megtételére vegyék rá?

Herke Csongor írja, hogy a törvényes letartóztatási 
okok mellett léteznek ún. apokrif letartóztatási okok 
is, amelyek a döntéshozó bírót befolyásolhatják a le-
tartóztatás elrendelésekor. Azonban ezekre a határo-
zatot alapozni nem lehet (mivel ezek az okok a tör-
vényben nem szerepelnek).6

Amikor a letartóztatás elrendelésére vagy kezdemé-
nyezésére valójában ilyen okból kerül sor, a formális 
indokolás általában a törvényben szereplő különös 
okok közül a terhelt várható magatartásán alapuló va-
lamely okot vagy okokat tünteti fel. Ezért elemzésünk-
ben alapvetően mi is ezekre szorítkozunk.

5  FanToly Zsanett: A kényszerintézkedések (X.Fejezet), In: Cséka Ervin-
Fantoly Zsanett – Károlyi Judit – Lőrinczy György – Vida Mihály: A bün-
tetőeljárási jog alapvonalai, Második, átdolgozott kiadás, Bába Kiadó, Sze-
ged, 2006. 293. o.

6  herke Csongor (2002.a): Az előzetes letartóztatás elrendelése a terhelt 
várható magatartása alapján, Jogtudományi Közlöny, 2002/1. 13–14. o.
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Emellett röviden kitérünk arra, hogy mi a gyakor-

lata e körben az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a 
továbbiakban: EJEB vagy Bíróság), amely több dönté-
sében is vizsgálta a letartóztatás okait, azoknak a ha-
zai bíróságok általi indokolását, és vont le belőlük kö-
vetkeztetéseket.

A büntetőeljárásban a letartóztatás személyi szabad-
ságot érintő kényszerintézkedés,7 amelynek elrende-
lésekor, illetve végrehajtása során – s ezt ki kell hang-
súlyozni – a magyar büntetőeljárás szabályai szerint 
arra kell törekedni, hogy annak alkalmazása az érin-
tett alapvető jogainak a korlátozását csak a legszüksé-
gesebb mértékben és ideig eredményezze.8

A letartóztatást megelőzően a terhelt őrizetben van, 
melynek időtartama a magyar szabályozás szerint legfel-
jebb 72 óra lehet. Az őrizet a terhelt, illetve a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható sze-
mély személyi szabadságának átmeneti elvonása. 

A letartóztatás elrendelésének okai három pontban 
foglalhatók össze, melyek további két csoportra vá-
laszthatók szét a jelenleg hatályos büntetőeljárási tör-
vény szerint.9 Így a letartóztatás elrendelhető:

• a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében,
• a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsítá-

sának megakadályozása érdekében, valamint 
• a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása ér-

dekében.
A fentiekben meghatározott okokon belül a terhelt 

már „tanúsított” magartartásához köthetőek a Be.  
276. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja esetében 
megszökött, szökést kísérelt meg, illetve a hatóság10 
elől elrejtőzött, b) pontjának ba) alpontja esetében 
a  terhelt a bizonyítás meghiúsítása érdekében a bün-
tetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfé-
lemlített, jogellenesen befolyásolt, vagy tárgyi bizo-
nyítási eszközt11 megsemmisített, meghamisított vagy 
elrejtett, c) pontjának ca) alpontja esetében a gya nú-
sí totti kihallgatását követően az eljárás tárgyát ké-
pező bűncselekményt folytatta, vagy a gyanúsítotti 
kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadság-
vesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény mi-
att gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen alpontokra 
hivatkozva a letartóztatás bíróság általi elrendelése 
elvileg nem vet(het) fel kérdéseket, hiszen a bíróság-
nak a letartóztatás tárgyában hozott döntésében a ter-
helt „befejezett” magatartását értékeli, és ezt döntésé-
ben indokolja.

Viszont a többi különös ok előtt a törvényhozó a 
„megalapozottan feltehető” kitételt helyezte el a mon-
dat elején.12 A megalapozott feltevés lényegében egy-

7  Be. 272. § (1) bekezdés a) pont.
8  Be. 271. § (1) bekezdés.
9  Be. 262. § (2) bekezdés.
10  Nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság. 
11  Vagy elektronikus adatot, illetve vagyonelkobzás alá eső dolgot.
12 A büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, 

elrejtőzne terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen a büntetőeljárás-
ban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, 
tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot vagy vagyonelkobzás alá eső 
dolgot megsemmisítene, meghamisítana vagy elrejtene, illetve a megkísérelt 

fajta jövőbeli cselekményekre, körülményekre vonat-
kozó gyanú. A jövőre vonatkozó feltevéseket eseten-
ként kétségtelenül nehézkes adatokkal alátámasztani, 
s éppen ez az oka, hogy az ilyen feltevéseken alapuló 
letartóztatási hivatkozásokat sokan megkérdőjelezik. 
Ezekre a letartóztatási okokra is igaz azonban, hogy 
csak tényekből levont következtetésekkel lehet hivat-
kozni. A hivatkozás természetesen csupán egy feltevés 
marad, azonban követelmény erre a feltevésre, hogy 
az megalapozott legyen. A különös letartóztatási oko-
kat az ügyészi indítványnak tényekkel kell alátámasz-
tani és természetesen az ügyészi indítványból ki kel-
lene, hogy tűnjön, melyik az az érv, amely ezt a letar-
tóztatási okot támasztja alá.13 Ezen okok meglétét a 
letartóztatás elrendelésekor, fenntartásakor, illetve 
meghosszabbításakor különösen vizsgálnia kell a bí-
róságnak.

Mielőtt a törvényes okok elemzésére térnénk, kicsit 
formabontó módon a törvényben nem szabályozott 
okok elemzésével kezdjük.

2.  2.  
Apokrif letartóztatási okokApokrif letartóztatási okok

A német szakirodalom14 apokrif letartózatási okoknak 
nevezi azokat a büntetőeljárási törvény által nem sza-
bályozott okokat, amelyek a bíróságot a letartóztatás-
ról való döntés meghozatala során befolyásolják, és 
akarva-akaratlan hatnak az érvelési láncra. Figyelem-
mel arra, hogy ezek az okok nem szerepelnek a bün-
tetőeljárási törvényben, az ezekre alapított letartózta-
tás törvénytelen.

Apokrif oknak számít a beismerés kicsikarása, a ter-
helt pszichikai befolyásolása, a végrehajtás veszélye, a 
letartóztatás előrehozott büntetésként való alkalmazása, 
az eljárás megkönnyítése, a terhelt rendelkezésre állásá-
nak biztosítása, a nyilvánosság megnyugtatása, nevelési 
célzat, és a letartóztatás kötelező alkalmazása.15 

E tanulmány megírásának oka elsősorban az, hogy 
felhívja a figyelmet arra a megváltoztatandó jelenségre, 
hogy a terhelt pszichikai befolyásolásának – beismerő 
vallomása megszerzésének – egyik eszköze a letartóz-
tatásba helyezés (lehet) –, ha sor kerül rá, ha nem. Így 
az apokrif okok elemzésekor is erre koncentrálunk.

Ahogy fentebb írtuk, ha nem kerül rá sor, és „csu-
pán” fenyegetés szintjén marad, az a kényszervallatás 
egyik elkövetési magatartása. Ha viszont a letartózta-
tásra sor kerül, azt kell vizsgálni, hogy ténylegesen „a 
terhelt várható magatartására” alapított letartóztatási 

vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűn-
cselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselek-
ményt követne el.

13  Debreceni Ítélőtábla Bnyf.II.394/2008/2. számú végzése.
14  Cornek heinz: Alternativen zur U-Haft. Projekte und Modelle und 

Untersuchungshaft. Neue Kriminalpolitik 1989/1. 41–43.o.
15  Lásd erről még: Bárándy Gergely – dávid Ferenc: Mint a mesebeli okos 

lány: gondolatok a bűnösség beismeréséről szóló eg yezségről. Büntetőjogi Szemle 2019/2. 
10–15. o.
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okokból vagy a törvényben nem szereplő apokrif okok 
miatt kerül sor letartózatás indítványozására és elren-
delésére.

Herke Csongor a letartóztatásról szóló könyvében a 
következőket írta: „Rendkívül gyakori eset, hogy a nyo-
mozó hatóság azért javasolja az ügyésznek a letar-
tóztatás indítványozását, mert a terhelt vagy nem tett 
vallomást vagy tagadott. Márpedig sajnos a gyakor-
latban ha a nyomozó hatóság javasolja a letartózta-
tást, akkor az ügyész általában meg is teszi az indít-
ványát, és ha kizáró ok nem áll fenn, akkor a bíróság 
azt el is rendeli – anélkül, hogy az okokat érdemben 
vizsgálná.”16 A bíróság gyakran hivatkozik ugyanis arra, 
hogy az eljárás kezdeti szakaszában nincs abban a hely-
zetben, hogy az egyes bizonyítékokat értékelni tudja, 
azokat összevesse.Az ilyen gyakorlat messzemenőkig 
törvényellenes és megkérdőjelezi vajon az adott bíró-
ság mit ért azon, hogy „a letartóztatást a bíróság végzé-
sében rendeli el”, ha tulajdonképpen nem tesz mást, 
mint legalizálja az ügyészi indítványt.17

Bárd Károly szerint a hallgatás joga – formáját te-
kintve – negatív jog kettős értelemben is: a közremű-
ködés visszautasítására ad felhatalmazást és egyúttal 
a hatósági beavatkozásnak is útját állja: tiltja, hogy a 
nyilatkozat megszerzése érdekében kényszert alkal-
mazzanak. A hallgatás joga: az egyénnek választást en-
gedünk és így tiszteletben tartjuk emberi méltóságát. 
Ő dönti el: beszél vagy hallgat. A hallgatás a védekezés 
egy lehetséges módja, de lehet a védekezésről való le-
mondás egyik módja. A hallgatás jogának biztosításá-
val a terhelt autonómiáját, cselekvési szabadságát is-
merjük el. Azonban Bárd Károly szerint a hallgatás 
joga nem abszolút, nem eleve elfogadhatatlan, ha gya-
korlásához a jog negatív következményeket nem tár-
sít,18 márpedig ha ez a személyi szabadság elvonásához 
vagy korlátozásához vezethet, eléggé negatív követ-
kezményt jelent.

Az ügyészi egyezség a beismerésről új jogintézmény, 
a beismerő vallomás és az anyagi igazság eljárásjogi 
követelménye közötti összefüggésekről korábbi tanul-
mányainkban már bővebben értekeztünk.19 A letar-
tóztatás meg nem engedett nyomozástaktikai mód-
szerként való alkalmazását – eddigi gyakorlati tapasz-
talataink alapján – ez az új jogintézmény katalizálta. 

16  Konkrét ügyben a bíróság a szökés, illetőleg elrejtőzés veszélyét látta 
megvalósulni azért, mert a gyanúsítottak a terhükre rótt bűncselekmény elkö-
vetését tagadták. Pécsi Városi Bíróság Bk.165/1998/2.) herke Csongor: A le-
tartóztatás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2002. 115. o.

17  herke Csongor (2002b): A letartóztatás, Dialog Campus Kiadó, Buda-
pest–Pécs, 2002. 115. o.

18  Bárd Károly: Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás – a hallgatás joga. 
(A dolgozat a szerző 2008. október 15-én az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán tartott habilitációs előadásának szerkesztett változata) 2008 http://
real.mtak.hu/65763/1/Arpadfinal2009.pdf Letöltés ideje: 2016. október 3. 
Lásd erről bővebben: Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe 
– a kényszertől a konszenzusig PhD-értekezés https://pea.lib.pte.hu/
bitstream/handle/pea/23228/bakonyi-maria-phd-2019.pdf?sequence=1&is 
Allowed=y Letöltés ideje: 2020. január 10.

19  Bakonyi Mária: A beismerő vallomás az új Be. középpontjában. Ügyész-
ségi Szemle 2019/3. és Bárándy Gergely – dávid Ferenc: Mint a mesebeli 
okos lány: gondolatok a bűnösség beismeréséről szóló egyezségről. In: Bün-
tetőjogi Szemle 2019/2. szám. 10–15. o.

Könnyebben és lényegesen „olcsóbban” ismeri be a 
gyanúsított egyezség keretében a korábban kitartóan 
tagadott bűnösségét, a bűncselekmény elkövetését, 
ha az egyezség megkötésével egyidejűleg az ügyész-
ség a további letartóztatásától is eltekint.

Amikor az ügyészség indítványt tesz a terhelt letar-
tóztatására, avagy a letartóztatás meghosszabbítására, 
de sokszor a bíróság is, amikor ennek az indítványnak 
helyt ad, a hatósággal való együttműködést gyakran 
azonosítja a beismerő vallomással. Ez azonban két rend-
kívül rossz következtetésre adhat alapot. Egyik, hogy a 
nyomozó hatóság olyan embertől vár beismerő vallo-
mást, aki nem követett el semmit, avagy e felfogás sze-
rint egy büntetőeljárásban annak előnyösebb a pozíci-
ója, aki bűnös, mivel ő tud beismerő vallomást tenni.

Bertel érvelése szerint sem lehet a letartóztatás a 
beismeréshez való hozzájárulás eszköze,20 noha ezt a 
gyakorlat sokszor a kollúzió veszélyének helytelen ér-
telmezése következtében megteszi. A büntetőeljárás 
meghiúsításának, megnehezítésének akadályozása 
mint letartóztatási ok nem értelmezhető tágan: a Be. 
rendelkezése ugyanis arra utal, amikor a terhelt cse-
lekménye irányul az eljárás lefolytatásának megaka-
dályozására, nem pedig arra, hogy az eljárás megköny-
nyítése érdekében lehetőség van a terhelt letartózta-
tására, hogy vallomást tegyen, lehetőleg beismerőt. 
Bertel a vallomás megtagadását is csak egy esetben 
tartja elfogadhatónak a kollúzió veszélyének megala-
pozásához, éspedig akkor, ha tettestársakról van szó 
és egyik sem tesz vallomást. Ilyenkor a vallomások 
egymáshoz igazításának veszélye fennállhat.21 Kiemel-
jük, hogy e felfogással nem értünk egyet.

A büntetés végrehajtásának veszélyére sem lehet 
hivatkozni a letartóztatás elrendelésekor. A letartóz-
tatás nem lehet előrehozott büntetés, nem szolgálhatja 
a később kiszabandó szabadságvesztés előzetes letöl-
tését, de – ahogy már utaltunk rá – nem rendelhető 
el a később kiszabandó végrehajtás biztosítására sem. 
Gibicsár Gyula is azon az állásponton volt, hogy a le-
tartóztatás nem büntetés, mert foganatosítása során 
nem lehet érvényesíteni a szabadságvesztés során al-
kalmazott nevelő intézkedéseket.22

Különös nyilvánosságot élvező ügyekben gyakran 
merül fel a bíróságban az, hogy a letartóztatást a ke-
délyek megnyugtatása végett rendelje el. A súlyos vagy 
közfelháborodást keltő ügyekben a letartóztatás el-
rendelésére könnyebben sort kerítenek, holott a nyil-
vánosság megnyugtatása egyáltalán nem szerepelhet 
motívumként a bíróság mérlegelő tevékenységében. 
A közvélemény megnyugtatása például Spanyolország-
ban nem apokrif, hanem törvényes letartózatási ok. 
Az ilyen apokrif ok egyébként alkotmányellenes, mind 

2 0   BerTel Christian: Die Untersuchungshaft. Kriminalsoziologische 
Bibliographie (Heft) 1991. UKB 39. o. 

21 BerTel Christian: Die Untersuchungshaft. Über die Haftgründeund das 
Haftsprüfungverfahren Österreichisches Anwaltsblatt, Manz Verlag Wien 
1981. 201. o.

2 2  GiBicsár Gyula: Az előzetes letartóztatás nem lehet előrehozott bünte-
tés! Rendészeti Szemle 1991/3.83. o. 
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az arányosság elvét, mind az ártatlanság vélelmét sú-
lyosan sérti. Azt mérni, hogy egy széles nyilvánossá-
got kapott bűncselekmény esetén mennyiben moti-
válja a bíróságot ez a szempont, nagyon nehéz, ugyan-
akkor a bíróságra hárul a feladat, hogy ennek gyanúját 
is elkerülje. Ilyen esetben tehát különösen alaposan 
meg kell indokolni, hogy melyik letartóztatási ok áll 
fenn, és azt milyen adatok, miért támasztják alá. A nem 
meggyőző és esetleg jogellenes érvelést tartalmazó 
végzés esetén pedig a másodfokú bíróság kötelessége 
az ilyen letartóztatást azonnal megszüntetni.23

3.  3.  
A letartóztatás okainak A letartóztatás okainak 
vizsgálata  vizsgálata  
az EJEB gyakorlatában az EJEB gyakorlatában 

Az EJEB gyakorlatából is az a következtetés vonható 
le, hogy a bíróság igyekszik nagyon akkurátusan vizs-
gálni azt, hogy a törvényben biztosított törvényes 
okok alapján, avagy az ún. apokrif okok alapján ke-
rült-e sor a letartóztatásra, illetve a letartóztatás meg-
hosszabbítására.

A letartóztatás elrendelésének általános feltétele, 
hogy szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény 
miatt a büntetőeljárás folyamatban legyen, amelyre 
nézve a megalapozott gyanú fennáll, és a konkrét ügy-
ben a nyomozást el is rendelték. Ezen általános oko-
kon túl a különös okok fennállását kell igazolni.

Az általános okokat illetően az alábbiak fontosak: 
letartóztatni csak olyan személyt lehet, akit bűncse-
lekmény elkövetésének megalapozott gyanúja terhel.24 
A megalapozott gyanúnak észszerűnek kell lennie, 
amely feltételezi a „tisztességet” és olyan tényeken 
vagy értesüléseken kell alapulnia, amelyek tárgyila-
gosak, és összefüggésbe hozzák a gyanúsított szemé-
lyét a terhére rótt bűncselekménnyel. Más szóval, a 
megalapozott gyanú nem alapulhat csupán a bíró ér-
zelmein (megérzésén), ösztönein vagy előítéletein. 
Természetesen, a letartóztatásról szóló döntés meg-
hozatalakor nem szükséges, hogy a megalapozott 
gyanú alapjául szolgáló bizonyítékok elegendőek le-
gyenek valakinek az elítéléséhez, sőt még a vádeme-
léshez sem. De maga az a tény, hogy valaki korábban 
már elkövetett egy ahhoz hasonló bűncselekményt, 
mint amilyennel most gyanúsítják, nem elegendő le-
tartóztatásának elrendeléséhez.

A strasbourgi bíróság esetjogában a letartóztatás 
huzamosabb fenntartását megalapozó indokok a szö-
kés veszélye, az eljárás meghiúsításának veszélye, a 
bűnismétlés veszélye, a közrend védelme, és a fogva-
tartott biztonsága. A magyar szabályozásban a közrend 

2 3  herke Csongor (2002b): i. m. 117–118. o.
24  Amikor a megalapozott gyanú fennáll, az önmagában még nem elegendő 

ok a gyanúsított letartóztatására.

védelme, és a fogvatartott biztonsága nem szolgálhat 
alapul a szabadságelvonásra, minthogy nincs ezen 
okokat megalapozó belső jogi norma.25

A közrend védelme csak kivételesen, abban az eset-
ben szolgálhat a legsúlyosabb kényszerintézkedés 
alapjául a strasbourgi gyakorlat szerint, ha igazolt, 
hogy a közrend ténylegesen veszélybe kerül, ha a ké-
relmezőt szabadlábra helyezik. A közrend fenntartá-
sára utaló közbiztonság érdekei mégis megjelennek a 
hazai végzések indokolásában. Így például: „A vádlot-
takkal szemben kiemelkedő tárgyi súlyú vagyon el-
leni erőszakos bűncselekmények miatt van folyamat-
ban az elsőfokú bírósági eljárás, cselekményeiknek 
jellege nagyfokú veszélyt jelentett a közbiztonságra, 
amely megalapozottá teszi azt a következtetést, hogy 
szabadlábra kerülésük esetén a felelősségre vonás 
elől megszöknének vagy elrejtőznének.”26 

A letartóztatás elrendeléséről szóló határozat kellő 
indokoltságához az EJEB szerint szükséges, hogy tar-
talmazza az összes meghatározó tényt, illetve mind-
azokat a tényezőket, amelyeken a határozat alapul. 
Nem lehetnek törvényszerűek azok határozatok, ame-
lyek csak azoknak a törvényhelyeknek a felsorolását 
tartalmazzák, amelyek lehetővé teszik a terhelt letar-
tóztatását az eljárás folyamán. E felfogással a legtelje-
sebb mértékben egyetértünk.

A Boicenco kontra Moldávia ügyben27 a Bíróság úgy 
találta, hogy megsértették a kérelmező személyi sza-
badságához és biztonságához való jogát, mivel a letar-
tóztatást elrendelő és meghosszabbító határozatok 
csupán a hatályos törvény rendelkezéseinek a felso-
rolását tartalmazták, azon állítás megalapozottságának 
indokolása nélkül, hogy a kérelmező az eljárást aka-
dályozná, megszökne vagy bűnismétlést követne el.

A Mamedova kontra Oroszország ügyben28 az Euró-
pai Bíróság úgy vélte, hogy fennáll a személyi szabad-
sághoz és biztonsághoz való jog megsértése, mivel a 
letartóztatásról szóló bírósági határozatból kiderült, 
hogy a bírák a határozat meghozatala során figyelmen 
kívül hagyták a kérelmező személyi körülményeit, 
amelyek döntő jelentőségűek voltak, ugyanis „egy 
büntetőügyben az ügyészek feladata a bizonyítékok 
összegyűjtése és a vizsgálat lefolytatása oly módon, 
hogy a kérelmező vonatkozásában ésszerű időn be-
lül tárgyalás tartására kerüljön sor. A vádlott nem 
köteles együttműködni a hatóságokkal, és nem vá-
dolható azzal, hogy teljes mértékben kihasználta a 
hallgatáshoz való jogát, hiszen az megilleti.  A konk-
rét tények megindokolása és az alternatív »megelőző 
intézkedések« megfontolása nélkül, alapvetően csu-
pán a vád súlyosságára támaszkodva, a hatóságok 
több mint egy évig folyamatosan meghosszabbítot-

2 5  kádár András Kristóf – kiss Eszter – lukovics Adél – Moldova Zsó-
fia – M. TóTh Balázs: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Előzetes Letar-
tóztatással kapcsolatos gyakorlata. Kézikönyv Bírák számára. Magyar Helsinki 
Bizottság, Budapest, 2014, 10. o.

2 6  Kúria Bpkf.I.486/2014/2. számú ítélete.
27  Case of Boicenco v Moldova (Application no.4108/05.).
2 8   Case of Mamedova v Russia http://echr.ketse.com/doc/7064.05-  

en-20060601/ (letöltés ideje: 2019. október 5.).
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ták a kérelmező fogva tartását olyan okok miatt, 
amelyeket nem lehetett »relevánsnak és elegendőnek« 
tekinteni.”

Az EJEB joggyakorlatában megfigyelhető jogfejlő-
dés29 ellenére abban mindig következetes volt, hogy 
a kényszerintézkedések elrendeléséről szóló határo-
zatok csupán abban az esetben felelnek meg az Egyez-
mény követelményeinek, ha azok megfelelő indoko-
lással vannak alátámasztva.30

Lettellier Franciaország elleni ügyben31 a francia 
hatóságok a közrend védelmére, a szökés veszélyére, 
és a büntetőeljárás meghiúsításának veszélyére hivat-
koztak a gyilkosságban közreműködéssel gyanúsított 
Monique Lettellier letartóztatásának elrendelésekor, 
illetve többszöri meghosszabbítása kapcsán. Az EJEB 
ítéletében elfogadta, hogy bizonyos bűncselekmények 
– különös tárgyi súlyuk és a nyilvános reakciók miatt – 
társadalmi zavarokhoz vezethetnek, amelyek legalább 
egy ideig indokolhatják a letartóztatást. Kivételes kö-
rülmények között ezt a tényezőt az egyezmény alkal-
mazásában figyelembe lehet venni. Ez azonban csak 
akkor tekinthető relevánsnak, illetve elégségesnek, 
ha tényeken alapul. Ezenkívül a fogvatartás továbbra 
is csak akkor lesz legitim, ha a közrend továbbra is 
ténylegesen „veszélyben van”, ilyen okból kifolyólag a 
letartóztatás meghosszabbítása nem használható fel 
arra, hogy utóbb az ügyben ítéletet hozó bíróság 
„kénytelen legyen” szabadságvesztés-büntetést ki-
szabni. A Bíróság megállapítása szerint jelen ügyben 
a tanúk megfélemlítése a vizsgálat kezdetén elképzel-
hető volt, azonban a tanúk kihallgatása után ez már 
nem volt meghatározó, sőt ez az idő múlásával csök-
kent, és valójában meg is szűnt, ugyanis semmi nem 
bizonyította, hogy a kérelmező a büntetőeljárás meg-
indítását követően megfélemlítő intézkedéseket tett 
volna a tanúk irányába. Valójában a francia bíróságok 
1986. december 5-e után  már nem hivatkoztak erre 
a veszélyre, tehát a hazai bíróságok ezután a fogva tar-
tás a büntetőeljárás meghiúsításának oka alapján már 
nem volt indokolt. A menekülés veszélyére való hivat-
kozás sem volt indokolt, a Bíróság szerint ugyanis a 
kérelmező eleget tett azon kötelezettségeinek, hogy 
a hatóságok idézéseire megjelent, nem próbált meg-
szökni. Ez egyébiránt nehezen is volt elképzelhető, 
mivel nyolc gyermeke volt, akiknek az eltartásáról 
gondoskodott, továbbá az egyetlen jövedelemforrását 
jelentő vállalkozás vezetőjeként dolgozott. A Bíróság 
kifejtette, hogy a menekülés veszélye a kezdetektől 
nem volt nyilvánvaló, a hazai hatóságok által megho-
zott határozatok indokolása nem volt megfelelő, mivel 
azok nem tartalmaztak olyan körülményt, amely ezt 
bármiféle adattal alátámasztotta volna. 

29  Gál István László: A pénzmosás elleni küzdelem régi és új irányai a 
nemzetközi jogban és az EU-jogban, Európai Jog 2007/7. 12–23. o.

3 0  elek Balázs: Az előzetes letartóztatás indokolása az Európai Emberi 
Jogi Bíróság gyakorlatának tükrében, Büntetőjogi Szemle 2015/3. 4. o.

31  Case of Lettellier v. France (Application no. 12369/86.)

4.  4.  
A terhelt szökésének, A terhelt szökésének, 
elrejtőzésének veszélyeelrejtőzésének veszélye

A szökés veszélye a legtöbb államban a leggyakoribb 
letartóztatási ok. Igaz ez az olyan országokra (például 
Görögország), ahol a kollúzió veszélye nem szerepel 
a Be.-ben letartóztatási okként, hiszen ott ez az egyet-
len ténylegesen „megfoghatatlan” hivatkozási alap a 
bíróság részéről (különösen, ha hozzátesszük azt is, 
hogy a bűncselekmény súlyossága folytán és egyéb 
okból várható a szökés, mert ilyenkor még adatokkal 
sem kell alátámasztani az elrendelést.)

A szökés veszélyét Magyarországon az 1896-os Bp. 
141. §-a az alábbiakkal konkretizálta: „bizonyíték fo-
rog fenn arra nézve, hogy a terhelt szökésre előké-
születeket tett, megszökésétől azért kell tartani, mert 
állandó tartózkodási helye nincs, rendes keresetfor-
rása nincs, ismeretlen és magát igazolni nem tudja, 
az előrelátható büntetés nagyságánál fogva.”

A szökés veszélye általánosságban akkor áll fenn, ha 
bizonyos adatok alapján nagy a valószínűsége, hogy a 
terhelt kivonná magát a büntetőeljárás alól. Szemben 
a szökés, elrejtőzés tényével, itt nemcsak arra irányul 
a feltételezés, hogy a terhelt ki akarja vonni magát az 
eljárás alól, hanem magára a terhelti cselekményre is. 
A veszély esetében a terhelt a letartóztatás elrendelé-
sekor még nem szökött el, nem rejtőzött el, hanem 
csak egyéb, előkészületi cselekményeiből lehet arra 
következtetni, hogy ezt a későbbiekben megteszi. A 
bíróságnak soha nem absztrakt módon kell vizsgálnia 
a szökés veszélyére utaló adatokat, hanem az adott eset 
összes körülménye alapján azt kell eldönteni, hogy az 
adott terhelt szökésének veszélye fennáll-e. 

A BH 1996.578 számú eseti döntés a következőket 
tartalmazza: „az emberöléssel gyanúsított terhelt ese-
tében a bűncselekmény súlyosságára, a várható bün-
tetés nagyságára tekintettel a szökés, elrejtőzés lehe-
tősége adott.”32 A BH 1995.505 számú eseti döntés is 
ehhez hasonló álláspontot tartalmaz: a súlyos (több 
száz milliós elkövetési értékű) vagyon elleni bűncse-
lekménynél önmagában az eljárás alapjául szolgáló 
bűncselekmények rendkívüli tárgyi súlya és a várható 
büntetés nagysága megalapozza a szökés, elrejtőzés 
veszélyét még akkor is, ha a terheltre vonatkozó egyéb 
adatok (betegség, családfenntartás) ennek ellenkező-
jét valószínűsítenék. Az FBK 1993.33 számú eseti dön-
tésében a Fővárosi Bíróság kifejti, hogy töretlennek 
tekinti azt a gyakorlatot, amely szerint a szökés, elrej-
tőzés veszélyét az eljárás megindulásakor önmagában 
az alapos gyanú tárgyát képező cselekmény kiemel-

32  Ugyanakkor maradéktalanul egyetértünk Herke Csongorral abban, 
hogy a BH 1996.578 eseti döntésének az a része, mely szerint a kiemelkedő 
tárgyi súlyú bűncselekmény esetén a bíróságnak mérlegelés nélkül el kell 
rendelnie a letartóztatást, semmiféleképpen nem fogadható el. A letartóz-
tatás elrendelése ugyanis mindig csak lehetőség és soha nem kötelező.
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kedő tárgyi súlya, a kiszabható büntetés megalapoz-
hatja, reálissá teheti.

Egy adott bűncselekmény büntetési tétele, szabad-
ságvesztéssel való súlyos fenyegetettsége, vagy ahogy 
arra az indítványban hivatkozni szoktak, „a bűncse-
lekmény különös tárgyi súlya”, valóban előfeltételezi 
azt, hogy a terhelt elszökhet, vagy elrejtőzhet. Sajná-
latos módon azonban a magyar büntetőeljárási tör-
vény nem tartalmazza azt, hogy konkrétan meghatá-
rozott, kimagasló büntetési tétellel fenyegetett bűn-
cselekmények esetén pusztán ezen okból elrendelhető 
és fenntartható legyen a letartóztatás. A strasbourgi 
bíróság jelenleg jogosan hiányolja az érveket és a meg-
felelő indokolást, hiszen a hatályos büntetőeljárási 
törvényben nincs olyan letartóztatási ok, amely pusz-
tán a büntetési tételre lenne alapozható. A bűncselek-
mények büntetési tételben is kifejeződő kiemelkedő 
tárgyi súlya valóban olyan körülmény, amely nem ön-
magában való, hanem mögötte adatok vannak, ame-
lyek tisztázása végett folyik büntetőeljárás. Nyilván-
való azonban, hogy a törvényi fenyegettségnek hatása 
van a terhelt személyére, ami értelemszerűen függ a 
fenyegetettség mértékétől. Ez pedig nem hagyható fi-
gyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a folyamat-
ban lévő bizonyítási eljárásban biztosítandó gyanúsí-
totti, majd vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek 
szempontjából.33 Minthogy azonban a törvény nem 
határozza meg, mi a kiemelkedő tárgyi súly, e hivat-
kozást sok esetben alkalmazzák valójában nem kiemel-
kedő, akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenye-
getett bűncselekmények esetében is a letartóztatás 
elrendelésének indokolásaként, amely felveti annak a 
lehetőségét, hogy mindez csupán egy sablonosnak és 
megszokottnak tekinthető hivatkozási alap, amely pó-
tolja a törvényben nem szereplő, az elrendelés indo-
kaként szolgáló valódi okot, például a beismerő vallo-
más elérésének elősegítését.

Ekörben még kiemelést érdemel, hogy előfordul az 
is, hogy az ügyészség és a nyomozó hatóság a rendel-
kezésre álló nyomozati adatokból a bizonyíthatóság 
„felső határát” súroló, olykor-olykor azon átlépő minő-
sítést alkalmaz a nyomozati eljárás során. Jellemzően 
ilyen a bűnszervezetben való elkövetéssel gyanúsítás. 
Márpedig, amikor a nyomozási bíró a cselekmény tár-
gyi súlyát vizsgálja, nem veti össze a bizonyítékokat a 
minősítéssel, hiszen az majd a perbíróság feladata lesz, 
hanem a gyanúsítást veszi alapul. Így egy majd az íté-
letkor – sokszor már az eljárás kezdeti szakaszában is 
erősen vélelmezhetően – közepes tárgyi súlyú bűncse-
lekmény nyomozati szakában a nyomozási bíró azt ki-
emelkedő tárgyi súlyúként ítéli meg, s ennek figyelem-
bevételével dönt a kényszerintézkedés szükségességé-
ről. Ez a gyakorlat pedig felveti a gyanúját annak, hogy 
e gyakorlat célja nem más, minthogy valamely apokrif 
okból megteremtsék a törvényes lehetőségét a letartóz-
tatás elrendelésének avagy meghosszabbításának.

A terhelt elrejtőzésének veszélyére nagyjából ugyan-

33  elek Balázs: i. m. 8. o.

azok a tényezők utalhatnak, mint a szökés veszélyére. Az 
olyan cselekmények, mint például a repülőjegy-vásárlás, 
külföldi szállásfoglalás, munkahelyen való felmondás, 
amikor a terhelt – kívülről is megállapíthatóan – nyíltan 
utal arra, hogy meg akar szökni kétségkívül szökés elő-
készületére utalnak, mint azok a tények is, mint az idé-
zésre meg nem jelenés, hamis okmányok beszerzése, 
belföldi alvilági kapcsolatok keresése. Ha nincs a terhelt-
nek olyan címe, ahonnan idézhető lenne, vagy az általa 
megadott címen a hivatalos iratok kézbesítése számára 
nem lehetséges, vagy nincs állandó tartós munkahelye, 
akkor – az eset összes körülményére tekintettel – tartani 
lehet elrejtőzésétől. Ha a terhelt állandó megtalálási he-
lye nem a lakása, hanem például kocsma, éjszakai mula-
tóhely, hajléktalanszálló, esetleg híd alatt, vasúti váróte-
remben, aluljáróban éjszakázik, szintén fennáll az elrej-
tőzés veszélye. Ilyen esetekben Herke szerint a letartóz-
tatás elrendelésére a nyomozó hatóság előterjesztése 
alapján az ügyészség azért tesz indítványt, mert többlet-
munkát jelentene számára a terheltnek az eljárási cse-
lekményeknél való előkerítése és előállítása, és nem 
azért, mert nem tudná viszonylag könnyen előkeríteni. 

A szökés, elrejtőzés veszélyének okával kapcsolat-
ban a Mansur kontra Törökország ügyben az EJEB 
megállapította az Európai Egyezmény 5. cikkének 
megszegését, éppen azért, mert a bíróság a letartóz-
tatás elrendelésénél csupán a kiszabható büntetés 
nagyságát vette figyelembe. Emellett, a Bíróság állás-
pontja szerint az is téves, ha a letartóztatásról hozott 
határozataiban a bíróság ugyanazt az egy okot ismé-
telgeti vagy sztereotípiákat alkalmaz a letartóztatás 
meghosszabbításáról szóló határozat indokolásában.

5.  5.  
Büntetőeljárás Büntetőeljárás 
meghiúsításának veszélyemeghiúsításának veszélye

Az 1896-os Bp. 141. § 3. pontja szerint akkor volt he-
lye a letartóztatásnak (vizsgálati fogságnak) büntető-
eljárás meghiúsításának okából, ha „bizonyíték forgott 
fenn arra nézve, hogy a terhelt valamely tettestársat, 
részest, orgazdát, bűnpártolót vagy tanút hamis val-
lomás tételére vagy megtagadására, illetőleg szakér-
tőt hamis véleményadásra bírni, vagy bűncselek-
mény nyomait megsemmisíteni, megváltoztatni vagy 
elrejteni törekedett vagy törekszik.”

A magyar szabályozást illetően a kollúzió veszélyé-
vel kapcsolatosan két kérdéskört vizsgálata indokolt.34 
Az egyik a „megalapozottan feltehető” kitétel, mint a 
kollúzió veszélyének alapja, a másik pedig a terhelti 
magatartások a kollúzió veszélye körében. Az elsőre 
adandó válasznál fontos kihangsúlyozni azt, hogy a 
törvényhozó nem kívánja meg a kollúzió veszélyénél, 
hogy az azt megalapozó körülményekre nézve bizo-

3 4  herke Csongor (2002.b): i. m. 101. o.
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nyíték merüljön fel. Ez érthető is, hiszen ennél a letar-
tóztatási oknál olyan terhelti magatartások jöhetnek 
számításba, amelyek megléte is nehezen lenne bizo-
nyítható, nemhogy annak veszélye. Tremmel Flórián 
azonban a feltételezés alaposságának megkívánása 
miatt mégis „bizonyítékokat említ”, amelyekkel a kol-
lúzió veszélyét alá kell támasztani, így a terhelt mást 
vallomásának megváltoztatására törekszik rábírni, a 
tárgyi jellegű bizonyítékokat kívánja megváltoztatni 
(eltüntetni), koholt bűnjeleket állított elő (vagy készült 
előállítani). Mindezeket a cselekményeket nem is kell, 
hogy a terhelt maga végezze el személyesen, hanem 
lehetséges, hogy mást bír rá azok valamelyikére.35 

A 2000-es kommentár „adat” felmerülését követeli 
meg, példálózva pedig két ilyen utaló nyomot nevesít: 
a terhelt kijelentése vagy fogdából kijuttatott levele. A 
kollúziós cselekményeknél pedig a tárgyi bizonyítékok 
eltüntetését, tanú megfélemlítését és terhelttársaival 
való összejátszást említi.36 A külföldi büntetőeljárási 
kódexek a magyarnál sokkal részletesebben sorolják 
fel a kollúzió veszélyére utaló terhelti cselekményeket.37

A legújabb magyar büntető eljárásjogi törvény ezt 
a következőképpen szabályozza: „megalapozottan fel-
tehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, 
így különösen a büntetőeljárásban részt vevő vagy 
más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyá-
solna, tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus ada-
tot vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmi-
sítene, meghamisítana vagy elrejtene”.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a terhelt jövő-
beli magatartása egyrészt a személyi bizonyítékokkal 
(más terhelttársak, tanúk vagy szakértő), másrészt a 
tárgyi bizonyítékokkal (elkövetés eszköze, tárgya, eltu-
lajdonított pénz, ékszer stb.) lehet kapcsolatos. A nyo-
mozás kezdetén az „összebeszélés” oka lehet a letartóz-
tatásnak.38 Bűnszervezet vezetői esetében, akik ezen 
pozíciójukat „kihasználhatják”, egyértelműen megálla-
pítható az eljárás megnehezítése, vagy ha a terheltekkel 
összefüggésben (még a büntetőeljárás megindítása 
előtt) történtek befolyásolási kísérletek. Meg kell emlí-
teni azonban azt is, hogy a terheltek összebeszélése 
nem egyértelműen letartóztatási ok, ugyanis a törvény 
nem tiltja a terheltek összebeszélését, sőt vallomásaik-
ban valótlant is állíthatnak, „hazudhatnak”. De az ösz-
szebeszélés mégis hordozhat jelentős kockázatokat az 
eljárás eredményességét tekintve.

35  TreMMel Flórián: Büntető eljárásjog, Általános rész, Egyetemi jegyzet, 
Pécs, 1996. 275. o.

36  A büntetőeljárás kommentárja Szerkesztő. Jakucs Tamás Complex CD 
Jogtár 2000 A 92. §-hoz fűzött kommentár.

37  Így az osztrák Be. 180. § (2) bekezdése szerint ez akkor áll fenn, ha „bi-
zonyos tények alapján fennáll annak a veszélye, hogy a szabadlábon lévő ter-
helt tanúkat, szakértőt vagy társtettest befolyásolna, a bűncselekmény nyomait 
eltüntetné, vagy az igazság kiderítését egyéb módon meg kívánná nehezíteni.” 
A német Be. 112. § (2) bekezdése alapján pedig a kollúzió veszélyére akkor le-
het következtetni, ha bizonyos tények alapján a terhelt bizonyítási eszközt 
megsemmisítene, megváltoztatna, elrejtene vagy meghamisítana, vagy terhelt-
társakat, tanúkat vagy szakértőket tisztességtelen módon befolyásolna, vagy 
más hasonó magatartást tanúsítana és ezért fenyeget a veszély, hogy az igazság 
kiderítését megnehezítené. 

38  Európa Jogi Füzetek 1997/2. 44. o.

A Kúria Bpkf.II.10/2014/2. számú döntésében a kö-
vetkezőket írta: „…a vádirat szerint a harmadik 
elkövetőtárs jelenleg is szökésben van, ellene nem-
zetközi elfogatóparancs van kibocsátva, ezért alap-
pal lehet tartani attól, hogy az egyébként külföldi 
állampolgárságú, magyarországi tartózkodási hely-
lyel nem rendelkező II. rendű vádlott szabadlábra 
kerülése esetén a szökésben lévő társsal felvenné a 
kapcsolatot, ekképp törekedne a harmadik társsal 
összefüggően a bizonyítás meghiúsítására és meg-
nehezítésére.” Elek Balázs tanulmányában azt is ki-
hangsúlyozta, hogy ezen érv minden több terheltet 
érintő büntetőügyben felhozható lenne, és teljesen 
természetes reakció lehet a terheltek részéről a vallo-
mások egyeztetése, ami azonban az eljárási érdek 
szempontjából kétségtelenül hordoz kockázatot.

A tanúkat illetően pedig megállapítható, hogy azok-
kal a terhelt ismeretségi, baráti vagy hozzátartozói 
kapcsolatban áll(hat).39 A határozat indokolásában erre 
figyelemmel ezt konkrétan kell meghatározni, például 
hogy a terhelt a szemtanút, a vele hozzátartozói vi-
szonyban lévő tanút, vagy bűnszervezet esetében – az 
alá-fölé rendeltségre tekintettel – a terhelt az „aláren-
deltségébe tartozó” személyt kívánja befolyásolni ta-
núvallomásának megtételében, illetve félő, hogy a 
tanú(ka)t akár ő saját maga, akár más révén kívánja 
megfélemlíteni. 

Annak veszélye, hogy a terhelt bizonyítási eljárást 
magatartásával – pl. a bizonyítékok megsemmisítése, 
vagy tanúk befolyásolása révén – akadályozná, elegendő 
ok a letartóztatás elrendeléséhez, amelyeket az EJEB 
több ítéletében is kifejtett, de a terhelt letartóztatásba 
helyezéséről szóló határozatban azokat hiánytalanul fel 
kell sorolni, és azoknak az adott eset konkrét körülmé-
nyein kell alapulniuk. A tárgyi bizonyítékokat leggyak-
rabban már az eljárás elején lefoglalják, így az eljárás 
későbbi szakaszában már nehezebb megsemmisíteni 
ezeket, és a tanúk befolyásolási lehetősége is általában 
megszűnik miután sor került a kihallgatásukra.

Az eljárás megnehezítése ellen felhozható érv lehet 
egyrészt az, hogy a terhelt beismerő vallomást tett, il-
letve az eljárás elhúzódása.40 Beismerő vallomás meg-
léte esetén a vádlott beszámítási képessége és beisme-
résének önkéntessége iránt észszerű kétely nem mu-
tatkozhat, továbbá a vádlott bűnösséget beismerő nyi-
latkozata egyértelmű kell hogy legyen és azt az eljárás 
ügyiratai is alátámasztják.41

Kétségtelen tény, hogy beismerő vallomás megléte 
esetén a bizonyítási eljárás a nyomozó hatóság, az 
ügyészség és a bíróság számára „leegyszerűsödik”: 
nagyvonalúan eltekintenek a többi bizonyítási eszköz 
beszerzésétől (tisztelet a kivételnek!), ez persze nem 
minden ügyben igaz, de az esetek egy részében jel-

39  Természetesen előfordulhatnak úgynevezett kívülálló tanúk, ez azon-
ban inkább ritkaság számba megy, azonban nem kizárt. 

4 0  elek Balázs: i. m. 12. o.
41  Be. 504.§ (2) bekezdés b) és c) pontok és lásd erről bővebben: Bárándy 

Gergely – dávid Ferenc: Mint a mesebeli okos lány: gondolatok a bűnösség beismeré-
séről szóló eg yezségről. Büntetőjogi Szemle 2019/2. 10–15. o.
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lemzőnek tekinthető. Az eljárás elhúzódása az EJEE 
„tisztességes eljárás” elvével van összefüggésben, kü-
lönösen azzal, hogy mindenkinek joga van arra, hogy 
ügyét a törvény által létrehozott független és pártat-
lan bíróság tisztességesen nyilvánosan és észszerű 
időn belül tárgyalja. Amennyiben egy büntetőeljárás 
letartóztatott személy ellen van folyamatban az eljá-
rást soron kívül kell lefolytatni és befejezni. 

A strasbourgi bíróság esetjoga abban is egyértelmű, 
hogy a nyomozás végének közeledtével az eljárás meg-
hiúsításának veszélye már nem lehet hivatkozási alap 
a szabadságelvonásra. Emellett az is egyezménysértés-
hez vezet, ha hosszú idő elteltével a nyomozás azért 
nem közeledik a végéhez, mert a hatóságok nem tanú-
sítanak „különös gondosságot”.42 Amennyiben a nyo-
mozó hatóság indokolatlanul késlekedik egyes eljárási 
cselekmények foganatosításával, az egyúttal arra a kö-
vetkeztetésre is alapot ad, hogy álláspontja szerint a 
kérdéses üggyel összefüggésben nem áll fenn olyan 
nyomós közérdek, amely a soronkívüliséget szüksé-
gessé teszi. Ilyenkor azonban a bíróság aggálytalanul 
levonhatja azt a következtetést, hogy hiányzik az a kö-
rülmény is, amely a szabadságelvonás fenntartását va-
lóban indokolttá teszi. 43 

A bírói gyakorlat helyes irányban mozdult el, ami-
kor egyes különös okokra való hivatkozást bizonyos 
idő elteltével már ritkán fogad csak el a letartóztatás 
hosszabbításának indokául. Ilyen a nyomozás megne-
hezítése, az összebeszélés veszélye, a bizonyítási esz-
közök megsemmisítése, amelyeket nagyjából 9 hónap 
letartóztatásban töltött idő után egyre kevésbé fogad 
el. Mindazonáltal álláspontunk szerint ezt a gyakorla-
tot – tekintettel az EJEB gyakorlatára is – érdemes 
lenne normatív módon szabályozni, azaz bizonyos le-
tartóztatásban eltöltött idő után csak kivételes jelleg-
gel megtartani a különös okok sorában.

6.  6.  
A bűnismétlés veszélye A bűnismétlés veszélye 

1896-os Bűnvádi Perrendtartásról szóló törvényczikk 
141. § 5. pontja szerint vizsgálati fogság rendelhető el: 
„ha a terhelt az ellene indított eljárás alatt újabb 
bűntettet vagy vétségeket követett el, vagy ha bizo-
nyíték forog fenn arra, hogy a terhelt a megkísérlett 
bűntett vagy vétség végrehajtásával vagy azzal fe-
nyegetőzött, hogy újabb bűntettet vagy vétséget fog 
elkövetni”.

A 2017. évi XC. törvény 276. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedés rendelhető el a bűnismétlés lehe-
tőségének megakadályozása érdekében, ha:

42  kádár András Kristóf – kiss Eszter – lukovics Adél – Moldova  
Zsófia – M. TóTh Balázs: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának előzetes le-
tartóztatással kapcsolatos gyakorlata. Kézikönyv bírák számára, Magyar Hel-
sinki Bizottság Budapest, 2014. 15. o. 

43  herke Csongor (2002a): i. m. 13–26. o.

„ca) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljá-
rás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy a 
gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, 
szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncse-
lekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve

cb) megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt 
vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az 
eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná 
vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncse-
lekményt követne el.”

A bűnismétlés veszélye lényegében két esetcsopor-
tot foglal magában, egyrészt azt, hogy megalapozottan 
feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén 
a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt befe-
jezné, másrészt újabb bűncselekményt követne el. 

A Be. nyelvtani értelmezése alapján egyértelmű, 
hogy a törvényhozó a terhelt által konkrétan megkí-
sérelt vagy előkészített bűncselekmény befejezését 
várja el. Ha ugyanis a törvényhozó azt akarta volna 
mondani, hogy akár az eljárás tárgyává tett, akár más 
bűncselekmény befejezésének a veszélye megalapozza 
a bűnismétlés veszélyét, akkor nem úgy fogalmazott 
volna, hogy „a megkísérelt vagy előkészített bűncse-
lekmény” véghezvitelének veszélye áll fenn, hanem 
azt, hogy a terhelt megkísérelt vagy előkészített cse-
lekményt vinne véghez. Tehát a törvényhozó a meg-
alapozott gyanú tárgyává tett cselekmény befejezésé-
ről (illetve annak veszélyéről) beszél. 44

A bűnismétlés veszélye miatti letartóztatás tulajdon-
képpen bűnmegelőzési letartóztatásnak tekinthető, 
ahogy azt az osztrák Be. konkrétan tartalmazza is. Az 
osztrák irodalomban vitatja a bűnismétlésre alapozott 
letartóztatás legitimitását Gerhard Kodek,45 Egmont 
Foregger,46 Christian Bertel,47 és Heinz Barazon.48 
Günther Kunst a terhelt által elkövetett cselekményt 
prognózistettnek nevezi: ahhoz, hogy megakadályoz-
zák annak elkövetését, letartóztatásba helyezik a ter-
heltet a társadalom védelme érdekében. A bíróság te-
hát ilyenkor a jövőbeni kockázatot méri fel.49 A bűn-
ismétlés veszélye miatti letartóztatást egyébként pre-
ventív letartóztatásnak nevezik, és minden jelentős 
európai büntető eljárásjog ismeri, amelyet kriminál-
politikai érvek támasztanak alá.

Barazon szerint a preventív letartóztatás kriminál-
politikai megalapozottságához kétség nem fér,50 
ugyanakkor a mi álláspontunk is az – Herkével telje-

4 4  herke Csongor (2002b): i. m.: 107. o. Az osztrák Be.éppen a félreér-
tések elkerülése érdekében kimondja, hogy ez a letartóztatási ok akkor áll 
fenn, ha a terhelt a gyanúsítás tárgyává tett megkísérelt vagy előkészített 
bűncselekményt akarja befejezni. [osztrák Be. 180. § (2) bekezdés d) pont].

45  kodek Gerhard: Die Untersuchungshaft unter besonderer Berüsks-
sichtigung der Reformen 1971 und 1972, RZ. 1974. 69. o.

4 6   ForeGGer Egmont: Mögliche Schwerpunkte eine umfassenden 
StrafProzeßreform, Österreichische Juristen Zeitung, Mainz, 1976. 449. o. 

47  BerTel Christian: Kleinkriminelle, Rückfall und Wiederholungsgefahr, 
Anwaltsblatt 1979. 336. o. 

4 8  Barazon Heinz: Kritische Gedanken zur Untersuhungshaft, Stb.1989/1. 
3. o.

49  kunsT, Günther: Die Änderung des Rechts der Untersuhungshaft durch 
das Strafverfahrensänderungsgesetz, Österreichische Juristen Zeitung 1983. 
309. o. 

5 0  Heinz Barazon: i.bm. 2. o. 
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sen egyetértve –, hogy a bűnismétlés veszélye miatt 
elrendelt letartóztatás idegen test a büntető eljárásjog 
rendszerében, a büntető eljárásjog ugyanis a múltra 
koncentrál, továbbá az arányosság elve kimondja, hogy 
az eljárási célnak arányban kell állnia a személyi sza-
badság megvonásából keletkező hátránnyal. Ebben az 
esetben a fogvatartás jellege és célja teljesen eltér a 
letartóztatás általános funkciójától.

Moos szintén azon az állásponton van, hogy a pre-
ventív letartóztatás az eljárás biztosításán kívül he-
lyezkedik el, és ezt a törvényben is kifejezésre kell 
juttatni azzal, hogy nem letartóztatás (Unter suhung-
shaft), hanem megelőző letartóztatás (Vorbeugehaft) 
címszó alatt kellenne szabályozni.51 

Éppen emiatt is oly vitatott és elméletileg nehezen 
megalapozható a bűnismétlésre alapított letartóztatás, 
mert a letartóztatás fő (eredeti) célja ugyanis az eljárás 
sikerének biztosítása, akár a terhelt személyi szabadsá-
gának jelentős korlátozása által is. Az arányosság elve is 
a személyi szabadság megsértése és az eljárás sikerének 
biztosítása közötti viszonyt fogalmazza meg, így a terhelt 
letartóztatása elméletileg nem állhat kapcsolatban újabb 
bűncselekmények elkövetésével. Seres is leszögezi: a le-
tartóztatást nem lehet sem megtorlásként alkalmazni, 
sem olyan hátrányként felfogni, amelyet a terheltnek a 
későbbi büntetésen felül kell elszenvednie.52

A bűnismétlés veszélyére való hivatkozás egyébként 
kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményeknél fordul 
elő, amelyeknek előkészülete, ebből adódóan pedig 
kísérlete is büntetendő (például népirtás, emberölés, 
terrorcselekmény, emberrablás, emberkereskedelem 
stb.).53 Leginkább pedig akkor fordul elő a bűncselek-
mény befejezésének veszélye miatti letartóztatás, mert 
a gyanúsítás tárgyává több bűncselekményt tettek és 
ezek közül valamelyik még nem befejezett.54

E letartóztatási oknál a bíróságnak meg kell indokolnia, 
hogy egyáltalán be lehet-e fejezni a bűncselekményt (ob-
jektív lehetőség) és a terhelt azt be is kívánja fejezni (szub-
jektív viszonyulás). A bűncselekmény befejezésének szub-
jektív megnyilvánulásait (a terhelt magatartását) lehet 
inkább adatokkal alátámasztani, így pl. azzal, hogy a bűn-
cselekmény befejezéséhez a terhelt újabb eszközöket kí-
ván vásárolni. A bíróságnak az újabb bűncselekmény el-
követésének veszélye megállapítása kapcsán arra kell 
ügyelnie, hogy határozatban megjelölt veszély nem csök-
kent-e azáltal, hogy a bűncselekmény elkövetése óta meg-
változtak az elkövetést lehetővé tevő okok.

A bűnismétlés veszélyét illetően nem elégséges a 
terhelt előéletére történő hivatkozás.55 A hazai gyakor-
latot illetően megemlítendő a Debreceni Ítélőtábla 
Bel.II.500/2011/2. számú végzése, amelyben nem látta 
már megállapíthatónak a bűnismétlés veszélyére való 

51  reinhard Moos: Sharp, short sock. Juridikum 1992/4. 38. o.
52  seres András: Az előzetes letartóztatás jogi természete és az előzetes 

letartóztatottak jogi helyzete, Magyar Jog 1995/8. 461. o. 
53  dávid Ferenc – Gál István: A terrorizmus büntetőjogi oldala. Belügyi Szemle 

2015/7–8. 72–87. o.; Dávid Ferenc: Terrorizmus és nemzetbiztonság az ezredforduló 
jogalkotásában. Szakmai Szemle 2013/1. 40–52. o.

5 4  herke Csongor (2002b): i. m.: 108. o.
55  Európai Jogi Füzetek 1998/3. szám 20. o.

hivatkozást, mert a több mint hét évvel korábbi elíté-
lés önmagában nem alapozza meg az arra történő meg-
alapozott következtetést, hogy szabadságvesztéssel 
büntetendő újabb bűncselekményt követne el azon 
ténnyel együtt értékelve, hogy a vádlott miközben sza-
badlábon védekezett, nem kísérelte meg újabb bűn-
cselekmény elkövetését.

* * *

Általános alapelv, hogy a bűnösség bizonyításáig ár-
tatlannak vélelmezett, bűncselekménnyel megalapo-
zottan gyanúsítható, illetve megvádolt személy is csak 
akkor helyezhető az ítéletig letartóztatásba, ha a kö-
rülmények feltétlenül szükségessé teszik. A letartóz-
tatás kivételes intézkedésnek tekintendő, soha nem 
lehet kötelező, és nem alkalmazható büntetési célok-
ból.56 A 19/1999. (VI. 25.) AB határozat szerint „a le-
tartóztatás a legsúlyosabb személyes szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedés, amely a büntetőigény 
hatékony érvényesítését, a büntetőeljárás sikerének 
biztosítását és a büntetés esetleges végrehajthatósá-
gát célozza. Ezen alkotmányosan elismert célok sem 
indokolhatnak olyan törvényhozói álláspontot, 
amely a bírói mérlegelés kizárását indokolná, és erre 
a törvényhozó sem adhat felhalmazást.”

A letartóztatás elrendelése és törvényben meghatá-
rozott időközönkénti meghosszabbítása valójában 
olyan döntést kíván meg a bírótól, amelyet nem sab-
lonos mondatokkal, hanem alaposan (tényekkel, ada-
tokkal) meg kell indokolni. A „megalapozottan felte-
hető” kitétel a terhelt várható magatartásán alapuló 
letartóztatási okoknál különösen komoly megfontolást 
igényel: nem megengedhető, hogy a döntést a terhelt 
beismerő vallomásának megszerzése motiválja. A bün-
tetőeljárás során a terheltet és a védőt, a vizsgálót és 
az ügyészt eljárási pozíciójukból adódóan sokszor más 
érdekek motiválják. S minthogy a beismerő vallomás 
megszerzésében a vizsgáló és az ügyész pozíciójánál 
fogva érdekelt, fentiekre a nyomozási bíráknak komoly 
figyelmet kell fordítaniuk. Komolyabbat, mint eddig. 
A bíró nem az ügyészi indítvány hitelesítője, hanem 
elbírálója – ahogy Herke bővebben kifejtette. A bün-
tetőeljárás sikere és az elkövetők felelősségre vonása 
társadalmi érdek. Be kell látni azonban, hogy a beis-
merő vallomás megszerzésének más törvényes eszkö-
zeit kell választani, mert azok léteznek, és alkalmaz-
hatók is. Lehetséges, hogy a bizonyítás hosszabb ideig 
tart, mint beismerő vallomás megléte esetén, de a ter-
heltet megillető ártatlanság vélelme, az emberi mél-
tóságot sértő kínzás tilalma, és a fair eljárás elve elég 
komoly indokok a terheltet megillető jogok tisztelet-
ben tartására. Hosszú út vezetett a jogállami büntető-
jog és büntető eljárásjog gyakorlati érvényesüléséig. 
Kiemelt társadalmi érdek ezek védelme is.

56  26/1999. (IX.8.) AB. határozat.
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1.  1.  
Bevezető gondolatokBevezető gondolatok11

A gyermekpornográfia múltbéli szabályozását illetően 
elmondható, hogy annak gyökerei már a Csemegi-
kódexben is fellehetőek voltak, „szemérem elleni vét-
ség” néven. Az 1978. évi IV. törvényben pedig „tiltott 
pornográf felvétellel való visszaélés” néven volt jelen 
a szóban forgó törvényi tényállás, természetesen ek-
kortájt még némiképp más tartalommal. A hatályos 
szabályozás ismertetését követően pedig a témával 
összefüggésbe hozható nemzetközi standardokra he-
lyezem majd a hangsúlyt, tekintettel arra, hogy ezek-
hez hazánknak is igazodnia kellett a szabályozási 
konstrukció kialakításakor. Mindebből adódóan jog-
gal vetődik fel a kérdés, hogy mennyire is sikerült ezen 
előírásoknak voltaképpen eleget tenni? – mely kérdés 
megválaszolásra is sor kerül majd. Összességében el-
mondható, hogy a tanulmány célja annak bemutatása, 
hogy miként lehet a jog erejével fellépni a gyermek-
pornográfiával szemben, tehát a jogszabályi keretek 
között kívánok mindvégig ma rad ni, mindezt úgy, hogy 
feltárom a Btk.-beli rendelkezés megszületése mögött 
húzódó okokat, melyekből egyértelműen következ-
tetni lehet a nemzetközi kihatásra.

*  Tudományos segédmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet; PhD-
hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori 
Iskola.

1  A publikáció „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-
3-I. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával 
készült”.

2.  2.  
A gyermekpornográfia A gyermekpornográfia 
törvényi tényállásához törvényi tényállásához 
kapcsolódó múltbéli kapcsolódó múltbéli 
szabályozásszabályozás

A 2012. évi C. törvény, vagyis a hatályos Btk. szerinti 
gyermekpornográfia törvényi tényállásának múltbéli 
szabályozását illetően elmondható, hogy a Csemegi-
kódex értelmében szemérem elleni vétséget követett 
el, aki fajtalanságot tartalmazó iratot, nyomtatványt 
vagy képes ábrázolatot nyilvános helyen kiállított, 
árult vagy terjesztett.2 Az 1978. évi IV. törvénybe az 
1997. évi LXXIII. törvény iktatta be3 a 195/A. § alatt a 
„tiltott pornográf felvétel készítése” elnevezésű tör-
vényi tényállást4. Ekkor még csak a felvételek készí-
tése, forgalomba hozatala, az azokkal való kereskede-
lem, illetőleg a felvételek más számára hozzáférhetővé 
tétele, valamint a pornográf jellegű műsorban való 

2  1878. évi V. tv. 248. §
3  1997. évi LXXIII. tv. 21. §
4  1978. évi IV. tv. „195/A. § (1) Aki kiskorú személyről video-, film-, fény-

kép- vagy más módon előállított pornográf képfelvételeket készít, ilyen felvé-
teleket forgalomba hoz, ezzel kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint bün-
tetendő, aki pornográf jellegű műsorban kiskorú személyt szerepeltet. (3) Két 
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1)–(2) bekez-
désben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. (4) Az 
(1)–(2) bekezdés vonatkozásában pornográf képfelvétel, illetve pornográf jel-
legű műsor a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, célza-
tosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés.”

CsaPuCha BernaDett*

 
A gyermekpornográfia 

hazai büntetőjogi 
szabályozása, s a jelenség 

ellen folytatott küzdelem a 
nemzetközi dokumentumok 

tükrében1 
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szerepeltetés volt büntetendő. Továbbá a felvázolt cse-
lekményekhez történő anyagi eszközök szolgáltatása 
is büntetőjogi felelősségre vonást eredményezett. 
Hangsúlyozandó, hogy a fentiekben felsorolt valameny-
nyi elkövetési magatartásnak csak a kiskorúkkal szem-
ben kifejtését kívánta szankcionálni a Btk. ezen tör-
vényi tényállás alatt. A pornográf felvételnek a készí-
tése pedig bármely módon kivitelezhető volt, de a 
törvény külön nevesítette a film, fénykép, illetőleg a 
videó formátumban történő véghezvitelt.5

Ezen törvényi tényállás a hangsúlyt elsődlegesen a 
pornográf felvételek előállításával, terjesztésével kap-
csolatos legalapvetőbb és egyben talán legsúlyosabb 
kínálati magatartásokra helyezte, melyek mindenfé-
leképpen büntetőjogi felelősségre vonást kellett, hogy 
generáljanak. Pornográf felvételnek minősült a legko-
rábbi szabályozás alapján minden „a nemiséget súlyo-
san szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, célzatosan a 
nemi vágy felkeltésére irányuló” cselekvés.6

A 2001. évi CXXI. törvénnyel (Btk. módosítás) az 
elkövetési magatartások köre ki lett egészítve a meg-
szerez, tart, kínál, átad magatartásokkal.7 Ezen Btk. 
módosításnak köszönhetően a deliktum elnevezése 
is megváltozott, a „tiltott pornográf felvétel készítése” 
helyett, innentől kezdve „tiltott pornográf felvétellel 
való visszaélés” címszó lett az irányadó. A kifejezetten 
a gyermekekhez köthető elkövetési magatartások mel-
lett ekkor kezdi először áthatni adott tényállást a por-
nográf jelenségnek a komplett visszaszorítására irá-
nyuló fokozott mértékű törekvés. Ennek fényében a 
pornográf felvétel szabad forgalomból való kivonása 
rendszerszinten hasonló büntetőjogi feladatnak te-
kinthető, mint az egyéb tiltott anyagokkal és tárgyak-
kal (drogokkal vagy fegyverekkel) kapcsolatos bűn-
cselekmények kriminalizációja.8

A 2007. évi XXVII. törvény (Btk. módosítás) pedig 
újraszabályozta adott deliktumot, áthelyezve azt a ko-
rábbi Btk. 204. §-ába.9 A passzív alannyá válás kapcsán 
is jelentőséggel bírt az életkor, tekintettel arra, hogy 
a jogszabály csak a kiskorú, azaz a tizennyolcadik élet-
évét be nem töltött személyekkel szemben kifejtett 
aktusokat kívánta szankcionálni. Az elkövetési maga-
tartások köre is kibővült a pornográf felvételen vagy 
műsorban való szereplésre felhívással. Alapjaiban véve 
a 2007. évi XXVII. törvény tette meg a döntő lépést a 
jogtárgy meghatározását illetően, áthelyezve ezzel a 
hangsúlyt a felvétellel összefüggő materiális jogelle-
nességről, az azon látható személyek által hordozott 
jogi tárgyakra. Ennek következtében az új rendelke-
zés már nem tartotta relevánsnak a képfelvételek 
száma kapcsán a törvényi egység fenntartását. Legin-

5  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-
lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018, 228.

6  1978. évi IV. tv. 195/A. § (4) bek.
7  2001. évi CXXI. tv. 23. §.
8  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yarorszá-

gon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 7–8.: https://www.jogiforum.
hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

9  2007. évi XXVII. tv. 8. §.

kább a passzív alanyok száma bírt determináló jelen-
tőséggel, tekintettel arra, hogy a törvény eszerint zárta 
ki a halmazat lehetőségét.10

Igen jelentős újításnak volt tekinthető, hogy a jog-
alkotó az újonnan felállított koncepcióban szétválasz-
totta egymástól a pornográf felvétel, illetőleg a por-
nográf jellegű műsornak a definícióját. Pornográf fel-
vétel alatt immáron „cselekvés” helyett, a „nemiség” 
bizonyos úton-módon történő ábrázolása volt értendő. 
Az efféle nemiségnek cselekvéssel való megjelenítése 
ugyanis átkerült az autonóm pornográf jellegű műsor 
fogalmába.11

Érdemes még megemlíteni a 2009. évi LXXX. tör-
vény 56. § (7) bekezdésének c) pontját, melynek kö-
szönhetően az 1978. évi IV. törvény 204. § (6) bekez-
déséből kikerült a „pénzbüntetéssel vagy közérdekű 
munkával” büntetendő kitétel, vagyis innentől kezdve 
csak szabadságvesztést lehetett kiszabni adott bekez-
dést illetően. Ezt követően pedig a szabályozás az 1978. 
évi IV. törvény hatálya alatt változatlan maradt.12

3.  3.  
A gyermekpornográfia A gyermekpornográfia 
hatályos Btk. szerinti hatályos Btk. szerinti 
szabályozása és a jelenséggel szabályozása és a jelenséggel 
szembeni fellépéssel szembeni fellépéssel 
összefüggésbe hozható összefüggésbe hozható 
legfontosabb nemzetközi legfontosabb nemzetközi 
instrumentumokinstrumentumok

Minden kétséget kizáróan az új Btk. egyik, hanem leg-
nagyobb koncepcionális újítása a nemi deliktumokkal 
összefüggésben tapasztalható. A változások mind tar-
talmi, mind pedig szerkezeti téren észlelhetők. A ha-
tályos Btk. a XIX. fejezetében rendelkezik a nemi bűn-
cselekményekről, megannyi újdonságot magában fog-
lalva. A módosításokra szükség is volt, mert az 1978. 
évi IV. törvény, vagyis a korábbi Btk. szabályozásának 
struktúrája és fogalomkészlete még a Csemegi-
kódexből merített. Mindez óriási problémát okozott, 
kiváltképp a rendszerváltást követő időszaktól kezdő-

10  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 7-8.: https://www.
jogiforum.hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

11  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 9.: https://www.jogiforum.
hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

12  1978. évi IV. tv. „204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet 
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2 )  Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről 
pornográf felvételt kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3 )  Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről 
pornográf felvételt készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen fel-
vételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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dődően, figyelemmel arra, hogy ez idő tájt a jogalkotó, 
illetőleg az Alkotmánybíróság megannyi tartalmi vál-
tozást generált, mely a régi szabályozás szerkezetének 
szétfeszülését eredményezte. A XX. század folyamán 
továbbá jelentősen megváltozott egyrészről a közfel-
fogás, másrészről pedig a törvényi szabályozás alapja, 
jogtárgyszemlélete is eltérést mutattak a XIX. század-
hoz képest. A törvényi tényállásoknak egy része kez-
detben az erkölcsvédelem talaján állt, az idő előrehalad-
tá val azonban egyre inkább előtérbe került az indivi-
duális jogtárgyvédelem, vagyis a szexuális önrendel-
kezés és a gyermekek védelme felé történő elmozdu-
lás lett a meghatározó úgy, hogy az akkori joganyag 
még tisztán az erkölcsvédelemre épült. Hangsúlyoz-
nám ugyanakkor, hogy mindmáig vannak még olyan 
nem deliktumok, amelyeknél az erkölcsvédelem a do-
mináns, elegendő csak a vérfertőzésre gondolni, va-
lamint a prostitúciós bűncselekményekre. A szemlé-
letmódban végbemenő változásokból adódóan indo-
koltnak bizonyult tehát az újrakodifikálás, mely végbe 
is ment a 2012. C. törvény megalkotásával. A hatályos 
Btk.-ban már a szóban forgó bűncselekményi körrel 
összefüggő fejezet címe sem a korábbiakban szokásos 
elnevezéssel szerepel, hiszen az „A házasság, a család, 
az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények” 
fejezetcímről „A nemi élet szabadsága és a nemi er-
kölcs elleni bűncselekmények” fejezetcímre változott. 
A szexuális szabadság (önrendelkezés) központi jog-
tárgyként történő megjelenítése egyébként meglehe-
tősen régóta váratott magára, figyelemmel arra, hogy 
Európa túlnyomó részén már jóval korábban áttértek 
a nemi erkölcsöt középpontba állító nézetről, a szexu-
ális szabadságra fókuszáló gondolkodásmódra. Meg 
kell jegyezni ugyanakkor, hogy a hatályos Btk. nemi 
bűncselekményekkel összefüggő fejezetének címében 
mind a mai napig – jól látható módon – szerepel az 
„erkölcs” kifejezés, ugyanakkor ez nem mond ellent 
az előbbieknek, s ettől még ugyanúgy az észszerűség 
talaján állnak a hatályos büntetőjogi rendelkezések. 
Amíg a prostitúciós bűncselekmények java része nem 
a passzív alanyt kívánja védeni, és amíg a felnőtt vér-
rokonok közötti konszenzuális nemi kapcsolat szank-
cionálandó, addig a nemi erkölcsvédelem mindig sze-
repet kell, s fog is kapni a Btk.-ban.13

Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról sem 

(4 )  A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki pornográf jellegű műsorban ti-
zennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket szerepeltet.

(5 )  Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)–
(4) bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(6 )  Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket 
pornográf felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre fel-
hív, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

( 7 )  E § alkalmazásában  
a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel,  
b) pornográf felvétel: az olyan felvétel, amely a nemiséget súlyosan szemérem-
sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrá-
zolja,  
c) pornográf jellegű műsor: a nemiség súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvéssel való megjelenítése.”

13  szoMora Zsolt: Meg jeg yzések az új Büntető Törvénykönyv nemi bűncselekmé-
nyekről szóló XIX. Fejezetéhez. Budapest, Büntetőjogi Szemle, 2013/11. 649.

hogy a nemi deliktumokkal összefüggésben kialakí-
tott szabályanyagnak illeszkednie kell a nemzetközi 
elvárásokhoz is. Az egyik legfontosabb nemzetközi 
dokumentum, mely a gyermekek jogait, s érdekeit he-
lyezi a fókuszba, az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye. 
A nemzetközi előírások közül – kifejezetten a tanul-
mány tárgyával összefüggésben – külön ki kell emelni 
a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális 
bántalmazás elleni védelméről szóló Lanzarote Egyez-
ményt, a gyermekek szexuális bántalmazása, kizsák-
mányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem-
ről szóló 2011/93/EU irányelvet, valamint a 182. számú 
ILO Egyezményt, mely a gyermekmunka legrosszabb 
formáinak betiltását, s felszámolását célozza.14 Megje-
gyezném, hogy a Btk. XIX. fejezetének megalkotása-
kor a jogalkotó még más, előbbiekben fel nem sorolt 
nemzetközi dokumentumokat is alapul vett, de azok 
nem hozhatóak közvetlen összefüggésbe jelen tanul-
mány tárgyával. Itt elegendő csak például a nőkkel 
szembeni erőszak és a családon belüli erőszak meg-
előzéséről és leküzdéséről szóló 2011-ben kelt ET-
Egyezményre gondolni (Isztambuli Egyezmény).15

A nemzetközi egyezményekre való tekintettel, va-
lamint a jobb áttekinthetőség kedvéért – mint már 
említettem – az új Btk. számos újítást hozott a nemi 
deliktumok vonatkozásában, melyek közül a legfon-
tosabbak a következők:16

• a tizennyolcadik életévét be nem töltött sértettek 
sérelmére elkövetett szexuális erőszakot (erősza-
kos közösülés és szemérem elleni erőszak) is mi-
nősített esetnek kell tekinteni, szemben az 1978. 
évi IV. törvény rendelkezéseivel, mely csak a tizen-
kettedik életévüket be nem töltött személyek kap-
csán tartotta mindezt indokoltnak;

• a szexuális kényszerítés bűntette keretében a sze-
xuális aktusra való kényszerítés a korábbihoz ké-
pest (kényszerítés bűntette) súlyosabban és önálló 
tényállásban lett büntetve;

• a szeméremsértés bűncselekménye kapcsán bün-
tethetővé váltak a szexuális jellegű, az emberi mél-
tóságot egyébként sértő magtartások;

• megszűnt a szexuális visszaélésénél a magánindít-
ványhoz való kötöttség;

• a gyermekprostitúció kihasználása önálló törvé-
nyi tényállásban lett szabályozva.

Az uniós jogharmonizációs szempontokra való te-
kintettel az emberkereskedelem, illetőleg a nemi élet 
szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
kapcsán az elévülési időt az általános szabályoktól el-
térően kell megállapítani az új Btk. alapján. Ezen el-
gondolás mögött azon ok húzódik, melynek értelmé-
ben, lehetőséget kell biztosítani a sértetteknek arra, 
hogy azok a tizennyolcadik életévük betöltése után is 
feljelentést vagy szükség esetén magánindítványt tud-

14  szoMora Zsolt: Meg jeg yzések az új Büntető Törvénykönyv nemi bűncselekmé-
nyekről szóló XIX. Fejezetéhez. Budapest, Büntetőjogi Szemle, 2013/11. 649.

15  2012. évi C. törvény indokolása a Büntető Törvénykönyvről 77.
16  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 679.
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janak tenni, amennyiben ezen lépéseket az arra egyéb-
ként jogosultak valamilyen okból kifolyólag nem tet-
ték meg.17

A törvény a korszerűség, a nemzetközi kifejezések-
kel való összhang és a jobb közérthetőség kedvéért 
egyes fogalmakat felvált újakkal, például erőszakos 
közösülés és szemérem elleni erőszak helyett szexu-
ális erőszak, megrontás helyett szexuális visszaélés, 
visszaélés pornográf felvétellel helyett gyermekpor-
nográfia stb.18

A fejezet alá tartozó deliktumok pedig a következők:
• szexuális kényszerítés,
• szexuális erőszak,
• szexuális visszaélés,
• vérfertőzés,
• kerítés,
• prostitúció elősegítése,
• kitartottság,
• gyermekprostitúció kihasználása,
• gyermekpornográfia,
• szeméremsértés.
A fentiekben említett bűncselekmények sorrendjét 

egyrészt a fejezetcím (előbb szerepelnek a nemi élet 
szabadsága elleni bűncselekmények), másrészt pedig 
az elkövetési magatartásoknak a sorrendisége határoz-
zák meg. Utóbbi alatt értendő az, hogy például a szexu-
ális kényszerítésnél a szexuális erőszak súlyosabb meg-
valósulási forma; a prostitúció megkezdését időben 
megelőzi a kerítés, illetve a prostitúció elősegítése, ezt 
követően valósítható meg pedig a kitartottság.19

A következőkben – a Btk. XIX. fejezetén belül – a 
gyermekpornográfia hatályos szabályozását kívánom 
áttekinteni. Mindemellett pedig a jelenséghez társuló 
nemzetközi dokumentumokra helyezem majd a fó-
kuszt, melyekhez értelemszerűen igazodnia kellett a 
szabályanyag megalkotásakor a jogalkotónak. Úgy gon-
dolom, hogy ezzel egy teljes, átfogó képet kaphat a 
kedves olvasó a jelenlegi helyzetről, s arról, hogy mi-
ként lehet fellépni a jog erejével a gyermekpornográ-
fiával szemben.

3.1  A Btk. 204. §-ának dogmatikai 
elemzése

A gyermekpornográfia bűncselekményének védett 
jogi tárgya a tizennyolcadik életévüket be nem töltött 
személyek egészséges nemi fejlődése és a gyermek-
pornográfiára ráépülő szervezett bűnözői csoportok 
elleni küzdelemhez fűződő társadalmi érdek. A bűn-
cselekmény alanya tettesként bárki lehet, ha azonban 
egy tizennyolc év alatti saját magáról készít tiltott por-
nográf felvételt, akkor nem lehet szó adott törvényi 
tényállásról, hiszen ilyenkor hiányzik a cselekmény 
társadalomra veszélyessége, mely a bűncselekmény 

17  2012. évi C. törvény indokolása a Büntető Törvénykönyvről 18.
18  2012. évi C. törvény indokolása a Büntető Törvénykönyvről 76.
19  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 681.

fogalmának egyik legmeghatározóbb komponense. 
Ebben az esetben legfeljebb szeméremsértést lehet 
megállapítani, ha annak feltételei egyébként fennáll-
nak. A bűnösség fokát illetően csak a szándékos meg-
valósulási forma jöhet szóba, vagyis a gondatlan alak-
zat lehetősége kizárt. Kiemelt jelentőséggel bír az is, 
hogy az elkövető tisztában van-e vagy sem a sértett 
életkorával. Ha nincs ezen lényeges információ birto-
kában az elkövető, akkor a szóban forgó deliktum meg-
állapításának sem lehet helye. A bűncselekmény pasz-
szív alanya főszabály szerint bármely tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy lehet. A 204. § (5) be-
kezdésének passzív alanya azonban csak tizennegye-
dik életévét be nem töltött személy lehet. Elkövetési 
tárgynak pedig a passzív alanyról készült pornográf 
felvétel és műsor minősül, függetlenül annak nemé-
től.20 A (7) bekezdésbe foglalt értelmező rendelkezés 
sorolja fel egyébként az egyes elkövetési tárgyakat, s 
azt, hogy azok alatt voltaképpen mit is kell érteni? A 
Btk. 204. § (7) bekezdésének a) pontja értelmében 
pornográf felvételnek minősül az olyan videó-, film- 
vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szemérem-
sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére 
irányuló módon ábrázolja. A szóban forgó szakasz és 
bekezdés b) pontja pedig a pornográf műsor definíció-
ját taglalja. Ennek értelmében pornográf műsornak 
tekinthető minden olyan műsor, amely a nemiséget 
súlyosan szeméremsértő nyíltsággal jeleníti meg úgy, 
hogy az célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló 
cselekvés vagy előadás is egyben.21 Itt meg kell je-
gyezni, hogy az emberi test művészeti, tudományos, 
ismeretterjesztő ábrázolása – amely adott esetben 
szintén lehet szeméremsértő – nem vonható a pornog-
ráfia fogalmi körébe. A (7) bekezdés a) pontjában meg-
határozott „más módon előállított képfelvétel alatt” 
pedig tipikusan minden olyan képfelvétel értendő, 
amely az alkalmazott technikai beavatkozás révén – 
például montírozással – súlyosan szeméremsértővé 
válik.22 Egy 2010-es BH alapján a gyermekpornográfia 
bűncselekményének megállapítása során annak van-
nak jelentősége, hogy az elkövetés pillanatában, vagyis 
a műsor időpontjában vagy a képfelvétel rögzítésekor 
adott személy betöltött-e vagy sem a tizennyolcadik 
életévét. Az azonban teljességgel közömbös, hogy a 
pornográf felvétel nyilvánosságra hozatalának idő-
pontjában a sértett hány éves.23

A bűncselekmény elkövetési magatartásai a 204. § 
(1)–(6) bekezdéseiben találhatóak, melyeket a törvény 
a társadalomra veszélyességük sorrendjében taglalja. 
A következőkben a 204. § (1) bekezdésének elkövetési 
magatartásait kívánom ismertetni.

2 0  PolT Péter: Új Btk. kommentár. 4. kötet, Különös Rész. Budapest, Nem-
zeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 36.

21  2012. évi C. törvény 204. § (7) bek.
2 2  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-

lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 229.

2 3  BH 2010.267.
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Ennek keretén belül a képfelvétel megszerzése ma-

gában foglalja a mástól történő birtokbevételt, illetve 
az egyéb módon történő birtokbavételt (például letöl-
tés az internetről) egyaránt.24 Mindez történhet a ko-
rábbi birtokossal történt megállapodás útján vagy akár 
egyoldalúan is.25 A megszerzés továbbá viszonylag 
hosszabb ideig tartó, tényleges uralmat és a rendelke-
zés lehetőségét is magában rejtő birtokbavételt jelent, 
értelemszerűen úgy, hogy legalább az eshetőleges 
szándék megállja a helyét.26 A pornográf felvétel tar-
tása folyamatos, hosszabb idejű birtoklást jelent, me-
lyet meg kell hogy előzzön a megszerzés, továbbá az 
a felvételnek az elkövető tényleges rendelkezési joga 
alatt történő tárolását is magában foglalja, akár hagyo-
mányos formában, akár pedig elektronikus úton. A 
képfelvétel készítése alatt a felvétel rögzítése, előállí-
tása értendő, függetlenül az adathordozó milyenségé-
től. A kínálás vonatkozásában elmondható, hogy az 
elkövető ezen elkövetési magatartás kifejtése során 
mást hív fel a képfelvétel átvételére, amely azonban 
eredménytelen marad. A képfelvétel átadása olyan ma-
gatartást jelent, amelynek révén az elkövető birtoká-
ból más személy birtokába kerül a felvétel. Ezen elkö-
vetési alakzat megállapításakor nem bír relevanciával, 
hogy az átadással egyidejűleg kikerül-e vagy sem az 
elkövető birtokából a felvétel, vagy az csak lemásoló-
dik. A hozzáférhetővé tétel azon lehetőségnek a meg-
teremtését hordozza magában, melynek révén más a 
felvételt meg tudja szerezni, le tudja másolni, birto-
kába tudja venni, vagyis fennáll a más által történő 
megismerés reális lehetősége. A képfelvétel forga-
lomba hozatala történhet akár ingyenesen, akár vissz-
terhesen, s az voltaképpen több, esetleg meg nem ha-
tározható számú személy számára történő eljuttatást 
is jelent.27 Mindez megvalósulhat közvetett módon is, 
tehát elégséges az is, ha az elkövető csak egy közvetí-
tővel áll kapcsolatban, de felismeri, hogy az átadása 
révén a dolog a közvetítőn keresztül forgalomba fog 
kerülni.28 A képfelvétellel vagy képfelvételekkel való 
kereskedés tulajdonképpen a képfelvételnek az érté-
kesítését jelenti, haszonszerzési célzattal, mely egyben 
rendszeres tevékenységet is feltételez. A pornográf 
felvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáfér-
hetővé tétel a képfelvétel széles körben történő meg-
ismerhetőségének a megteremtését foglalja magában 
(internetre törtnő feltöltés a gyakorlatban).29 A bírói 
gyakorlat értelmében a nagy nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tétel olyan szándékos helyzet-
teremtést jelent, amelynek keretén belül több személy-

2 4  PolT Péter: Új Btk. kommentár. 4. kötet, Különös Rész. Budapest, Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 38.

25  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 747.

2 6  1/2009. BJE.
27  PolT Péter: Új Btk. kommentár. 4. kötet, Különös Rész. Budapest, Nem-

zeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 38.
2 8  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 747.
29  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-

lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 230.

nek lehetősége adódik arra, hogy pornográf felvéte-
leket megismerjen.30

A (2) bekezdésben meghatározott deliktum elköve-
tési magatartásai a készít, kínál, átad vagy hozzáférhe-
tővé tesz, méghozzá olyan passzív alany vonatkozásá-
ban, aki az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása 
vagy gyógykezelése alatt áll, illetve aki az elkövető 
egyéb hatalmi vagy befolyásolási viszonya alatt van. A 
(3) bekezdés elkövetési magatartása az anyagi eszkö-
zöknek a szolgáltatása, amely a forgalomba hozatalhoz, 
a kereskedéshez vagy a nyilvánosság számára hozzá-
férhetővé tételhez kell, hogy kapcsolódjon.31 A (4) be-
kezdés a) pontja a pornográf jellegű műsorban való 
szerepeltetésre történő rábírni törekvésről rendelke-
zik, mely a passzív alany eredménytelen rábírását je-
lenti. Ha ezen felhívás eredményes vagy a kiskorú kez-
deményezésére kerül sor a műsorban való közremű-
ködésre, akkor a szóban forgó szakasz b) pontját kell 
megállapítani. Ilyenkor pornográf jellegű műsorban 
való szerepletetésről van szó, mely tehát eredményes 
rábírást jelent. E magatartás a műsor irányítását, lét-
rehozását, rendezését foglalja egyébként magában, 
azaz mindez a passzív alany, vagyis a kiskorú aktív 
közreműködését szolgálja.32 Büntetőjogi szempontból 
teljességgel irreleváns, hogy az előadás nyilvánosság 
előtt zajlik-e vagy sem, az történhet zártkörű rendez-
vényen is. Ebből kifolyólag elengedhetetlen, hogy azt 
több személy észlelje. Ha az előadásról képfelvétel is 
készül, vizsgálandó az (1) bekezdés is, s az ott taglalt 
elkövetési magatartásoknak a köre.33 Az (5) bekezdés 
a) pontja alapján az elkövető a passzív alanyt pornog-
ráf felvételen való szereplésre hívja fel. A szóban forgó 
bekezdés b) pontja bünteti a pornográf műsor néző-
jét, egészen pontosan az olyan műsor megtekintését, 
amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött sze-
mély szerepel. Ezen rendelkezés megállapításra csak 
személyes részvétel esetén kerülhet sor. Az (5) bekez-
dés c) pontja a gyermekpornográfiát megvalósító mű-
sorhoz kapcsolódik mégpedig úgy, hogy az illető a 
szerepeltetéshez anyagi eszközöket szolgáltat.34

A cselekmény előkészületi magatartásai közül a ha-
tályos törvény szankcionálni kívánja a készítéshez, a 
forgalomba hozatalhoz vagy kereskedelemhez szük-
séges, vagy azt könnyítő feltételeknek a biztosítását, 
de csak is kizárólag akkor, ha a passzív alany tizen-
egyedik életévét be nem töltött személy.35

Az elkövető továbbá ugyanarra a képfelvételre nézve 
csak egyfajta elkövetési magatartást valósíthat meg, 
ami annyit tesz, hogy a sorrendben előbbi elkövetése 

3 0  BH 2005.133.
31  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-

lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 231.

32  PolT Péter: Új Btk. kommentár. 4. kötet, Különös Rész. Budapest, Nem-
zeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 39–40.

33  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-
lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 231.

3 4  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 749.

35  2012. évi C. törvény 204. § (6) bek.



 18 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

1. 
sz

ám
       

a deliktumot befejezetté teszi, vagyis a később kifej-
tett magtartás büntetlen utócselekmény lesz. Mindez 
természetesen csak akkor igaz, ha az elkövető által ta-
núsított elkövetési magatartások ugyanakkora tárgyi 
súllyal bírnak. Ha valamelyik elkövetési magatartás 
ugyanis a törvény erejénél fogva súlyosabban szank-
cionálandó, akkor a súlyosabban büntetendő elköve-
tési magatartás miatti felelősségre vonásra kerül majd 
sor, a sorrendiségtől függetlenül. Így az azt megelő-
zően, vagy az azt követően kifejtett – önmagába véve 
egyébként büntetendő cselekmény – büntetlen elő- 
vagy utócselekmény lesz.36 A forgalomba hozatal és a 
kereskedés kapcsán pedig elmondható, hogy ezek 
megállapításához több felvétel szükséges, az azonban 
irreleváns, hogy a felvételek egy vagy több kiskorúról 
készültek-e.37

A prostitúciós jellegű deliktumok esetében – a fel-
vételek és az érintett személyek számától függetlenül 
– törvényi egységet kell megállapítani. A deliktum 
megvalósulásának alapja továbbá a kiskorú személy-
nek az önkéntessége, ugyanis ennek hiányában vizs-
gálandó, hogy van-e helye erőszakos nemi bűncselek-
mény megállapíthatóságának. Figyelemmel kell lenni 
mindemellett a passzív alany életkorára is. Az erősza-
kos nemi deliktum, a szexuális visszaélés – amennyi-
ben a feltételek fennállnak – halmazatban állnak a 
gyermekpornográfia készítésével.38

A gyermekpornográfia szabályozása kapcsán felme-
rült kérdések napjainkban is foglalkoztatják a jogal-
kalmazókat, melyet a Kúria 2/2018. számú BJE határo-
zata is alátámaszt, amely kimondja, hogy a Btk. 204. § 
(2) bekezdése szerinti minősített esetnek a rendbeli-
sége a felvételeken szereplő – a törvényhelyben dek-
laráltaknak egyébként megfelelő – személyek számá-
hoz igazodik. Ha az elkövető különböző felvételekkel 
kapcsolatban hozza létre a Btk. 204. § (1) bekezdésé-
nek különböző pontjaiba ütköző elkövetési magatar-
tásokat, az azonos törvényhelyen lévő, egységként mi-
nősülő magatartások egymással valóságos halmazat-
ban állóknak tekintendők. A szóban forgó dokumen-
tum továbbá rendelkezik arról is, hogyha az elkövető 
ugyanazon felvétel vonatkozásában egymástól eltérő, 
vagyis a törvényhely szerinti különböző pontokban 
lévő elkövetési magatartásokat tanúsít. Ilyenkor a leg-
súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett deliktumot 
kell megvalósultnak tekinteni, igazodva az ennek ke-
retén belül deklarált büntetési tételhez. A 2/2018. 
számú BJE határozat hangsúlyozza, hogy a Btk. 204. § 
(1) bekezdésében írt esetekben nem eredményezhet 
önmagában halmazatot az, hogyha az elkövetési ma-
gatartás – az azokon szereplő tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személyek számától függetlenül – több 

36  PolT Péter: Új Btk. kommentár. 4. kötet, Különös Rész. Budapest, Nem-
zeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 39.

37  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-
lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 230.

38  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II., Kü-
lönös Rész. Hatodik hatályosított kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., 2018. 231.

pornográf felvételt is érint. Ugyanakkor kiemelendő, 
hogy bűncselekményegységet csak az azonos törvé-
nyi tényállásba ütköző magatartások képezhetnek. E 
deliktumot illetően azonban nem azonos, hanem kü-
lön-külön törvényi tényállást tartalmaznak a Btk. 204. 
§ (1) bekezdéseinek a)–c) pontjai.39

3.2  A gyermekpornográfiához 
kapcsolódó releváns nemzetközi 
dokumentumok, s azok magyar 
jogrendszerre gyakorolt hatása

A Gyermekek Nemzetközi Évében, vagyis 1979-ben 
megkezdődött a Gyermekjogi Egyezmény tervezeté-
nek a kidolgozása. Ezt a lengyel kormány beterjesz-
tette az ENSZ Közgyűlése elé még szintén ebben az 
évben. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága ennek követ-
keztében felállított egy munkacsoportot a Gyermek-
jogi Egyezmény megfogalmazása céljából. Igyekeztek 
egy olyan egyezményt létrehozni, amely sokféle poli-
tikai, gazdaság, kulturális, társadalmi helyzetnek ké-
pes megfelelni, anélkül, hogy csökkenne a védelmi 
szint. Tíz évbe telt, mire megszületett ezen dokumen-
tum, s így megkezdődhetett a következő fázis, vagyis 
a tagállamok által történő ratifikáció, valamint egy el-
lenőrző bizottság felállítása is indokolttá vált ezzel ösz-
szefüggésben. 1990 szeptemberére már húsz állam, 
köztük hazánk is ratifikálta a történelmi fontossággal 
bíró nemzetközi dokumentumot. Az USA, Kanada, 
Egyiptom, Mali, Pakisztán, Mexikó, Svédország kezde-
ményezésére, New Yorkban megrendezésre került a 
„Nemzetközi Csúcstalálkozó a Gyermekekért” elneve-
zésű program. Ennek következtében nőtt a szóban 
forgó Egyezményhez csatlakozók száma, s így 1990 
végére már ötvenhét ország ratifikálta azt. 1993-ban, 
Bécsben pedig kijelentették, hogy a fő cél az egyete-
mes elfogadás.40

A Gyermekjogi Egyezmény bár közel negyven cik-
ken keresztül sorolja fel a gyermekeket megillető jo-
gokat, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezen 
jogok részletes kifejtésére, végrehajtásának előmoz-
dítására már egyéb nemzetközi jogi eszközök szolgál-
nak. A szóban forgó jogi dokumentumot csupán há-
rom ország nem fogadta el (USA, Szomália, Dél-Szu-
dán), melyből adódik, hogy az gyakorlatilag univerzá-
lis emberi jogi szabályozásként fogható fel.41

A Gyermekjogi Egyezmény védi továbbá a gyerme-
keket a kizsákmányolás, az elhanyagolás, illetőleg a 
visszaélés minden formájától. Amennyiben az érintett 
személyi kör kínzásnak vagy kegyetlen, megalázó vagy 
embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek van ki-
téve, függetlenül azok hosszától, illetőleg minőségé-
től, szükségessé válik valamennyi esetben a rehabili-
táció. A rehabilitációhoz való jog akkor is megilleti 

39  2/2018. számú BJE határozat.
4 0 Faix Nikoletta: A g yermeki jogok kialakulása a nemzetközi jogban és az igaz-

ságszolgáltatásra g yakorolt hatásuk. Budapest, Eljárásjogi Szemle, 2016/4. (a) 9–10.
41  néMeTh Ildikó: A Családjogi Charta és a g yermekek jogainak nemzetközi vé-

delme. Budapest, Iustum Aequum Salutare, PPKE-JÁK, 2014/1. 35.



 19 

Büntetőjogi Szem
le    2020/1. szám

       
őket, ha a bántalmazást valamely családtagjuk vitte 
véghez.42 A Gyermekjogi Egyezmény értelmében a ré-
szes államoknak el kell ismerniük a gyermekeknek a 
gazdasági kizsákmányolással szemben nyújtandó vé-
delemhez való jogát, ezenkívül pedig arról sem szabad 
megfeledkezniük, hogy a gyermekek nem kényszerít-
hetőek semmiféle kockázattal járó, iskoláztatását ve-
szélyeztető, egészségre, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi 
vagy társadalmi fejlődésre ártalmas munkavégzésre. 
Ezen rendelkezésnek az érvényre jutását, s egyben an-
nak hatékony végrehajtását megfelelő büntetésekkel 
kell garantálni.43

Az Egyezményben deklarált kötelezettségek teljesí-
tését a Gyermekek Jogainak Bizottsága vizsgálja. A Bi-
zottságot tíz, adott területen elismert szakértő alkotja, 
akiket négyévente választanak a részes államok saját 
állampolgáraik közül, mégpedig titkos szavazás útján. 
A Bizottság egyébként évente ülésezik, általában az 
ENSZ székhelyén. A Gyermekek Jogairól szóló Egyez-
ményt három Kiegészítő Jegyzőkönyv követte, ame-
lyek a gyermekek szerepét a fegyveres konfliktusok-
ban, a gyermekkereskedelmet, a gyermekprostitúciót 
és a gyermekpornográfiát valamint a jogsérelem ese-
tén benyújtható panaszeljárást vizsgálják.44

A Fakultatív Jegyzőkönyvek tulajdonképpen kiegé-
szítik a már meglévő szerződéséket, s az ezekben vállalt 
kötelezettségek nagyobb igényeket támaszthatnak az 
eredeti Egyezményben foglaltakhoz képeset. Erre való 
tekintettel az egyes államoknak kell eldönteni azt, hogy 
vállalják-e vagy sem az ezzel járó többletterhet.45

Tanulmányom tárgyára figyelemmel a Második Fa-
kultatív Jegyzőkönyv bír determináló jelentőséggel, 
hiszen az hozható a gyermekpornográfiával összefüg-
gésbe. A szóban forgó Jegyzőkönyv egyébként a gyer-
mekpornográfia mellett, a gyermekkereskedelemmel 
és a gyermekprostitúcióval is foglalkozik. Mindhárom 
jelenség kapcsán a Jegyzőkönyv külön hangsúlyozza 
a társadalom tudatosságának, s a nemzetközi szinten 
történő együttműködésnek a fontosságát. A Jegyző-
könyv értelemszerűen meghatározza a gyermekpor-
nográfia, a gyermekprostitúció és a gyermekeladás 
fogalmát, emellett pedig az számos kötelezettséget is 
megfogalmaz a kormányok számára, a kriminalizálásra 
vonatkozóan. A dokumentum elvárja, hogy ne csak 
azok legyenek büntetéssel sújtandók, akik szexuális 
kizsákmányolás céljából felajánlanak vagy közvetíte-
nek gyermekeket, vagy akik nyereségért szerveket 
vagy gyermekeket szállítanak, vagy akik munkára 
kényszerítenek gyermekeket, hanem azok is, akik 

42  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Eg yezmény leg főbb vívmányai és az igazságszol-
gáltatásra g yakorolt hatása. 2016. június 28. (b) https://jogaszvilag.hu/szakma/
a-gyermekjogi-egyezmeny-legfobb-vivmanyai-es-az-igazsagszolgaltatasra-
gyakorolt-hatasa/, Letöltve: 2019. 02. 25.

43  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 781.

4 4  doMokos Andrea: A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi megítélése. 
Budapest, KRE-ÁJK, 2017. 26.

45  A Gyermekjogi Egyezményhez csatolt Fakultatív Jegyzőkönyvek. https://
unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/a-gyermekjogi-  
egyezmenyhez-csatolt-fakultativ-jegyzokonyvek/, Letöltve: 2019. 02. 25.

gyermekeket „elfogadnak” ilyen tevékenységek vég-
rehajtása céljából. A Jegyzőkönyv ezenkívül védi a 
gyermekáldozatok jogait és érdekeit is, továbbá az 
megköveteli a kormányoktól, hogy azok jogi és egyéb 
támogatást nyújtsanak a gyermekáldozatok részére. 
Amennyiben a gyermekek bárminemű kapcsolatba 
kerülnek az igazságszolgáltatási rendszerrel, akkor 
minden esetben azok legfőbb érdekeit szem előtt 
tartva indokolt eljárni. Mindemellett pedig a gyerme-
kek rehabilitációját és reintegrációját is segíteni kell 
a szükséges orvosi, pszichológiai, logisztikai és pénz-
ügyi támogatásokkal. A Fakultatív Jegyzőkönyv szö-
vegének értelmezése továbbá mindig az egyenlő bá-
násmód, a gyermekek legfőbb érdeke és a gyermekek 
szerepvállalásának elvei mentén kell, hogy történjen.46

Hazánkkal is foglalkozott az ENSZ Gyermekek Jogai-
nak Bizottsága, mégpedig 2006-ban, amikor aggodal-
mát fejezte ki az Egyezmény rendelkezéseinek magyar-
országi érvényesülését illetően. A Bizottság szerint 
ugyanis hazánk figyelmen kívül hagyta az összehangolt 
szakpolitikák kialakítására, valamint az adatokra bon-
tott statisztikák, illetőleg a szakemberképzés szüksé-
gességére vonatkozó javaslatokat, iránymutatásokat. 
Ugyanez a helyzet állt fent az emberkereskedelem, to-
vábbá a szexuális kizsákmányolás kapcsán létrejött do-
kumentumokkal, nézetekkel, melyek szintén nem ke-
rültek alkalmazásra, legalábbis a Bizottság szerint. A 
ENSZ szóban forgó szerve külön hangsúlyozta, hogy 
Magyarországon sajnos hiányoznak mind a megelőzés-
nek, mind pedig a visszailleszkedésnek az eszközei az 
olyan gyermekek vonatkozásában, akik családon belüli 
vagy éppenséggel szexuális erőszak áldozatai voltak. A 
Bizottság az imént elmondottakból kifolyólag javasolta 
a magyar államnak, hogy a jövőre nézve kísérje foko-
zottabb figyelemmel az ilyen gyermekek sorsát, mely-
nek keretén belül mérje fel az erőszak gyakoriságát, az 
ennek hátterében húzódó okokat, azok kiterjedését, s 
természetét. A Bizottság meglátása szerint továbbá a 
figyelemfelhívó, valamint a tájékoztató jellegű kampá-
nyok egyaránt előrelépést jelenthetnek a jövőre nézve. 
Az ENSZ szerve szerint érdemes lenne a vonatkozó jog-
szabályokat felülvizsgálni, mindezt természetesen a 
gyermekek védelmének erősítése érdekében. A Bizott-
ság álláspontjából az is kiderült, hogy mindenfélekép-
pen törekedni kellene arra, hogy a gyermekbántalma-
zási eseteknek a bejelentési aránya növekedjen. Magyar-
országnak továbbá biztosítania kellene a gyermekáldo-
zatok fizikai és lelki felépülésükhöz, illetve azok társa-
dalmi reintegrációjához elengedhetetlen szolgáltatáso-
kat. Mindemellett pedig különös figyelmet kellene 
fordítania hazánknak a huszonnégy órás, s egyben díj-
mentes segélyvonalakra, továbbá a gyermekeknek, s 
gyermekes anyáknak fenntartott menedékek létreho-
zására.47

4 6  A Gyermekjogi Egyezményhez csatolt Fakultatív Jegyzőkönyvek. https://
unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/a-gyermekjogi- 
egyezmenyhez-csatolt-fakultativ-jegyzokonyvek/, Letöltve: 2019. 02. 25.

47  doMokos Andrea: A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi megítélése. 
Budapest, KRE-ÁJK, 2017, 26–27.
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A gyermekmunka legrosszabb formáinak eltörlésé-
ről szóló, 1999-ben kelt, az ILO 87. ülésszakaszán elfo-
gadott 182. számú Egyezmény egy újabb mérföldkőnek 
számít. Az Egyezmény 3. cikke alapján a gyermekmunka 
legrosszabb formájának minősül egyrészt minden 
olyan munka, amely pusztán jellegénél fogva, vagy azon 
körülményektől fogva, amely között azt végzik, valószí-
nűleg veszélyt jelent a gyermekek egészségére, bizton-
ságára vagy erkölcsére nézve.48 Mindemellett pedig a 
rabszolgaság, az ahhoz hasonló gyakorlat, úgymint pél-
dául a gyermekek adásvétele, a velük való kereskede-
lem, a gyermekek illegális tevékenységre történő hasz-
nálata, vásárlása, felajánlása elsődlegesen kábítószer-
előállítás, s az azokkal való üzérkedés céljából, valamint 
a gyermekek prostitúció, a pornográfiakészítés vagy 
szimplán azok pornografikus előadás céljára történő 
használata, vásárlása, felajánlása is a gyermekmunka 
legrosszabb formáinak tekinthetők.49 Az Egyezménnyel 
összefüggésben létrejött Ajánlás pedig kiváltképp hang-
súlyozza a tagállamok kötelezettségét a megfelelő, s 
egyben hatékony szankciórendszer kiépítésére.50

Hangsúlyozandó, hogy az internet megjelenése előtt 
a gyermekpornográfia úgynevezett rétegműfajnak 
volt tekinthető, ami annyit tesz, hogy az csak azoknak 
szólt, akik kifejezetten keresték, s komoly erőfeszíté-
seket tettek az elérésére. Itt például arra kell gondolni, 
hogy felkeresték az újságárust vagy bementek egy vi-
deotékába, ahol, ha szerencséjük volt, találtak ilyen 
jellegű felvételeket. Napjainkban azonban virágkorát 
éli a számítástechnika, amiből egyenesen következik, 
hogy a pornográf felvételekhez való hozzáférés is sok-
kal gyorsabbá, egyszerűbbé válik. Az internet adta le-
hetőségek továbbá lehetővé teszik, hogy ezen anyagok 
minél szélesebb körben elterjedjenek. Az internet-fel-
használók gyakorlatilag anonim módon juthatnak 
hozzá a felvételekhez, így a bolti személyzettel, eladók-
kal való találkozás immáron elkerülhető, vagyis ez 
többé nem képez visszatartó erőt.51 Arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy az internet elterjedése révén az 
áldozatok száma is többszörösére nő, továbbá ennek 
révén jóval veszélyeztetettebbé válnak a gyermekál-
dozatok. Az Európa Tanács számítástechnikai bűnö-
zésről szóló Egyezményének 9. cikke szabályozza ki-
fejezetten a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűn-
cselekményeket. Az Egyezmény értelmében kiskorú 
alatt minden olyan személyt kell érteni, aki még nem 
töltötte be a tizennyolcadik életévét. Gyermekpornog-
ráfia alatt pedig minden olyan pornográf felvételt ért 
jelen dokumentum, amely vizuális úton ábrázol kife-
jezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorú sze-

4 8  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018, 781.

49  182. számú Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betil-
tásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 3. cikk.

50  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018, 781.

51  ParTi Katalin: Az eladók már rég hazamentek. A büntetőjog mint az online por-
nográfia szabályozásának eszköze. PhD-értekezés, Pécs, Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, Infokommunikációs és Jogi 
Doktori Program, 2008. 30.

mélyt, vagy annak tűnő személyt. Mindemellett ezen 
kategóriába tartoznak még azon valósághű képek, me-
lyek szexuális magatartást tanúsító kiskorú személyt 
ábrázolnak. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak 
arra nézve, hogy egyes magatartásokat mindenféle-
képpen büntetőjogilag szankcionálni fognak. Ilyen 
magatartásoknak tekinthetők például a következők: 
gyermekpornográfia készítése abból a célból, hogy 
azt a számítástechnika jóvoltából forgalomba hozzák, 
gyermekpornográfia felajánlása, továbbítása, forga-
lomba hozatala, megszerzése, vagy hozzáférhetővé 
tétele számítástechnikai rendszer révén, illetőleg a 
gyermekpornográfiának a számítástechnikai rend-
szerben vagy adattároló egységen való birtoklása.52

A nők elleni erőszak kérdéskörével áll összefüggés-
ben a 2007-ben kelt. Lanzarote Egyezmény, mely ki-
váltképp a gyermekek szexuális kizsákmányolásával, 
illetőleg a szexuális zaklatással szembeni védelem ki-
építésére irányult. Ezen Egyezmény alapvetően a ti-
zennyolcadik életévét be nem töltött személyek védel-
mére fókuszált, számos elvárást megfogalmazva a ré-
szes államok felé. Hazánk 2010-ben írta alá a szóban 
forgó Egyezményt, de annak törvény általi kihirdeté-
sére csak 2015-ben került sor. A megkülönböztetés-
mentesség a dokumentum egyik meghatározó elve, 
ami annyit tesz, hogy a Lanzarote Egyezmény rendel-
kezéseinek a végrehajtását, kiváltképpen az áldozatok 
jogainak védelme érdekében tett intézkedéseket, min-
dennemű megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 
A Lanzarote Egyezmény fő céljai a következőképp fog-
lalhatóak össze53:

• a gyermekek szexuális zaklatásának és kizsákmá-
nyolásának a megelőzése, valamint azok leküzdése;

• az áldozattá vált gyermekek jogainak védelme;
• a nemzeti és a nemzetközi szinten történő együtt-

működés elősegítése a gyermekek szexuális ki-
zsákmányolása, valamint a szexuális úton végbe-
menő zaklatásuk kapcsán.

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális ki-
zsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küz-
delemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatáro-
zat felváltásáról szóló 2011/93/EU irányelvről is érde-
mes néhány szót szólni. 

Az irányelv 2. cikke értelmében gyermeknek kell te-
kintetni minden tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személyt. Szintén a 2. cikk rendelkezik arról is, hogy vol-
taképpen mit is kell gyermekpornográfia alatt érteni?

Ez alapján gyermekpornográfiának minősül:54

• minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a 
kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy 
ilyen magatartást színlelő gyermeket; vagy

52  Az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló, 2001. november 
23-i Budapesti Egyezménye

53  Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és mag yar büntetőjogi szabályozása a nem-
zetközi elvárások tükrében. PhD-értekezés, Miskolc, Miskolci Egyetem Állam-és 
Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2017. 
54.

5 4  2011/93/EU irányelv 2. cikk c) pont.
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• gyermek nemi szerveit mutatja be, elsődlegesen 

szexuális céllal; vagy
• minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a 

kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy 
ilyen magatartást színlelő gyermeknek tűnő sze-
mélyt, vagy amely gyermeknek tűnő személy nemi 
szerveit mutatja be, elsődlegesen szexuális céllal; 
vagy

• kifejezetten szexuális magatartást tanúsító gyer-
mek valósághű képei, vagy gyermek nemi szervei-
nek valósághű képei, elsődlegesen szexuális céllal.

Az irányelv által meghatározottakból egyértelműen 
kitűnik, hogy magát a fogalmat áthatja a szexuális cél-
zat. Figyelemmel arra, hogy ezt a célt a szabályozás a 
felvétel és a műsor sajátosságaként jeleníti meg, olyan 
objektív tényezőről lehet csak szó, amely kiküszöböl-
hető arra az esetre nézve, ha a felvétel vagy a műsor 
más elsődleges célt szolgálna. Mindebből következik, 
hogy az irányelv kontextusában a mellékesen szexu-
ális irányultságú vagy kihatású felvétel nem merítheti 
ki adott törvényi tényállást. A fenti fogalommeghatározás 
utolsó két pontja a „pszeudopornográfia” és a „virtu-
ális pornográfia” tényállásait kodifikálják.55

A magyar szabályozás mind a pszeudo-, mind pedig 
a virtuális pornográfiát mellőzi, melyeket egyébként 
az irányelv értelmében át kellett volna ültetnie ha-
zánknak a magyar jogba, figyelemmel arra, hogy ezen 
komponensek szerves részei a gyermekpornográfia 
– 2011/93/EU irányelv szerinti – fogalmának. A ma-
gyar jogalkotó e tekintetben feltehetően teljesen szán-
dékosan szegült szembe az uniós joganyaggal, védve 
a jogalkotásbeli hagyományokat. Hazánk ugyanis ezen 
lépésével voltaképpen kiszorította a hagyományosan 
vitatott, jogi tárgyhoz nehezen kapcsolható tényállá-
sokat, amennyiben a jogi tárgy ténylegesen a gyerme-
kek érdekeit jelenti. Ebből adódik, hogyha egy konk-
rét cselekmény nem kerül kapcsolatba a gyermekek-
kel, akkor az nem szabad, hogy büntetőjogi felelős-
ségre vonást eredményezzen.56

A hatályos Btk. 204. § (1) bekezdésének a)–c) pontja 
a bűncselekmény kilenc elkövetési magatartását ha-
tározza meg, azokat a Lanzarote Egyezménnyel és a 
2011/93/EU irányelvvel összhangban, súly szerint há-
rom – különböző büntetési tétellel fenyegetett – cso-
portba osztva.57 A törvényhely a) pontja szerint három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a por-
nog ráf felvétel megszerzése vagy tartása. A b) pont 
értelmében egy évtől öt évig terjedő szabadságvesz-
téssel fenyegetett az ilyen jellegű felvétel készítése, 
kínálása, átadása és hozzáférhetővé tétele, míg végül, 
de nem utolsósorban a c) pont akként rendelkezik, 
hogy két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 

55  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 14.: https://www.jogiforum.
hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

56  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 14–15.: https://www.
jogiforum.hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

57  2/2018. számú BJE határozat.

büntetendő az a személy, aki pornográf felvételt for-
galomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt 
nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz.58 
Mindegyik pont vonatkozásában külön hangsúlyo-
zandó, hogy a szóban forgó bűncselekmény passzív 
alanya csak tizennyolcadik életévét be nem töltött sze-
mély lehet, figyelemmel az irányelv 2. cikkére.

A Gyermekjogi Fakultatív Jegyzőkönyv, a 2011/93/
EU irányelv, valamint a Lanzarote Egyezmény által 
deklarált – pornográf felvétellel kapcsolatos – elköve-
tési magatartások hatályos Btk. szerinti megfelelői 
(összefoglaló jelleggel) tehát a következők59:

• megszerzés (acquistion): megszerez;
• birtoklás (possession): tart;
• információs és kommunikációs technológia segít-

ségével történő tudatos hozzáférés (knowingly 
obtaining access by means of information and 
communication technology): tart;

• felajánlás (offering): kínál;
• továbbítás (transmission): átad;
• terjesztés (dissemination): átad;
• hozzáférhetővé tétel (makig available): hozzáfér-

hetővé tesz, nagy nyilvánosság számára hozzáfér-
hetővé tesz;

• készítés (production): készít;
• forgalmazás (distribution): forgalomba hoz, keres-

kedik;
• biztosítás (supply): készítés, forgalomba hozatal-

hoz, kereskedéshez, nagy nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tételhez anyagi eszközöket szol-
gáltat.

Az irányelv – szemben a 2004/68/IB tanácsi keret-
határozatban foglaltakkal – külön definiálja a pornog-
ráf előadást.

A szóban forgó dokumentum 2. cikkének e) pont-
jában a pornográf előadás fogalma a következő formá-
ban szerepel:60

„e) „pornográf előadás”:
az alábbiak, többek között információs és kommu-

nikációs technológiák révén történő, közönségnek 
szóló, élőbemutatása:

i. kifejezetten szexuális – valódi vagy színlelt – ma-
gatartást tanúsító gyermek; vagy

ii. a gyermek nemi szervei elsődlegesen szexuális 
céllal;”

Itt a hangsúly voltaképpen azon van, hogy nem egy 
rögzített előadásról van szó, hanem egy élő formációról, 
ugyanis az előbbi a felvétel kategóriájához sorolandó.61

A pornográf műsorral összefüggésben a 2011/93/
EU irányelv, valamint a Lanzarote Egyezmény által tag-
lalt elkövetési magatartások 2012. évi C. törvény sze-
rinti megfelelői pedig az alábbiak62:

• rábírás, részvétel elősegítése, okozása (causing): 
szerepeltet, ehhez anyagi eszközöket szolgáltat;

58  2012. C. tv. 204. § (1) bek.
59  2012. évi C. törvény indokolása.
6 0  2011/93/EU irányelv 2. cikk e) pont.
61  2012. évi C. törvény indokolása.
62  2012. évi C. törvény indokolása.
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• kerítés, toborzás (recruiting): szereplésre felhív;
• haszonszerzés (profiting from): haszonszerzésre 

törekszik;
• egyéb kizsákmányolás (otherwise exploiting): ha-

szonszerzésre törekszik;
• kényszer, erőszak, fenyegetés (coercing or forcing 

a child to participate in pornographic perfor-
mances, or threatening): a szexuális kényszerítés 
keretein belül bünteti;

• tudatos részvétel (knowingly attending): megtekint.
A fenti felsorolásból egyértelműen kitűnik, hogy a 

magyar szabályozás értelmében a kényszernek, az erő-
szaknak és a fenyegetésnek a kategóriái – melyek a por-
nográf műsorral összefüggésben merülnek fel – a sze-
xuális kényszerítés törvényi tényállásának keretén be-
lül szankcionálandóak. Minderre akkor van lehetőség, 
ha a szexuális cselekmény kategóriáját valamilyen for-
mátumban, de kimeríti a pornográf műsorral kapcso-
latos elkövetési magatartás is. Emellett az irányelv ér-
telmében a kényszer, az erőszak és a fenyegetés a por-
nográfiával kapcsolatos magatartásokra, nem pedig a 
klasszikus értelemben vett szexuális cselekményekre 
irányulnak. Ha fennáll az elhatárolhatóság lehetősége 
a pornográf felvétel vagy műsor és a szexuális maga-
tartás között, a pornográf előadáson való kényszerítés 
esetében a büntetőjogi felelősségre vonásnak meg kell 
állni akkor is, ha az elkövetői szándék a tényleges sze-
xuális cselekményre egyáltalán nem irányult. Ezen 
konstrukciónak nemigen lehet hazánkban valóság-
alapja, legalábbis a törvényszöveg tiszteletben tartása 
mellett nem. Ebből következik, hogy a szexuális cse-
lekmény definíciójának valamilyen széles kiterjesztése 
lehet csak a megoldás, bár nem nehéz abba belegon-
dolni, hogy ez szintén valószínűtlen.63 Joggal merül fel 
azon kérdés, hogy tulajdonképpen mennyire is fedheti 
le a pornográf műsorban vagy felvételen szereplés kér-
déskörét a szexuális cselekmény fogalma? Erre viszony-
lag egyszerűen megadható a válasz, hiszen a szexuális 
magatartás olyan cselekmény, amely szeméremsértő 
és bizonyos objektív alkalmassággal rendelkezik, felte-
hetően azok számára, akik benne részt vesznek.64 Ok-
kal merül fel, hogy csak ilyenkor tekinthető a fogalom 
olyan fogalomnak, ami a cselekményt magát kvalifi-
kálja, nem pedig a felvételt vagy a műsort. A pornográf 
magatartások vonatkozásában a felvételnek vagy a mű-
sornak kell rendelkezniük ezen tulajdonságokkal. A 
cselekmény fogalma legfeljebb a műsor fogalmát fed-
heti le, de a felvételét semmiféleképpen sem, figyelem-
mel az egyes fogalmi kategóriák szövegére.65

A 2011/93/EU irányelv és a Lanzarote Egyezmény 

63  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 22–23.: https://www.
jogiforum.hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

6 4  A Btk. 459. § (1) bekezdésének 27. pontja a következőképp definiálja a 
szexuális cselekményt: „a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cse-
lekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére al-
kalmas, vagy arra irányul”.

65  néMedi Márk: Változások a g yermekpornográfia szabályozásában Mag yaror-
szágon és az Európai Unióban. Pisa, 2016. október 24. 23.: https://www.
jogiforum.hu/publikaciok/816, Letöltve: 2019. 02. 12.

szankcionálja, ha egy tizennyolcadik életévét betöltött 
személy, egy tizennégy éven aluli személynek pornog-
ráf felvétel készítése céljából találkozást javasol infor-
mációs és kommunikációs technológia útján, ameny-
nyiben az ajánlatot a találkozás létrejöttét eredmé-
nyező tényleges cselekmény követi. Ezen rendelkezés-
nek a magyar jogba történő szó szerinti átemelése nem 
kivitelezhető, s abból adódóan, hogy gyakorlatilag egy 
előkészületi jellegű cselekményről van szó, a hatályos 
Btk. büntetni rendeli a szóban forgó törvényi tényál-
lás bizonyos fordulataihoz szükséges vagy azok kivi-
telezését könnyítő feltételek biztosítását.66

A 2011/93/EU irányelv 4. cikk (5)–(7) bekezdéseinek 
és a Lanzarote Egyezmény 19. cikk (1) bekezdésének 
szintén determináló jelentőségük van a kiskorúak oltal-
mának nemzetközi kiépítésében. Ezek értelmében 
ugyanis büntetendő a gyermekeknek a prostituálása 
vagy toborzása, valamint az ezen alapuló haszonszerzés 
vagy egyéb módon történő kizsákmányolásuk. Mind-
emellett szankcionálandó a gyermekek prostitúcióra 
kényszerítése, továbbá a gyermekprostitúciónak az 
igénybevétele is. A Gyermekjogi Fakultatív Jegyzőkönyv 
3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a bünte-
tőjogi felelősségre vonás indokolt abban az esetben is, 
amikor a gyermekek felajánlására, megszerzésére, nyúj-
tására, kerítésére prostitúció céljából kerül sor. A már 
említett 182. számú ILO Egyezmény 3. cikkének b) pontja 
alapján a gyermekek prostitúció céljára történő haszná-
lata, vásárlása vagy felajánlása szintén büntetendő.67

4.  4.  
Záró gondolatokZáró gondolatok

Összességben elmondható, hogy a gyermekpornográ-
fia jelensége korántsem új keletű jelenség, hiszen an-
nak gyökerei már a Csemegi-kódexben is felelhetőek 
voltak. A Btk.-beli szabályozást illetően megállapítható, 
hogy arra mindig is kihatással voltak és vannak a nem-
zetközi elvárások. Ha a 2012. évi C. törvény rendelke-
zéseit helyezzük a fókuszba, akkor konzekvenciaként 
levonható, hogy az is túlnyomórészt igazodik a nem-
zetközi dokumentumokban foglaltakhoz. A téma aktu-
alitását, s a jogalkalmazói érdeklődést is jól mutatja, 
hogy a Kúria 2/2018. BJE határozata, mely néhány, ed-
dig tisztázatlan vagy éppenséggel vitatott kérdésre kí-
ván választ adni, előmozdítva ezzel az egységes jogal-
kalmazást, mely az egyik legfontosabb feltétele a jelen-
séggel szembeni, a jog erejével történő küzdelemnek. 
Végül, de nem utolsósorban kiemelendő, hogy napja-
inkban a gyermekpornográfia elterjedésében fontos 
szerepet játszik az internet – ahogy az látható volt – 
mely megannyi lehetőséget rejt magában, sokszor lep-
lezetlenül hagyva az elkövetést.

66  2012. évi C. törvény indokolása
67  kónya István: Mag yar Büntetőjog. Kommentár a g yakorlat számára. Budapest, 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 740.
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1.  1.  
Bevezető gondolatokBevezető gondolatok

A költségvetési csalás bűncselekményi tényállása 
2012. január 1-jén került be a korábbi Btk.-ba,1 amely 
bevételi és kiadási oldalon vont össze több bűncselek-
ményt.2 A törvénymódosítás hátterében a költségve-
tés védelméhez fűződő korábbi rendszernek az el-
avultsága állt, továbbá a költségvetést védő deliktu-
mok közvetlen jogi tárgyát, illetőleg az elkövetési ma-
gatartásokat indokolt volt magasabb, s egyben általá-
nosított formában a védelem középpontjába állítani, 
kiiktatva ezzel bizonyos „kiskapukat” és visszaélési 
lehetőségeket az elkövetői oldalról.3

Tanulmányunkban az Európai Unió forrásaiból 
származó pénzügyi támogatásokra elkövetett 
költségvetési csalásokra fókuszálunk, azon belül 
is a 2002 és 2017 között jogerősen lezárt ügyekre. 
Ezen „szűkítés” hátterében több ok húzódik meg. Egy-
részt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta nem 
született ennek kapcsán ilyen mély, átfogó, az egész 

* Tudományos segédmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet; PhD-
hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori 
Iskola.

** Tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet; PhD-hall-
gató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola.

1  2011. évi LXIII. törvény 2. §-a iktatta be új bűncselekményként.
2  Bevételi oldalról került a tényállásba az adócsalás, munkáltatással össze-

függésben elkövetett adócsalás, visszaélés jövedékkel, csempészet, áfára elkö-
vetett csalás; kiadási oldalról pedig a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, 
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése; továbbá mindkét 
oldalról a csalás minden olyan esete, amely a költségvetés sérelmével jár.

3  Molnár Gábor Miklós: A költségvetést károsító bűncselekmények. Költ-
ségvetési csalás. In: Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Bün-
tetőjog II., Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 
2018. 774. o.

országra kiterjedő aktavizs-
gálaton alapuló tanulmány, 
másrészt pedig ezen téma 
olyan szempontból is izgal-
mas lehet, hogy az uniós 
for rá sokból  szár ma zó 
pénz ügyi támogatásokra 
elkövetett költségvetési 
csalások tárgyi súlya kivált-
képp nagy, hiszen – az majd 
látható lesz – a felmerült 
vagyoni hátrány (régi Btk. 
szerinti kár) több millió fo-
rintra rúg egy-egy ügyben. 
Itt alapvetően pályázati 
pénzekről van szó, s nem 
adóügyekről, mint a „klasz-
szikus” értelemben vett 
költségvetési csalásoknál. 
Álláspontunk szerint ebből 
adódóan sem érdemes a 
két, egymástól jól elválaszt-

ható jelenséget „egy kalap alá venni”: a klasszikus költ-
ségvetési csalás esetén teljesen más bizonyítási nehéz-
ségekkel állunk szemben, ahogyan azt számos tanul-
mány taglalja, így ennek kapcsán már nehezebb lenne 
nóvumot nyújtani; az EU költségvetési csalás körében 
viszont szükséges, mert a megállapításokat és konk-
lúziókat hiánypótlónak gondoljuk.

A téma relevanciáját alátámasztja, hogy a Legfőbb 
Ügyészség kezdeményezésére 2018-ban az Országos 
Kriminológiai Intézet (OKRI) munkatervébe is beke-
rült az Európai Unió pénzügyi forrásait érintő költ-
ségvetési csalás miatt indult bűnügyek vizsgálata.

Tanulmányunk az OKRI-ban lefolytatott kutatá-
sunkból, s az annak keretein belül végzett aktavizsgá-
latokból merít,4 ugyanakkor az mind felépítésében, 
mind szisztémájában egy teljesen egyedi és új „szel-
lemi termék”. Úgy gondoljuk, hogy az aktavizsgálatok 
elengedhetetlenül szükségesek a gyakorlati oldal fel-
térképezéséhez, s az ezzel összefüggő konzekvenciák 
levonásához. A hiányosságokra, az esetleges nehézsé-
gekre is csak ezáltal lehet felhívni a jogalkotó figyel-
mét, a problémák mihamarabbi kiküszöbölése érde-
kében.

Hangsúlyozzuk, hogy jelen tanulmányunk kizáró-
lag a joggyakorlatra épül, ezért mellőzzük a költség-
vetési csalás bűncselekményének dogmatikai elemzé-
sét, tekintettel arra is, hogy egyrészt az elméleti isme-
retek bárki számára könnyen hozzáférhetők, másrészt 
pedig azok a jogalkalmazók számára sem jelentenek 
újdonságot.5 Írásunk tehát az aktakutatás eredményei re 

4  OKRI III.B/1.26. sz. kutatási jelentés, kutatásvezető: Farkas Krisztina.
5  Az adócsalás elleni küzdelem az Európai Unión belül a jogpolitika egyik 

kiemelt területe. Erről az oldalról közelíti meg a témát Jacsó Judit 2017-ben 
megjelent monográfiájában, valamint az egyes tagállamok – a német, az oszt-
rák és a magyar – szabályozásának példáján keresztül elemzi az egyes nemzeti 
megoldásokat. Lásd: Jacsó Judit: Europäisierung des Steuerstrafrechts am 
Beispiel der gesetzlichen Regelungen in Deutschland, Österreich und Ungarn. 
BíborVerlag, Miskolc, 2017.

CsaPuCha BernaDett * 
– Garai renáta**

 
A költségvetési csalás 

gyakorlati kérdései
Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi 
támogatásokra elkövetett költségvetési csalások
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fókuszál, csak és kizárólag az Európai Unió forrásai-
ból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költ-
ségvetési csalások vonatkozásában. Ennek keretein 
belül feltárásra kerülnek a felderítés és a bizonyítás 
tipikus nehézségei, illetőleg a különféle megoldási ja-
vaslatok, célravezető módszerek taglalása sem marad 
el.

2.  2.  
Az EU sérelmére elkövetett Az EU sérelmére elkövetett 
költségvetési csalás az költségvetési csalás az 
aktavizsgálatok tükrébenaktavizsgálatok tükrében

Az Európai Uniónak komoly gondot okoznak az uniós 
költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekmények, 
hiszen a tagállamoktól független, önálló költségvetés-
sel rendelkezik, amely sokféle, rendkívül változatos 
kriminális magatartás célpontja. Egyes becslések sze-
rint az uniós pénzek 10–20%-a tűnik el jogellenes mó-
don, melynek térnyerése több okra vezethető vissza: 
az európai jogrend bonyolultsága alkalmat ad a jogi 
kiskapuk igénybevételéhez, a pénzügyi támogatáso-
kat a tagállamokban használják fel, így az Unió csak 
igen nehezen tudja ellenőrizni a felhasználások jog-
szerűségét, végül pedig, hogy a felfedezett csalások 

folytán alkalmazott szankciók sem hatékonyak, mivel 
az elkövetők sok esetben nem fizetik vissza a bűncse-
lekménnyel megszerzett pénzösszegeket, mert az eh-
hez szükséges apparátus hiányzik.6 A bűncselekményi 
tényállás kodifikációja során az EU (EK) hatékonyabb 
védelme jelent meg leghangsúlyosabb külső igény-
ként. A Btk.-ba történő beillesztésre az Európai Unió-
ról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Kö-
zösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. 
június 26-án elfogadott PIF Egyezmény alapján került 
sor. A költségvetési csalás tényállása Miskolczi Barna 
szerint – az átültetésekből származó kezdeti problé-
mák kiküszöbölését követően – mára hatékony esz-
közzé vált a jogalkalmazás számára.7 

A Legfőbb Ügyészség néhány évvel ezelőtt már vizs-
gálta az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése bűntettének, valamint az uniós költségve-
téseket és pénzügyi alapokat károsító bűncselekmé-
nyek 2008–2013 közötti időszakot felölelő jogalkal-
mazási gyakorlatát. Az összefoglaló jelentés megálla-
pításai rendkívül hasznosak voltak a joggyakorlat szá-
mára, azokat vélhetően/remélhetően beépítették a 

6  MáTyás Imre: Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, különös 
tekintettel az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre. In.: Udvarhe-
lyi Bence: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a magyar büntető-
jogban. Miskolci Jogi Szemle, Miskolc 2014/1., 170. o.

7  Miskolczi Barna: A költségvetési csalás kodifikációját meghatározó té-
nyezők. Magyar Jog, Budapest 2018/5. szám 290–291.

Főügyészségek,

és az illetékességi területükhöz tartozó 

járási ügyészségek

Ügyészségek által megküldött,

EU költségvetési csalást 
érintő iratok (db)

Kutatási mintába bekerült 
bűnügyek száma 

(db)

Főváros 79 39
Baranya 24 9
Bács-Kiskun 21 8
Békés 10 3
Borsod-Abaúj-Zemplén 40 16
Csongrád 18 9
Fejér 2 1
Győr-Moson-Sopron 11 8
Hajdú-Bihar 59 23
Heves 30 13
Jász-Nagykun-Szolnok 20 9
Komárom-Esztergom 4 2
Nógrád 32 13
Pest 2 1
Somogy 41 15
Szabolcs-Szatmár-Bereg 42 17
Tolna 9 1
Vas 5 1
Veszprém 17 8
Zala 7 4
Összesen: 473 db 200 db
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mindennapi ügyészi gyakorlatba,8 mindezekre (is) 
reflektálva vizsgáltuk az egyes ügyeket, illetve jelení-
tettük meg egyéb saját, az aktavizsgálatok által feltárt 
megállapításainkat.

Megállapítható, hogy 2002–2017 között, vagyis az 
elmúlt 15 évben az EU költségvetése sérelmére ösz-
szesen 473 db bűncselekményt követtek el. Ami Ma-
gyarország területi eloszlásának arányszámait illeti, 
legnagyobb mértékben a főváros érintett (79 db), ez-
után Hajdú-Bihar megye következik (59 db), majd Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg (42 db), Somogy (41 db) és Borsod-
Abaúj-Zemplén megye (40 db) járt el ilyen bűncselek-
mény miatt; legkevesebb eljárás pedig Fejér (2 db), Ko-
márom-Esztergom (4 db) és Vas megyében (5 db) indult.

Az OKRI által vizsgált időszak: 2002–2017 volt. Az 
iratvizsgálatok elvégzéséhez mindösszesen 473 db 
ügyészségi akta, és az azokhoz kapcsolódó nyomozati, 
valamint bírósági irat érkezett az ügyészségek egyéni 
leválogatása alapján, ebből az EU költségvetési csalás 
területi eloszlása is látható. A bűncselekményi tényál-
lás specialitására, valamint a beérkezett iratok hatal-
mas mennyiségére és azok terjedelmére tekintettel 
– statisztikusunk segítségével, véletlenszerű mintavé-
tel alapján – kiemeltünk 200 db büntetőügyet, és azo-
kat elemeztük, vizsgáltuk és értékeltük minden lehet-
séges aspektust figyelembe véve.

Tekintettel arra, hogy kigyűjtésre került Magyaror-
szág valamennyi EU költségvetési csalást érintő aktája, 
az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy az elmúlt 15 
évben – az ügyészségek saját legyűjtése alapján – me-
lyik megyében és milyen arányban regisztráltak ilyen 
bűncselekményt:

Az empirikus kutatás keretében szükséges volt meg-
vizsgálni a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény (régi Btk.) 2002. április 1. napjától 2011. 
december 31. napjáig hatályos 314. §-ába ütköző Eu-

8  Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztálya. KF.142/2014/3. 
Vizsgálati jelentés.  
A vizsgálat célja a bűncselekményhez kapcsolódó jogdogmatikai kérdések 
elemzése, a jellemző elkövetési módszerek feltárása, a feljelentések kezelése, 
és a nyomozás felügyeleti, illetve vádelőkészítési feladatokkal összefüggő te-
vékenység vizsgálata volt, de érintette a büntetőbíróságok által hozott felmentő 
ítéletek okait is.

rópai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsér-
tése tárgykörébe tartozó, jogerősen elbírált (nyomo-
zás megszüntetésével vagy ítélettel zárult) ügyeket, 
továbbá a régi Btk. szerinti 2012. január 1-től hatályos 
310. §-a szerinti költségvetési csalás, valamint a 
2013. július 1. napjától hatályos 2012. évi C. törvény 
(új Btk.) 396. §-ába ütköző költségvetési csalás 
tárgykörébe tartozó azon ügyeket, amelyeket az Euró-
pai Unió által vagy nevében kezelt költségvetésre, 
pénzalapokra követtek el.

2.1.  A büntetőeljárás megindulása  
– a hatóságok tudomásszerzése

A vizsgált iratok tanúsága szerint legnagyobb arány-
ban (32%) az MVH tett feljelentést bűncselekmény 
gyanúja miatt, ezt követően a magánszemélyek (20%), 
illetve névtelen magánszemélyek (11%) éltek ezzel 
leggyakrabban. A hatóságok tudomásszerzési módja 
tekintetében érezhetően jelentős a háttérintézmények 
és közreműködő szervezetek szerepe, amelyek költ-
ségvetési csalásra utaló körülmények esetén vélhetően 
megtették a szükséges intézkedéseket. Az Egyéb ka-
tegória mögött szerepel bejelentő/feljelentőként az 
Állami Számvevőszék, bányaipari kft. vezetője, pénz-
intézet, iskola és kollégium, egyesület elnöke stb., il-
letve találtunk egy olyan ügyet is, amelyben újságíró-
fotóriporter, oknyomozó riporter tett feljelentés azzal, 
hogy az iratokat és bizonyítékait az OLAF-nak továb-
bítja, ha Magyarország nem intézkedik.

2.2.  A leggyakrabban érintett uniós 
alapok

Vizsgálódásunk során különös figyelemmel kísértük 
az egyes uniós alapok előfordulásának gyakoriságát 
függetlenül az eljárás végső kimenetelétől, így az 
alábbi diagramon nemcsak a jogerős elítélések, hanem 
az összes vizsgált ügy vonatkozásában mutatjuk be az 
alapok érintettségét. A bűncselekménnyel leginkább 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap volt 
érintett (40%), de kiemelten szerepel az iratok között 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap (25%) és a Eu-
rópai Mezőgazdasági Garancia Alap (20%) is. Itt kíván-
juk megjegyezni, hogy az alapok az egyes ügyben nem 
feltétlenül önállóan álltak, hanem más alapokkal 
együtt képezték az ügy tárgyát.

Az Európai Unió költségvetéséhez kapcsolódó pá-
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lyázatok tárgya a vizsgált iratok között legnagyobb 
arányban az egységes terület alapú támogatás, illetve 
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényel-
hető támogatás körében jelent meg; ezek a pályázatok 
szinte minden megyében és viszonylag nagy mennyi-
ségben előfordultak. Úgyszintén hangsúlyosan jel-
lemző a Társadalmi Megújulás Operatív Program ke-
retében észlelt visszaélések száma. A TÁMOP Magyar-
ország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül jött 
létre 2007-ben, a társadalom megújulása prioritásának 
megvalósítását szolgálta az európai uniós jogszabá-
lyokkal és rendeletekkel összhangban. A program 6 
éven keresztül futott, 2013-ig tartott.9 

Találtunk az EU költségvetési csaláshoz kapcsoló-
dóan a TÁMOP keretében orvosi rendelő, idősek ott-
hona, kultúrház, óvoda, iskola, járdaburkolat építése 
vagy felújítása, játszótér és park kialakítása, belvíztá-
rozó, csapadékvíz-elvezetés, hátrányos helyzetűek fog-
lalkoztatása, egészségnevelő program, iskolák fejlesz-
tése, innováció, intézményi programok (KLIK), vagy 
érettségi feladatokkal kapcsolatos megbízást, a pályá-
zati paletta rendkívül széles volt.

2.3. A büntetőeljárások időszerűsége

Nemcsak a bűncselekmény elkövetése és annak ész-
lelése, hanem a nyomozás elrendelése és a büntetőel-
járás befejezése között eltelt idő is rendkívül fontos 
tényező. A büntetőeljárások időszerűsége a vizsgált 
időszakban rendkívül vegyes képet mutatott, számos 
esetben sajnos indokolatlanul elhúzódott. Az alábbi 
diagramon a nyomozás elrendelésétől a nyomo-
zás befejezéséig tartó időszak látható, mely szerint 
a vizsgált ügyek 4,5%-ában két hónapon belül, 17%-ban 
három hónapon belül, 9,5%-ában 1 év és 14 hónap kö-
zött, 14,6%-ában több mint két évig nyomoztak. Leg-

9   Célja a gazdaság fellendítése, melyhez szükség van új munkahelyek 
teremtésére és az infrastruktúra fejlesztésére. Az ezekhez szükséges feltételeket 
megteremtését segítik a TÁMOP-pályázatok, a humán erőforrás fejlesztését 
az oktatás- és foglalkoztatáspolitika, az egészségügy, a kultúra és a köz mű ve-
lő dés eszköztárának felhasználásával és bővítésével kívánták elérni.   
A programban olyan pályázatokon keresztül lehetett finanszírozáshoz jutni, 
melyek a TÁMOP deklarált céljait szolgálják olyan intézkedéseken keresztül, 
melyek összhangban vannak a program ún. prioritásaival. A célok megvalósí-
tása érdekében olyan pályázatokat hoztak létre, melyek aktívabbá teszik az ál-
láskeresést, csökkentik a diszkriminációt, egészségesebb munkaerőt képeznek, 
illetve összhangot teremtenek a kínált és keresett képzettség között; reményeik 
szerint ezzel változást hoznak el az oktatásban, képzésekben, egészségügyben, 
a kultúrában, a szociális területeken. 

nagyobb arányban (közel 30%) egy éven belül, míg az 
ügyek 25%-ában 14 hónap és 2 év között fejeződött be 
a nyomozás a NAV illetékes szervénél.

A nyomozás elrendelésétől a bíróság általi jog-
erős befejezéséig az alábbi időtartamok rögzíthetők:

Az eljárások időszerűségi mutatói tekintetében ki-
rajzolódott, hogy a legtöbb ügy 14–24 hónapig tartott, 
vagyis akár 2 évig is elhúzódott, de nem csekély azon 
ügyek száma sem, amelyek több mint 3 évig folytak, 
ezt követik a 2-3 év közötti büntetőeljárások, ami úgy-
szintén nem mondható gyors elintézésnek (ezért az-
tán enyhítő körülményként, a vádlott javára fogják 
majd értékelni az időmúlást).

2.4.  A nyomozó hatóságok eljárást 
befejező döntései

A vizsgált iratok tekintetében (200 db) a nyomozó ható-
ság összesen 102 ügyben hozott megszüntető határozatot, 
melyből legnagyobb arányban (55%) bűncselekmény hi-
ánya miatt szüntették meg a nyomozást; az ügyek 43%-a 
bizonyítottság hiánya okán szűnt meg; 2 esetben pedig 
elévülés miatt kellett megszüntető határozatot hozni.

Fontos rögzítenünk e körben, hogy a megszünte-
tések jogcíme sokszor hibás, ezért erős kritikával 
és kételyekkel kell szemlélni a fenti diagramot. Meg-
szüntető határozatok esetén az eljárás során keletke-
zett bűnügyi költségeket az állam viseli, ily módon az 
állam terhén maradó költség nem csekély mértékű. 
Főként a nyomozó hatóságok megszüntető határoza-
tainak indokolásában fordul elő, hogy hosszan sorol-
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ják a bizonyítékok hiányát vagy éppen a feloldhatatlan 
ellentmondásokat (tehát nem tudták bizonyítani a 
cselekményt), rávilágítanak arra, hogy ténylegesen ott 
az alapos gyanú, de a rendelkező részben mégis az 
szerepel, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, 
vagy fordítva: bizonyítottság hiánya miatt fejeződik 
be az eljárás, és mindvégig tényállási elemek hiányát 
sorolják, illetve egyéb más bűncselekményi összete-
vőket taglalnak. 

Ha már így alakul a gyakorlat, rendkívül fontos 
lenne a megszüntetések helyes jogcíme, mint ahogyan 
a halmazati, minősítési és elhatárolási kérdések is alap-
vető fontosságúak. Az egyik ügyben egészen a fő-
ügyészségig kellett eljutnia a gyanúsított meghatalma-
zott védője panaszának ahhoz, hogy a nyomozásmeg-
szüntetés jogcímének megváltoztatása megtörtén-
jen.10

Az összes vizsgált ügyből a nyomozó hatóság 102 
ügyben megszüntette a nyomozást, 2 esetben áttételre 
került sor, 96 ügyet pedig vádemelési javaslattal kül-
dött meg az eljáró ügyészség részére (így tehát az 
ügyek kevesebb mint a fele jutott el az ügyészségig):

2.5.  Az ügyészségek eljárást befejező 
döntései

A nyomozó hatóságok által megküldött 96 db ügyből 
vádemelésre ténylegesen csak 78 ügyben (81%) került 
sor (1 db vádmódosításra irányuló indítvány, felmen-
tésre végindítvány volt), 3 ügyben (3%) a vádemelés 
elhalasztása mellett döntött az ügyész, míg 15 db ügy-
ben (16%) megszüntető határozattal végződött az el-
járás, főként bizonyítottság hiánya okán. Ennek meg-
felelően bírósági szakba csak 75 db ügy jutott.

2.6. Az elkövetők jellemzői

A jogerős elítéléssel lezárt ügyekben (75 db)11 össze-

10  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazga-
tósága 63015/480/2014. bü., Nyíregyházi Járási Ügyészség B.2994/2014., Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Nf.2128/2014.

11  Összes ügy: 200 db, ebből: megszüntető határozat: 102 db (NAV), átté-
tel: 2 db, vádemelési javaslattal érkezett: 96 db (200-104), ügyészi megszüntető 
határozat: 15 db, vádemelés elhalasztása: 3 db, vádemelés: 78 db (96-15-3), el-
járás megszüntetése az elkövető halála miatt: 2 db, felmentő ítélet: 1 db. En-
nek megfelelően a jogerős elítélések száma: 75 db.

sen 84 vádlott szerepel, az elkövetői minőség meg-
oszlása az alábbiak szerint alakult:

Bűnszövetség, bűnszervezet megállapításával a vizs-
gált iratok között nem találkoztunk. A jogerős elítélés-
sel érintett elkövetők neme érdekesen alakult: a 
vizsgált iratok között 38 női, és 46 férfi vádlott volt; a 
női vádlottak ilyen aránya nem tipikus más bűncse-
lekményeknél. Az elkövetők állampolgárságát illetően 
84 vádlottból 81 magyar, 3 esetben pedig szlovák ál-
lampolgár volt a vádlott.

Ami a bűncselekmények stádiumát illeti, úgy-
szintén látható, hogy nem egy megszokott arányszá-
mot kaptunk, hiszen az ügyek közel 60%-a kísérleti 
szakaszban maradt, és az összes jogerősen lezárt ügy-
ből (75 db) csupán 31 volt befejezett.

Az elkövetők előéletéről megállapítottuk, hogy 
azok túlnyomó része (78 fő) büntetlen. 6 vádlott eseté-
ben említhetünk büntetett előéletet (orgazdaság, illetve 
főként vagyon elleni bűncselekmények): ebből 2 vád-
lott követett már el hasonló bűncselekményt (csalás, 
számvitel rendjének megsértése); 2 vádlott ugyan nem 
különös visszaeső, de jelen elkövetés után csődbűntett 
miatt elmarasztalták; 2 vádlott esetében pedig koráb-
ban már alkalmaztak vádhalasztást kábítószerrel össze-
függő bűncselekmény miatt. A vizsgált iratok között 
csak 1 esetben rendeltek el előzetes letartóztatást, 1 
vádlottnál pedig őrizetbe vételt alkalmaztak. 

Az elkövetők foglalkozása, illetve elkövetői 
jellegét megalapozó beosztása igen széles palettát 
mutat: vállalkozó, művelődésszervező, őstermelő, sző-
lőtermelő, szociális munkás, pedagógus, nyugdíjas, 
folyamattechnológus, kertész, ingatlanközvetítő, gé-
pészmérnök, konyhai kisegítő, szarvasmarha-te-
nyésztő, gyógytestnevelő, közgazdász, eladó, robot-
technikus, földmérő geológus, kozmetikus, gipszkar-
tonos, festőművész, varrónő, karosszéria-lakatos, cso-
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magoló vagy éppen futballedző, de szerepel közöttük 
polgármester, részlegvezető, egyesületi elnök, vezér-
igazgató, illetve közhasznú munkás, munkanélküli, 
alkalmi munkából élő vagy gyesen lévő is. Az elköve-
tők foglalkozása vagy munkahelye természetesen nem 
minden ügyben alapozta meg az elkövetői jelleget, 
sokszor arra nem is volt hatással, ugyanakkor néhány 
ügyben ez ok-okozati összefüggésben állt egymással; 
így hangsúlyozottan a cégtulajdonosoknál, ügyvezető-
kénél, polgármestereknél, könyvelőknél vagy a bt. bel-
tagoknál.

Az elkövetők iskolai végzettsége

Az elkövetőkre vonatkozó ismérvek közül érdemes 
kitérni az iskolai végzettség kérdéskörére is. Az EU 
költségvetési csalás elkövetői általában magas iskolai 
végzettségű, jó intellektusú, határozott fellépésű, sok-
szor vezető beosztásban lévő személyek. Kivétel per-
sze akad, amikor például kiszolgáltatott, nehéz hely-
zetben lévő, kevésbé iskolázott személyeket vonnak 
be fiktív cégek alapításához, számlák kibocsátásához; 
de az kétségtelen, hogy a bűncselekmény értelmi szer-
zői rendezett életvitelű, intelligens emberek. Mindez 
nem tekinthető különösnek, hiszen ezek a személyek 
a cégügyeket intézve behatóan megismerik a pénz-
ügyi jogi, adózási szabályokat, ismerik a pályázatok 
kiskapuit, mely egyes adócsalások elkövetésénél elen-
gedhetetlen az adóhatóság megtévesztése, és az adó-
elkerülés érdekében.12

2.7.  A bíróságok döntései  
és büntetéskiszabási gyakorlata

A 78 vádemeléssel érintett ügyből 75-ben jogerős el-
ítélés történt; csupán 1 felmentés volt (az is ügyészi 
indítványra), 2 esetben az elkövető halála miatt kellett 
megszüntetni az eljárást.

A vizsgált ügyek alapján a jogkövetkezmények alkal-
mazása körében az alábbiak szerint foglalható össze 
a bírósági jogalkalmazás:

12  Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.315/2002., Kúria Bfv.I.76/2013. sz.

a) végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására csu-
pán 3 alkalommal (3%) került sor

– ezek közül 1 vádlott esetében a közügyektől eltil-
tás mellékbüntetést is alkalmazta a bíróság,

b) felfüggesztett szabadságvesztéssel 37 vádlott 
(44%) érintett 

– ebből 7 büntetőügyben úgy ítélte meg a bíróság, 
hogy ezzel egyidejűleg pénzbüntetés kiszabását is in-
dokoltnak tartja,

c) közérdekű munka büntetést 3 vádlott (4%) ka-
pott,

d) pénzbüntetés kiszabására 32 vádlott (38%) te-
kintetében került sor

– ezek összege 50 000–1 500 000 Ft között mozgott,
e) foglalkozástól eltiltás, vagyis gazdasági társa-

ság tisztségviselői tevékenységének végzésétől való 
eltiltás 6 esetben (7%) fordult elő,

f) megrovásban 2 vádlottat részesített a bíróság,
g) próbára bocsátás pedig csak 1 vádlottnál for-

dult elő.

Elkobzás alkalmazására egyetlen ügyben került 
sor (4 vádlottat érint) egy kotrógép vonatkozásában, 
vagyonelkobzás 14 ügyben jelent meg, míg a jogi 
személlyel szemben alkalmazható intézkedés 
mellett csak 2 ügyben (5 vádlott) döntött a bíróság.

A jogi személlyel szemben alkalmazott büntetések 
kapcsán megjegyezzük, hogy a velük szemben al-
kalmazott pénzbírság mértéke az egyik ügyben  
10 000 000 Ft volt, míg a másik ügyben ennek összege 
35 000 000 Ft (szlovák férfiak, forgácsolócsarnok kor-
szerűsítése, 94 980 074 Ft felmerült vagyoni hátrány), 
ezen intézkedés alkalmazását a szükségesség okán el-
enyészőnek tartjuk.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési csalással ösz-
szefüggésben a bíróságok nemegyszer (de nem elég-
szer) alkalmaztak vagyonelkobzást ítéletükben, indo-
koltnak tartottuk, hogy figyelembe vegyük a Legfőbb 
Ügyészség vagyonelkobzással kapcsolatos 
ügyészségi gyakorlatot vizsgáló összefoglaló je-
lentésében foglaltakat.13 A megvizsgált ügyekben a 
vagyonelkobzás jogalapjával és annak összegszerűsé-
gével kapcsolatban a bírósági határozatok jellemzően 
nem tartalmaztak részletesebb okfejtést, leginkább 
csak az alkalmazott jogszabályhelyekre történő utalás 

13  A Legfőbb Ügyészség összefoglaló jelentése a vagyonelkobzással kap-
csolatos ügyészségi gyakorlat vizsgálatáról. BF. 271/2016/10-I.
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jelent meg az ítéletekben, melyek értelemszerűen nem 
nyújtottak támaszt az alkalmazás hátterének vizsgála-
tához. A bíróságok álláspontjára leginkább – ahol több 
terhelt, illetve több részcselekmény miatt folyt az el-
járás – a vagyonelkobzás összegszerűségéből, a polgári 
jogi igénnyel kapcsolatos rendelkezésekből, a vagyoni 
hátrány (korábban: kár) esetleges megtérülését rög-
zítő tényállásrészekből lehetett következtetni. 

A vagyonelkobzást megalapozó törvényi előfeltéte-
lek meglétekor annak alkalmazása minden helyzetben 
kötelező, és ennek nem lehet akadálya az, hogy a bűn-
cselekmény elkövetésével szerzett vagyonnövekmény 
már nincs meg teljes egészében, ugyanis azt az elkövető 
már felélte. A vagyonelkobzás vonatkozásában irrele-
váns az a tény, hogy az elkövető a bűncselekményből 
származtatott vagyonnal voltaképpen miként is gazdál-
kodott, valamint az is elhanyagolandó, hogy mindazt 
nyereséggel vagy veszteséggel hasznosította.14

Súlyosító körülmények a jogerős ítéletek alap-
ján:

büntetett előélet; különös visszaesői minőség; a költ-
ségvetés érdekét sértő cselekmények rendkívüli el-
szaporodása; a bűncselekmény társadalmi negatív 
megítélése elmarad az okozott kár mértékéről, így fo-
kozottabb a büntetőeljárás szerepe a generális preven-
ció területén; vezetői megbízatásának felhasználásával 
követte el a bűncselekményt;  üzletszerű elkövetés;  ré-
gebb óta vállalkozó, tehát a jogszabályi környezettel 
tisztában volt;  további bűncselekmény(ek) elkövetése.

Enyhítő körülmények a jogerős ítéletek alap-
ján:

büntetlen előélet (korábban törvénytisztelő életmó-
dot folytatott); idősebb életkor; jelentős mérvű idő-
múlás; a cselekmény kísérleti szakban maradt (vagy 
csak az egyik cselekmény), így vagyoni hátrány oko-
zására ténylegesen nem került sor; a vagyoni hátrány 
(korábban kár) megtérült; magatartását közvetlenül 
nem a saját vagyoni előnye javára tanúsította; nem ka-
pott pontos munkáltatói utasítást; ténybeli/bűnös-
ségre is kiterjedő beismerő vallomás; kiskorú gyermek 
eltartásáról saját háztartásban történő gondoskodás; 
nagykorú továbbtanuló gyermek(ek) eltartásáról való 
gondoskodás; bűnsegédi / bűnrészesi magatartás.

A 75 ügyhöz tartozó (84 vádlott) jogerős elítéléssel 
összefüggésben megállapítható, hogy azok túlnyomó-
részt uniós forrásból származtak. Több ügyben azon-
ban nem került feltüntetésre a támogatás összetétele 
(sem a megszüntető határozatban, sem a vádiratban, 
sem pedig a jogerős ítéletben), vagyis hogy a bűncse-
lekmény milyen arányban érinti az uniós, illetve a ha-
zai költségvetést. 52 ügyben meg tudtuk állapítani a 
támogatások összetételét, 23 ügyben ez nem volt le-
hetséges. Az akták alapján beazonosíthatóan felmerült 
vagyoni hátrány (régi Btk. szerint kár) összesen:  
5 895 829 658 Ft volt, mutatva ezzel is a bűncselek-
mény tárgyi súlyának jelentőségét.

14  BH 2009.133.

3.  3.  
A nyomozás A nyomozás 
megszüntetésével zárult megszüntetésével zárult 
ügyek tanulságaiügyek tanulságai

A vizsgált ügyek nyomán konklúzióként rögzíthetjük, 
hogy a feljelentéseket több ügyben az ügyészségek 
részére küldik meg vagy ügyészségi panasznapon 
mondják jegyzőkönyvbe, de más bűncselekménytípu-
sokhoz képest rendkívül magas az írásban és névtele-
nül tett bejelentések, feljelentések aránya is. 

3.1. Egységes területalapú támogatások

Az EU költségvetési csalás bűncselekményével össze-
függésben talán legnagyobb arányban az egységes te-
rületalapú támogatások15 fordultak elő, ezért ezzel 
kezdjük a megszüntető határozatok körét. A bizonyí-
tási és a felderítési nehézségek tükrében a nyomozást 
megszüntető határozatokból számos tanulságot lehe-
tett levonni, így érdemes volt ezek indokolásait alapul 
venni.

Az egységes területalapú támogatásokkal érintett 
ügyekben főként az alábbi típusok fordultak elő:16

a) Késleltetett ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zés;

b) Támogatási jogosultság igazolásának felszó-
lítás ellenére történő elmulasztása, bejelentési-
adminisztrációs kötelezettség elmaradása;

c) Földhasználati jog igazolásának elmaradása 
őstermelő által;

d) Földhasználati jog önhibán kívüli bejegyez-
tetésének elmaradása, eltérő jogértelmezés, 
szándék hiánya;

e) Földhasználati jog megújításának elmara-
dása, gondatlanság;

15  Az egységes területalapú támogatási rendszer (Single Area Payment 
System, SAPS) egy olyan átmeneti és egyszerűsített jövedelemtámogatási rend-
szer, amelyet az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamoknak 
(EU-12) biztosítottak választási lehetőségként csatlakozásuk időpontjában, 
hogy elősegítsék a közvetlen kifizetések végrehajtását.   
Forrás: Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság: 
Egységes területalapú támogatási rendszer. https://ec.europa.eu/agriculture/
direct-support/pdf/factsheet-single-area-payment-scheme_hu.pdf Az Eu-
rópai Unió a 73/2009/EK Tanácsi Rendelete által teszi lehetővé minden tag-
ország számára, hogy a 124. cikk (2) bekezdésében meghatározott támogatható 
területekre támogatási igény nyújtsanak be. Magyarország a támogatások 
nyújtását minden évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
által kiadott rendeletekkel szabályozza. Ezekben a rendeletekben közös pontnak 
tekinthető a jogosultak körének a meghatározása: a támogatás igénybevételére 
azon földhasználó jogosult, aki a támogatás alapjául szolgáló földterületet 
jogszerűen használja. A jogszerű földhasználat mint definíció determinálására 
még nem került sor. Az érintett EK Rendelet nem zárja ki a művelés alól kivett 
területek támogatásának lehetőségét abban az esetben sem, ha az igénylés 
megfelel az általa meghatározott követelményeknek. Ezen követelmények 
nyomán a szóban forgó földterületnek már a korábbiakban is nyilvántartásban 
kellett lennie, s azt az igénylőnek jó, gyommentes állapotban kellett tartania.

16  A vonatkozó jogesetek részletes ismertetését és a megszüntető határo-
zatok indokolását az OKRI III/B/1/26. (2018.) sz. Kutatási jelentése részle-
tesen tartalmazza.
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f) Osztatlan közös terület, földhasználat szí-
vességi átengedése;

g) Szívességi földhasználat megszűnése, gon-
datlanság;

h) Túligénylés egy adott blokkazonosítójú 
földterületen, haszonbérleti szerződés, külföldi 
magánszemély.

Az érintett ügyekben jellemzően az MVH jogászá-
nak vallomását is beszerezték a nyomozás során. Az 
MVH munkatársa egy konkrét estben elmondta, hogy 
területlapú támogatás alapvetően annak jár, aki a te-
rület hasznosításával kapcsolatos kockázatokat és költ-
ségeket viseli. A támogatás meglátása szerint elválik 
a tulajdonjog kérdéskörétől. A hivatal a kiutalás során 
azt külön nem vizsgálta, hogy a támogatást kérő mi-
lyen jogcímen használja az adott földterületet (annak, 
hogy adott földterület használata jogos-e polgári jogi 
kérdés, a támogatási rendszerben annak szerepe nin-
csen). A területalapú támogatásokról szóló FVM ren-
deletek határozzák meg a támogatási jogosultság kér-
déskörét, ennek tükrében „támogatási kérelmet az 
a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a haszno-
sított területek vonatkozásában a hasznosítással 
összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kocká-
zatokat viseli”. A fenti rendelkezés szerint tehát a tá-
mogatás a konkrét földterületet megművelő gazdál-
kodónak jár függetlenül attól, hogy az adott földterü-
let tulajdonjogával, vagy bérletével rendelkezik-e, en-
nek alapján kell eljárni az MVH kirendeltségének az 
egyedi ügyekben, és a folyamatok szabályosságának 
vizsgálata során.17 

3.2.  Önkormányzatok visszaéléseinek 
gyanúja

Az önkormányzatok visszaélései – vagy legalábbis an-
nak gyanúja – úgyszintén jelentős részét teszik ki ezen 
ügyeknek. Talán ebben a szegmensben a legjellem-
zőbb, hogy az eljárások névtelen bejelentés, illetve ún. 
lakossági összefogás alapján indulnak meg, nemegy-
szer úgy fogalmazva a feljelentők aláírását, hogy „a 
lakosság nevében” vagy „a község érdekében”. Az ön-
kormányzatok EU-s támogatásai rendkívül széles ská-
lán mozognak, többféle alapot érintenek, a sokszínű-
séget mutatja az alábbi pályázatok típusa is:

a) Játszótér, túraútvonal, a közbeszerzés árdrágító 
tényezői;

b) Főzőkonyha felújítása, térfigyelő kamera működ-
tetése;

c) Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott fog-
lalkoztatási támogatás;

d) Játszóhelyek létesítése, sportlétesítményeket tar-
talmazó park kialakítása;

e) Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, céltól eltérő 
felhasználás gyanúja;

17  Győri Járási Ügyészség, B. 5673/2009., Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága, Kiemelt Ügyek Vizsgá-
lati Osztálya, 67008/661/2009. bü.

f) Bölcsőde, kultúrház felújítása, céltól eltérő fel-
használás gyanúja;

g) Orvosi rendelő, óvoda, játszótér, kultúrház, pol-
gármesteri hivatal felújításával kapcsolatos visszaélé-
sek;

h) Számítógépes tanfolyam részvételi feltételei (hát-
rányos helyzetűek);

i) Gépjárművek beszerzése;
j) Roma Nemzetiségi Önkormányzat feljelentése a 

helyi önkormányzat ellen (TÁMOP, munkaerőpiaci 
integráció);

k) Falufejlesztés, önkormányzati képviselő-testületi 
iratok többféle verziója.

Több megyében meglehetősen eltúlzott mértékű 
forrásfelhasználást vélelmezett a lakosság, ezért köz-
érdekű adatszolgáltatásra hívták fel a község körjegy-
zőjét, jegyzőjét, polgármesterét. A bűncselekmény el-
követését ezekben az ügyekben abban látták megva-
lósulni, hogy a projektbe leszállított termékek piaci 
ára jóval alacsonyabb, mint amilyen áron azokat a pro-
jektbe beszámlázták.18

Egy-egy beruházásról számos alkalommal nyer meg-
állapítást, hogy annak egy része nem valósult meg, 
utóbb viszont nem lehetett megállapítani, hogy az 
érintett szakasz szerepelt-e a tervekben, mivel az épü-
letről épületgépészeti tervek nem álltak rendelke-
zésre, így a falban lévő csövek hosszát csupán becsülni 
tudták; de nem derült ki az sem, hogy az érintett cső-
szakasz kicserélését és az új cső beszerzését leszám-
lázták-e a beruházó felé.19

A lakosság nagyon is nyomon követi a beruházáso-
kat, fejlesztéseket, azok megvalósítását, illetve a céltól 
eltérő felhasználásokat. 

„XY” néven tett feljelentést és elektronikus úton 
kommunikált a hatóságokkal ismeretlen személy, mi-
szerint a „Parkfejlesztés és útfelújítás-építés beruhá-
zási-kivitelezési feladata” c. projektnél „laikus szem 
számára is egyértelműnek tűnik, hogy a beruházás 
területén park nincs, az pláne nem tartalmaz játszó- 
és sportlétesítményeket festett játékokat, mászófalat, 
hintázóhelyet” stb., de az önkormányzat e célból már 
elköltött több mint 25 millió forintot.20 

A megszüntető határozat sem vitatja, hogy a terüle-
ten az utógondozás hiánya észlelhető, a játszótér álla-
pota a gondozás hiányának és a gazdátlanságnak tud-
ható be (megj.: a pályázat fenntartásának ideje alatt 
szükséges a tervezett állapot fenntartása, ellenben a 
finanszírozó az összeg visszakövetelése mellett dönt-
het). Tekintettel arra, hogy a megszüntető határozatot 
panaszjogot biztosítása mellett rendelték kézbesíteni 
a feljelentőnek, így a feljelentő panaszában részlete-
sen taglalja, hogy mélységesen meg van döbbenve a 

18  Így például: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűn-
ügyi Igazgatósága Csongrád Megyei Vizsgálati Osztály II. 61003/1026/2011. 
bü., Szegedi Városi Ügyészség B.5547/2011.

19  Balassagyarmati Járási Ügyészség, B. 205/2017., Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 64010/35/2017/bü.

2 0  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi 
Osztály 15000/304/2014. bü., Nyíregyházi Járási Ügyészség B.8150/2014.
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határozat tartalmi részén, de ez több más ügyben is 
hangsúlyosan előkerült. 

A „panaszkodók” vitatják a megszüntető határoza-
tok helyességét, továbbra is állítják és bizonyítani kí-
vánják állításaikat, konkrét tényeket és eseményeket 
írnak le a szabálytalanságok megvalósítására, legna-
gyobb problémának az elvégzett munkák leigazolását 
tartják, a műszaki ellenőrök korrumpálhatóságáról 
írnak. Ebben az ügyben a „panaszos” leírja, hogy a 
nyomozó hatóság nem, de ők (itt az egész lakosságot 
érti) beszereztek egy szakértői véleményt és a pályá-
zati dokumentációt, amely a feljelentéshez csatolt és 
benyújtott műszaki tartalommal lett elfogadva, ettől 
eltérni nem lehet; különösen nem úgy, hogy olyan esz-
közöket szerelnek fel, amit oda abban a formában gyer-
mekek számára nem lehet felszerelni.21

Falufejlesztésre is több ízben nyújtanak be pályáza-
tot, az egyik ügyben például az önkormányzati képvi-
selő-testületi iratok többféle verziója is megjelent. 

Az önkormányzat felújításra és fejlesztésre igényelt 
támogatást, majd a képviselő-testület tagjai több olyan 
írásos nyilatkozatot tettek, amelyben a pályázattól el-
térő nettó bekerülési összeget tüntették fel, továbbá 
a projekt kivitelezése kapcsán is több mulasztást kö-
vettek el. A képviselő-testületi határozat voltaképpen 
három formában létezett: 2 db egy kft. részére lett 
megküldve, míg a harmadik formáció a benyújtott pá-
lyázathoz lett csatolva.22

Céltól eltérő felhasználást véltek felfedezni több 
önkormányzat pályázati eljárása során, így bölcsőde, 
kultúrház, orvosi rendelő vagy polgármesteri hivatal 
felújítása kapcsán is indultak eljárások. Mivel a nyo-
mozás adatai alapján nem volt megállapítható bűncse-
lekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem 
vártak eltérő eredményt, ezek rendre megszüntetésre 
kerültek, azonban megjegyezendő: az eljárások hátte-
rében nagyon magas, 50–200 millió forint közötti ösz-
szegek álltak. 

Az egyik megszüntetést azzal indokolták, hogy az 
adott létesítmény megvalósult, annak pénzügyi elszá-
molása megtörtént, a támogatások „időleges átcsopor-
tosítása” nem veszélyeztették/késleltették annak lét-
rejöttét.23 Időleges átcsoportosításnak nevezni a pá-
lyázati pénzek olyan elvonását, hogy az megérkezik 
egy bankszámlára, elköltésre kerül a pályázattól telje-
sen eltérő célra (mert éppen az adott községnek másra 
van szüksége), utóbb pedig ezen összegek „visszacse-
pegtetése” a bankszámlára – erősen kérdéses meg-
szüntetési ok.

Az egyik község polgármestere uniós támogatásból 
újított fel több épületet, azonban a pénzt nem arra 
fordította, az egyes munkák elvégzésére nem is került 

21  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazga-
tósága Kiemelt Ügyek Osztálya 63015/1846/2014. bü., Nyíregyházi Járási 
Ügyészség B.8150/2014.

2 2  Egri Járási Ügyészség, B. 2907/2013. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-
magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, 64010/489/2013.bü.

2 3  Így például: Szolnoki Járási Ügyészség, B. 7114/2012. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, 63015/1254/2012.
bü.

sor – vélték a feljelentők; mindemellett szerintük a 
polgármester tulajdonát képező bolt és presszó a pá-
lyázati pénzből került felújításra.24

A beruházások, felújítások mellett a 15–30 millió 
forint körüli nagyságrendre tehető foglalkoztatások-
kal összefüggő (bérköltség) pályázatok úgyszintén 
gyakori szereplői az EU költségvetési csalásos iratok-
nak. Ezek hátterében a számláról felvett összegek saját 
célra történő felhasználása állt. A költségvetési csalás 
bűncselekménye számos ilyen ügyben nem volt meg-
állapítható, azonban a gyanúsítottak a rájuk bízott ösz-
szeget felvették s azt eltulajdonították, terhükre így 
több esetben vagyon elleni bűncselekmény, neveze-
tesen sikkasztás került megállapításra (megj.: állás-
pontunk szerint ezen minősítés helytelen, hiszen lé-
nyegében a támogatási pénzt tulajdonította el).25

Képzésekre, oktatásokra sűrűn pályáznak az önkor-
mányzatok,26 az egyik ügyben éppen a nemzetiségi 
önkormányzat vezetője hívta fel a hatóságok figyelmét 
a településükön tapasztalható visszaélésekre. A felje-
lentő közölte, hogy a helyi önkormányzat által meg-
nyert Komplex Telep Program – TÁMOP keretében 
lehívott közel 136 millió forintos pályázati összegből 
számos dolog a megjelölt céltól eltérően vagy alacso-
nyabb összeg ráfordításával került megvalósításra, to-
vábbá a pályázat részét képező foglalkoztathatóságot 
javító, a munkaerőpiaci integrációt segítő tréningeken 
nem a jelenléti íveken szereplő személyek vettek részt. 
Ugyanezen problémakörrel kapcsolatban mások is 
tettek feljelentést ugyanezen önkormányzat ellen.

A polgármester, az alpolgármester és a pályázatké-
szítő menedzserek megtévesztették az ellenőrző mi-
nisztériumot, mert az elszámolt összegeket hamis 
számlákkal igazolták, a támogatást nem a mélyszegény-
ségben élő lakosok felzárkóztatására fordították. A fel-
jelentő részletesen leírja azt is, hogyan történt a Csil-
lagpontos házak ellenőrzési mechanizmusa (a bedo-
bozolt műszaki berendezéseket szállítgatták egyik 
helyről a másikra, hamis számlákkal és valótlan ada-
tokkal más helyen készült fényképfelvételekkel igazol-
ták a programokat, de azokon nem a helyi lakosok 
szerepelnek, a jelenléti íveket a közmunkásokkal írat-
ták alá stb.). A Csillagpontos házak csak a fénykép ere-
jéig voltak nyitva, a mai napig nincs benne fűtés, in-
ternet, meleg víz, tisztálkodószer vagy mosdó. Nem 
azokat a személyeket foglalkoztatták. akikre kötele-
zettséget vállaltak, közmunka időben és tanítási idő 
alatt az önkormányzat dolgozói autóbuszokkal szállít-
gatták az embereket és a gyermekeket helyszínről 
helyszínre a fotózások erejéig, amit ők becsatoltak a 
pályázati anyagokhoz, tehát a valóságban ezek a ren-
dezvények nem kerültek megtartásra stb. Megállapí-

2 4  Így például: Nyíregyházi Járási Ügyészség, B.6423/2013., Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, 63015/364/2013. bü.

2 5  Így például Balassagyarmati Járási Ügyészség, B. 1537/2016., Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 64010/ 
344/2016. bü.

2 6  Így például Nyíregyházi Járási Ügyészség, B.1592/2014., Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, 63015/224/2014. bü.
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tást nyert, hogy a bűncselekmény tárgya, az elkövetési 
magatartás, valamint az elkövetői kör azonos, ezért a 
folyamatban lévő eljárásokat az ügyek egy eljárásban 
történő elbírálása végett egyesítették – az eljárás vé-
gül mégis megszüntető határozattal zárult.27 

3.3.  Egyéb szervek, szervezetek 
visszaéléseinek gyanúja

Az önkormányzatok mellett az egyéb szervek és szer-
vezetek körében is akadtak visszaélésre, jogsértésre 
utaló jelek, amelyek úgyszintén büntetőeljárás meg-
indítását vonták maguk után, de rendre megszüntető 
határozatokkal végződtek. Így például:

a) Kerékpárút megépítésére kiírt közbeszerzési el-
járás, túlárazások;

b) Az MVH helyszíni ellenőre és volt alkalmazottja 
pályázatot írt egy alapítvány és sportegyesület részére

c) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
tankerületében történt visszaélések;

d) Gyermekjátékok beszerzése, valótlan tartalmú 
számlák;

e) Nyomvonaltól eltérés, károkozások.
Az egyik bejelentés szerint „a kerékpárút megépí-

tésére kiírt közbeszerzési eljárás során az eljárás 
nyertesét előre megbeszélték és nem is kívántak ver-
senyezni azzal, aki esetleg fele összegből megcsinálta 
volna” (utal továbbá a bejelentő korrupcióra, illetve 
hivatali visszaélésre is); a Többcélú Kistérségi Társu-
lás 54,3 millió Ft támogatásban részesült. A szakértői 
vélemény szerint a kivitelező túlárazta az elvégzett 
munkálatokat, valamint a projekt egyes elemei (tám-
fal, padka) nem valósultak meg. A támogatást a nyer-
tes pályázó részére teljes összegben átutalták, de egy 
számlarészletező nélküli számlát állítottak ki a mun-
kálatokról. A nyomozás során elektronikus úton be-
szerzésre került egy módosítható, nem hiteles Excel 
táblázat formájában készült költségvetés, azon sem 
aláírás, sem pecsét, sem dátum nem szerepelt. A ge-
nerálkivitelező költségvetése és a tételes szakértői 
költségvetés közötti eltérés kb. 18 millió Ft, amely szá-
zalékban kifejezve 45%-ot jelent, de ezen túlmenően 
is számos megállapítást tett a szakértő – az eljárás 
mégis megszüntető határozattal zárult.28

27  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Vizs-
gálati Osztály II. 63015/312/2016. bü., Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyész-
ség B.1876/2016.

2 8  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Ki-
emelt Ügyek Vizsgálati Osztálya 63015/9/2017. bü., Nyíregyházi Járási és Nyo-
mozó Ügyészség B.2196/2016.  
Az igazságügyi műszaki szakértő, építészmérnök, mérnök-közgazdász szak-
véleménye szerint:  
A támfal építésére, a csapadékvíz-elvezető árok munkálataira és a közművek 
kiváltásaira vonatkozó adat, információ, utalás nem található az elektronikus 
építési naplóban. Tervezői művezetői bejegyzések egyáltalán nincsenek az e-nap-
lóban. Az elektronikus építési naplók eseti és napi bejegyzései bizonyos mun-
kákra nézve egyáltalán nem tartalmaznak semmilyen információt, rögzített ada-
tot, tényt. A támfal műtárgy építésére vonatkozóan a helyszíni bejárás során sem 
volt szemrevételezéssel észlelhető semmilyen nyom, adat vagy tény.  
Összefoglalva: a pályázati anyagban hivatkozott, és csak egy összeggel meg-
jelölt, de ismeretlen anyagú, befoglaló méretű támfal megépítése a valóságban 
nem történt meg. A költségvetés elnevezésű iratban szereplő anyagárak és díjak 

Előfordult az is, hogy az MVH helyszíni ellenőre, il-
letve volt alkalmazottja pályázatot írt civil szervezetek 
részére úgy, hogy a megvalósítás ellenőrzése az MVH 
hatáskörébe tartozott A gyanúsítottak tevékenységü-
ket úgy legalizálták, hogy tevékenységüket egy betéti 
társaság számlázta le, míg a számlák áfa vonzatát visz-
szaadták a vállalkozó részére.29

Az alapvetően hivatali visszaélés és más bűncselek-
mények miatt tett feljelentés tárgyában indult bünte-
tőeljárásban az ügyészség elutasította a feljelentést, 
amely határozat ellen a feljelentő30 panasszal élt. A 
Legfőbb Ügyészség a feljelentést elutasító határozatot 
hatályon kívül helyezte és a főügyészséget a nyomo-
zás elrendelésére hívta fel, mert álláspontja szerint a 
főügyészség nem volt abban a helyzetben, hogy a bűn-
cselekmény megtörténtéről vagy annak kizárásáról 
megalapozottan dönteni tudjon, hiszen ez csak a nyo-
mozás lefolytatását követően lehetséges.31 Az ügy je-
lentéstételi kötelezettség alá esett, ezért az ügyészség 
külön átiratban hívta fel az eljáró NAV vezetőjének 
figyelmét arra, hogy az ügy jellegére és fontosságára 
figyelemmel a nyomozás menetét kiemelt figyelem-
mel kövesse. 

A feljelentés szerint a KLIK egyik tankerületében 
megvalósított európai uniós forrásból támogatott köz-
nevelési projektek pénzügyi elszámolása során az el-
végzett munkák és az ellenértékként kapott javadal-
mazások nem állnak összhangban egymással, a támo-
gatási szerződésekben vállalt kötelezettségek sérültek, 
mivel a tankerületi igazgató a projektgazda KLIK hi-
vatalos képviselőjeként – és egyben a projekt mene-
dzsereként – úgy jutott támogatói forrásból javadal-
mazáshoz, hogy ténylegesen ezeket a feladatokat nem 
ő látta el.32 

A nyomozó hatóság által az előzetes revízió céljából 
felterjesztett megszüntető határozattervezettel kap-
csolatban a főügyészség több észrevételt tett a nyomo-
zást felügyelő járási ügyészség felé.33 A nyomozó ha-
tóság ugyan nem bűncselekmény, hanem bizonyított-
ság hiánya miatt szüntette meg a nyomozást, a közel 
2 évig tartó nyomozás jól tükrözi a bűncselekmény 
kapcsán felmerülő felderítési és bizonyítási nehézsé-
geket, különösen a nyomozati iratok alapján kiszűrődő 

nem felelnek meg a 2015. év végén jellemző egységáraknak, azokat jelentős 
mértékben meghaladják (erre a szakértő egy komplex, jól áttekinthető 
összehasonlító táblázatot csatolt). A generálkivitelező költség vetése és a tételes 
szakértői költségvetés közötti eltérés nettó 17 817 493 Ft (45%), ami egy nagyon 
jelentős (durva) mértékűnek minősíthető – fogalmazott a szakértő.

29  Győri Járási Ügyészség B.2600/2013., Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyu-
gat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 67008/241/2013. bü.

3 0  A KLIK egyik, nevének és egyéb adatainak zártan kezelését kérő alkal-
mazottja, aki feljelentését a helyi járási és nyomozó ügyészségen nyújtotta be.

31  Legfőbb Ügyészség Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosz-
tálya TPK.98/2017.

32  A nyomozással érintett projektek: TÁMOP 2.1.6.-12/1. „Újra Tanulok 
Téli Közmunkaprogram megvalósítása az állami szakképző iskolákban”, 
TÁMOP 3.1.4. B-13/1., „Köznevelés az iskolában”, TÁMOP 6.1.2./11/1. „A 
komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, 
valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfej-
lesztési alapprogramok megvalósítása az iskolán kívül szereplők bevonásával”, 
TÁMOP 3.1.4. C-14., „Innovatív iskolák fejlesztése második ütem”.

33  Heves Megyei Főügyészség Büntetőjogi Szakág B.1121/2016.
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érdekkapcsolatokat, összefonódásokat. A megszün-
tető határozat ellen a feljelentő panasszal élt, panaszát 
azonban a járási és nyomozó ügyészség – mint nem 
jogosulttól származót – elutasította.34 A büntetőeljárás 
nyomozó hatóság általi megszüntetését követően a 
feljelentő beadványt intézett a Legfőbb Ügyészséghez, 
melyben kifejtette, hogy a nyomozó hatóság általi meg-
szüntetés miért aggályos: többek között azért, mert 
az indokolásban nem saját nyomozati cselekményből 
származó, hanem a számos ponton ellentmondásos 
KLIK belső ellenőrzési vizsgálati anyagából vett meg-
állapítások szerepelnek, továbbá részletesen kifejti a 
közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályokat, az 
ügyben észlelhető anomáliákat, és hogy a nyomozás 
milyen tényadatokat nem tárt fel (így például, hogy a 
pályázati adatlapok szerint a szakmai koncepció elké-
szítéséért egy iskola esetében két pedagógus csekély 
mértékű díjazást kapott, míg külső cég ugyanezért 
más iskolák esetében hat-kilencszeres díjazásban ré-
szesült stb.).35

3.4.  Gazdasági társaságok, vállalkozók 
visszaéléseinek gyanúja

A gazdasági társaságok által elkövetett esetleges jog-
sértő cselekmények érezhetően más megítélés alá es-
nek, mint az önkormányzatok, illetve az egyéb na-
gyobb (komolyabb) szervezetek. A vállalkozások tevé-
kenységével összefüggésben főként az alábbi típusok 
jelölhetők meg:

a) Részben visszatérítendő támogatás – gazdasági 
tevékenység lehetősége;

b) Gyártó gépsor forgalmi értékére vonatkozó fel-
oldhatatlan ellentmondás;

c) Betonút, járdaburkolat, közmunkások, önkor-
mányzati munkagépek kérdéskörei;

d) Kölcsönszerződés, gépbeszerzés, alapanyag vá-
sárlások (a gazdasági válság hatása);

e) Munkavállalók részére tartott képzések, oktatá-
sok finanszírozása.

Az MVH ellenőrzési osztálya az egyik ügyben arra 
a következtetésre jutott, hogy a gépsor értéke nem fe-

3 4  Megjegyzendőek ebben az ügyben is a járási ügyészség panaszt elutasító 
határozatának tervezetére tett főügyészségi észrevételek: Azt a körülményt, 
hogy a panasz nem a jogosulttól származik, nem a Be. 195. § (2), hanem az (1) 
bekezdésére kell alapítani, hiszen a feljelentő nem a feljelentés elutasítását, ha-
nem a nyomozás megszüntetését sérelmezi (ez más ügyekben is tapasztalható 
hiba volt). Tekintettel arra, hogy a Be. 195. § (8) bekezdése szerint a panaszt 
indokolás nélkül el kell utasítani, a panaszos érveit nem kell ismertetni, nem 
kell vele a határozatban vitatkozni, csupán összefoglalva – a határozat hiva-
talból történő felülvizsgálatának eredményeként – kell az ügyésznek a pana-
szossal szembeni ellenérveit röviden rögzíteni. Rendkívül kifogásolható volt 
az elsőfokú ügyészség eljárása abból a szempontból, hogy a 2018. február 28-
án megszületett határozattervezet csak március 8-án ért a főügyészségre; az 
ilyen esetekben a soron kívüli kézbesítésről intézkedni kell. Kiemelte a fő-
ügyészség, hogy az átdolgozással megszerkesztett panaszt elutasító határozat 
újabb tervezetét még a keltének napján, de legkésőbb a következő munkana-
pon meg kell küldeni a főügyészség részére, melyre elektronikus úton is lehe-
tőség van.

35  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság 
Heves Megyei Vizsgálati Osztály 64010/71/2017. bü., Egri Járási és Nyomozó 
Ügyészség B.4102/2016., Heves Megyei Főügyészség B.1121/2016.

lel meg a számlán rögzített értéknek, az jelentős mér-
tékben eltúlzott, a felek között létrejött gazdasági ese-
mény nem azonos a számlán feltüntetettel, a gazdasági 
esemény nem valós, a gépek piaci értéke bruttó  
3 295 650 Ft, így a gép értékesítésében közreműködő 
cégek mesterségesen megemelt áron értékesítették a 
gépsort azért, hogy az érintett kft. jogosulatlanul ma-
gasabb támogatási összeget szerezhessen meg. A nyo-
mozás során beszerzésre került a forgalmi értékbecs-
lés irata, illetve igazságügyi vagyonértékelő szakértők 
szakvéleményei is, ezáltal az igazságügyi szakértői vé-
lemény, valamint az árajánlatok és az értékbecslés kö-
zött a forgalmi érték szempontjából feloldhatatlan el-
lentmondás mutatkozott.36

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az ügyészekkel foly-
tatott beszélgetések alapján ez is tipikus elkövetési 
magatartásnak, illetve problémának tekinthető. Az 
egyes gépekre, berendezésekre igénybe vett támoga-
tási összegekkel úgy is próbálnak „trükközni”, hogy 
az ellenőrzés idejére (vagy egészen annak megtörtén-
téig) bérelnek valamiféle gépeket vagy használtan 
vesznek olcsóbbakat, majd amikor lezárul a támoga-
tási eljárás, akkor visszaviszik / értékesítik azokat stb., 
mindenesetre az ellenőrzés az adott pillanatban min-
den rendben talál majd. Amikor egy beruházás meg-
valósulását vizsgálják, nem feltétlenül vannak a hely-
színen olyan „szakértők” akik a hatalmas méretű gép-
sorok tekintetében azok értékéről nyilatkozni tudná-
nak (ráadásul azok tényleges piaci-forgalmi értéke 
folyamatosan változik), ekként főként annak tényét 
vizsgálják, hogy ott van-e a gépsor, az adott berende-
zés vagy sem.

A nyomozás során kirendelt szakértő szerint a gép-
sor piaci értéke bruttó 7 400 000 Ft, ami további nyo-
mós bizonyítékát szolgáltatta a bűncselekmény elkö-
vetésének. A nyomozó hatóság azonban a jelentős sú-
lyú bizonyítékok rendelkezésre állása ellenére meg-
szüntette a nyomozást pusztán amiatt, mert a gyanú-
sított által felkért gépészmérnök és vagyonértékelő 
azt közölte, hogy véleménye szerint a gépsor értéke 
25 500 000 Ft volt. A nyomozó hatóság meg sem kísé-
relte a két vélemény közötti ellentmondások feloldá-
sát, például további igazságügyi szakértő kirendelése, 
illetve a Be.-ben meghatározott egyéb eljárási cselek-
mények alkalmazása útján. Az MVH álláspontja szerint 
nem fogadható el azon nézet, miszerint lehetetlen egy 
jelenleg is rendelkezésre álló gépsor értékének meg-
állapítása. Az MVH arra kérte az ügyészséget, hogy  
– különös tekintettel arra, hogy a közvagyont károsító 
bűncselekményről van szó – a törvényesség legfőbb 
őreként hivatalból vizsgálja felül a nyomozó hatóság 
jogsértő döntését és rendelje el a nyomozás folytatá-
sát. Az ügyben eljáró ügyészség a panaszt, mint elké-
settet elutasította, egyúttal a feljelentő képviseletében 
eljáró ügyvéd részére azzal rendelte kézbesíteni, hogy 

36  Így például Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség B.4938/2014., So-
mogy Megyei Főügyészség NF.1712/2015., Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-
Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 62002/679/2014. bü.
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ezen határozat ellen további jogorvoslatnak helye 
nincs.37

Egy munkavállaló feljelentése alapján indult az a 
büntetőügy, amelyben a cég uniós alapokból származó 
támogatást igényelt különböző TÁMOP számú projekt-
jeihez, így a gazdasági társaság vissza nem térítendő, 
összesen 230 043 967 Ft összegű támogatás felhasz-
nálására vált jogosulttá. 

A támogatási összegekből megbízott oktatók tartot-
tak képzéseket a cég több telephelyén, azonban az 
ügyvezető a támogatás jogszerű, és az előírt feltéte-
leknek megfelelő felhasználás bizonyítására a kifizető 
közigazgatási szerv felé valótlan tartalmú jelenléti íve-
ket, és a képzések időtartamát rögzítő okiratot továb-
bított, mivel a jelenléti íveket olyan személyek is alá-
írták, akik a képzéseken ténylegesen nem vettek részt. 

A nyomozó hatóság tanúként hallgatta ki az oktató-
kat és a képzésen jelenléti ív szerint részt vevő mun-
kavállalókat, de az összesen 99 fő vallomásában ellent-
mondások voltak fellelhetők. 

A nyomozó hatóság szembesítést foganatosított az 
oktatóként közreműködő személy és több, a képzéstől 
való távolmaradásáról, és ennek ellenére a jelenléti ív 
aláírásáról beszámoló munkavállaló között, melyek 
alkalmával valamennyi tanú módosította a vallomását 
és az oktató által előadottaknak megfelelően nyilatko-
zott.38

Megj.: a nyomozó hatóság ezen tényállás alapján a 
Btk. 396. § (7) bekezdésébe ütköző költségvetésből 
származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszá-
molási kötelezettség elmulasztásának bűntette gyanú-
ját közölte a terhelttel, ugyanakkor rögzíthető, hogy a 
közölt tényállás helyes jogi minősítése a Btk. 396. § 
(1) bekezdés a) pontjába ütköző költségvetési csalás 
bűntette, mert a költségvetésből származó támogatási 
összeg lehívására – és nem utólagos elszámolási köte-
lezettség teljesítésére – került sor a valótlan tartalmú 
okiratokat is benyújtva.

3.5.  Magánszemélyek visszaéléseinek 
gyanúja

Vizsgálatunk alapján a magánszemélyekkel összefüg-
gésben mondható el, hogy a vádemelések jelentős ré-

37  Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség B.4938/2014., Somogy Megyei 
Főügyészség NF.1712/2015., Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Re-
gionális Bűnügyi Igazgatósága 62002/679/2014. bü.

38  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igaz-
gatósága 65007/556/2015. bü., Tatabányai Járási Ügyészség KG.2712/2015. A 
bűnügyben érintett gazdasági társaság által igénybe vett vissza nem térítendő 
támogatással összefüggésben dokumentálni volt szükséges a támogatásból 
megvalósult oktatási tevékenységen részt vevő munkavállalók listáját, és az 
oktatás kezdési és befejezési időpontját. A nyomozás során adatok merültek 
fel arra vonatkozóan, hogy ezek az adatok valótlanul kerültek rögzítésre egyes 
jelenléti íveken. A jelenléti ívek kezelését, ügyvezető részére történő továbbí-
tását, így felhasználását a cég egyik munkavállalója, a nyomozás során tanú-
ként kihallgatott személy végezte; arra a cég székhelyén 2014. 08. 25 – 2015. 
10. 21. napja közötti időben került sor. A felmerült közbizalom elleni bűncse-
lekmény gyanújának vizsgálatához az ügyészség a cég székhelye szerint illeté-
kes járási ügyészségnek küldte meg a nyomozati iratokat, így ezen büntetőel-
járás befejezését vizsgálni nem lehetett.

sze velük szemben történik és arányaiban kisebb ösz-
szegeket érint, míg az önkormányzatok, a nagyobb 
cégek és vállalatok visszaélései nyomán elenyészően 
kevés ügy jutott el bírósági szakba. Ennek hátterében 
véleményünk szerint az állhat, hogy a magánszemély, 
vagyis az átlagember egyedül van, kevesebb és hiá-
nyosabb jogszabályismerettel rendelkezik, tájékozat-
lanabb és úgymond ügyetlenebb ezen a téren, viszont 
a nagyobb szervezetek felkészültebbek (nemcsak jó 
értelemben), ismerik az esetleges kiskapukat, össze-
beszélésekkel/konspirációkkal megnehezítik a felde-
rítést és a bizonyítást. Az európai uniós támogatások 
rendkívül magas összegűek is lehetnek, ezért a cégek 
– visszaélésre való hajlam esetén – alaposan megter-
vezik minden lépésüket, számítanak az ellenőrzé-
sekre, de előre megírt forgatókönyvek alapján járnak 
el az ellenőrző szervek és a hatóságok munkájának 
megnehezítése céljából.

Az alábbiakban egy megtévesztett magánszemély 
történetét mutatjuk be, aki bejelentkezett egy tanfo-
lyamra és azt sikeresen el is végezte, ugyanakkor ré-
szére hamis bizonyítványt adtak át, és azzal próbált 
jóhiszeműen támogatáshoz jutni. 

Szakszerűtlen képzés után hamis bizonyítvány át-
adása – avagy az elkövető tévedése vezetett oda, hogy 
a gyanúsított 12 621 600 Ft összegű támogatási kérel-
met nyújtott be az MVH-hoz, de a szakmai végzettség 
igazolására hamis, egy gazdasági társaság nevében ki-
adott aranykalászos gazda szakképesítést igazoló bi-
zonyítvány másolatát nyújtotta be. A nyomozás adatai-
ból kiderült, hogy a gyanúsított aranykalászos gazda 
képzésen vizsgát nem szerezhetett, hiszen a kft. ekkor 
vizsgákat még nem szervezett, így bizonyítványt sem 
állított ki. A képzés díja 150 000 Ft volt, amit két rész-
letben kellett megfizetnie, a tanfolyam hanganyagát 
egy pendrive-on adták át részére. A gyanúsítottat meg-
tévesztették, mivel ő a tanfolyamra hivatalos úton je-
lentkezett, a tanfolyam díját megfizette, a tananyagok-
ból felkészült, levizsgázott, ezek eredményeképp bi-
zonyítványt kapott.39

4.  4.  
A jogerős ítéletek háttereA jogerős ítéletek háttere

Szinte tendenciaszerű jogerős elítéléseket (jelentős 
vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntetté-
nek kísérlete és közokirat-hamisítás40 bűntette) ered-
ményezett az, amikor a vádlottak a fiatal mezőgaz-
dasági termelők indulásához (EMVA) igényel-
hető támogatások érdekében kérelmeket nyújtottak 
be az MVH lakóhelyük szerint illetékes kirendeltségé-

39  Balassagyarmati Járási Ügyészség, B. 2169/2015., Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 64010/719/2015. bü.

4 0  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 195. § 
(1) bekezdése alapján az iskolák nevében kiállított bizonyítvány közokiratnak 
minősül, melyekről a közjegyzők (vagy a helyettük eljáró közjegyzőhelyettes) 
hiteles másolatot adott ki.
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hez, és az abban foglalt feltételeket próbálták hamis 
bizonyítványokkal (aranykalászos gazda, állatte-
nyésztő, mezőgazdasági vagy vadgazdálkodási tech-
nikus, mezőgazdasági mérnök, dísznövénykertész 
stb.) igazolni.41

A megkeresett iskolák nyilvántartásában az érintet-
tek részére kiállított bizonyítványok nem szerepelnek 
(azokon nem megfelelő bélyegzők és aláírások voltak). 
Ezek az eljárások az MVH feljelentései alapján indul-
tak (észlelték az ezzel kapcsolatban elterjedt országos 
méretű visszaéléseket), majd erre tekintettel a kérel-
meket határozattal elutasították. A megjelölt támoga-
tási összegek (12–12,6 millió forint) túlnyomó több-
sége 75% európai uniós forrásból, míg a fennmaradó 
a hazai költségvetésből származott volna. Tekintettel 
arra, hogy a vádlottak a támogatási kérelem nyomtat-
ványokon valótlanul nyilatkoztak a támogatás feltéte-
léül szabott végzettség meglétének tekintetében, ma-
gatartásuk a valótlan tartalmú nyilatkozat tételével és 
a hamis bizonyítvány felhasználásával az elbíráló szerv 
tévedésbe ejtésére, s ezáltal magas összegű támogatá-
sok jogosulatlan megszerzésére irányult; a megjelölt 
összegek erejéig kívántak vagyoni hátrányt okozni az 
Európai Unió által kezelt Alapnak, valamint Magyar-
ország költségvetésének.42

A vizsgált iratok között található olyan ügy is, ami-
kor a vádlott nem önmaga intézte ezen ügyeit, hanem 
pályázati anyagának elkészítésével valaki mást (tipi-
kusan egy céget) bízott meg. A megbízottak nemcsak 
a pályázati anyag elkészítését, hanem annak benyúj-
tását is vállalták, a bizonyítványok hamis voltáról azon-
ban a vádlottak őket nyilvánvalóan nem tájékoztatták. 
Ezekben az ügyekben külön kitértek arra a bíróságok, 
hogy a vádlott a költségvetési csalás bűntettének kí-
sérletét tettesként, azonban a hamis magánokirat fel-
használását közvetett tettesként követték el (egyes 
ügyekben magánokiratoknak tekintették ezeket a ha-
mis, majd közjegyzők által hitelesített bizonyítványo-
kat).43 

Ezeknél az ügyeknél nincs jelentősége annak, hogy 

41  A vádak tárgyává tett bűncselekmények elkövetésének helyét, idejét és 
módját, valamint az okozni kívánt vagyoni hátrányt és a vádlott cselekvőségét 
bizonyították: a feljelentések, az MVH belföldi megkeresései az egyes oktatási 
intézmények felé, az iskolák megkeresésre adott válaszai, határozat és jegyző-
könyv házkutatásról és lefoglalásról, bűnjeljegyzék, nyomozó hatóság feljegy-
zései, kiértékelései, a vádlott által benyújtott dokumentumok, valamint az 
ezekhez kapcsolódó ügyintézés során keletkezett okiratok vizsgálata, bizo-
nyítvány közjegyzők által hitelesített példányai.

42  Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség B.419/2016., Gyulai Járásbíróság 
6.B.12/2017/17. Úgyszintén hamis bizonyítványt csatolt több más vádlott is, 
amellyel aranykalászos gazda szakképesítést / mezőgazdasági technikus / 
dísznövénykertész /mezőgazdasági mérnök végzettséget szerettek volna 
igazolni, és azzal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 12 
millió/12,6 millió forint összegű támogatást igényeltek. Gyulai Járási és 
Nyomozó Ügyészség B.414/2016., Gyulai Járásbíróság 13.Bpk.26/2017/3. / 
Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség B.418/2016., Gyulai Járásbíróság 
6.B.2/2017/20. / Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség B.417/2016., Gyulai 
Járásbíróság 6.B.109/2017/21. / Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség 
B.232/2016., Veszprémi Járásbíróság 3.B.637/2016/4., Debreceni Járási és 
Nyomozó Ügyészség B.1782/2017., Debreceni Járásbíróság 70.B.596/2017/8., 
Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség KG.210/2016., Tatabányai 
Járásbíróság 14.Bpk.477/2016/2.

43  Így például Szekszárdi Járási Ügyészség B.2045/2015., Szekszárdi Járás-
bíróság 36.B.142/2017.

a cselekmények kísérleti szakban maradtak, mert azok 
nem a vádlottak cselekménnyel való felhagyása vagy 
a feltárás okán nem kerültek kiutalásra a költségvetés-
ből, hanem a hatóságok, illetve a pályázató kiíró 
szerv(ezet) észlelése okán.

A fentieken túlmenően számos tárgykörben történ-
tek jogerős elítélések, ugyanakkor az eredményes vád-
emelésekkel érintett ügyek, illetve a megszüntetéssel 
végződő eljárások tényállásai nem sokban különböz-
nek egymástól. Azokban az ügyekben, ahol alapos fel-
derítő munka és előkészítő szakasz segítette az ügyész 
munkáját, nem volt kérdés a vádemelés, és az azt kö-
vető felelősségre vonás, a jogerős elítélés. Talán ezek 
az ügyek példázzák legjobban, hogy vannak megoldá-
sok és célravezető módszerek a vádlottak felelősségé-
nek megállapításához, így például:44

a) civil szervezet elnökének elszámolási köte-
lezettsége;

b) gyümölcspálinka-készítő üzem elszámolási 
kötelezettségének elmulasztása;

c) foglalkoztatás bővítését célzó bértámogatá-
sok;

d) munkavállalók foglalkoztatására irányuló 
támogatások;

e) valótlan tartalmú szerződés, közalapítvány 
tévedésbe ejtése;

f) felmentés bűncselekmény hiányában, majd 
hatályon kívül helyezést követő megismételt el-
járásban jogerős elítélés.

5.  5.  
Összegzés, konklúziók, Összegzés, konklúziók, 
megoldási javaslatokmegoldási javaslatok

Ugyan a vizsgált időszak a régi Be. időszakára esett, 
azonban az alábbi hibákat és hiányosságokat, felderí-
tési és bizonyítási nehézségeket érdemes az új Be. tu-
datában is szemlélni, mert a teljesen megváltozott struk-
túra szerint kérdéses lesz nyomon követni majd, hogy 
a jelen viszonyokhoz képest miként alakulnak az ered-
ményességi mutatók. Az aktavizsgálatok alapján az aláb-
biakban összesíthetők a felderítés és bizonyítás tipikus 
nehézségei, illetve a megoldási javaslatok:

A szándék(osság) bizonyítása
Elsőként említhető a nehézségek körében a szándé-

kosság bizonyítása, mely adott esetben a közhiteles 
vagy egyéb nyilvántartások hibáiból, hiányosságaiból 
is eredhet, nem feltétlenül az elkövető akarati-tudati 
elemeire vagy előrelátására, gondosságára vezethető 
vissza.45 A szándékosság vagy a szándék hiányának 

4 4  Lásd. bővebben: OKRI III/B/1/26. (2018.) sz. Kutatási jelentés.
45  Szívességi földhasználat szóbeli megállapodás alapján, Debreceni Járási 

Ügyészség B.3558/2015., Nemzeti Adó- és Vámhivatal 63015/787/2015. bü.: 
a kérelemben technikai közreműködőként megjelölt falugazdász elmondta, 
hogy valószínűleg a táblarajzot tartalmazó számítógépes program pontatlan-
ságából adódik, hogy más tulajdonában álló földterület is berajzolásra került 
a kérelem mellékletét képező blokktérképen. Mindezek alapján jutott az eljáró 



 36 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

1. 
sz

ám
       

megállapítása minden pályázati tárgykör esetében 
problémákat okozott, így az egységes területalapú tá-
mogatásoknál, a beruházásokkal kapcsolatban, vagy 
éppen a képzésekre és oktatásokra fordított pályázati 
pénzekkel való elszámolások/visszaélések kapcsán. 
Alapvető problémaként említhető a szándék (illetve 
az önhiba) meglétének vizsgálata, hiszen ennél a bűn-
cselekménynél a gondatlan elkövetést nem pönalizálja 
a jogalkotó. 

Javaslatunk az lehet, hogy a nyomozó hatóságok ré-
szére (tovább)képzéseket, oktatásokat kell tartani eb-
ben a tárgykörben, melynek eredményeként a régi 
beidegződések és a rossz gyakorlatok felszámolhatók. 
Mindent meg kell tenni a szándék(osság) bizonyítása 
érdekében ott, ahol ez lehetséges, és nem megelégedni 
a nyomozó hatóságok által állított, de semmivel alá 
nem támasztott közhelyekkel, miszerint a gyanúsított 
nem látta előre cselekményének lehetséges következ-
ményeit, vagy éppen azért nem nézett a dolgok mögé, 
mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést 
elmulasztotta. Számos ügy tolódott el a gondatlanság 
felé (bűncselekmény hiányos megszüntetések), me-
lyek jelentős része felderítési hiányosságra vezethető 
vissza. Érezhető, észlelhető a nyomozati iratokból, 
hogy a gyanúsítottnak igenis volt tudomása a cégnél/
vállalkozásánál történtekről, de ha a nyomozó hatóság 
bizonyos tényekből helytelen következetéseket von 
le, és a szándékosság helyett inkább a gondatlanságot 
akarja bizonyítani, nehéz helyzetbe kerülhetünk. A 
gyanúsítottak tevőlegességének értékelése körében 
lényegében ugyanez a kritika rögzíthető.

A nyomozások elhúzódása
Ezen bűncselekményi körben rendkívül fontos 

lenne a gyors reakció, mert a törvényi egységre figye-
lemmel a bizonyítási nehézségek az idő múlásával fo-
kozottan jelentkeznek. Több ügyben hívta fel az 
ügyészség a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy a 
rendelkezésre álló nyomozati határidő alatt kevés el-
járási cselekményt foganatosítottak, a nyomozás von-
tatottan halad stb. Az egyik ügyben a nyomozás határ-
idejét meghosszabbító határozat egyidejű megküldé-
sével átiratban fogalmazta meg aggályait az ügyészség 
a nyomozó hatóság felé azzal, hogy a NAV vizsgálati 
osztályának vezetője továbbítsa az ügy előadója felé 
azt a kritikát, hogy hat hónap nyomozati határidő alatt 
mindössze egy-egy megkeresést és két darab idézést 
„sikerült” kibocsátania. Átiratában megjegyezte, nyil-
vánvalóan ismert az ügyészség előtt a nyomozó ható-
ság leterheltsége, de a jelen ügyben végzett, illetve el 
nem végzett előadói munka minősíthetetlen, ezt az 
ügyet hat hónap alatt már rég be kellett volna fejezni. 
A nyomozást felügyelő ügyész felkérte az osztályveze-

nyomozó hatóság arra a megállapításra, hogy B. Bettina a másik két helyrajzi 
számú, összesen 3,1 hektár területű földterületeket jogszerűen használta és 
abban tudatban nyújtotta be az MVH-hoz az érintett fölterületre vonatkozó 
egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó igényét, hogy ő föld-
használóként arra jogosult, így a szándékos bűncselekmény-elkövető nem volt 
megállapítható.

tőt arra, utasítsa az ügy előadóját az eljárás soron kí-
vüli befejezésére.46

A nyomozások időszerűségének drasztikus javítása, 
a nyomozások elhúzódásának visszaszorítása, ügyész-
ségek általi – lehetőség szerinti – megakadályozása 
indokolt, hiszen ezzel csökkenthető a törvényi egy-
ségből adódó esetleges perújítás szükségessége. 
Amint arra már utaltunk, az idő múlása nem nekünk 
kedvez: a gépek inflálódnak, amortizálódik a projekt 
tárgya, ekként a bizonyítékok idővel elenyésznek, utó-
lag már nem rekonstruálható a pályázati összeg cél 
szerinti, vagy céltól eltérő felhasználása (főleg ha egyes 
alkatrészeket időközben cserélni kellett stb.).

A tényállás teljes körű felderítésének elmara-
dása, nyomozati cselekmények hiánya

Álláspontunk szerint rendkívül kritikusnak mond-
ható, hogy az egyes ügyekben a nyomozó hatóságok 
nem derítik fel teljeskörűen a tényállást: nyomoznak 
ugyan, de az ügyészek szerint inkább csak „nyomoz-
gatnak”, a mélységi felderítés, az alapvető vizsgálati 
mechanizmusok, illetve a szükséges nyomozati cse-
lekmények elvégzése több ügyben elmarad. Gondol-
hatunk e körben kifejezetten arra, amikor például 
gépbeszerzésekről, gyártósorokról vagy egyéb na-
gyobb volumenű beruházásokról van szó: az egyik 
cégnek (a vevőnek, magának a pályázónak) utánanéz-
nek, becsatolják a cég iratait és azt vizsgálgatják, de a 
másik oldalt (tipikusan az eladót) már nem vonják be 
a körbe. Nem nézik meg, hogy az EU-s pályázattal érin-
tett cég kitől szerezte be az adott gépet-berendezést, 
annak a könyvelésében, kimutatásaiban szerepel-e az 
adott tárgyi eszköz stb., az valóban a tulajdonában 
volt-e (értékesíthette-e), illetve rendelkezik-e egyedi 
azonosító jellel. Fontos ez azért, mert a furfangosabb 
pályázók az ellenőrzés idejére valóban beállítanak va-
lami gépet és megmutatják az ellenőröknek (majd az 
ellenőrzési jegyzőkönyv rögzíti ennek pozitív tényét), 
végül azonban az egyébként csak bérelt és ideiglene-
sen odaszállított gép, berendezés, gyártósor eltűnik 
onnan, és a pályázati eljárás máris kijátszásra került.

A tényállás teljes körű felderítésének, valamint a 
nyomozati cselekmények elvégzésének hiányát az el-
járó nyomozó hatóság részére mielőbb jelezni kell.

Pályázati iratanyagok beszerzésének elmara-
dása

A pályázati iratanyagok beszerzése alapvető fontos-
ságú ezekben az ügyekben, ugyanis ezek alapján lehet 
megállapítani az elkövetési időt, az okozott vagyoni 
hátrány összegét, melyek a bűncselekmény minősíté-
sét is meghatározzák. Sok esetben a nyomozások több 
hónapja folynak, és nemegyszer az ügyészség erre irá-
nyuló felhívása nélkül nem történik meg a pályázati 
anyagok beszerzése, ami a nyomozások indokolatlan 
elhúzódását eredményezi amellett, hogy éppen a lé-
nyeget, a kiindulási alapot nem sikerül lefektetni az 

4 6  Debreceni Járási Ügyészség B.3558/2015., Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
63015/787/2015. bü.
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iratok között (amiből később az ügyész számára bizo-
nyíték lesz/lehet).

Az EU-s támogatásokkal összefüggésben alapvető 
kezdőiratnak kell ennie a teljes pályázati iratanyagnak, 
ezért ennek meglétére már az eljárás kezdetén foko-
zott figyelmet kell fordítani.

Az ellenőrzések jelentős időbeli csúszásai
Az ellenőrzés alá vont cégek, vállalkozók, magán-

személyek több ízben adnak hangot azon „panaszuk-
nak”, miszerint a pályázat kiírója megkeresésükre nem 
válaszol, megfelelő tájékoztatásokat nem kapnak, a 
megkeresett ügyintézők csak részinformációk birto-
kában vannak, illetve hogy az ellenőrzéseket az arra 
jogosultak már régen megtehették volna, mégsem je-
lentkezett náluk senki helyszíni ellenőrzés céljából. 

Az idő múlásával a beszerzett gépek, berendezések, 
eszközök stb. használódnak, kopnak, inflálódnak, 
ezért a projektek szerinti megvalósulások ellenőrzése 
utólag, sokszor évek elteltével aligha mutathat hiteles, 
és az akkori állapotoknak megfelelő, valósághű ké-
pet.47 Az egyik községben beépített IP fejállomás ga-
ranciális időtartama öt év volt, ez szerepelt a pályázat 
feltételeiben. Mivel a projekt megvalósítása óta már 
több mint öt év eltelt, a folyamatos technikai fejlődés 
megkívánta azt, hogy a beépített fejállomást egy mo-
dernebbre cserélje a működtető. A műszaki szakértő 
szakvéleményében kifejtette, hogy a jelenleg beépített 
IP fejállomás nem egyezik meg a helyszíni szemle so-
rán lefényképezett fejállomással, azonban azt nem 
tudta megállapítani, hogy a cserére mikor került sor.48

A jövőre nézve különösen ügyelni kell arra, hogy az 
EU-s pályázatok ellenőrzésére jogosult hatóságok ak-
tuális ellenőrzéseiket (vagy a részellenőrzéseket) azok 
megvalósulásakor, és ne hónapokkal vagy évekkel ké-
sőbb tegyék meg, mert ezzel nemcsak saját munkáju-
kat, hanem a nyomozó hatóságok, de végső soron az 
ügyész munkáját nehezítik. Az ellenőrzések jelentős 
időbeli csúszásait sem az ügyészség, sem a nyomozó 
hatóság nem tudja kezelni, azonban úgy gondoljuk, 
ezt a problémakört feltétlenül jelezni kell a támogatá-
sokat folyósító szervek felé. Talán az egyik legnagyobb 
probléma és gátló tényező abban gyökerezik, hogy a 
helyszíni ellenőrzéshez a hatóságnak nincs sem kapa-
citása, sem eszközrendszere – ezt számos ügyben a 
szakértők is jelezték és rögzítették.

Szakkérdés, jogkérdés, ténykérdés
A költségvetési csalás felderítése kapcsán gyakorla-

tilag elengedhetetlen szakértőt igénybe venni. Ez az 
ügyek jellegén túl abból is adódik, hogy a jelenlegi bí-
rósági gyakorlat még a legegyszerűbb elkövetési ma-
gatartás esetén is elvárja a szakértő kirendelését. A 
Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyé-

47  Így például Sz. János írásban tett beismerő vallomásában foglaltak a ma-
gánokirat-hamisítás körében. Debreceni Járási Ügyészség B.6010/2008., Hajdú-
Bihar Megyei Főügyészség B.3889/2008., Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi 
Regionális Nyomozó Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Osztálya 63015/909/2008. 
bü.

4 8  Szegedi Városi Ügyészség B.6373/2011., Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Dél-a lföld i Regionál is Bűnügyi Igazgatósága Vizsgálat i Osztá ly I. 
61003/905/2011. bü.

sze szerint a kirendelt igazságügyi szakértő szerepe 
gyakorta túlmutat a büntetőeljárási törvényben fog-
laltakon, mely alapján szakértőt akkor kell alkalmazni, 
ha a bizonyítandó tény megállapításához különleges 
szakértelem szükséges. Az ügyek meghatározó részé-
ben előfordul, hogy a bíró olyan kérdés megválaszo-
lására kéri fel a szakértőt, amely nem tartozik annak 
kompetenciájába (az jogkérdés), vagy a bizonyítékok 
értékelésének körébe tartozik. Ezen helyzet fennállása 
ellenére a szakértő számos esetben az ügy megvála-
szolása mellett dönt, ahelyett hogy közölné, annak 
megválaszolása nem az ő feladata. Előfordulhat, hogy 
nem könnyű elhatárolni már azt sem, hogy adott kér-
déskör szakértői megítélés alá tartozik-e vagy sem. 

Releváns szempont továbbá, hogy a könyv- és adó-
szakértők munkájuk során nem a természettudomá-
nyos igazságokra építve hozzák meg konzekvenciái-
kat, hanem sok esetben értelmezve az érintett ügy 
kapcsán felmerült jogszabályokat, számviteli szabályo-
kat, alakítják ki szakértői állásfoglalásukat. Ilyen kö-
rülmények között számtalanszor előfordul, hogy a ki-
rendelt szakértők egymással ellentétes állásfoglalást 
adnak, melynek következtében a védelem újabb szak-
értő kirendelését kéri a bíróságtól, vagy csatol be egy, 
az általa felkért szakértő által készített szakvéleményt. 
Ebből egyértelműen következik a bíró fokozott fele-
lőssége abban, hogy a szakértőktől voltaképpen mi-
lyen kérdésekre is vár választ, illetve a szakértő véle-
ményt milyen módon is veszi figyelembe az eljárás 
során.49

A pályázatok konkrét tárgyai, illetve a bűncselek-
mény körülményei határozták meg az egyes ügyekben 
azt, hogy az eljáró hatóságok szükségesnek tartották-e 
szakértő kirendelését, és ha igen, milyen területről 
keressenek hozzá (ha egyáltalán találnak) különleges 
szakértelemmel rendelkező személyt. Ez sokszor ne-
héz feladatnak bizonyul olyannyira, hogy az egyik 
ügyben például nem volt az országos névjegyzékben 
megfelelő szakértő, így a bíróságnak el kellett fogad-
nia az „egyéb szaktekintélyt”. Annak ellenére, hogy a 
vizsgált ügyek többsége megszüntető határozattal vég-
ződött, történtek szakértő kirendelések, így különö-
sen: írás-, okmány-, építész-, geológus-, közgazdász- stb. 
szakértőket kértek fel. A szemlék és a fényképmellék-
letek alapján többnyire megállapítható, hogy valami-
lyen mértékű beruházás megtörtént ugyan, de annak 
megállapítása, hogy ennek a tényleges költsége mek-
kora volt, különleges szakértelmet igényel. 

A szakkérdés, jogkérdés, ténykérdés örök dilemmája 
kis odafigyeléssel ezekben az ügyekben is többnyire 
áthidalható, ugyanakkor arra nincs megoldás, hogy a 
szakértői névjegyzékben nincs az ügyhöz kapcsolódó, 
kompetens igazságügyi szakértő, illetve ha van is, ők 
nagymértékben leterheltek. Ettől függetlenül fokozot-
tan kell ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tegyenek 

49  kovaTsiTs Gábor: A költségvetési csalás nyomozási kérdései. In: Prof. 
Dr. Domokos Andrea (szerk.): A költségvetés büntetőjogi védelme. KRE-ÁJK, 
Budapest, 2017. 61–62. o. 
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fel jogkérdéseket a szakértőknek, mert ők hajlamosak 
azokat megválaszolni olyannyira, hogy egyes ügyek-
ben még a halmazatokat is felismerik, illetve az eny-
hítő és súlyosító körülményeket is felsorolják.

A nyomozások elnagyoltsága
Mindent összevetve természetesen nem azt akarjuk 

állítani, hogy a NAV nem végzi jól a munkáját, csupán 
arra szeretnék rávilágítani, hogy ezen ügyek tanúsága 
szerint a felderítés és bizonyítás kapcsán nem töre-
kednek a maximalizmusra, megelégednek a felszínes 
vizsgálódással. Az ügyészek elmondása szerint a nyo-
mozások többsége ún. kézi vezérléssel működött, és 
azokban az esetekben, ahol az ügyészség nem avatko-
zott közbe fokozott ügyészi felügyelettel vagy egyéb 
módon, a megszüntető határozatokat is röviden, álta-
lánosságok rögzítésével, a konkrétumok megjelölése 
nélkül „letudták”. 

Úgyszintén ügyészi véleményként hangzott el, hogy 
a költségvetési csalások tekintetében is rögzíthető: ha 
a nyomozó hatóság fel akarja deríteni a cselekményt, 
mindent megtesz a bizonyosság megszerzése érdeké-
ben, ha pedig gyengék a nyomozások, annak csak meg-
szüntető határozat lehet a vége.

A nyomozások elnagyoltsága és a NAV egyes szervei 
által kialakított feltételezések tényként való rögzítése 
nem maradhat ügyészi észrevétel nélkül, azokban az 
ügyekben ahol mindezekre felhívták a nyomozó ha-
tóság figyelmét, teljes fordulatot vett az eljárás és vád-
emelési javaslattal érkeztek az iratok.

Az ellenőrzések szakszerűtlensége
A pályázati pénzek felhasználását ellenőrző szervek 

szakszerűtlensége egyértelműen nem a nyomozó ha-
tóságok hibája vagy felelőssége. Sajnálatos tény, hogy 
a nem eléggé alapos módon végrehajtott helyszíni el-
lenőrzéseket számos esetben olyan személyek végzik, 
akik a pályázat tárgyát képező beruházáshoz, eszköz-
höz stb. egyáltalán nem értenek, így elhiszik a gyanú-
sítottak által mondottakat, majd jegyzőkönyvben rög-
zítik, hogy a projekt megvalósult – ezt emelték ki 
hangsúlyosan az ügyészek is a szakmai egyeztetések 
során.

A jövőre nézve feltétlenül szükséges és indokolt 
lenne felhívni az EU-s pályázatok megvalósulásának 
ellenőrzésére hivatott szervek/szervezetek figyelmét 
arra, hogy az ellenőrzésekre fordítsanak fokozottabb 
figyelmet, körültekintően járjanak el az ilyen irányú 
vizsgálataik során. Mindennek persze oka az is, hogy 
a helyszíni ellenőrzést végző személyek nem rendel-
keznek az adott projekthez szükséges szakértelemmel, 
így nem tudják eldönteni egy beruházás konkrét ér-
tékét, egy gépsor működőképességét vagy annak ka-
pacitását, nem tárgyszakértők és nem építészek, és 
emellett köztudomású tény, hogy rendkívül leterhel-
tek, kevesen vannak, kapacitáshiánnyal küszködnek.

Feltételezések tényként való rögzítése
A nyomozó hatóság sokszor tényként rögzít feltéte-

lezéseket, és így készíti el megszüntető határozatát. 
Az egyik ügyben például a gyanúsított és lánya el-
mondták, hogy az üzletet ténylegesen elindították, 

azonban nem volt elegendő megrendelő, így tönkre-
mentek, és a hitelt csak úgy tudták fizetni, hogy a gép-
sort értékesítették (az tehát már a nyomozás elrende-
lésekor nem volt meg). Védekezésük szerint mindent 
a feleség/édesanya intézett, de ő időközben elhunyt, 
így nem tudták megmondani kinek lettek eladva a gé-
pek. A NAV megszüntető határozata ennek ellenére 
azt rögzíti, hogy „a kiutalt hitelösszeg a szerződés 
szerinti célra került felhasználásra” (tényként kezel-
nek általuk sem tudott dolgokat).50

A közbeszerzések árdrágító tényezőinek érté-
kelése

Az önkormányzatok visszaéléseinek gyanúja kap-
csán említhetők a közbeszerzések árdrágító tényezői. 
A magáncélra és a köztérre szánt eszközök anyaga el-
tér egymástól: míg egy magánszemély megteheti, hogy 
saját maga legyártja, felállítja, felépíti a játékokat vagy 
egyéb tárgyi eszközöket, addig egy önkormányzatnál 
a telepítés, ütéscsillapítás és egyebek kialakításának 
költségeit is szerepeltetni kell. Ebből adódóan több-
szöröse az ár egy-egy ilyen elem esetében, ráadásul az 
így letelepített eszközöket tanúsíttatni kell egy külső 
minőségtanúsító intézettel, amelyet a minisztérium 
jelöli ki, de ennek költsége a kivitelezőt terheli stb. 
További árdrágító tényező, hogy a közbeszerzéseknél 
meghatároznak különböző feltételeket (alapanyag, 
minőség), illetve a pályázat több év garanciát ír elő 
(vagy éppen előre megjelölik a pályázati felhívásban, 
hogy előnyt jelent a hosszabb idejű garancia vállalása). 

Úgy tűnik a vizsgált iratok alapján, hogy a közbe-
szerzések árdrágító tényezői ellen sem tudunk érdem-
ben mit tenni, mindezek ellenére azért ezeket sem 
lehet szabadjára engedni, a lehetősekhez képest ellen-
őrizni kell a beszerzéseket.

Céltól eltérő felhasználás bizonyítása, a köz-
tes időtartam jelentősége

A törvény a szándékos elkövetést rendeli büntetni, 
az elkövetői tudattartalomnak ki kell terjednie a jog-
szerűen megszerzett pénzeszközök eredeti céljára és 
arra, hogy saját felhasználói magatartása ettől eltér. 
Mindegyik esetben a vagyoni hátrány okozásának elő-
relátása, és az azzal kapcsolatos belenyugvás vagy kí-
vánás is szükséges, a befejezett alakzat a vagyoni hát-
rány bekövetkezésével valósul meg. Látható az egyes 
ügyek alapján, hogy a beruházások egy része kétség-
telenül nem valósult meg, azonban utólag nem re-
konstruálható mi történt pontosan (benne van-e a 
falban az adott alapanyag, beépítésre kerültek-e a szük-
séges eszközök, tartozékok. stb.). Nem ellenőrizhető 
utólag semmilyen módon, hogy milyen anyagokat 
használtak fel a beruházások során, hiszen az csak 
bontással (rombolással) lenne megállapítható, de az 
nyilvánvalóan életszerűtlen elvárás az ellenőrző ható-
ság oldaláról is. 

A céltól eltérő felhasználás számos ügyben bizonyít-
ható lenne (és nem megszüntető határozatok szület-

5 0  Kaposvári Járási Ügyészség B.4103/2013., Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 62002/564/2013. bü.
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nének), de ez csak akkor valósulna meg, ha az építési-
kivitelezési folyamat minden mozzanatában jelen 
lenne az ellenőrző, felügyelő hatóság, ami úgyszintén 
kizárt. Az egyes pályázatok benyújtása, illetve a vég-
cél, vagyis a komplett beruházás megvalósulása között 
jelentős idő telik el, arról nem is beszélve, hogy a köz-
tes időszakban számtalan munkafolyamat történik lé-
pésről lépésre, tehát kérdéses a vizsgált ügyek nyomán 
az is, hogy mi tekinthető valójában céltól eltérő fel-
használásnak? Ismert a pályázati cél, de sokszor elma-
rad annak vizsgálata és értékelése, hogy oda hogyan 
és milyen módon jutottak el (előfordult az is, hogy más 
bűncselekmény, pl. sikkasztás megállapítása történt 
úgy, hogy a „rábízott” pénz valójában EU-s forrásból 
származott).

Számos esetben rögzítette a nyomozó hatóság, hogy 
az adott létesítmény megvalósult, annak pénzügyi el-
számolása megtörtént, a projekt véghezvitele céljából 
biztosított támogatások időleges átcsoportosítása nem 
veszélyeztette, nem késleltette annak létrejöttét. Itt is 
felmerül a kérdés: átcsoportosíthat bárki akár időle-
gesen is EU-s pályázatból származó pénzeket saját 
anyagi nehézségei kiküszöbölésére? Álláspontunk 
szerint erre nincs lehetőség attól függetlenül sem, 
hogy azután ezt az összeget „visszateszik” a pályázati 
célhoz szükséges források közé, és végeredményben 
a beruházás valamilyen úton-módon, nagy nehezen 
megvalósul. Az ellenőrzésre jogosult szervek vizsgál-
ják ezekben a pályázatokban a feltételek szerinti tel-
jesítést, a műszaki megvalósítást, valamint az annak 
során keletkezett pénzügyi és egyéb dokumentumo-
kat, azonban ne feledjük: ők csak a folyamatok legvé-
gét látják (ott van-e a játszótér, ott áll-e az adott épület 
stb.). Megállapítja ugyan az ellenőrző szerv, hogy a pá-
lyázat lefolytatása szabályszerűen történt, nem tapasz-
taltak visszaélésre utaló jelet vagy céltól eltérő felhasz-
nálást, azonban álláspontunk szerint a köztes idősza-
kokra nagyobb figyelmet kellene fordítani.

Párhuzamos eljárások, feljelentések több ha-
tóság részére történő megküldése

A feljelentők több szervnek is eljuttatják beadványa-
ikat, ez úgyszintén megnehezíti a felderítés és bizo-
nyítás folyamatát még akkor is, ha sok mindent csatol-
nak (fényképfelvételek, CD-k stb.), hiszen a több szá-
lon futó események csak idővel érnek össze (áttételek, 
egyesítések szükségesek).

A párhuzamos eljárások, vagyis az írásos anyagok 
több hatóság részére történő megküldése ellen egyik 
hatóság sem tud védekezni.

Névtelen, alaptalan feljelentések, bejelentések 
(félinformációk)

Többletmunkát okoztak az eljáró hatóságoknak, és 
végül a nyomozások megszüntetéséhez vezettek a név-
telen bejelentések, feljelentések is, amelyek azzal ne-
hezítik meg az ilyen ügyek felderítését és bizonyítását, 
hogy egyáltalán nem állnak rendelkezésre pontos, 
konkrét információk, adatok, dokumentumok, vagy 
csak kis mennyiségben, ráadásul a beadványok tar-
talma többnyire feltételezéseken alapul.

A névtelen feljelentések, bejelentések (félinfor má-
ciók) nehezítik és elnyújtják az eljárásokat, megoldás 
erre sajnos eddig sem volt, és a jövőben sem várható. 
Ezek a névtelen, vagy névvel ellátott, de nagyrészt 
alaptalan beadványok időt és energiát emésztenek fel 
mind a nyomozó hatóság, mind pedig az ügyészségek 
részéről, az így indult eljárásoknak döntő többsége 
azzal fejeződik be, hogy „a nyomozás során olyan 
tény, adat nem merült fel, amely kétséget kizáróan 
bizonyította volna a feljelentő állítását”, a kétséget 
kizáróan nem bizonyított tény pedig a terhelt terhére 
nem értékelhető, ezért a nyomozások megszüntetésre 
kerülnek.51

A kivitelezők által kiállított számlák tartalmi 
követelményei

Több ügyben problémaként jelentkezett, hogy a ki-
vitelezések ugyan lezajlottak, a kapott állami támoga-
tást teljes összegben átutalták, de a kivitelező(k) szám-
larészletező nélküli számlákat állított(ak) ki a munká-
latokról. Ez a probléma az egyik ügyben a szélessávú 
internethálózat kiépítéséhez felhasznált kábelt érin-
tette. A műszaki szakértő megállapításai szerint a cég 
bruttó 12 875 952 Ft-ot számlázott le egy másik kft.-
nek, azonban a kábelek típusa sem a számlából, sem 
pedig a teljesítési igazolásokból nem állapítóak meg, 
illetve ezen iratok alapján az sem derült ki a szakértő 
számára, hogy a kábelek mely településen kerültek 
felhasználásra a kivitelező részéről. A szakértő szerint 
ezen túlmenően a kábelekről kiállított számlákon sze-
replő összegek lényegesen magasabbak az átlagos pi-
aci áraknál; a nyomozás ebben az ügyben is megszün-
tetésre került.52

A kivitelezők által kiállított számlák tartalmi köve-
telményeit mind a nyomozó hatóságnak, mind az 
ügyészségnek, de elsősorban a pályázatot felügyelő, 
ellenőrző szervnek kifogásolnia kell, egyértelmű és 
világos megfogalmazást kell adni a támogatással érin-
tetteknek ezzel összefüggésben, így ők is ennek meg-
felelően tudnak eljárni (lehetőségük van előzetesen 
egyeztetni, hogy a támogatást folyósító szerv ponto-
san milyen dokumentumokat fogad el és melyeket 
nem).

Túlárazások, túlszámlázások problematikája
Súlyos problémaként jelentkezett az egyes ügyek-

ben megjelenő generálkivitelező költségvetése és a 
tételes szakértői költségvetés közötti számottevő elté-
rés, továbbá a túlárazások mértéke és azok összetevői 
is. A szakértők néhány ügyben részletesen megjelölték 
a problémákat és azok forrását, az eljárások vége álta-
lában mégis megszüntető határozat lett.53

51  Így például Debreceni Városi Ügyészség B.3733/2009., Vám- és Pénz-
ügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
Osztálya 63015/527/2009. bü. számú ügye is.

52  Így például Szegedi Városi Ügyészség B.6373/2011., Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Vizsgálati Osztály 
I. 61003/905/2011. bü.

53  Így például igazságügyi műszaki szakértő, építészmérnök, mérnök-köz-
gazdász a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága 
Kiemelt Ügyek Vizsgálati Osztálya 63015/9/2017. bü., Nyíregyházi Járási és 
Nyomozó Ügyészség B.2196/2016. sz. ügyben jelezte, hogy:   
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A túlárazások, túlszámlázások problematikája nem 
minden ügyben feltétlenül szakértői kérdés, a köztu-
domású tények és egyértelmű bizonyítékok sokszor 
tényleg rendelkezésre állnak, csak talán annyira evi-
denciának tűnik a bizonyítása, hogy elsiklanak felette; 
célszerű ezekre is nagyobb hangsúlyt fektetni.

Tanúkihallgatások, releváns tanúk felismeré-
sének elmaradása

A nyomozati iratok tanúsága szerint a NAV többször 
a leginkább indokolt személyek helyett más, a projekt-
ben egyéb feladatot ellátó, vagy éppen teljesen külsős 
személyeket hallgatta ki, akik viszont nem hoztak 
olyan információkat, amelyek alkalmasak lennének a 
bizonyításra. Már csak annak okán sem, hogy a szá-
mukra feltett kérdésekről a megkérdezetteknek nem 
volt tudomásuk, azokra nem tudtak érdemleges vála-
szokat adni, akiket viszont meg kellett volna hallgatni, 
azok valamilyen okból kifolyólag az eljárásban sem-
milyen minőségben nem szerepelnek (így pl. iskola 
igazgatója, könyvelő, másik érintett cég alkalmazottja).

Úgyszintén hangsúlyos a tanúkihallgatások nyomo-
zástaktikai felépítése: számos ügyben elmarad a rele-
váns tanúk meghallgatása, míg más, az ügyhöz távol-
ról vagy nagyon távolról sem kapcsolódó személyeket 
bevonnak az eljárásba. Ennek végeredménye csak az 
lehet, hogy „nem sikerült bizonyítani a feljelentő állí-
tásait”, ezért a személyes vagy telefonos konzultációk 
során ezeket a visszatérő hibákat is jelezni kell a NAV 
eljáró szervei felé.

A forgalmi érték szempontjából feloldhatatlan 
ellentmondás

Felderítési, bizonyítási nehézséget jelentett az ilyen 
ügyek többségében az is, hogy a nyomozó hatóságok 
meglátása szerint azért nem állapítható meg bűncse-
lekmény – azaz a magyar állam, illetve az EU költség-
vetésből származó pénzösszeg elcsalása fiktív módon 
túlárazott gépsorok vásárlásával, projektek megvaló-
sításával – mivel a támogatást felhasználó személy ál-

A támfal építésére, a csapadékvíz-elvezető árok munkálataira és a közművek 
kiváltásaira vonatkozó adat, információ, utalás nem található az elektronikus 
építési naplóban.  
Tervezői művezetői bejegyzések egyáltalán nincsenek az e-naplóban.  
Az elektronikus építési naplók eseti és napi bejegyzései bizonyos munkákra nézve 
egyáltalán nem tartalmaznak semmilyen információt, rögzített adatot, tényt. 
A támfal műtárgy építésére vonatkozóan a helyszíni bejárás során sem volt 
szemrevételezéssel észlelhető semmilyen nyom, adat vagy tény.  
Összefoglalva: a pályázati anyagban hivatkozott, és csak egy összeggel 
megjelölt, de ismeretlen anyagú, befoglaló méretű támfal megépítése a 
valóságban nem történt meg.  
A költségvetés elnevezésű iratban szereplő anyagárak és díjak nem felelnek 
meg a 2015. év végén jellemző egységáraknak, azokat jelentős mértékben meg-
haladják (erre a szakértő egy komplex, jól áttekinthető összehasonlító táblá-
zatot csatolt).  
A generálkivitelező költségvetése és a tételes szakértői költségvetés közötti 
eltérés nettó 17 817 493 Ft (45%), ami egy nagyon jelentős (durva) mértékűnek 
minősíthető – fogalmazott a szakértő.  
Túlszámlázás merült fel a Szegedi Városi Ügyészség B.6373/2011., Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Vizsgálati 
Osztály I. 61003/905/2011. bü. sz. ügyében is: A szakértői véleményben kifej-
tett egyik problémakör a projekt során beépített mikrohullámú berendezéseket 
érintette, mivel megállapításai szerint a két község között pont-pont közötti 
összeköttetést biztosító berendezések alapkiépítésének költsége a berendezé-
sek tényleges piaci beszerzési árához képest feltűnő értékaránytalanságot mu-
tat.

tal megbízott vagyonértékelő megállapításai, és a nyo-
mozás során alkalmazott igazságügyi szakértő megál-
lapításai között „a forgalmi érték szempontjából fel-
oldhatatlan ellentmondás van”. 

A nyomozó hatóságok általában meg sem kísérelték 
a két vélemény közötti ellentmondások feloldását, pél-
dául további igazságügyi szakértő kirendelése, illetve 
a Be.-ben meghatározott egyéb eljárási cselekmények 
alkalmazása útján. 

A forgalmi érték szempontjából feloldhatatlan el-
lentmondásra hivatkozik a nyomozó hatóság főként 
gépek, nagyobb berendezések esetén, ugyanakkor ha 
a szakértői vélemények között összegbeli különbségek 
vannak, ezek feloldása érdekében minden meg kell 
tenni (sokszor jelentős, több tízmillió forintos nagy-
ságrendű az eltérés).

Pályázattal érintett gépek, berendezések el-
adása, „ellopása”, a nyomon követés lehetetlen-
sége

Az egyik ügyben már régen eladásra került a tész-
takészítő gépsor, mire az eljárásban meghallgatták az 
érintett személyt, aki azt sem tudta megmondani ki-
nek és mikor lett értékesítve az EU-s pályázatból vásá-
rolt többmilliós eszköz – de itt legalább a gazdasági 
válság és egyéb, jóindulattal méltányolható okok is 
közrejátszottak. Ezekben az ügyekben feltétlenül 
tudni kell, hogy amennyiben az EU-s pályázati összeg-
gel a pályázónak visszaélési gondolata van, úgy „papí-
ron” meg fogja vásárolni az adott gépet vagy berende-
zést, gyártósort, napelemet vagy éppen játékeszközö-
ket, viszont az ellenőrzés időpontjában az már nem 
áll rendelkezésre, mondván eladta, ellopták, elromlott, 
betörtek és megrongálták stb. Abban az esetben, ha a 
pályázó valamilyen módon igazolni tudja, hogy besze-
rezte, megvásárolta az adott dolgot, de az már nincs a 
helyszínen, és nem sikerül bizonyítani azt, hogy so-
sem volt ott, utólag már nem tudjuk nyomon követni 
a pályázat tárgyát (sem a gyanúsított védekezését cá-
folni), így vélhetően megszüntető határozat fog szü-
letni az ügyben.

A pályázattal érintett gépek, berendezések állítóla-
gos vagy tényleges eladása, „ellopása”, avagy a nyomon 
követés lehetetlensége kétségtelen nehezítő tényező, 
éppen ezért fontos a nyomozati cselekmények mi-
előbbi elvégzése, és az ellenőrzések hatékony, célirá-
nyos lefolytatása. 

Beépített elemek hiánya miatti utólagos ellen-
őrzések ellehetetlenülése

Nemcsak az energetikai, energiahatékonysági támo-
gatások, hanem valamennyi pályázati projekt jellem-
zője, hogy megvalósulását utólag már nem, vagy csak 
nehézkesen lehet ellenőrizni, hiszen a gépek-beren-
dezések elhasználódnak, elkopnak, inflálódnak, lecse-
rélődnek stb., így az eredeti állapot rekonstruálására 
sokszor bizonyos idő távlatából egyáltalán nincs reális 
lehetőség.

A beépített elemek hiánya utóbb az ellenőrzések 
ellehetetlenüléséhez vezet, a beépített eszközök típus-
jelöléseinek beazonosíthatósága az idő múlásával sok-
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szor szintúgy nem megoldható; erre ugyanúgy meg-
oldást jelenthet a gyors reakció mind a NAV, mind az 
ellenőrző szerv részéről.

A beépített eszközök típusjelöléseinek beazo-
nosíthatatlansága

Az egyik büntetőeljárásban a cég ügyvezetője nem 
teljeskörűen használta fel a pályázattal érintett  
11 348 700 Ft-ot, mivel nagyjából a támogatott összeg 
feléért sikerült gyengébb minőségű napelemeket és 
napkollektorokat beszereznie, a különbözetet pedig 
fiktív számlákkal igazolta a támogatást nyújtó szerve-
zet felé. A Miniszterelnökségnek beküldött pályázati 
anyagból kitűnt, hogy a helyszíni ellenőrzések során 
probléma volt a beépített eszközök típusjelöléseinek 
beazonosításával, a napelemes beruházásnak otthont 
adó ingatlant soha nem használták irodahelyiségként, 
annak egy része lakóházként, másik fele konditerem-
ként funkcionál. 

A nyomozó hatóság annak megállapítására, hogy a 
fűtéskorszerűsítés keretében kialakított napelemes 
és napkollektoros rendszerek kiépítése a támogatás-
ban előírt és leigazolt módon történtek-e meg, igaz-
ságügyi épületgépészeti és épületvillamossági szak-
értőt rendelt ki. A helyszíni vizsgálat során megállapí-
tást nyert, hogy a rendszer több eleme hiányzik, ezért 
azok nem voltak vizsgálhatók. Rögzíti a szakvélemény, 
hogy valamiféle táblák korábban fel lehettek szerelve, 
ugyanígy a hiányzó vezérlő és inverter helye is látható 
volt, de a típusra és műszaki tulajdonságokra utaló fel-
iratok az időjárás miatt már nem voltak leolvashatók 
– ezt az eljárást is meg kellett szüntetni.54

Könyvelési anyagok hiánya
Több eljárásban sem a gyanúsítottak lakóhelyén/

székhelyén/telephelyén, sem más címen végrehajtott 
kényszerintézkedések alkalmával nem sikerült felku-
tatni a cégek könyvelési iratanyagát, így a gépek, be-
rendezések, hiányzó elemek feltalálási helye, eltávolí-
tásuk körülménye ismeretlen maradt. A feljelentések-
ben felmerült tények ilyen körülmények között nem 
voltak megállapíthatóak, csupán azt lehetett ténysze-
rűen rögzíteni, hogy a támogatás folyósítása megtör-
tént, a projekt – az idő múlása, és a könyvelési irat-
anyag hiánya miatt – megvalósulásának körülményei 
utólag már nem rekonstruálhatók.55

A könyvelési anyagok hiánya jelentős problémaként 
jelentkezett, viszont arra nincs hathatós megoldás, ha 
ezek a házkutatáskor nem lelhetőek fel és a gyanúsí-
tottak úgy nyilatkoznak, nincs tudomásuk a hollété-
ről, feltörték az autójukat és eltulajdonították, nem 
érik el a könyvelőt stb.

TÁMOP-os pályázatok keretében zajló oktatá-
sok, képzések visszaélései

Amint azt a TÁMOP-os projekteknél már kiemeltük, 

5 4  Így például Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális 
Bűnügyi Igazgatósága 65007/394/2014. bü., Tatabányai Járási Ügyészség 
KG.1896/2014.

55  Így például Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális 
Bűnügyi Igazgatósága 65007/394/2014. bü., Tatabányai Járási Ügyészség 
KG.1896/2014.

az ilyen tárgyú pályázatoknál nagyon nehéz az eljáró 
hatóságok dolga, hiszen az iratokon „átüt” a dolgozók 
befolyásolása: a szembesítések eredményre nem ve-
zetnek, vagy éppen tanúvallomásaikat utóbb módo-
sítják annak megfelelősen amit tőlük a vezetőség elvár. 
Ennek hátterében álláspontunk szerint a munkahely 
elveszítésétől való félelem áll, megtartanak talán va-
lamiféle képzéseket és oktatásokat, de a jelenléti ívek 
és a becsatolt dokumentumok hitelessége erősen kér-
déses – ám ennek ellenkezőjét bizonyítani ilyen előz-
mények mellett nehézkes.

A bűncselekmény bizonyítása körében elsődlegesen 
annak vizsgálata szükséges, hogy a pályázatok alapján 
megvalósultak-e a képzések, másodsorban pedig an-
nak ellenőrzésére kell figyelmet fordítani, hogy a tá-
mogatások igénybevételéhez szükséges dokumentu-
mok (jelenléti ívek stb.) valós tartalommal kerültek-e 
benyújtásra. 

A TÁMOP-os pályázatok keretében zajló oktatások, 
képzések trükközései nem kis fejtörést okoznak az el-
járó hatóságoknak, mert jelentős a dolgozók befolyá-
solása, a vallomások utólagos megváltoztatása (pl. elő-
ször azt mondja a tanú, hogy a munkahelyén sosem 
volt ilyen jellegű oktatás, majd később ezt megváltoz-
tatja akként, hogy mégis volt); ezt kivédeni nem lehet, 
álláspontunk szerint ennek kiküszöbölésére nincs 
igazi megoldás.

Gépbeszerzések, megkérdőjelezhető áraján-
latok, cégvezetők tudomása

Több esetben rögzíthető, hogy a gazdasági társaság 
„papíron” korábban rendelkezett olyan típusú és gyárt-
mányú géppel/berendezéssel, de a pályázati projektek 
elszámolásához benyújtott árajánlatok fiktívek, azok 
nem valós adattartalommal kerültek kiállításra. Az 
ilyen jellegű iratokban szereplő jelzések szerint a cé-
gek nem vásároltak ténylegesen gépeket az elnyert 
támogatási összegekből, hanem a már meglévő beren-
dezéseket nevezték át a pályázatok elszámolásához.

A gépbeszerzések és egyéb tárgyi eszközök megkér-
dőjelezhető árajánlatai, és a cégvezetők erről való tu-
domása életszerűtlen megszüntető határozati indoko-
lásokat eredményeztek. A jövőre nézve feltétlenül ja-
vasolt az árajánlatok – és ezek nyomán a kivitelezések – 
fokozottabb figyelemmel kísérése, az árajánlatot kérő 
és azt adó közötti (érdek)kapcsolat feltérképezése, a 
cégek összefonódásainak vizsgálata, a „visszaosztások” 
rekonstruálása (sms-ek, e-mail-váltások stb.).

Más-más cégnevek alatt duplikált pályázatok
Forgókemence, zsemlegömbölyítő gép és még szám-

talan gyártósor, berendezés megvásárlásához nyújta-
nak be pályázatot EU-s támogatás elnyerésére akár 
100 millió forintos nagyságrendekben, de előfordult 
az is, hogy ugyanazon személyi kör, ám más-más cég-
név alatt duplikálta pályázatait. Ezeket a kiskapukat 
azért tudták hosszú időn keresztül és többen kihasz-
nálni, mert a nyomozások és az ellenőrzések felületes-
sége lehetővé tette számukra. 

Egy pályázati projekt során valamennyi céget vizs-
gálni kell. Az elkövetői kör azonosságának megállapí-
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tása nem lenne bonyodalmas akkor, ha a támogatás 
folyósítására jogosult és azt ellenőrző szerv nemcsak 
a cégneveket, hanem azok ügyvezetőit, képviseletére 
jogosult személyeit is részletesen nyilvántartaná, így 
az egyes támogatások odaítélése előtt „lepriorálná”, 
hogy szerepel-e nyilvántartásában az adott személyi 
kör – akár más cégnév alatt. Persze nem tudhatjuk, 
hogy az EU-támogatásokat folyósító szervek pontosan 
milyen belső adminisztrációs-ügyviteli rendszert mű-
ködtetnek, de ennek szükségességére feltétlenül in-
dokolt lenne felhívni a figyelmüket egy szakmai egyez-
tetés során.

Értelmezhetetlen pénzügyi útmutatók: támogatá-
sokhoz kötelezően szükséges vagy csak ajánlottan csa-
tolandó dokumentumok dilemmája 

Az egyik ilyen ügyben az ügyészség nyomozó ható-
ságnak küldött átiratában kifejtette: nem állapítható 
meg vádemelést megalapozó bizonyossággal, hogy a 
pályázati feltételek között kötelező jelleggel szerepelt 
volna 3 db árajánlat előzetes beszerzése, hiszen a pénz-
ügyi útmutató szövege nyelvtanilag értelmezhetetlen: 
egyszerre ajánlja „javasolt”, és írja elő kötelezően 
„kell” jelleggel az árajánlatok beszerzését. Kétértelmű 
megfogalmazás esetén az érintettre nézve kedvezőbb 
értelmet kell tulajdonítani a mondatnak, mely szerint 
csak javasolt árajánlatok beszerzése, de az nem köte-
lező tartozéka a pályázati anyagnak. Jogbizonytalan-
sághoz vezethet, ha a pályázóktól utólag, jogszabály 
által elő nem írt feltételek teljesítését kívánják meg, 
illetőleg jogszabály által nem definiált, a támogató ha-
tóság egyoldalú jogértelmezésén alapuló feltételek 
megvalósulását kérik számon a kedvezményezettől.56

Az értelmezhetetlen pénzügyi útmutatókról nem a 
pályázók tehetnek, a támogatásokhoz kötelezően szük-
séges vagy csak ajánlottan csatolandó dokumentumok 
dilemmája számukra sem egyszerűen megválaszol-
ható kérdés, ahogyan a fordításokból eredő félreért-
hető leírások sem – ezekre hatósági szinten nem tu-
dunk megoldásokat nyújtani. 

A gyanúsítottak tevőlegességének értékelése
A gyanúsított tevőlegességének értékelésekor alap-

vető fontosságú a pályázati feltételek ismerete és ér-
telmezése, illetve a pályáztatásra vonatkozó jogszabá-
lyi háttér áttekintése. Megvalósítja a bűncselekményt, 
aki az Európai Közösségek költségvetését károsítja 
többek között azzal, hogy az EK által vagy a nevében 
kezelt pénzalapokból származó támogatásokkal kap-
csolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, valót-
lan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ 
fel. A támogatások elnyerésére pályázat és/vagy az 
előírt dokumentáció becsatolását követően mérlege-
lés alapján vagy automatikusan kerülhet sor, az eljárás 
mindig írásbeliséghez kötött. A támogatás elnyerésé-
nek jogszabályban meghatározott feltétele lehet nyi-
latkozatok megtétele, okiratok becsatolása, tájékozta-

56  Így például: Debreceni Járási Ügyészség B.6010/2008., Hajdú-Bihar Me-
gyei Főügyészség B.3889/2008., Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regio-
nális Nyomozó Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Osztálya 63015/909/2008. bü.

tás nyújtása. A bűncselekményi tényállás megvalósu-
lására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az elkö-
vető a pályázat elnyeréséhez fejti ki az elkövetési ma-
gatartást, tehát a benyújtáskor készül valótlan tartalmú 
okirat.57

Elengedhetetlenül szükséges és műszakilag 
indokolt munkálatok, módosított költségveté-
sek – a projektek funkcionális megvalósulása

Az iratok alapján úgy tűnik, hogy ezekben az ese-
tekben a fő kérdés végül az volt, hogy a projekt funk-
cionálisan megvalósult-e vagy sem. Többször előkerült 
az előre nem tudott, de később elengedhetetlenül 
szükséges és műszakilag indokolt munkálatok elvég-
zésének, majd a módosított költségvetések elfogadá-
sának, hitelességének problematikája. Ezeket az ellen-
őrző szerv általában végül elfogadta, a projektet funk-
cionálisan megvalósulnak tekintette, mint ahogyan a 
más nevével történő engedélyeztetésekre is találtak 
számukra elfogadható, és úgy tűnik a gyakorlat által 
bevált megoldásokat. 

Mégis megjegyezzük az iratok alapján, hogy állás-
pontunk szerint ezek elfogadására sok esetben csak 
azért került sor, mert a helyszíni ellenőrzéseket végző 
személyek nem tudták cáfolni a pályázó által tett kije-
lentéseket, hiszen nem mérnökök, nem könyvszakér-
tők, nem műszaki szakemberek és nem is gépkarban-
tartók vagy írásszakértők. Rögzítik jegyzőkönyvükben 
a projekt megvalósulását, és nem firtatják tovább a 
kérdést. Látnak és tapasztalnak valamit a helyszíni el-
lenőrzés során, talán indulnak is szabálytalansági el-
járások, de végtelen az ellenőrizendő projekt, kevesen 
vannak és létszámhiánnyal küzdenek, igyekeznek a 
nagyobb jelentőségű kérdésekre fókuszálni, így talán 
a kisebb hiányosságok szankció nélkül maradnak.

Engedélyeztetések más nevével
A MAG Zrt. kihallgatott munkatársai egyöntetűen 

elmondták, hogy a projektek kivitelezése során a gya-
korlat szerint nem feltétlenül a későbbi tulajdonos en-
gedélyezteti az építést, hanem sok esetben a tervező, 
a kivitelező vagy az üzemeltető partner teszi ezt. A 
munkálatok elkészültét követően a tulajdonviszonyok 
ellenőrzése számlák és a könyvelés vizsgálatával tör-
ténik, és sűrűn előfordul, hogy a könyvelésekben sze-
repelnek ugyan a számlák, de más nevére szólnak pél-
dául az építési engedélyek, ami kétségtelenül bonyo-
dalmakhoz és felderítési-bizonyítási nehézségekhez 
vezetett és vezethet a jövőben is.58

A közhiteles ingatlan-nyilvántartás / MEPAR / 
földhasználati nyilvántartás adatai

Az összes szakmát egyformán érintő alapvető vál-
tozás az elmúlt évtizedekben az volt, hogy az informá-
ciók meghatározó része számítógépre került, és utána 
azokat elektronikus adat formájában sokkal hatéko-

57  Így például: Debreceni Járási Ügyészség B.6010/2008., Hajdú-Bihar Me-
gyei Főügyészség B.3889/2008., Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regio-
nális Nyomozó Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Osztálya 909/2008. bü.

58  Így például: Szegedi Városi Ügyészség B.6373/2011., Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Vizsgálati Osztály 
I. 61003/905/2011. bü.
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nyabban tudják kezelni, mint a régi hagyományos 
adathordozókon lévőket. Az első lépés a tulajdoni la-
pok számítógépes rögzítése volt, a nagy munka egyik 
állomása a TAKAROS rendszer üzembe helyezése volt. 

Közvetlenül az európai uniós csatlakozás előtt ki-
derült, hogy a földhivatalok leterheltsége miatt a nyil-
vántartások aktualizálása Magyarországon nem tud 
időben elkészülni; a FÖMI-ben létrehozták a közhite-
les ingatlan-nyilvántartással párhuzamosan működte-
tett Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert 
(MEPAR), és párhuzamosan a földhasználati nyilván-
tartást.59 Az ingatlan-nyilvántartás részét képezi a tér-
kép is, amely adott földterület tulajdonságai szempont-
jából számos, a térképi ábrázolásban is megjelenő in-
formációkat tartalmaz. A szakértők egyértelműen le-
írták a térképi és a terepi méretek közötti eltéréseket, 
és táblázatos kimutatásban igazolták a rendszeresen 
előforduló fogalomzavarokat, az ingatlan-nyilvántar-
tási alaptérkép helyzeti pontosságát összekeverik a 
terepi és a térképen ábrázolt méretek közötti eltérés-
sel, valamint a nyilvántartott és az aktuális természet-
beni állapottal.60

A földminősítések és a nyilvántartási adatok 
eltérése

Kizárólag a földhivatalok végezhetik a művelési 
ágak megállapítását és többek között a földművelési 
ágban és minőségben beállott változás új osztályba 
sorolását. Számos vizsgált ügyben felmerült a jogosult-
sággal érintett földek minősítése, besorolása, illetve 
ezzel összefüggésben a valós, tényleges állapotok kér-
désköre.

Nincs mit tenni a közhiteles ingatlan-nyilvántartás, 
a MEPAR és a földhasználati nyilvántartás adatainak 
eltérése ellen, ezeket csak és kizárólag a földhivatalok 
tudják javítani és megoldani a jövőre nézve. A földmi-
nősítések és a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartási ada-
tok összeegyeztethetlenségét a szakértők is jelezték, 
erre nem tudunk megoldást találni, az ingatlanügyi 
hatóság tudja kompenzálni a helyzetet.

6.  6.  
Záró gondolatokZáró gondolatok

Az Európai Unió szigorúan szabályozza a finanszíro-
zást annak érdekében, hogy szoros ellenőrzést gyako-
roljon a források felhasználása felett. A Bizottság 28 
EU-biztosból álló testülete (minden EU-országból egy 
személy) viseli a felelősséget azért, hogy az uniós pénz-
eszközök felhasználása szabályszerűen menjen végbe. 
Az uniós költségvetés több mint 76%-ával a Bizottság 
a tagállami és a regionális hatóságokkal partnerség-
ben gazdálkodik az ún. megosztott irányítás kereté-

59  Részlet az Egyesített igazságügyi szakértői véleményből. Győr-Moson-
Sopron Megyei Főügyészség B.224/2014.

60  Az igazságügyi szakértő véleménye. Győri Törvényszék 21.B.218/2015/51. 
sz. ügy

ben, elsősorban 5 nagy pénzalap61 felhasználásával. 
Ezek segítik az Európa 2020 stratégia végrehajtását, 
a többi pénzforrást az EU közvetlenül kezeli.62

Az Európai Unió szakmai szabályozása körében ki-
emelendő, hogy támogatásait meghatározott prioritá-
sokhoz, elérendő célokhoz köti, és ezekhez igazodva 
hirdet meg különböző programokat, pályázatokat. A 
fejlesztések irányát úgy kell meghatározni, hogy ne 
veszélyeztessék a környezet minőségét és biztosítsák 
az erőforrások fenntartható használatát. A környezet 
és fejlődés ügyének összekapcsolásával biztosítható a 
folytonos szociális jólét, a jövő generációk igényeinek 
kielégítése és természeti, társadalmi és kulturális ér-
tékeink megőrzése. Ide sorolható még az esélyegyen-
lőség biztosítása, a foglalkoztatottsági szint növelése, 
a társadalmi és területi kohézió erősítése, az egészsé-
ges társadalom, valamint az innovációra alapozott ver-
senyképesség-növekedés,63 lényegében ezek alkotják 
az egyes pályázatok tárgyát.

Egyértelműen rögzíthető a vádemelésig eljutott 
ügyek kapcsán, hogy azokban az eljárásokban, ame-
lyekben minden lehetséges aspektusból körbejárták 
az érintett témakört, alapos és gyors nyomozást foly-
tattak, akarták bizonyítani a bűncselekményt, és nem 
maradtak meg a felületesség szintjén, ott eredményes 
vádemelések és jogerős elítélések dokumentálhatók. 

A költségvetést károsító magatartások összetettsé-
géből és gyakran határokon átívelő jellegéből adó-
dóan, a felderítés, a bizonyítás, valamint az elkövetők 
kézre kerítése nem egyszerű feladat. Problémát jelent-
het egyrészt az időveszteség, vagyis mire felfedezik 
magát a visszaélést, addigra a pénz, illetve ezzel együtt 
az elkövető is eltűnik. Az elektronikus átutalások ott-
honról is gyorsan kivitelezhetőek, így a számlák is ha-
mar üressé tehetőek. Az európai uniós elvárások miatt 
rögzíteni kell, hogy a tagállamok felelősek az operatív 
programok végrehajtásáért.64

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos általános el-
várás a közreműködő szervekkel szemben, hogy a tá-
mogatások kifizetését minden legális eszközzel támo-
gassák. A szakértők véleményeikben azt is vizsgálták, 
hogy az irányító hatóságot kiszolgáló állami szervek 
milyen konkrét előkészítő feltételrendszert biztosítot-
tak annak érdekében, hogy az uniós prioritással kap-
csolatosan kitűzött egyedi célkitűzés eredményesen 
és hatékonyan teljesülhessen. Az egyik szakértő véle-
kedése szerint gyakorlatilag az történhetett, hogy az 
állami szervek működése során keletkezett informá-
ciók és kutatási eredmények vagy publikációkban me-
rültek ki, vagy a szervezet keretein belül használták 

61  Európai Regionális Fejlesztési Alap (regionális és városfejlesztés), 
Európai Szociális Alap (társadalmi befogadás és jó kormányzás), Kohéziós 
Alap (a kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciája), Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap. 

62  Európai Unió. Uniós finanszírozás. https://europa.eu/european-union/
about-eu/funding-grants_hu

63  Részlet az Egyesített igazságügyi szakértői véleményből. Győr-Moson-
Sopron Megyei Főügyészség B.224/2014. sz. ügy.

6 4  Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) 12. cikk. A területi 
szintű végrehajtás.
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fel azokat, de igazán sehol sem törekedtek arra, hogy 
ezek az eredmények hatékony természetvédelmi rend-
szereszközként a köz szolgálatában állhassanak. Sajá-
tos gyakorlat alakult ki arra való hivatkozással, hogy 
a nagy kiterjedésű területeken zajló természeti és gaz-
dasági folyamatok követésére még ma sem áll rendel-
kezésre megfelelő anyagi, terepi és létszámeszköz – és 
még sorolhatnánk. Az eszköztelenség okán pedig fel-
merül a kérdés, hogy miképp lehet így az európai 

uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelményrend-
szert működtetni?65

65  Részlet az egyesített igazságügyi szakértői véleményéből. Győr-Moson-
Sopron Megyei Főügyészség B.224/2014. sz. ügy. Ilyen előzmények ismereté-
ben jutott arra a megállapításra, hogy a földterületek természetbeni állapotával 
kapcsolatos információáramlás nem szolgálta az európai uniós támogatási 
források elszámolásának támogatását.
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I. I. 
BevezetésBevezetés

A mai szabálysértési jog gyakorlati problémáinak  
– részben megoldott (de lege lata) és részben nem (de 
lege ferenda) – részletes bemutatása előtt szeretnék 
kitérni röviden ezen jogág speciális helyzetére Ma-
gyarországon a kialakulásától kezdve a mai napig, te-
hát a 2012. évi II. törvény [továbbiakban a 2012. évi 
II. törvény 251. § (3) bekezdése szerint: Szabs. tv.] ha-
tálybalépéséig, vagyis bemutatni röviden, hogy milyen 
jellemzői voltak a magyar szabályozásnak. 

A társadalomra, vagyis a magát egy közösségnek te-
kintő emberek összességére a közösség által elítélt 
magatartások veszélyesek voltak az emberi együttélés 
kezdetétől, és így ezen cselekmények ellen már a kez-
detektől felléptek és védekeztek a közösségek. A mo-
dern államokban ennek a védekezésnek az eszköze a 
büntetőjog lett, mely azon jogszabályok összessége, 
amelyek meghatározzák, hogy mely cselekmények mi-
nősülnek bűncselekménynek, ezek elkövetőit hogyan 
kell felelősségre vonni és velük szemben milyen szank-
ciókat és hogyan kell alkalmazni. Tehát az jellemző a 
büntetőjogra, hogy heterogén életviszonyokat szabá-
lyoz, melyeknek közös sajátossága, hogy igénylik a kö-
zösség által ezen kiemelt védelmet – mely nyilván idő-
ben és térben változik –, továbbá a szabályozás módja 
is eltérő más jogágakhoz képest, mivel elsődlegesen 
nem rendezi, hanem védi az életviszonyokat.1

Evidencia, hogy a fenti módon a társadalomra (adott 
emberi közösségre) veszélyesnek minősített magatar-
tások nem azonos módon sértik, illetve fenyegetik a 
közösséget, és azok tagjait, továbbá mivel a büntető-

*  Bírósági titkár, Siófoki Járásbíróság. 
1  Földvári József: Magyar büntetőjog, általános rész, 27. oldal (Osiris Ki-

adó, Budapest, 1997.).

jog beavatkozása a végső 
eszköz és a legenyhébben 
veszélyes magatartások ese-
tén ennek alkalmazása nem 
indokolt, és ezen cselekmé-
nyek objektíven nagyobb 
számban fordulnak elő, 
mint a súlyosabban veszé-
lyeztetőek, így már a XIX. 
században indokolta ez a 
büntetőjog eszközeihez ké-
pest enyhébb, és mégis ha-
tékony fellépés keretrend-
szerét kialakítani az euró-
pai államokban, így Ma-
gyarországon is.2

Több sikertelen kísérlet 
után 1878-ban sikerült ha-
zánkban megalkotni az első 
büntető- törvénykönyvet az 

1878. évi V. törvényt, melyet Csemegi-kódexnek szok-
tak hívni, illetve megszületett az 1879. évi XL. törvény-
cikk a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról, 
mely utóbbi törvény a mai szabálysértési jog első ön-
álló magyar szabályozása, hiszen ezen jogalkotói 
munka a társadalomra veszélyes cselekményeket há-
rom részre osztotta (trichotom rendszer), a legsúlyo-
sabbakat bűncselekményekként szabályozta: bűntet-
tek és vétségek (Csemegi-kódex), míg a fent hivatko-
zott legenyhébben veszélyes cselekményeket kihágás-
ként külön törvénycikkben. Azzal, hogy a kihágások-
ról szóló 1879. évi XL. törvénycikk 12. §-a szerint a 
bűntettekről és vétségekről rendelkező büntető tör-
vénykönyv általános határozatai, amennyiben a jelen 
törvény ellenkezőt nem állapít meg, a kihágások ese-
teiben is alkalmazandók. 

E körben érdekességként itt említem meg, hogy az 
1879. évi XL. törvénycikk a mai hatályos szabályozás-
hoz nagyon hasonló módon az elzárást és pénzbünte-
tést ismerte a kihágásoknál szankcióként (15. §), az 
elzárás maximálisan két hónapi lehetett, és a pénz-
büntetés maximálisan 300 forintnyi (16. §), tiltotta a 
koldulást (66. §), verekedést, ha testi sértést nem kö-
vetett el (75. §), szabálysértési tényállás volt, ha a kéj-
nők, a reájuk vonatkozó hatósági szabályokat nem tar-
tották meg (81. §), aki a közönség szemléletének kitett 
helyen, szemérmet sértő módon, öltözet nélkül fürdik 
(83. §), az akinek birtokában vagy felügyelete alatt ve-
szélyes vadállat vagy olyan kutya, vagy más olyan állat 
van, amelyről tudja, hogy az ember életére vagy testi 
épségére nézve veszélyes tulajdonsággal bír s mind-
amellett a veszély megelőzésére, és megakadályozá-
sára szükséges elővigyázati és oltalmi intézkedéseket 
nem alkalmazza, vagy ha a vadállat kiszabadul (122. §) 
aki két forint értéket felül nem haladó élelmi vagy él-
vezeti czikket lop, amennyiben lopás bűntette nem 

2  BiszTriczki László – kánTás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata. 
19. oldal (HVG-ORAC, 2017.).

Dr. FunG Balázs*
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lata és de lege ferenda
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valósul meg (126. §), aki idegen dolgot megrongál  
(127. §). Ezen szabálysértési tényállások a mai hatályos 
Szabs. tv-ben is megtalálhatóak alapvetően azonos sza-
bályozási tartalommal és céllal. Tehát – bár mint ké-
sőbb kifejtem – az elmúlt több mint 100 évben sok 
minden változott a szabálysértési jog területén, de az 
alapproblémák nagyon hasonlóak ma is és a helyes 
megoldás is szerintem. 

Tehát a magyar jogrendszerben a kiindulás alapja 
az volt, hogy a kihágási – mai szóhasználattal szabály-
sértési – jog alapvetően a büntetőjog része volt dog-
matikailag, és tekintettel ezen enyhe cselekmények 
nagy számára nemcsak a bíróságok, hanem közigaz-
gatási szervek is eljártak a jogalkalmazás során, ahogy 
a mai hatályos jogban is. 

A fenti jogági megoldás megmaradt az 1950-es éve-
kig, amikor azonban az ismert történelmi és politikai 
változások okán ezen jogrendszeri beosztás jelentős 
változáson esett keresztül, hiszen a központosított ál-
lamberendezkedés megvalósulásával a személyiségi 
jogok, jogállami garanciák, így a bíróság szerepe visz-
szaszorulásával ezen jogág a demokratikus jellegű, az 
egyéni jogok védelmét hangsúlyozó büntetőjogi sza-
bályozásából átkerült a közigazgatási jog keretébe és 
ekkor vált a kihágási jog a klasszikus szocialista köz-
igazgatási jog részét képező szabálysértési joggá. Ahol 
a bíróságoknak nem volt szerepe egyáltalán, csak a 
közigazgatási szervek jártak el, azonban nemcsak kri-
minális cselekmények, hanem úgynevezett közigaz-
gatás-ellenes cselekmények okán is, melynek a legjel-
lemzőbb jogalkotási terméke volt az 1968. évi I. tör-
vény a szabálysértésekről, mely 1968. október 1-jén 
lépett hatályba és egészen 2000. március 1-jéig hatá-
lyos volt Magyarországon.3

A demokratikus szabályozáshoz való visszaút egyik 
jelentős állomása volt a szabálysértésekről szóló 1999. 
évi LXIX. törvény (továbbiakban Sztv.), mely felváltotta 
az 1968. évi I. törvényt. Ezen törvénynek több célja 
volt, egyrészt megtartani a szabálysértési jogintéz-
mény anyagi és eljárásjogi önállóságát és egységét, il-
letve Magyarországnak az Emberi Jogok Európai 
Egyezményéhez történő csatlakozása okán eleget kel-
lett tennie ezen egyezmény 6. cikkében foglalt elő-
írásnak, hogy a szabálysértési ügyekben is biztosítsák 
a bírói út igénybevételét alanyi jogként, vagyis függet-
lenül, hogy a tagállam belső joga „közigazgatási bün-
tetőjogként” szabályozza vagy a büntetőjog részeként, 
minden esetben a nemzetközi kötelettségvállalás okán 
– megfelelően az európai demokráciáknak, jogálla-
moknak – úgy kell eljárni, mintha bűncselekmények-
ről lenne szó. Vagyis közigazgatási szervek részt ve-
hetnek ezen úgynevezett „bagatell” bűncselekmények 
elbírálásában, de az érintetteknek biztosítaniuk kell 
a bírósághoz fordulás jogát, hogy a 6. cikkben szereplő 
valamennyi garanciával biztosított eljárás keretében 
bírósághoz fordulhasson és az érdemi döntést a bíró-

3  Ficzere Lajos (szerkesztő): Magyar közigazgatási jog, általános rész. 
456–457. oldal (Osiris Kiadó, Budapest, 1998.).

ság mondhassa ki a szabálysértési felelősség kérdésé-
ben, illetve személyi szabadságot csak bíróság vonhas-
son el.4

Így került vissza a magyar szabálysértési jogba a bí-
róság intézménye és szaktudása, hiszen a fő szabály-
ként első fokon eljáró közigazgatási szervek (jegyző, 
rendőrség) határozataival szemben az eljárás alá vont 
személy halasztó hatályú kifogással élhetett, melyet 
már a bíróság bírált el, míg az elzárással sújtható sza-
bálysértések elbírálása esetén már első fokon is a bí-
róság járt el, hiszen itt személyi szabadság elvonására 
is sor kerülhet. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
5. cikke szerint bárki személyes szabadságáról csak 
törvényben meghatározott eljárásban az illetékes bí-
róság által hozható meg a döntés és mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy a személyi szabadságának megfosz-
tásáról a bíróság dönthessen.5

Továbbá ezen oknál fogva a pénzbírság meg nem 
fizetése esetén szabálysértési elzárásra átváltoztatás-
ról is csak a bíróság dönthet – hiszen itt is személyi 
szabadság elvonásáról van szó – és ebben a körben a 
bíróság nemcsak a fenti egyezmény 5. cikkében, ha-
nem a 6. cikkében előírtaknak is eleget tesz azzal, hogy 
az átváltoztatásról való döntés előtt nemcsak a végre-
hajtási kérdéseket vizsgálja meg, hanem a közigazga-
tási szervek előtt született alapügyek törvényességét 
is érdemben vizsgálja, és törvénysértés esetén azt ha-
tályon kívül helyezheti. Továbbá bevezette a szabály-
sértési jogban a perújítást mint rendkívüli jogorvos-
lati intézményt.6

A fenti új jogszabály már visszatérés volt a büntető-
jogias szemléletű, az európai demokratikus jogállami 
megoldás felé, hiszen a jogalkotó ezzel eleget tett az 
európai sztenderdeknek, a bírósági út általános meg-
nyitásával, a bíróság szerepének visszahozásával a sza-
bálysértési jog gyakorlatába és elméletébe, viszont 
fenntartotta azt a régi, szocialista szemléletet, mely a 
szabálysértési jogot „Janus-arcú” jogintézménynek te-
kintette. Hiszen a szabálysértésnek továbbra is egy 
része közigazgatás-ellenes cselekmények (például: en-
gedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése), 
a másik része pedig az emberi együttélés általános 
szabályait sértő magatartások, úgynevezett kriminális 
cselekmények.7 Továbbá fenntartotta azt a modern 
alkotmányos büntetőjognak nem megfelelő állapotot, 
hogy az Sztv. 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés 
az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban 
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormány-
rendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértés-
nek nyilvánít, amelynek elkövetőit az e törvényben 
meghatározott joghátrány fenyeget. Vagyis a modern 
büntetőjog talán a két legfontosabb jogállami garan-
ciabiztosítékot adó elvei közül csak az egyik érvénye-
sült a nulla poena sine lege elve, tehát csak a törvény-

4  Az 1999. évi LXIX. törvény indokolása (Complex jogtár).
5  Dr. Grád András: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről. 90-

133. oldal (HVG-ORAC, Budapest, 1998.).
6  1999. évi LXIX. törvény indokolása (Complex jogtár).
7  38/2012. (XI. 14.) AB határozat indokolás 3.1. pont.
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ben rögzített büntetést kaphatja az elkövető, míg a 
nullum crimen sine lege elve nem, hiszen szabálysér-
tést nemcsak törvény, hanem kormányrendelet [lásd 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes sza-
bálysértésekről, például tűzvédelmi szabálysértések, 
közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyez-
tető szabálysértések, fogyasztóvédelmi szabálysérté-
sek, munkaügyi szabálysértések, mező-, erdő- és víz-
gazdálkodási szabálysértések stb., összesen tizennégy 
fejezetben, 153. §-ban szabályozva] és önkormányzati 
rendeletek is megállapítottak akkoriban Magyarorszá-
gon. Mely a jogot követni kívánó állampolgár számára 
nagy nehézséget jelentett még az is, hogy megismerje 
az esetlegesen településekként változó jogi szabályo-
zást és, hogy ezen szabályoknak megfelelő magatar-
tást tanúsíthassanak.

Összességében azt mondhatjuk ki, hogy a modern 
büntetőjog legfontosabb alapelve a törvényesség kö-
vetelménye (a nullum crimen sine lege és nulla poena 
sine lege elve együtt) *8 nem érvényesült a magyar 
szabálysértési jogban, annak ellenére, hogy a szabály-
sértési jognak a büntetőjoggal és a büntető eljárásjog-
gal való azonossága okán az Alkotmánybíróság a 
63/1997. (XII. 11.) AB határozatában kifejtettek szerint 
egyre szélesebb körben vont le következtetéseket a 
szabálysértési jogra nézve az Alkotmány büntetőjogi 
alapelveket megállapító rendelkezéseire és korábbi 
büntetőjogi és büntetőeljárásjogi gyakorlatában ki-
munkált követelményekre való hivatkozással. Például 
a 29/2000. (X. 11.) AB határozatban rámutatott arra, 
hogy az Alkotmány 57. § (4) bekezdésében szabályo-
zott nullum crimen sine lege elve a szabálysértési jog-
ban is irányadó, mint ahogy irányadó az elbíráláskori 
enyhébb szabály alkalmazásának követelménye is. A 
3/2007. (II. 13.) AB határozatban az előzetes letartóz-
tatással kapcsolatosan kimunkált alkotmányossági kö-
vetelményekből kiindulva állapított meg az Alkot-
mánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-
ellenességet a szabálysértési őrizet szabályozásával 
összefüggésben. Az Alkotmánybíróság az 1/2008. (I. 
11.) AB határozatban ítélte meg az Alkotmány 57. § (1) 
bekezdésében szabályozott tisztességes eljárás köve-
telményeivel ellentétesnek az Sztv. azon részét, hogy 
a bíróság az elkövető meghallgatása, esetleges tárgya-
lás tartásának biztosítása nélkül döntött a pénzbírság 
elzárásra történő átváltoztatásáról. Ezekben a dönté-
sekben az Alkotmánybíróság rámutatott a szabálysér-
tési jog és a büntetőjog szoros összefüggésére és, hogy 
a szabálysértési eljárás a kriminális jellege okán meg 
kell hogy feleljen a büntetőeljárással szemben támasz-
tott alkotmányos követelményeknek.8

Mindezekre tekintettel érthető, hogy a fentiek okán 
nem az Sztv. módosítása, hanem egy új szabálysértési 
kódex megalkotása volt indokolt, amely a 2012. április 
15-én hatályba lépett 2012. évi II. törvény vagyis a 
Szabs. tv. lett. Megjegyzem a mai felgyorsult jogalko-
tásra jellemzően ezen törvényt még a hatálybalépése 

8  Földvári: i.m. 35–36. oldal.

előtt nagymértékben pontosította a 2012. évi XXXI. 
törvény. 

A jelenleg hatályos kódex már teljes mértékben visz-
szatért a büntetőjogi gyökereihez, vagyis „bagatell” 
büntetőjog követelményeinek teljesen megfelel, hi-
szen jogalkotói cél volt, hogy a jelenlegi kódex kizá-
rólag a „kriminális” cselekmények elleni fellépést biz-
tosítsa. Vagyis a társadalomra csekélyebb fokban ve-
szélyes cselekményekkel szembeni védelmet a jogal-
kotó szerint a szabálysértési jog garantálja, mely a jog-
alkotó szerint különleges helyet foglal el a jogrend-
szerben, hiszen számos életviszonyt érint (heterogén), 
így a polgárok mindennapi életét átszövő jogág, mely 
az állampolgárok jogtudatát, önkéntes jogkövetését 
és a jogi köztudatot jelentősen befolyásolja.9 A jogal-
kotónak e körben kiemelt célja volt, hogy csak a kri-
minális cselekmények maradjanak a Szabs. tv-ben, mi-
vel több tényállás került ki kifejezetten, hogy a követ-
kezetes elválasztás jegyében az úgynevezett „Janus-
arcúság” megszűnjön, tehát az úgynevezett közigaz-
gatás elleni cselekmények szankcionálása a „bagatell” 
büntetőjogból kikerüljön és ezeknek a szankcionálása 
a közigazgatási jogban, ágazati törvények által szabá-
lyozottan, személyi szabadság elvonása nélkül a köz-
igazgatási bírságolás szabályai szerint valósuljon 
meg.10 Megjegyzem, ezt nem mindig sikerült követke-
zetesen végig vinnie a jogalkotónak, majd a későbbi-
ekben a köztisztasági szabálysértés és a hulladékgaz-
dálkodási bírság konkurálását részletesen kifejtem, 
illetve rámutatok arra, hogy ezen ellentmondásokat 
a gyakorlat feltárta és a jogalkotó rendezte. 

Így a közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó igaz-
gatási jellegű cselekmények a Szabs. tv. hatálya alól 
történő kikerülésével az eljárások párhuzamossága, 
az ugyanazon cselekmények miatti párhuzamos eljá-
rás és esetleges kettős szankcionálás lehetősége meg-
szűnik, mely megfelel a szintén alapvető úgynevezett 
kétszeres értékelés tilalma alapelvének, és ez így szin-
tén a jogállamiságot erősíti.11

Továbbá a jogalkotó megteremtette, hogy a nullum 
crimen sine lege elve is érvényesüljön a szabálysértési 
jogban, vagyis a törvényesség követelménye teljes lett, 
mely szintén a jogbiztonságot, a jogállamiságot erősí-
tette, hiszen a Szabs. tv. 1. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy szabálysértés az az e törvény által büntetni ren-
delt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a 
társadalomra. Így jelenleg már sem kormányrendelet, 
sem önkormányzati rendelet nem határozhat meg sza-
bálysértési tényállást, és ennek megfelelően a Szabs. 
tv. 254. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül he-
lyezte a 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendeletet 2012. 
április 15-től, és értelemszerűen a Szabs. tv. 254. § (1) 
bekezdés a) pontja pedig ugyanezen időponttal hatá-
lyon kívül helyezte az Sztv.-t, míg a Szabs. tv. 254. § (2) 
bekezdése előírta az önkormányzatok részére, hogy 

9  38/2012. (XI. 14.) AB határozat indokolás 3.1. pont.
10  2012. évi II. törvény indokolása (Complex jogtár).
11  2012. évi XXXI. törvény indokolása (Complex jogtár).
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2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabály-
sértési rendelkezéseket. 

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság – és 
ezt követően a teljes joggyakorlat és elmélet – a 
38/2012. (XI. 14.) AB határozatban kimondhatta a fent 
ismertetett rendelkezésekre hivatkozva, hogy a sza-
bálysértési jog nem más, mint kis vagy bagatell bün-
tetőjog, lényegében ezzel a már hivatkozott Csemegi-
kódexszel és az 1978. évi XL. törvénycikkel létrehozott 
úgynevezett trichotom büntetőjogi rendszer állt visz-
sza és a Szabs. tv. ezen trichotom büntetőjogi rendszer 
harmadik, legenyhébb szintjévé vált. Így az Alkot-
mánybíróságnak a szabálysértési jog vizsgálata során 
az alkotmányos büntetőjog követelményét kell alkal-
maznia, összhangban az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának gyakorlatával, tekintettel a fentiek szerint ki-
fejtett szabálysértési jog jogrendszerben elfoglalt he-
lyének megváltozására, hiszen a szabálysértési jog 
mind felelősségi dogmatikájában, mind az eljárás sza-
bályozásában büntetőjogi és büntető eljárásjogi meg-
oldásokat alkalmaz, például szándékosság, gondatlan-
ság, kísérlet, felbujtó, bűnsegéd, hozzátartozó fogalma 
stb., halmazati büntetés, ismételt elkövetés.12

Végül megjegyzem, figyelembe véve a Szabs. tv.  
253. §-át, hogy a fenti megállapítás igaz az Európai 
Unió jogi szabályozása vonatkozásában is, tehát, hogy 
mind a magyar, mind az uniós jog szerint a szabály-
sértési jog a büntetőjog legenyhébb része, és ez nyil-
vánul meg a bírósági gyakorlatban is, hiszen a szabály-
sértési jog mindenhol a büntető ügyszakhoz tartozik, 
s a büntetőkollégium foglalkozik vele. A Kúria joggya-
korlat-elemzése is arra a következtetésre jutott a sza-
bálysértési jog vonatkozásában, hogy amennyiben a 
Szabs. tv. alkalmazása során a jogszabályi hiátus azért 
áll fenn, mert a jogalkalmazó a kérdéses területet ki-
fejezetten nem szabályozta, úgy a jogalkalmazó hát-
térjogszabályként a büntetőjogi jogszabályokhoz for-
dulhat megoldásként, például tárgyalás rendje, média 
jelenléte. 

Ezt követően a magyar szabálysértési jog gyakorla-
tában felmerülő problémákat vizsgálom, hiszen a leg-
jobb jogalkotói törekvés esetén is a gyakorlatban me-
rülnek fel olyan esetek, amelyek megoldás iránt kiál-
tanak, melyeket úgy csoportosítok, hogy egyrészt azo-
kat vizsgálom, amelyeket a jogalkotó már megoldott 
– de lege lata rész – és másrészt amelyeket még nem 
– de lege ferenda rész – bemutatva a jogalkalmazói 
lehetséges megoldást, hiszen dönteni a konkrét ügy-
ben mindig kell, és helyesen a jogalkotó is célul tűzte 
ki ezen kisebb jelentőségű,13 de jelentős számú krimi-
nális cselekmények elleni hatékony fellépést (lásd 
Szabs. tv. preambuluma), melyet vezérfonalul a jogal-
kalmazás is sok esetben használ alapelvként a tételes 
jogi megoldás hiányában. 

Továbbá a jogalkalmazás alapvető vezérfonala a jog-

12  2012. évi II. törvény indokolása (Complex jogtár).
13  38/2012. (XI. 14.) AB határozat indokolás 3.1. pont.

értelmezés vonatkozásában az Alaptörvény 28. cikke, 
melynek 2019. január 1-jétől hatályos azon előírása, 
hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok 
szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának meg-
állapítása során elsősorban a jogszabály preambulu-
mát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosí-
tására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe 
venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezése-
kor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a köz-
jónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgál-
nak. Ezen alkotmányos előírás segíti a bíróságokat azon 
munkájukban – melyet később ismertetek –, mikor az 
élet szövevényes problémáira a tételes jog egyértelmű 
választ nem ad, azonban a gyakorlatban ekkor is dön-
teni kell, és sok esetben ezen úgynevezett esetjogban 
kialakult megoldások törvényi szabályozást is nyernek 
később, vagyis a jogalkalmazás is hat a jogalkotásra. 
Szerencsére ennek a bírósági gyakorlatban a szabály-
sértési jogban évek óta kialakult intézményrendszere 
van, hiszen mind regionális, mind megyei szakmai 
konzultációk jellemzőek ezen jogág területén és orszá-
gos értekezletek is, hogy legalább a jogalkalmazói gya-
korlat egységes legyen a jogbiztonság követelménye 
okán. Továbbá az OBH koordinálásával a bírósági szer-
vezet évek óta hozzájárul a Szabs. tv. folyamatos javítá-
sát, fejlesztését képező jogalkotási folyamathoz, akár 
konkrét szövegszerű megoldásokat kínálva a jogalko-
tónak a gyakorlatban előkerült megoldások tételes jogi 
rendezése végett. Ezt követően a következő két nagy 
részben az egyes ilyen gyakorlatban felmerült problé-
mákat fejtem ki a teljesség igénye nélkül, hiszen utóbbi 
túlmutatna jelen tanulmány keretén. 

II.  II.  
Gyakorlati problémák  Gyakorlati problémák  
de lege latade lege lata

A most következő részben a Szabs. tv. mintegy 8 éves 
gyakorlati alkalmazása során az általam kiemelt gya-
kori problémákat mutatom be, melyet a jogalkotó már 
tételes jogilag szabályozott a felmerülésüket követően. 
Ez nem taxativ felsorolás, hanem a szubjektív kieme-
lésem azzal, hogy egyes esetekben a jogalkotó által 
már lezárt szabályozás esetén is maradtak gyakorlati 
gondok, problémák, melyet a jogalkalmazás az Alap-
törvény 28. cikkét figyelembe véve országosan egysé-
gesen kezel. 

1.  A köztisztasági szabálysértés  
és hulladékgazdálkodási bírság 
konkurálása

Mint már a bevezetésben említettem a Szabs. tv. meg-
alkotásakor kiemelt jogalkotói cél volt, hogy a jelen-
legi kódex kizárólag úgynevezett kriminális cselek-
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ményeket tartalmazzon és a jogalkotó következetesen 
szétválassza az egyes cselekmények szabályozási szint-
jét, hogy a kétszeres értékelés tilalmának megfeleljen 
a jogrendszer. Ennek megfelelően a Szabs. tv. az álta-
lános szabályok között, a szabálysértési felelősségnél 
a 2. § (4) bekezdésében kimondja, hogy nem állapít-
ható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mu-
lasztás bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kor-
mányrendelet – az eljárási bírság kivételével – közigaz-
gatási eljárásban kiszabható bírság alkalmazását ren-
deli el.

Tehát ahogy már kifejtettem az úgynevezett krimi-
nális cselekmények lehetnek bűncselekmények a bün-
tető törvénykönyvben szabályozva, míg az enyhébbek 
szabálysértések a Szabs. tv.-ben szabályozva, de közös 
jellemzőjük a bűnösség (szándékosság, gondatlanság), 
azzal az eltéréssel, hogy a súlyosabb kriminális cse-
lekmények esetén, tehát a bűncselekményeknél a bün-
tető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (to-
vábbiakban Btk.) 4. § (1) bekezdése szerint fő szabály-
ként csak a szándékosan (a bűnösség súlyosabb alak-
zata) elkövetett cselekmény bűncselekmény, míg a 
gondatlanul elkövetett cselekmény csak akkor bűn-
cselekmény, ha a Btk. kifejezetten a gondatlan elköve-
tést is büntetni rendeli. Az enyhébben veszélyes cse-
lekmények esetén, vagyis a szabálysértéseknél pont 
fordítva van, mivel a Szabs. tv. 2. § (1) bekezdése sze-
rint fő szabályként a szabálysértési felelősség fennáll 
a szándékosan vagy gondatlanul elkövetett cselekmé-
nyekért is, kivéve, ha a Szabs. tv. kifejezetten adott 
cselekmény vonatkozásában csak a szándékos elköve-
tést bünteti. Ehhez képest a közigazgatási bírsággal 
sújtható cselekményeknél – mivel ezek nem úgyneve-
zett kriminális cselekmények, hanem a közigazgatás 
elleni cselekmények – nem szubjektív (bűnösségi) 
felelősség érvényesül, hanem túllépve a büntetőjogi 
garanciákon objektív felelősség jellemzi, tehát alapve-
tően a jogsértés ténye önmagában megalapozza a bír-
ság kiszabását, az elkövető kilétének a megállapítása 
és a bűnösség bizonyítása ennek nem feltétele, e kör-
ben a szabályozás rendszerint nem enged mérlegelést 
és kimentésre alig van mód.14

A fenti elméleti egyértelmű elhatárolás ellenére  
– hiszen itt két eltérő jogágról van szó, mely eltérő 
dogmatikával rendelkezik – a gyakorlatban több eset-
ben előfordult, hogy a jogalkotó fenti akarata és elmé-
leti tisztaság ellenére a tételes jogban maradtak fenn 
átfedések, mint jelen esetben is. 

A Szabs. tv. 196. § (2) bekezdése szerint, aki telepü-
lési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, 
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy 

14  A kisebb jelentőségű cselekmények alatt itt az általános esetet értem, 
amit a jogalkotó szabályoz szabálysértésként a súlyosabb bűncselekményekhez 
képest, de természetesen nagyon sok ezek közül nagy társadalmi vízhangot 
kiváltó és súlyos következményekkel járó szabálysértések, például hajléktalan-
sággal kapcsolatos később ismertetendő jogi szabályozás, a köztisztasági sza-
bálysértések problémaköre a klímaváltozással kapcsolatosan, tiltott prostitúció, 
feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel szabálysértése stb. 

helyez el, elköveti a köztisztasági szabálysértést. A gya-
korlatban azonban problémaként merült fel, hogy 
ezen tényállást kimerítő magatartások esetében ága-
zati szabályok közigazgatási bírság kiszabását tették 
lehetővé, hiszen a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulla-
dékról (továbbiakban Ht.) szabályozza háttérjogsza-
bályként a települési hulladék fogalmát és a természe-
tes és jogi személyek hulladékgazdálkodással kapcso-
latos kötelezettségeit, azonban egyúttal a Ht. 86. § (1) 
bekezdése előírja, hogy az a természetes vagy jogi sze-
mély, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki (amely) az a) pont sze-
rint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály 
előírásait megsérti, azt a környezetvédelmi hatóság 
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. 
A gyakorlat által ezen felvetett problémát kormány-
közi egyeztetés követte és a párhuzamosság megszün-
tetése érdekében a jogalkotó 2017. január 1-jei hatály-
lyal beiktatta a Ht. 86. § (6a) bekezdését, mely ki-
mondja, hogy nincs helye közigazgatási bírság alkal-
mazásának települési hulladék közterületen engedély 
nélkül történő lerakása, elhelyezése miatt. Így egyér-
telművé vált, hogy a jogalkotó ezen cselekményeket 
kriminális, büntetőjogi védelmet enyhébb fokban 
igénylő cselekményekként kívánja szabályozni.15

2.  A helyszíni bírság intézményével 
kapcsolatos gondok

A Szabs. tv-ben a helyszíni eljárás egy speciális lehe-
tőség, a helyszínen intézkedő személy a szabálysértést 
elkövető személlyel szemben helyszíni bírságot szab-
hat ki elismerés esetén a Szabs. tv. 99. §-a szerint. Ez a 
gyorsítás és egyszerűsítés intézménye, hiszen a Szabs. 
tv. 99. § (3) bekezdése szerint, ha az eljárás alá vont 
személy – az alkalmazandó jogkövetkezményekről 
szóló tájékoztatást követően – tudomásul veszi a hely-
színi bírság kiszabását, úgy a helyszíni bírság ellen 
nincs helye jogorvoslatnak, azonban ha az elkövető 
határidőn belül nem fizeti meg a helyszíni bírságot, 
akkor a Szabs. tv. 99. § (5) bekezdése szerint a végre-
hajtására a pénzbírság végrehajtására irányadó szabá-
lyokat kell alkalmazni, vagyis végső esetben a bíróság 
ugyanúgy szabálysértési elzárásra változtathatja át és 
így az elkövető személyi szabadságát elvonhatja. 

A gyakorlatban azonban nagyon hamar kiderült, 
hogy ezen hatékony és hasznos jogintézménynek van-
nak a gyakorlatban nehézségei, mivel a rendőrségi 
gyakorlat ugyanazon szabálysértés vonatkozásában 
lényeges eltérést mutatott egy rendes eljárásban a fel-
jelentés és a szabálysértési határozat teljes tényállás 
megállapítása vonatkozásában, míg a helyszíni bírság 
kiszabásakor sokszor még a tényállás rögzítése sem 
valósult meg a további egyéb hiányosságokon túl. Ez 
azért volt jelentős probléma, mert az alapeljárás a hely-

15  cseréP Attila – FáBián Adrián – rózsás Eszter: Nagykommentár a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez 2. § indokolása (Complex jogtár).
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színi bírság kiszabásával és elfogadásával jogerősen 
befejeződött és a Szabs. tv. 141. §-a a Szabs. tv. elfoga-
dásakor az átváltoztatást szabályozó résznél azt tartal-
mazta az akkori (7) bekezdésében, hogy ha a bíróság 
a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata so-
rán azt észleli, hogy a törvénysértés az alapeljárásban 
merült fel, a bíróság a szabálysértési hatóság által az 
alapügyben hozott határozatát hatályon kívül helyezi 
és a szabálysértési hatóságot új eljárásra, illetve új ha-
tározat meghozatalára kötelezi. 

Tehát az volt a kiinduló jogi helyzet, hogy az eny-
hébb szankció lehetőségét biztosító, speciális hely-
színi bírságolási eljárásban nincs jogorvoslat, nem 
lehet az alapeljárásban a bírósághoz fordulni, sőt a 
végrehajtás során sem vizsgálhatja a bíróság az alap-
eljárás törvényességét, míg az ehhez képest súlyosabb 
szankcióval fenyegetett rendes feljelentés alapján in-
duló alapeljárásban nyitott volt a bírósághoz fordulás 
joga, illetve, ha az alapeljárásban nem fordultak a bí-
rósághoz, a bíróság a végrehajtás során az átváltozta-
tás törvényi feltételeit vizsgálva eleget tett azon jog-
állami, továbbá az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nyében rögzített alapvető emberi jogokat védő köte-
lezettségének, hogy érdemben vizsgálja meg a köz-
igazgatási szerv alaphatározatát és annak törvény-
sértő volta esetén azt hatályon kívül helyezheti, vagyis 
törvénysértő alaphatározat esetén a személyi szabad-
ságot nem vonja el. 

A gyakorlat ezen fontos garanciát felismerve és ala-
pozva azon általános jogelvre, hogy amennyiben a lé-
nyegileg azonos eljárások közül (hiszen mindkettő 
esetben szabálysértési felelősség elbírálásáról van szó) 
a súlyosabbra explicit hatásköre van a bíróságnak, ak-
kor az benne foglalja a hatáskört az enyhébb eljárá-
sokra is, vagyis a törvénysértően kiszabott helyszíni 
bírság vonatkozásában is fenntartotta azon jogát és 
kötelezettségét a bíróság, hogy hatályon kívül helyezze 
azt és a személyi szabadságot ne vonja el ilyen esetben, 
mint a szabálysértési hatóság határozata esetén. 

A törvényalkotó a fenti bírósági gyakorlatot nagyon 
gyorsan akceptálta, hiszen a 2012. április 15-ei hatály-
balépéshez képest már 2012. december 15-ei hatállyal 
beiktatta ezen szakaszhoz, hogy a bíróság az akkori 
141. § (7) bekezdése szerint eljárva a helyszíni bírsá-
got kiszabó szerv vagy személy által jogszabálysértően 
kiszabott helyszíni bírságot hatályon kívül helyezi, il-
letve új határozat meghozatalára kötelezi. Továbbá be-
iktatta a Szabs. tv. 99/A. §-át, hogy a helyszíni bírságot 
kiszabó szerv vagy személy hivatalból vagy kérelemre 
tételesen meghatározott, legsúlyosabb jogszabálysér-
tések esetén a helyszíni bírságot módosíthatja vagy 
visszavonhatja. A jogalkotói indokolás szerint kiemelt 
jelentőséggel bír a szabálysértési jogon belül a hely-
színi bírságolás és olyan szervek is kaptak ilyen jog-
kört, amelyek korábban gyakorlattal nem rendelkez-
tek e téren és ezért indokolt ezen intézkedések beve-
zetése. Továbbá a jogalkotó szándéka az volt, hogy 
annak a lehetőségnek a megállapítása, hogy a helyszíni 

bírság jogszabályt sért, csak szűk körű legyen és ki-
rívó jogszabálysértések esetén kerülhessen rá sor.16

A fent ismertetett jogalkotás ezen utóbbi célnak a 
tételes jogi megoldásában azonban nem felelt meg tel-
jesen, hiszen csak a helyszíni bírságot kiszabó szerv-
nél korlátozta a jogalkotó által legsúlyosabbnak ítélt 
jogszabálysértések esetén az intézkedési lehetőséget, 
míg a bíróságnál azonban nem, és ennek megfelelően 
kialakult az a bírósági gyakorlat – mely szerintem he-
lyes, ahogy azt a bevezető részben ismertetettem, hogy 
a bíróság egységesen és érdemben vizsgálja felül az 
alapeljárás törvényességét a szabálysértési hatóság ha-
tározata vonatkozásában és a helyszíni bírságot ki-
szabó szerv helyszíni bírsága vonatkozásában az átvál-
toztatás során. Ezt követően ezen tételes szabályozás 
– azon túl, hogy 2013. szeptember 1-jétől pontosította 
a jogalkotó, hogy a helyszíni bírság hatályon kívül he-
lyezése esetén új határozat meghozatalára értelemsze-
rűen nem kötelezi a bíróság a kiszabó szervet – 2018. 
január 1-jével változott jelentősen, amikor a jogalkotó 
a Szabs. tv. jelenlegi 141. § (7) bekezdésében azon kor-
látozást vezette be, hogy a bíróság nem a jogszabály-
sértően kiszabott helyszíni bírságot helyezheti hatá-
lyon kívül, hanem kizárólag a Szabs. tv. 99/A. § (3) be-
kezdésében taxatíven felsorolt jogsértő esetekben. A 
törvényalkotó indokolása szerint ezen változtatás oka 
az volt, hogy a bírósági gyakorlat országszerte eltérően 
alakult a körben, hogy egyes bírósági döntések apró 
eljárási – adminisztratív – hibában szenvedő helyszíni 
bírságokat is hatályon kívül helyeztek és ez indokolta 
a szigorítást.17

Ekörben azonban az országos bírósági szabálysértési 
konferencia már 2018 februárjában úgy határozott, 
hogy a fenti jogszabályváltozás ellenére a lényegesen 
jogszabálysértő helyszíni bírság automatikus átváltoz-
tatása nem indokolt, hanem a bíróság megvizsgálja a 
helyszíni bírságot továbbra is érdemben – ahogy a jog-
szabályváltozás előtt is – és, ha az alapeljárásban a tör-
vényességre kiható lényeges jogszabálysértést állapít 
meg, akkor, amennyiben jogszabályi lehetősége fenn-
áll, úgy a bíróság azt hatályon kívül helyezi hivatkozva 
a Szabs. tv. 99/A. § (3) bekezdésében tételesen megje-
lölt jogszabálysértésre, ha pedig az itt tételesen felsorolt 
jogszabálysértésbe nem fér bele, de a törvényességre 
kiható egyéb lényeges jogszabálysértés fennáll, úgy a 
Szabs. tv. 141. § (7) bekezdése alapján mellőzi az átvál-
toztatást, hiszen ez felel meg a jogállami, európai szten-
derdeknek, hogy a lényegesen jogszabálysértő módon 
kiszabott helyszíni bírság alapján ne kerüljön jogtalan 
szabadságelvonásra sor. 

Megjegyzem, 2018 nyarán a Szabs. tv. módosítása so-
rán személyesen olyan javaslattal éltem, hogy a Szabs. 
tv. 141. § (7) bekezdéséből kikerüljön az, hogy a bíró-
ság kizárólag a Szabs. tv. 99/A. § (3) bekezdésében fog-
lalt jogsértés esetén helyezhesse hatályon kívül a hely-
színi bírságot, és az kerüljön be a tételes jogba, hogy a 

16  A 2016. évi CXVI. törvény 99. §-ának indokolása (Complex jogtár).
17  A 2012. évi CLXXXI. törvény 65. §-ának indokolása (Complex jogtár). 
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Szabs. tv. 99/A. § (3) bekezdésében tételesen felsorolt 
jogsértés, valamint lényeges eljárás és anyagi jogi jog-
szabálysértés esetén lenne helye hatályon kívül helye-
zésnek a helyszíni bírság vonatkozásában. Indokom az 
volt, hogy a Szabs. tv. 99/A. § (3) bekezdésében felsorol-
takon túl léteznek olyan lényeges jogszabálysértések, 
melyek a hatályon kívül helyezést indokolják és a bíró-
ságok rendelkeznek olyan megfelelő szakmai szerveze-
tekkel, hogy ennek elméleti feltételeit kidolgozzák és 
az egységes jogalkalmazást országosan lehetővé tegyék. 
Sajnos a jogalkotó nem akceptálta ezen indítványomat, 
nem úgy egy másikat – azonban sajnos félreértett mó-
don –, mely további problémákat okozott a gyakorlat-
ban a helyszíni bírság alkalmazása során, melyet az 
alábbiakban bemutatok. 

A másik felvetésem a jogalkotó felé az volt – és ezt 
fenn is tartom de elege ferenda –, hogy a Szabs. tv. el-
térően szabályozza a végrehajtás során, hogy az elkö-
vetőnek mennyi ideje van jelentkezni önként a kisza-
bott pénzbírság, helyszíni bírság közérdekű munkával 
történő megváltása érdekében, illetve közérdekű 
munka büntetés kiszabása esetén, hogy ezt ledolgoz-
hassa. Az alapvető probléma az, hogy a Szabs. tv. 141. § 
(1) bekezdése és a 142. § (1) bekezdése szerint ameny-
nyiben az elkövető pénzbírságot vagy helyszíni bírsá-
got kapott, úgy a jogerőtől számított 30 napon belül 
fizetheti meg önként ezeket, továbbá ezen határidőt 
követő három munkanapon belül jelentkezhet az ille-
tékes állami foglalkoztatási szervnél a közérdekű mun-
kával történő megváltás érdekében, így összességében 
a jelentkezésre több mint 30 napja van. Amennyiben 
azonban az elkövető közérdekű munka büntetést ka-
pott, úgy a Szabs. tv. hatálybalépésekor az elkövetőnek 
a jogerőtől számított 3 munkanapon belül kellett je-
lentkezni az illetékes állami foglalkoztatási szervnél, 
míg a jogalkotó 2016. január 1-jétől ezt a határidőt le-
szállította 3 napra. Ez utóbbi értelmezhetetlen volt a 
gyakorlat számára, hiszen a korábbi szoros határidő 
is tarthatatlan volt, és az indokolatlanul eltérő jelent-
kezési határidő szabályozását fenntartotta – ezt majd 
később a de lege ferenda résznél részletesen kifejtem 
–, ezért indítványoztam, hogy a Szabs. tv. 144. § (6) 
bekezdésében írt határidő ne három, hanem harminc 
nap legyen a gyakorlati problémák kiküszöbölése vé-
gett. 

A jogalkotó azonban 2019. január 1-jétől úgy adott 
részben – félreértve a gyakorlat igényét – helyt ezen 
indítványnak, hogy egységesen mind a Szabs. tv. 144. § 
(6) bekezdésénél – tehát a közérdekű munka büntetés 
jelentkezésénél –, mind a Szabs. tv. 142. § (1) bekezdé-
sénél – a pénzbírság, helyszíni bírság vonatkozásában 
közérdekű munkával történő megváltás jelentkezésnél – a 
nyolcadik napot jelölte meg a Szabs. tv. 141. § (1) bekez-
désében foglaltak változtatása nélkül. Tehát az alap-
probléma fennmaradt (aránytalan az össz jelentkezési 
idő ezen két esetben, illetve a közérdekű munka bün-
tetésnél a gyakorlatban a nyolc nap ugyanolyan kevés, 
mint a három), azonban mivel a jogalkotó elfelejtette a 
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 4. mellékletét módosí-

tani – hiszen a fenti BM rendelet 20. § (1) bekezdése 
szerint 2018. március 1-jétől a helyszíni bírságoláshoz 
ezen BM rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatvány 
használható –, így a helyszíni bírságot kiszabó szervek-
nek nem állt rendelkezésükre olyan helyszíni bírság 
nyomtatvány, melynek hátoldalán szereplő tájékoztató 
5. pontja megfelelt volna a Szabs. tv.-ben szereplő sza-
bályozásnak, vagyis a közérdekű munkára való jelent-
kezés határidejéről való tájékoztatás téves volt a nyom-
tatványon. Így 2019. január 1-jét követően az az érdekes 
a jogalkalmazás által megoldandó probléma állt fenn, 
hogy a helyszíni bírságot kiszabó szervek részére ren-
delkezésre álló, a fenti BM rendeletnek megfelelő nyom-
tatványokon az szerepelt, hogy az elkövető a bírság be-
fizetésére rendelkezésére álló 30 napos határidőt kö-
vetően 3. munkanapig jelentkezhet az illetékes állami 
foglalkoztatási szervnél, míg a Szabs. tv. 142. § (1) be-
kezdése szerint ezen időpont nem három munkanap, 
hanem ennél hosszabb, a nyolcadik nap. 

A megyénkben szem előtt tartva az Alaptörvény hi-
vatkozott 28. cikkét megállapítottuk, hogy a jogalko-
tónak nem lehetett az a célja, hogy a helyszíni bírság 
ne kerülhessen kiszabásra a fenti BM rendelet módo-
sításáig – hiszen az elkövetőnek az kedvezőbb elbírá-
lást biztosít –, de az elkövető jogai sem sérülhetnek a 
jelentkezés és az esetleges megváltás vonatkozásában. 
Így az a megoldás született, hogy vagy a helyszíni bír-
ságot kiszabó szerv a helyszínen ad át az elkövetőnek 
egy külön tájékoztatót a hatályos jelentkezési idő-
pontra vonatkozóan a helyszíni bírság kiszabásakor, 
vagy a végrehajtást foganatosító szabálysértési ható-
ság tájékoztatja az elkövetőt külön felhívásban a hatá-
lyos jelentkezési időpontról azzal, hogy ezen időpont 
a felhívás szabályszerű kézbesítésétől kezdődik. Ez az 
átmeneti gyakorlat addig tartott, amíg a jogalkotó 
2019. június 28. napjával nem módosította a fenti BM 
rendelet 4. mellékletét és így a helyszíni bírságot ki-
szabó szervek a törvényben megjelölt jelentkezési 
idejű nyomtatványokat használták főleg 2019 nyarától. 

3. A jogorvoslat problematikája

A Szabs. tv. 35. §-a a hatályba lépéskor általánosságban 
azt mondta ki az alapvető rendelkezések között – el-
vileg helyesen, azonban később kifejtem, hogy nem 
kellő részletezettséggel szabályozottan –, hogy a sza-
bálysértési hatóság, valamint a bíróság határozata és 
intézkedése ellen, valamint intézkedésének elmulasz-
tása miatt – ha e törvény kivételt nem tesz – jogorvos-
latnak van helye. 

A gyakorlatban a fenti szabályozás azért okozott 
problémát, mivel a Szabs. tv. több esetben nem rögzí-
tette, nem konkretizálta a jogorvoslat nemét és határ-
idejét, annak ellenére, hogy ezekben az esetben a jog-
orvoslatot sem zárta ki, míg egyes helyeken, például 
a Szabs. tv. 121. §-ánál konkrét és teljes rendelkezést 
adott ilyen esetben, tehát hogy a bíróság tárgyaláson 
hozott végzésével szemben a közléstől számított 8 na-
pon belül halasztó hatályú fellebbezés nyújtható be 
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meghatározott személyek által. Ezért olyan bírósági 
gyakorlat is kialakult, hogy csak akkor biztosított jog-
orvoslati jogosultságot a bíróság határozatával szem-
ben, ha a Szabs. tv. kifejezetten nevesítette a jogorvos-
lat nemét és határidejét, a jogorvoslatra jogosultak 
körét.18 Megítélésem szerint ez a gyakorlat a körben 
érthető volt, hogy ha nem tudja a bíróság a konkrét 
tételes norma esetén, hogy kinek, milyen határidővel, 
milyen jogorvoslatot biztosítson, akkor inkább ne is 
adjon jogorvoslati lehetőséget, mely azonban nyilván 
ellentétes volt a Szabs. tv. 35. §-ában rögzített alapvető 
rendelkezéssel. Ezért a jogalkalmazás is fokozottan 
szorgalmazta e körben a jogalkotást, mivel a jogorvos-
lat pontos formájának, határidejének tételes jogi rög-
zítése hiányában az általános jogorvoslati jogosultság-
gal kapcsolatos rendelkezés nem volt értelmezhető és 
így ellentétes és szubjektív gyakorlatot eredményezett, 
mely jogbiztonság ellen hatott.

A jogalkotó a bíróságok jelzésére tekintettel észlelte 
ezt a problémát és 2016. január 1-jével módosította a 
Szabs. tv. 35. §-át annak megfelelően, hogy ez az alap-
vető rendelkezés úgy tölthesse be a funkcióját, hogy a 
jogbiztonság ne sérüljön és kizárja az ellentétes és szub-
jektív gyakorlat lehetőségét. A jogalkotó kifejezett célja 
volt, hogy az általános szabályozást kiegészítse olyan 
rendelkezésekkel, amelyek meghatározzák a jogorvos-
lat nemeit, azok határidejét, továbbá az előterjesztésre 
jogosultak körét. Elismerte, hogy e körben indokolt ge-
nerális jogorvoslati szabályok rögzítése, tekintettel arra, 
hogy egyes szabálysértési eljárás során foganatosított 
minden egyes eljárási cselekményre nem mondható ki 
a teljes körű jogorvoslati szabályozás. Erre való tekin-
tettel megállapította, hogy a jogorvoslatok a kifogás, a 
fellebbezés és a panasz és a szabálysértési hatóság bün-
tetést, intézkedést megállapító határozata ellen kifo-
gásnak, egyéb határozata, intézkedése ellen vagy ennek 
elmulasztása ellen panasznak van helye, míg a bíróság 
végzése ellen fő szabályként fellebbezésnek van helye. 
Rögzítette, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtására 
az jogosult, akire nézve a határozat rendelkezést tartal-
maz és a jogorvoslati határidő 8 nap. Továbbá a haté-
konyságnak megfelelően szabályozta, hogy mely ese-
tekben van lehetőség a jogorvoslati kérelem elutasítá-
sára, például kizárt, nem jogosulttól származó, elkésett 
stb. és ekkor mi az eljárás rendje.19

A fenti módosítást követően ez a kérdés megoldó-
dott, a gyakorlatban a probléma megszűnt, az általá-
nos szabályozás kellően részletessé vált a jogbizton-
sághoz a jogorvoslat vonatkozásában. 

4.  A közvetítői eljárással kapcsolatos 
gyakorlati problémák

A Szabs. tv. hatálybalépésekor nem ismerte a szabály-
sértési jog a közvetítői eljárás lehetőségét, azt csak 

18  2017. évi CXXXIV. törvény 33.§-ának indokolása (Complex jogtár).
19  Összefoglaló feljegyzés a Debreceni Ítélőtáblán 2014. szeptember 26-án 

megtartott szabálysértési konferenciáról 2–3. oldal.

2014. január 1-jével került be a Szabs. tv. 82/A. §-ától a 
Szabs. tv. 82/K. §-ig, hiszen mint kis büntetőjogban 
ugyanúgy funkcionál ezen jogintézmény, mint a ren-
des büntetőeljárásban, vagyis a törvényes feltételek 
fennállta esetén az állam lemond büntetőigényéről és 
az eljárást a Szabs. tv. 83. § (1) bekezdés j) pontja alap-
ján meg kell szüntetni, ha a közvetítői eljárás eredmé-
nyes volt. 

A gyakorlatban a vita a szabálysértési elzárással is 
büntethető szabálysértések esetén az előkészítő eljá-
rást lefolytató szerv – a rendőrség, mint tényleges nyo-
mozószerv – és a bíróság – a rendőrség eredményes 
előkészítő eljárása után a szabálysértést ténylegesen 
elbíráló szerv – között támadt, különösen kiéleződve 
a bíróság elé állításos ügyekben, ahol a szabálysértési 
elzárással is büntethető szabálysértés miatt a rendőr-
ség őrizetbe veheti az eljárás alá vont személyt, hogy 
az őrizet ideje alatt – legfeljebb 72 óráig – a bíróság 
elé állítsák gyorsított bírósági eljárás lefolytatása cél-
jából és addig az eljárás alá vont személy személyi sza-
badsága ideiglenesen elvonásra kerül. A vita tárgya 
konkrétan az volt, hogy az új jogintézmény úgy került 
szabályozásra, hogy az előkészítő eljárást lefolytató 
szervnek az előkészítő eljárás alatt a Szabs. tv. 117. § 
(4a) bekezdése szerint az volt a kötelessége, hogy a 
sértettet és az eljárás alá vont személyt tájékoztassa a 
szabálysértési eljárásban alkalmazható közvetítői el-
járás szabályairól, valamint arról, hogy a közvetítői el-
járásra utaláshoz szükséges jognyilatkozatok az előké-
szítő eljárásban is előterjeszthetőek. A rendőrség ál-
láspontja szerint ennél többet az előkészítő eljárás 
során a rendőrség nem tehetett, hiszen a Szabs. tv. 
82/A. § (4) bekezdése szerint közvetítői eljárásra csak 
a szabálysértési hatóság vagy a bíróság utalhatja az 
ügyet és így az előkészítő eljárást lefolytató szerv nem, 
továbbá a Szabs. tv. 82. §-a szerint csak a szabálysértési 
hatóság vagy a bíróság függesztheti fel a szabálysér-
tési eljárást, ha az ügyet közvetítői eljárásra utalja. A 
bíróság álláspontja pedig ezzel ellentétesen az volt, 
hogy a Szabs. tv. 117. § (4a) bekezdése szerint a rend-
őrség, mint előkészítő eljárást lefolytató szerv abba a 
helyzetbe kerülhet a konkrét ügyben, hogy a közvetí-
tői eljárást elrendelheti, különös tekintettel a Szabs. 
tv. 117. § (7) bekezdésére, mely szerint az előkészítő 
eljárás során az eljárás megszüntetésére – így akár a 
közvetítői eljárás eredményes lefolytatása esetén tör-
ténő megszüntetésre – a Szabs. 83. §-ában foglaltakat 
megfelelően kell alkalmazni, vagyis a bíróság állás-
pontja szerint a Szabs. tv. preambulumában megfogal-
mazott hatékony fellépés érdekében indokolt lenne, 
ha az előkészítő eljárás során történne meg a közvetí-
tői eljárásra utalás és, ha az eredményre vezet, akkor 
nem is kerülne az ügy a bíróság elé és így a bíróságnak 
a kapacitásai megmaradnának az előkészítő eljárásban 
meg nem szüntethető ügyek érdemi elbírálására. To-
vábbá az úgynevezett gyorsított eljárások esetén meg-
oldaná azt a kényes kérdést, hogy csak azért van valaki 
őrizetben, hogy a bíróság a gyorsított tárgyaláson ren-
delje el a közvetítői eljárást, annak ellenére, hogy en-
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nek elrendelési feltételei már korábban is megállapít-
hatóak voltak. 

Végül a jogalkotó, mivel észlelte, hogy az ORFK és 
a bíróságok értelmezései a fentiek szerint ellentétesek 
és vélhetően a hatékony fellépés érdekében módosí-
totta a Szabs. tv. 117. §-át 2017. január 1-jével úgy, hogy 
a (4a) bekezdésbe rögzítette azt is, hogy az előkészítő 
eljárás során a közvetítői eljárással összefüggésben a 
szabálysértési hatóság alatt az előkészítő eljárást le-
folytató szervet is érteni kell, míg a (7) bekezdése be-
került, hogy az előkészítő eljárás során az eljárás fel-
függesztésére a 82. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell. 
Ezzel a probléma rendeződött, így a bíróságra már 
csak olyan ügyek érkeznek érdemi elbírálás végett, 
ahol az előkészítő eljárás során nem volt lehetőség az 
eljárás megszüntetésére. 

5.  A tankötelezettség megszegése 
szabálysértése kapcsán felmerült 
értelmezési vita

A Szabs. tv. hatálybalépésekor a 247. § (1) bekezdés c) 
pontja azt a tényállást határozta meg, hogy akinek a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke 
ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanulói 
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meg-
határozott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést 
követ el. 

A gyakorlatban ezen tényállás megvalósulásának 
megállapításánál az okozott gondot, illetve annak volt 
az eltérő megítélése az ügyészség – mint a Szabs. tv. 
43. §-a szerint a szabálysértési hatóságok felett törvé-
nyességi felügyeletet gyakorló szerv – és a bíróságok 
– mint a végső soron a szabálysértési felelősséget ér-
demben elbíráló igazságszolgáltató szerv – között, 
hogy amennyiben egy tanítási évben előfordul az, 
hogy adott személyt ilyen szabálysértés miatt jogerő-
sen már felelősségre vontak, azonban felróható mó-
don ugyanazon a gyermeke ismételten a jogszabály-
ban meghatározottaknál többet mulaszt igazolatlanul, 
lehet-e egy tanévben ismételten ezen szabálysértés 
miatt felelősségre vonni vagy sem. Az ügyészség gya-
korlata – mint centrális szerv – országosan egységes 
volt a Legfőbb Ügyészség álláspontja okán és ezen ál-
láspont az volt, hogy ilyenkor, mivel a tényállás szö-
vege nem zárja ki ennek lehetőségét és az Alaptör-
vényből levezethető a szülő gondoskodási kötelezett-
sége, ha a kiskorú veszélyeztetése bűncselekménye 
nem állapítható meg, akkor egy tanévben ugyanazon 
személy esetén, a személy ugyanazon gyermeke több-
szöri igazolatlan mulasztása okán többször is megál-
lapítható szabálysértési felelőssége a Szabs. tv. 247. § 
(1) bekezdés c) pontja szerint. 

Ezzel ellentétben a bíróság álláspontja eleinte több-
fajta volt, majd kialakult az az egységes értelmezés a 
Kúria által vezetve, hogy egy adott tanévben egy gyer-
mek vonatkozásában egyszer vonható felelősségre 
ugyanazon személy ezen szabálysértés okán, mivel ez 
egy törvényi egység és az egyszeri szabálysértési fele-

lősségre vonás úgynevezett ítélt dolgot eredményez. 
Ez utóbbi álláspontot erősítette meg 2014-ben a Mi-
niszterelnökség állásfoglalása, mely szerint amennyi-
ben külön jogszabályban meghatározott mértéknél 
igazolatlanul többet mulaszt a gyermek – 30 igazolat-
lan óra ez a mérték –, akkor szabálysértési felelőssége 
fennáll az elkövetőnek, majd ugyanazon gyermek vo-
natkozásában további mulasztások miatt már nem is-
mételt szabálysértési felelősségre vonás a cél, hanem 
gyámhatósági intézkedések következnek, végül pedig 
esetlegesen a büntetőjog ultima ratióként, ha a kiskorú 
veszélyeztetése fennáll.20

A jogalkotó ezen vitás kérdést rendezte 2016. január 
1-jével úgy, hogy a Szabs. tv. 247. §-át kiegészítette a 
(2) bekezdéssel, mely expressis verbis kimondja, hogy 
az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabály-
sértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy 
tanítási évben egyszer van helye. A jogalkotó állás-
pontja szerint kifejezetten az eltérő jogalkalmazás 
megszüntetése miatt rendelkezett így, megerősítve, 
hogy a szabálysértési felelősségre vonást követően 
egyéb közigazgatási (lásd gyermekjóléti, gyámható-
sági intézkedések), valamint súlyosabb esetben bün-
tetőjogi szankciók következhetnek.21

Ezzel a szabálysértési hatóságok kettős szorítása 
megszűnt és egyértelművé vált a joggyakorlat ezen 
szabálysértés megvalósulása szempontjából.

III.  III.  
Gyakorlati problémák  Gyakorlati problémák  
de lege ferendade lege ferenda

Mint, ahogy az előző részekben már utaltam rá a gya-
korlatban felmerülnek olyan gondok is, melyek vonat-
kozásában a jogalkotó a jogalkalmazás jelzése ellenére 
nem változtatott a szabályozáson, de ezen területeken 
is a jogalkalmazás figyelemmel az Alaptörvény 28. cik-
kére egységes országos gyakorlat kialakítására törek-
szik a jogállamiságra tekintettel, sok esetben jogelvek-
kel dolgozva bírálja el a tételes jog által egyértelműen 
nem szabályozott eseteket. Ezek közül emelek ki szub-
jektív módon néhány lényeges kérdéskört, bemutatva 
ezek gyakorlati kezelését. 

1. Közérdekű munkára jelentkezés

Ahogy azt már a II. rész 2. pontjánál kifejtettem a 
Szabs. tv. a kiszabott pénzbírság, helyszíni bírság köz-
érdekű munkával történő megváltás, illetve a közér-
dekű munka büntetés esetén a ledolgozásra való je-
lentkezés határidejét eltérően szabályozza. Vélemé-

2 0  2015. évi CCII. törvény indokolása 6. § (Complex Jogtár) és Szabs. tv. 
35. §-a.

21  Összefoglaló feljegyzés a Debreceni Ítélőtáblán 2014. szeptember 26-án 
megtartott szabálysértési konferenciáról 7. oldal, valamint jegyzőkönyvének 
27–29. oldalai.
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nyem szerint, mivel az elkövető szempontjából lényeg-
telen, hogy pénzbüntetést, vagy helyszíni bírságot 
kíván megváltani közérdekű munkával, illetve kisza-
bott közérdekű munka büntetést ledolgozni, ezért 
erre mindig egységesen olyan határidőt kellene szabni 
a jogalkotónak, hogy ennek az elkövető objektíven 
eleget tehessen. Ezt azonban nem biztosítja a Szabs. 
tv. szabályozása, még a már ismertetett 2019. január 
1-jei változtatása sem, hiszen továbbra is aránytalan a 
jelentkezési határidő – első esetben 30 nap + 8 nap, 
míg második esetben 8 nap a jogerőtől –, illetve a köz-
érdekű munka büntetésnél a jelenlegi jogerőtől szá-
mított 8 napos jelentkezési határidő a gyakorlatban 
továbbra is betarthatatlan. Utóbbi pedig főleg azért 
megmagyarázhatatlan dogmatikailag, mert ez a súlyo-
sabb szankció az elkövető részére, hiszen ha a kisza-
bott közérdekű munka büntetést nem dolgozza le, en-
nek megváltásától elesik, úgy az átváltoztatás során 
ezt a büntetést a bíróság a Szabs. tv. 15. §-a szerint sza-
bálysértési elzárásra változtatja át törvényes feltételek 
fennállta esetén, melyet az elkövetőnek le kell ülnie. 
Míg, ha a bíróság a kiszabott pénzbírságot, helyszíni 
bírságot – többek között a közérdekű munkával tör-
ténő megváltás hiányában – szabálysértési elzárásra 
változtatja át a Szabs. tv. 12. §-a szerint, ekkor a Szabs. 
tv. 141. § (14) bekezdése szerint az elkövető vagy he-
lyette más a pénzbírságot, a helyszíni bírságot, illetve 
a szabálysértési elzárásra átváltoztatott pénzbírságnak 
vagy helyszíni bírságnak a még le nem töltött napok-
nak megfelelő összegét igazoltan megfizeti, a szabály-
sértési elzárás nem foganatosítható, illetve a szabály-
sértési elzárás foganatosítását követően az elkövetőt 
nyomban szabadon kell bocsátani. 

Továbbá problémát jelent a gyakorlatban a Szabs. tv. 
142. § (1) bekezdésének azon kifejezett előírása, hogy 
a meg nem fizetett pénzbírság, vagy helyszíni bírság 
közérdekű munkával történő megváltása érdekében az 
elkövető a már ismertetett határidőben csak személye-
sen jelentkezhet az illetékes állami foglalkoztatási szerv-
nél, míg a Szabs. tv. 144. § (6) bekezdése a közérdekű 
munka büntetés jelentkezésénél ilyen kifejezett szemé-
lyes jelentkezési kötelezettséget nem ír elő. 

A fentiekre tekintettel – mint már korábban hivat-
koztam rá – 2018 nyarán olyan tételes jogszabály-
változtatási javaslattal éltem, hogy egységesen és egy-
értelműen szabályozza a jogalkotó mind a Szabs. tv. 
142. § (1) bekezdésében, mind a Szabs. tv. 144. § (6) 
bekezdésében, hogy az elkövető személyesen vagy 
képviselője útján jelentkezhet ezen esetekben. To-
vábbá az arányosság és az objektív lehetőség biztosí-
tása érdekében a Szabs. tv. 144. § (6) bekezdésénél a 
határozat jogerőre emelkedésétől számítottan ne 3, 
hanem 30 napon belül jelentkezhessen a fenti módon 
az elkövető. Ahogy már ismertettem a fenti indítvá-
nyomnak a jogalkotó részben adott helyt úgy, hogy 
ezek a problémák a gyakorlatban fennmaradtak, így 
az alábbiakban azt mutatom be, hogy ezeket a gyakor-
lat az alapelvekre támaszkodva hogyan oldja meg a 
tételes jogi segítség hiányában. 

A gyakorlatban a kezdetektől gondot jelentett, hogy 
a közérdekű munka büntetés esetén mire a jogerős 
határozatot megkapta az elkövető és jelentkezett en-
nek birtokában az illetékes állami foglalkoztatási 
szervnél, addigra a jelentkezési határidő általában már 
lejárt, illetve az állami foglalkoztatási szervek az eset-
legesen előttük az elkövető által előterjesztett erre 
vonatkozó igazolási kérelmeket nem bírálták el, hivat-
kozva a Szabs. tv. 86. §-ára, mely szerint az igazolási 
kérelem elbírálásáról a szabálysértési hatóság vagy a 
bíróság dönthet. A gyakorlatban ez már országos szin-
ten 2014-ben felmerült22 és abban maradt a gyakorlat, 
hogy mivel ez végrehajtási kérdés, így alapvetően ezen 
igazolási kérelemről a végrehajtást foganatosító sza-
bálysértési hatóságnak kell döntenie és ezt követően 
ezen döntésnek megfelelően folytatni a végrehajtási 
eljárást és kivételként, ha már bírósági szakban az át-
változtatás iránti eljárásban terjesztik elő ezen kérel-
met, akkor pedig a hatékonyság érdekében a bíróság 
döntsön erről. 

További fennmaradt gond, hogy mi a teendő, ameny-
nyiben az elkövető a Szabs. tv. 142. §-ában megjelölt 
személyes megjelenési kötelezettségének azért nem 
tud eleget tenni, mivel objektíven akadályoztatva van, 
a gyakori esetben más ügyből kifolyólag fogva van, és 
akár az illetékes állami foglalkoztatási szerv előtt meg-
jelenik törvényes meghatalmazással a meghatalma-
zott, hogy a jelentkezését fogadja el az állami foglal-
kozási szerv, melynek a fenti tételesjogi szabályozás 
szerint nem tud eleget tenni. A gyakorlat úgy oldja 
meg ezen esetet is, hogy tartalma szerint igazolási ké-
relemként bírálja el ezt a beadványt a szabálysértési 
hatóság vagy a bíróság és helyt adás esetén a végrehaj-
tás úgy folytatódik, hogy a végrehajtást foganatosító 
szabálysértési hatóságnak a végrehajthatóság elévü-
léséig figyelnie kell, hogy az elkövető szabadlábra ke-
rül-e vagy sem, és ha igen, úgy felhívást ad ki részére, 
hogy ezen felhívás kézbesítésétől jelentkezhet törvé-
nyes határidőben az illetékes állami foglalkoztatási 
szervnél a ledolgozás végett, hiszen így kerül az elkö-
vető abba a helyzetbe, hogy a jelentkezésnek eleget 
tehessen objektívan. 

2.  Előkészítő eljárás hiánya  
az úgynevezett ismételt elkövetésnél

A következő probléma is szinte egyidős a Szabs. tv. ha-
tálybalépésével, hiszen a Szabs. tv. koncepciója szerint 
a bírósági hatáskörbe tartozó legsúlyosabb, szabály-
sértési elzárással is sújtható szabálysértések esetén fő 
szabályként a rendőrség – mint előkészítő eljárást le-
folytató szerv – úgynevezett előkészítő eljárást folytat 
le, tehát nyomozást ténylegesen, és ezt követően a jog-
állami, európai elvárásoknak megfelelően a bíróság 
határoz érdemben a szabálysértési felelősségről, hi-
szen személyi szabadságot (jelen esetben szabálysér-
tési elzárás büntetéssel) csak a bíróság vonhat el. A 

2 2  2015. évi CCII. törvény 51. §-ának indokolása (Complex jogtár).
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jogalkotó továbbá a kezdetektől bevezette a kis bün-
tetőjogba is a büntetőjogból ismert úgynevezett há-
rom csapás szabálysértési változatát, tehát az úgyne-
vezett ismételt elkövetésre vonatkozó szabályozást, 
melynek a témák szempontjából releváns lényege, 
hogy a Szabs. tv.-ben meghatározott feltételek megva-
lósulása esetén, ha az elkövetést megelőzően kétszer 
már szabálysértés miatt jogerősen felelősségre vonták 
az eljárás alá vont személyt, akkor a harmadik esetben 
az eleve a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó, 
csak pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatt a 
törvény már szabálysértési elzárás büntetését is ki-
szabhatóvá teszi, melyet azonban helyesen csak a bí-
róság szabhat ki ténylegesen a Szabs. tv. 9. § (1) bekez-
dése szerint, így ezen eljárások bírósági hatáskörbe 
kerülnek. Ennek ellenére a jogalkotó a fenti módon a 
bíróság hatáskörébe kerülő eljárásoknál végig kizárta 
az úgynevezett előkészítő eljárás lehetőségét, először 
a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében 
kimondva, hogy ha az úgynevezett visszaesés miatt 
lehet szabálysértési elzárás büntetést kiszabni, úgy 
nincs helye a Szabs. tv. 117. §-ában meghatározott elő-
készítő eljárás lefolytatásának, annak ellenére, hogy 
ezen szakasz (2) bekezdése – mint a BM rendeletnél 
magasabb rendű jogszabály – kimondta kötelező erő-
vel, hogy a rendőrség a szabálysértési elzárással is bün-
tethető szabálysértés tényállásának felderítése, az el-
követő kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási 
eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bíró-
sági eljárást előkészítő eljárást folytat le. Továbbá eh-
hez kapcsolódik a hatékony fellépés érdekében a 
Szabs. tv. 118. § (1) bekezdésének azon előírása, hogy 
ha az előkészítő eljárás iratai alapján megállapítható, 
hogy a tényállás tisztázott és az eljárás alá vont sze-
mély vagy a tanú, sértett, szakértő meghallgatása nem 
szükséges, valamint a közvetítői eljárásra utalás feltét-
elei nem állnak fenn, a bíróság – tekintettel a Szabs. 
118. § (2) bekezdésére – meghallgatás nélküli eljárás-
ban, a rendelkezésre álló iratok alapján hoz az ügyet 
érdemben elbíráló végzést tárgyalás mellőzésével, 
mely vonatkozásában az eljárás alá vont személy tár-
gyalás tartását kérheti. 

A gyakorlatban megjegyzem, ezen úgynevezett tár-
gyalásmellőzéses végzések gyakoriak és hatékonyak, 
hiszen az esetek kis százalékában élnek csak az eljárás 
alá vont személyek a tárgyalás tartása iránti kérelem-
mel, így sok esetben elhúzódó tárgyalás, bizonyítási 
eljárás nélkül eldönthetőek a megfelelő előkészítő el-
járás után a bíróság által ezen kisebb súlyban veszé-
lyes cselekmények. Így a kezdetektől fogva gondot je-
lentett az úgynevezett visszaeséses ügyeknél az előké-
szítő eljárás hiánya. 

A jogalkotó azonban a feltárt problémára úgy rea-
gált, hogy a fenti BM rendeletben szereplő korlátozást 
2013. szeptember 1-jétől a Szabs. tv. 117. § (2) bekez-
désébe helyezte át ma is hatályosan azzal, hogy ki-
mondta, hogy a Szabs. tv. 23. § (1) bekezdés b), illetve 
d) pontja kivételével szabálysértési elzárással is bün-

tethető szabálysértés esetén van előkészítő eljárás.23 
A jogalkotó ezen változtatást azzal indokolta, hogy az 
úgynevezett „három csapás” szabályának bevezetésé-
vel előállt azon helyzetekben, amikor az ismételt elkö-
vetésre a törvény már elzárás büntetést ír elő, nem kell 
előkészítő eljárást lefolytatni, csupán az elzárással fe-
nyegetettség ténye miatt. 

Ezeknél a cselekményeknél ugyanis – figyelemmel 
arra, hogy önmagukban nem elzárással büntethetőek – 
a törvény alapesetben sem tenné lehetővé és kötele-
zővé a bírósági eljárás rendőri előkészítését.24 

Ezzel az indokolással személy szerint nem értek 
egyet, mivel a Szabs. tv. 56. §-a már ekkor is kimondta 
a bizonyítás általános szabályai között az önmagukban 
nem elzárással büntethető szabálysértéseknél, hogy 
a szabálysértési hatóság feladata a tényállás tisztázása, 
vagyis hogy a szabálysértési hatóság az ügy megítélése 
szempontjából lényeges körülményeket köteles tisz-
tázni, ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló 
adatok, bizonyítási eljárást folytat le. Amely az úgyne-
vezett visszaeséses ügyeknél kvázi előkészítő eljárás 
lenne, hiszen az előkészítő eljárás lényegi célja nem 
más, mint a tényállás tisztázása, az elkövető kilétének 
a megállapítása, a bizonyítékok összegyűjtése az ér-
demi döntés érdekében. Épp ezért a gyakorlat eről-
tette, hogy előkészítő eljárás minden bírósági hatás-
körbe tartozó szabálysértésnél legyen, hiszen ennek 
hiányában az úgynevezett visszaeséses ügyeknél a bí-
róságok csak egy feljelentést kapnak – véleményem 
szerint ellentétesen a Szabs. tv. koncepciójával – és 
minden bizonyítékot a bíróságnak magának kell be-
szereznie. 

Ezt érzékelve, a jogalkotó 2017. május 5-ével módo-
sította a Szabs. tv. 56. § (1) bekezdését azzal, hogy a 
tényállástisztázási kötelezettség a Szabs. tv. 23. § (1) 
bekezdés b) és d) pontja esetén [de a mai napig nem 
a Szabs. tv. 23. § (1) bekezdés f) pontja esetén, mely 
szintén jogalkotói mulasztás és megoldásra vár, hiszen 
ez az eset semmiben nem különbözik a b) és d) pon-
toktól] azt a szabálysértési hatóságot terheli, amely az 
újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatti 
eljárás lefolytatására az ismételt elkövetés nélkül jo-
gosult lenne. A jogalkotó indokolása szerint erre a vál-
toztatásra gyakorlati gondok miatt volt igény, tehát a 
szabálysértési hatóságnak kell a tényállást tisztáznia 
– ami eleve is a feladata lenne – de a visszaesés miatt 
az érdemi döntés már a bíróságé. A jogalkotó szerint 
azonban ezen tényállást tisztázó eljárási szakaszok 
csak azért nem tartozhatnak az előkészítő eljárás ka-
tegóriájába, mert alapesetben ezek nem elzárással fe-
nyegetett, társadalomra veszélyesebb cselekmények.25

A megítélésem szerint ez nem releváns eltérés, hi-
szen a jogalkotó a visszaesés intézményének beveze-
tésével éppen azt demonstrálta, hogy ezen eleve a sza-
bálysértéseken belüli kisebb súlyú cselekmények a 

2 3  Összefoglaló feljegyzés a Debreceni Ítélőtáblán 2014. szeptember 26-án 
megtartott szabálysértési konferenciáról 5–6. oldal, jegyzőkönyv 24–25. oldal.

2 4  2013. évi XCIII. törvény 153. §-ának indokolása (Complex jogtár).
2 5  2017. évi XXXIII. törvény 55-56. §-ainak indokolása (Complex jogtár).
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visszaeséssel válnak társadalomra veszélyesebbekké, 
ezért szükséges a pénzbírság helyett a szabálysértési 
elzárással is fenyegetettséget megteremteni és így 
ezeknél az eljárásnak megítélésem szerint azonosnak 
kellene lennie, mint az eleve bírósági hatáskörbe tar-
tozó szabálysértéseknél, dogmatikailag csak ez indo-
kolható. Továbbá a gyakorlatban a fenti módosítás óta 
is problémák vannak, hogy ezek a szabálysértési ha-
tóságok eltérő lehetőségekkel rendelkeznek (a szabály-
sértési hatóság lehet járási hivatal és rendőrség is), 
tehát különböző hatékonysággal folytatnak le kvázi 
előkészítő eljárást, illetve, ha a rendőrség maga a sza-
bálysértési hatóság, akkor egyik esetben – eleve elzá-
rással sújtható szabálysértésnél – előkészítő eljárást 
lefolytató szervként jár el a rendőrkapitányság, míg a 
másik esetben – az úgynevezett visszaeséses cselek-
ményeknél – szabálysértési hatóságként „tényállás-
tisztázási kötelezettséget” végez a rendőrkapitányság, 
de nem előkészítő eljárást. Ekörben megjegyzem, hogy 
a Szabs. tv. 38. §-a 2020. március 1-jével azt mondja ki, 
hogy az általános szabálysértési hatóság nem a járási 
hivatal lesz, hanem a rendőrség általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysér-
tési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei, tehát 
alapvetően a rendőrkapitányságok, melyek egyúttal 
az előkészítő eljárást is végzik. 

Mindezekre tekintettel fenntartom azon de lege 
ferenda javaslatomat, hogy az lenne a helyes jogalko-
tói megoldás e körben, ha egységesen a rendőrség 
folytatná le az illetékes rendőrkapitányságok útján va-
lamennyi bírósági hatáskörbe tartozó, szabálysértési 
elzárással is sújtható szabálysértés esetén a Szabs. tv. 
117. §-a szerinti előkészítő eljárást. Hiszen így a bíró-
ságnak minden esetben lehetősége lenne a Szabs. tv. 

118. § (1) bekezdése szerint törvényes feltételek fenn-
állta esetén tárgyalás tartása nélkül ügydöntő végzést 
hoznia, továbbá minden ilyen esetben az előkészítő 
eljárás során törvényes feltételek fennállta esetén meg-
szüntethető lenne az eljárás, végül pedig egységesen 
csak a rendőrség készíthetné elő a bírósági eljárást, 
mely szerv van legkedvezőbb szakmai helyzetben, 
hogy kvázi nyomozást folytasson le. 

Természetesen számos kisebb-nagyobb jelentőségű 
probléma esetén lenne indokolt még a tételes jogi sza-
bályozás pontosítása, például a fogyatékos személy 
fogalmának egyértelműsítése a Szabs. tv. 10. §-ánál, a 
Szabs. tv. 134. §-ánál a szabályozás pontosítása a kör-
ben, hogy a törvényes képviselőnek a jelenléte fiatal-
korú meghallgatásánál kötelező, azonban erről mégis 
csak értesíteni kell a törvényes képviselőt, a XXI. szá-
zadi közlekedési eszközök, (elektromos rollerek és 
mások) szabályozási gondjai26, és még folytathatnám, 
de ezeknek a részletes kifejtése túlmutat ezen rövi-
debb tanulmány keretén.

Összességében azonban a fentiek alapján elmond-
ható, hogy a mai hatályos szabálysértési jogi rendszer 
megfelel a jogállami büntetőjog követelményének, az 
ismertetett rendszertani helyének, az európai szten-
derdeknek, elvárásoknak és a legális és legitim jogal-
kotói céloknak (lásd hatékony fellépés), viszont a tár-
sadalmi viszonyok fejlődése, változása – mint minden 
jogág területén – biztos a jövőben is indokolja majd 
ezen helyzet fenntartásához mind a jogalkotói lépé-
seket, mind a joggyakorlat figyelmét, tevékenységét. 

2 6  Lásd Ambrus István–Orosz Noémi: Száguldó elektromos rollerek és 
segway-ek nyomában – a 21. századi közlekedési eszközök egyes szabályozási 
problémái (megjelent a Magyar Jog 2020. 1. számában).
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1.  1.  
Spanyolnátha és koronavírusSpanyolnátha és koronavírus

A társadalmi problémák és válsághelyzetek megoldá-
sát az államok legtöbbször a jogi szabályozóeszközök 
segítségével kísérlik meg, a helyzet alapos elemzése 
után. A büntetőjog mint ultima ratio, akkor jön szóba 
végső eszközként, ha az adott társadalmi, politikai 
vagy egészségügyi krízis megoldása, illetőleg a követ-
kezményeinek az enyhítése a többi jogág eszközeivel 
nem vagy nem hatékonyan valósulhat meg. Az első 
világháború után ugyanolyan válsághelyzetet élt át a 
világ, mint 2020-ban, a koronavírus-járvány kirobba-
náskor. Ahogy Hacker Ervin szemléletesen megfogal-
mazta: „S fokozzák ezeket a visszásságokat még az ál-
talánosságban is nehezebb megélhetési viszonyok is. 
A vérveszteségek folytán beálló munkáshiány mellett 
még a hadi üzemek is a munkások számtalanjait von-
ják el a produktív munkától, mindez természetszerűen 
kihat a gazdasági helyzetre is és az áraknak emelke-
dését idézi elő, közvetve pedig a’ nehezebb megélhe-
tés által kihat a kriminalitásra is.”1

Egy évszázaddal ezelőtt a spanyolnátha 50 millió 
ember halálát okozta a Földön, és az első világhábo-
rúval együtt egy jelentős méretű gazdasági válság ki-
váltó oka is volt. A járványt és annak következményeit 
számtalan tanulmány vizsgálta. „Az emberiség legsú-
lyosabb influenzajárványaként tartjuk számon. Olyan 
rejtélyesen tűnt el, ahogy felbukkant. A spanyolnátha 
vírusa nagyjából több mint 500 millió fertőzést oko-
zott világszerte és a becslések alapján 20-50 millió ál-
dozatot követelt, többet, mint az első világháború. A 
spanyolnátha az influenza A típusának egyik legelső 
formája volt, amely villámgyorsan terjedt és nagyon 
gyors lefolyással rendelkezett, hiszen a szövődmény-
ként jelentkező tüdőgyulladás az egészséges tüdőszö-
veteket is elpusztította. Napvilágot láttak különböző 

* Ügyvéd; tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék. 

1  hacker Ervin: A világháború hatása a kriminalitásra Pécs, 1925. 24. oldal

elméletek és kutatások, 
amelyek bizonyítani pró-
bálják a járványt terjesztő 
állati vírus ere detét, mely-
nek különféle mutánsai ala-
kultak ki. Összefüggésbe 
hozható a vírus terjedése a 
klíma változással vagy eset-
leg a globalizáció adott te-
ret a fertőző betegségek 
terjedéséhez? Kulcsszavak: 
spanyolnátha, influenzajár-
vány, pandémiák, globalizá-
ció, Bevezetés, Az influenza 
egyidős az emberiséggel. A 

spanyolnátha A típusú influenzának számít, 1918 már-
cius elején jelent meg először, tünetei hasonlóak vol-
tak, mint a szezonális influenza tünetei. Többnyire 
rossz közérzettel, fáradtsággal, fejfájással indult, majd 
végtagfájdalom jelentkezett. Ehhez száraz, szaggatott 
köhögés, étvágytalanság és gyomorproblémák társul-
tak, majd ez túlzott izzadással és magas lázzal folyta-
tódott. A gyorsan terjedő vírus több hullámban csa-
pott le, 1920 decemberéig és becslések szerint mint-
egy 50 millió halálos áldozatot követelt. Ez a rejtélyes 
pandémia referenciaként szolgál a modern járványok 
feltárásához. A kutatások szerint a spanyolnátha sú-
lyosságának mértékét a kórokozó vírus többszöri mu-
tációja eredményezte. A mai napig tartanak a viták, 
hogy a vírus honnan indult.”2

Szinte pontosan száz évvel később, 2020-ban olyan 
társadalmi és gazdasági válsággal kell a világ összes 
országának szembenéznie, amely hatásaiban lehet, 
hogy túlmutat majd az 1929-33-as nagy világgazdasági 
válságon is. Egyetértenek abban a közgazdászok, hogy 
a kínai Vuhanból 2019 végén induló világjárvány, ame-
lyet a COVID-19 vírus, közismertebb nevén a korona-
vírus okozott, komoly gazdasági válságot fog generálni 
2020-ban, de a hatásai a következő években is érezhe-
tők lesznek. Mint mindig, most is létezik egy optimista, 
egy mérsékelt és egy pesszimista szcenárió. Egyes vé-
lemények szerint a gazdasági válságon hamar át fog 
lendülni a világgazdaság, a többség ma már egy ki-
sebb-nagyobb, de egy ideig elhúzódó válságra számít, 
a legrosszabb forgatókönyv szerint viszont akár az 
1929–33-as nagy gazdasági világválságnál is rosszabb 
forgatókönyvekkel kell számolni. „A Centre for Eco-
nomics and Business Research (CEBR) az eddigi 
legborúlátóbb előrejelzést állította össze a világgaz-
daság rövid távú kilátásairól. Közölte: modellszámítá-
sai arra vallanak, hogy az egész éves idei világgazda-
sági recesszió gyakorlatilag bizonyossá vált, és várha-
tóan kétszer olyan mély lesz, mint a 2009-ben mért 
visszaesés. A ház felülvizsgált előrejelzése szerint a 
globális GDP-érték 2020 egészében legalább 4 száza-
lékkal csökken. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a 

2 https://www.researchgate.net/publication/340264049_Spanyolnatha_ 
A_vilagmeretu_rejtelyes_jarvanyrol_egy_kicsit_maskepp (2020. 05. 24.).

ProF. Dr. Gál istván lászló*

 
A spanyolnátha, a 

koronavírus és a büntetőjog
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háborús éveket leszámítva ez lenne a legmélyebb glo-
bális recesszió 1931 óta. A CEBR londoni elemzőinek 
számításai szerint az olasz hazai össztermék az idén 
várhatóan 11 százalékkal, a német és a spanyol GDP-
érték egyaránt 8 százalékkal, az amerikai gazdaság 
teljesítménye 5 százalékkal zuhan.”3 A bűnözés várható 
növekedése kapcsán is beszélhetünk optimista, mér-
sékelt és pesszimista verziókról, egyvalami azonban 
valószínűnek látszik: nőni fog a bűncselekmények 
száma még a legoptimistább becslések szerint is.

A 2020-ban kirobbanó gazdasági világválság először 
egészségügyi válságként Kínából indult, és a már em-
lített pesszimista verzió szerint is várhatóan jobban 
megrázza majd a világgazdaságot és benne különös-
képpen Európát, mint az elmúlt évtizedek nagy gaz-
dasági-pénzügyi válságai.4 Ami a most kibontakozó 
válságról megállapítható különösebb látnoki képes-
ségek nélkül is:

1. a koronavírus feltételezhetően több halálos áldo-
zatot fog követelni világszerte, mint a nemzetközi 
terrorizmus eddig összesen a világtörténelemben,

2. a COVID-19 által generált világgazdasági válság 
mérhető lesz a 2008-ashoz, de akár az 1929–33- 
ashoz is, de az is előfordulhat, hogy komolyabb 
lesz, mint a 2008-as, hatásában csak az 1929–33-
as válsághoz lesz mérhető, de az is lehet, hogy an-
nál is súlyosabb lesz,

3. mint minden gazdasági válság, ez is hatással lesz 
a bűnözésre, az ismertté vált bűncselekmények 
számát bizonyos bűncselekmény-kategóriákban, 
legalább időlegesen nagy valószínűséggel emelni 
fogja.

A bűnözés nagy valószínűséggel emelkedni fog 
2020 második felétől, és ez az emelkedés utána leg-
alább 1-2 éven keresztül folytatódik. A kérdés csak az, 
hogy milyen mértékű emelkedés várható, és hogyan 
tudjuk az emelkedést lassítani illetve mérsékelni. Egy 
nemrég megjelent, a koronavírussal kapcsolatos 
anyagi büntetőjogi és szabálysértési jogi szabályokat 
bemutató és elemző kiváló tanulmány is hasonló kö-
vetkeztetésre jut: „A koronavírus-járvány az egész tár-
sadalom életében jelentős hátrányokat jelent, hiszen 
az élet- és egészségvédelem érdekében számos, az ed-
digiekben természetesnek tekintett tevékenységünk-
ről le kell mondanunk, a helyváltoztatás jogával is csak 

3  https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200323/figyelme ztettek-1931-
ota-nem-latott-valsag-koszonthet-a-vilagra-421466 (2020. 03. 26.).

4  „Az IMF ügyvezető igazgatója, Kristalina Georgieva lesújtó képet fes-
tett a járvány okozta gazdasági hatásokról, szerinte még 2021 sem feltétle-
nül a kilábalásról fog szólni. Szerinte az a 9 billió dollár sem lesz elég a gaz-
daságélénkítésre, amit már eddig megszavaztak a különböző kormányok. 
„Alig egy hónapja az egy főre eső jövedelem pozitív növekedését vártuk 
több mint 160 tagországunkban. Ma minden a feje tetejére állt, már azt lát-
juk, hogy több mint 170 országnál negatív lesz az egy főre eső növekedés” 
– mondta Georgieva. Az IMF igazgatója megjegyezte, mivel nem tudni, 
meddig tart a járvány, nagyon bizonytalanok a kilátások, úgy véli, ha az év 
második felében csillapodik a járvány, 2021 már a részleges kilábalás éve 
lehet, de rosszabbodhat is a helyzet. Ezekből a gazdaságokból már több 
mint százmilliárd dollárt vontak ki a befektetők, háromszor annyit, mint a 
2008-as gazdasági válság idején.” https://index.hu/gazdasag/2020/04/ 09/
imf_igazgato_nagy_gazdsagi_vi lagvalsag_ota_nem_volt_ekkora_
recesszio_jarvany/ (2020. 04. 10.).

merőben korlátozott formában élhetünk. Csupán re-
mélhető, hogy a lehető legkisebb emberáldozattal si-
kerül átvészelni azt az időszakot, amíg hatékony vak-
cina áll majd rendelkezésre a vírussal szembeni véde-
kezésre. Addig is mindannyiunknak fel kell készülnie 
arra, hogy a rendkívüli helyzet még huzamosabb ideig 
tartani fog, ami a gazdaság számára várhatóan recesz-
sziót jelent. E körülménynek – például számos mun-
kahely megszűnése miatt – kriminogén hatása is lehet. 
Így az utóbbi évek kedvező bűnözési trendje után saj-
nos nem kizárható, hogy az egész világot érintő válság 
folytán ismét nőni fog a bűncselekmények száma. Erre 
a szcenárióra majd a bűnüldöző hatóságoknak és a 
büntető igazságszolgáltatás szereplőinek is számíta-
niuk kell.”5

2.  2.  
A gazdasági válság hatása  A gazdasági válság hatása  
az árak alakulásáraaz árak alakulására

A társadalomban élő ember cselekedeteit mind (sok-
féle tartalmú) erkölcsi (köztük keresztény valláserköl-
csi), mind jogi mércével mérhetjük.6 A piac szereplői 
is meghatározott viselkedési normák szerint cselek-
szenek, lépnek kapcsolatba egymással (vagy legalábbis 
ez lenne a kívánatos), ezek a normák részint a haté-
konyságot növelik, részint szociális és egyéb szempon-
tok alapján határolják be a gazdasági szereplők cselek-
vési szabadságát. A viselkedési normák lehetnek írott 
és íratlan szabályok (ez utóbbiak jelentősége adott 
esetben – fejlett piacgazdasági viszonyok között – igen 
komoly lehet).

A gazdaságszervezés három alapkérdése a követ-
kező: mit, kinek és hogyan termeljünk. Ezekre a kér-
désekre ma jelenleg vagy a piac, vagy maga az állam 
adja meg a válaszokat. Eszerint beszélhetünk tiszta 
piacgazdaságról, tervgazdaságról és a kettő egyfajta 
kombinációjaként a vegyes gazdaságról.

a)  A piacgazdaságban a javak, főként pedig a terme-
lőeszközök többsége magántulajdonban van. A 
piac a legfőbb szabályozó, a javak és szolgáltatá-
sok a piacon cserélnek gazdát a kereslet és a kí-
nálat által meghatározott egyensúlyi áron. A vál-
lalkozók a profit érdekében gazdálkodnak, 
vagyis szembeállítva a várható hasznot a költsé-
gekkel, döntéseket hoznak. 

b)  A tervgazdaságban a gazdaságszervezés három 
alapkérdéséről az állam dönt, a termelőeszközök 
nagyobb része állami tulajdonban van. A meg-
termelt javak egy részét az állam elvonja, majd 
szétosztja a társadalom egyes csoportjai között 

5  aMBrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog MTA Law 
Working Papers 2020/5. Budapest, 2020. 22. oldal file:///C:/Users/
USERUJ/Downloads/2020_5_Ambrus.pdf (2020. 04. 11.).

6 Fenyvesi Csaba: Az erkölcs és a jog viszonya a büntetőjogban. (=Magyar 
Rendészet, 2003/1–2. szám) 41. oldal.
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a központosított újraelosztás szempontrendszere 
alapján. Az árakat központilag határozzák meg, 
tehát nem a piac értékítélete a döntő tényező. 

c)  A vegyes gazdaság – amelyre a XXI. század ele-
jén Kína a legjobb példa – átmeneti alapzat a pi-
acgazdaság és a tervgazdaság között. Kína 1978-
ban szakított a tiszta tervgazdasági modellel, és 
áttért a szocialista piacgazdaságra. Napjainkra 
azonban már ennél tovább mentek: a piaci ver-
seny dominál, kormányzati közreműködéssel. 
Úgy tűnik, hogy meglehetősen sikeres és ver-
senyképes ez a szisztéma.

Kérdésként merülhet fel, hogy milyen szerepe lehet 
a piacgazdasági szisztémában az államnak a gazdaság 
működésében. Röviden összefoglalva: jogszabályi ke-
retek megalkotásával megteremti a gazdaság szerve-
zeti kereteit, valamint részt vesz a gazdasági életben 
azzal, hogy jövedelmeket von el (adóztat) és ezeket 
visszaosztja a gazdaság egyes szereplői között (rediszt-
ribúció), ezáltal keresletet támaszt javak és szolgálta-
tások iránt, amely a beruházási multiplikátor segítsé-
gével alkalmas lehet a gazdasági növekedés beindítá-
sára. Néha azonban a piacgazdaságban is felmerülhet-
nek olyan rendkívüli helyzetek, amikor központi ter-
vezéssel és akár az árakba történő állami beavatkozás-
sal lehet csak megfelelő módon reagálni a válságra.

„A piacgazdaságokban az értékesítésre kerülő ter-
mékek zöme szabadáras. Ez azt jelenti, hogy a gazdál-
kodószervezetek a ráfordítások, valamint a keresleti-
kínálati viszonyok figyelembevételével maguk hatá-
rozzák meg értékesítésre kerülő áruik árait. Ha egy 
termelő vagy forgalmazó monopolhelyzetben van a 
piacon, akkor sem emelheti korlátlan mértékben árait, 
mivel ennek határt szab a fizetőképes kereslet nagy-
sága. Aránytalanul magas ár esetén a vásárlók jelentő-
sen csökkentik fogyasztásukat az adott termékből, 
vagy más, hasonló rendeltetésű termékkel elégítik ki 
szükségleteiket. Versenyhelyzetben a vállalkozások 
árelfogadó magatartásra kényszerülnek, árkialakítá-
suknál figyelembe kell venniük a velük azonos termé-
keket forgalmazó gazdálkodószervezetek árait. Ese-
tenként szükségessé válhat, hogy a gazdaságirányító 
szervek beavatkoznak a spontán piaci folyamatokba 
és korlátozzák a piac árszabályzó szerepét. A beavat-
kozás célja lehet egyes vállalatok monopolhelyzetből 
adódó előnyeinek korlátozása, vagy az adott termék 
túlkeresletéből adódó nagymértékű áremelkedésnek 
megfékezése a piacon. Az ár központi szabályozása 
hatósági árformába való besorolással történik. Ha-
zánkban az 1980-as évekig az állam erőteljesen beavat-
kozott a gazdálkodó szervezetek árkialakításába. A 
termék döntő hányada hatósági áras volt. Különböző 
áruknál a hatósági ár más-más formáját alkalmazzák:

• fix,
• maximális,
• minimális,
• ”tól–ig”.
A fix árú termékek árát központilag rögzítették és 

ettől az ártól sem lefelé sem felfelé nem térhetett el a 

forgalmazó. Az alapvető élelmiszerek többsége ezen 
árformába tartozott. Nem fordulhatott elő az az eset, 
hogy a vásárló különböző vállalatok boltjaiban eltérő 
áron szerezze be ezeket a termékeket. A maximális 
árú termékeknél az eladási ár felső határát rögzítették. 
Ennél drágábban a forgalmazó nem kínálhatta termé-
két, felfelé azonban eltérhetett a hatóságilag rögzített 
ártól. A minimális árakat (ún. védőárakat) elsősorban 
a mezőgazdasági termékek felvásárlási árának megha-
tározásakor alkalmazták. Ennél alacsonyabb áron nem 
adhatta a termelő, és nem vehette meg a terméket a 
felvásárló. Ezt a mezőgazdaság termelési sajátosságai 
indokolták. Egyes évek túl alacsony felvásárlási árai a 
következő gazdasági évben az ellátás biztonságot ve-
szélyeztették volna. A „tól–ig” árakat az jellemezte, 
hogy hatóságilag rögzítették az árak alsó és felső ha-
tárát, s e határok között a gazdálkodók maguk alakí-
tották ki a termékük eladási árát. Napjainkban a gaz-
daságirányító szervek hatósági árat az áruknak csak 
elenyésző hányadánál érvényesítenek. Ilyenek a ház-
tartási energia, valamint a közlekedési szolgáltatások 
egy részének maximált ára vagy az alapvető mezőgaz-
dasági termékek védőára. Ezen árforma alkalmazása 
nincs összhangban a piacgazdaság működési elveivel, 
ezzel magyarázható fokozatos háttérbe szorulása. Az 
árak ugyanis csak akkor adhatnak visszajelzést a gaz-
daság szereplőinek és csak akkor szabályozhatják a 
keresletet és a kínálatot, ha a piaci viszonyok hatására 
változnak. Az árak piacszabályzó szerepével a mikro-
ökonómia tantárgy foglalkozik részletesen”7 

A gazdasági szereplők, különböző vállalkozások a 
szabad versenyes kapitalizmus keretei között eltérő 
árképzési célokat követhetnek, az árképzés célja esze-
rint lehet a túlélés, a folyó nyereség, a folyó bevétel, 
az árbevétel maximalizálása, a piac lefölözése, vezető 
termékminőség kialakítása, de alkalmazhatók más ár-
képzési célok is (pl. a költségek részleges megtérülése 
vagy egy nonprofit szervezet esetében a teljes költség-
fedezet).8 Az államnak a piacgazdaságban is lehetősége 
van arra, hogy gazdaságpolitikai céljai érvényesítésé-
nek érdekében hatósági árakat (árküszöböt vagy ár-
plafont) határozzon meg. Ennek azonban csak akkor 
van értelme, ha a hatósági árakat a gazdasági szerep-
lők alkalmazzák is, annak ellenére, hogy ez bizonyos 
torzulásokat idéz elő a piacon. Ha a maximált ár ala-
csonyabb, mint a piaci egyensúlyi ár, akkor ezen az 
áron a kereslet meghaladja majd a kínálatot, azaz fel-
lép a hiány jelensége. Ha pedig a hatósági küszöbár 
magasabb, mint amennyi a piacon egyensúlyban ki-
alakul, akkor ez megtévesztheti a termelőket, akik 
többet akarnak majd eladni, mint amennyi jószágmeny-
nyiség adott árak mellett értékesíthető, azaz az árkü-
szöb alkalmazása legalábbis rövid távon túltermelést 
okozhat. Megállapíthatjuk tehát, hogy piacgazdasági 

7  https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content& view= 
art icle&id=824:a-termekek-szolgaltatasok-arformajara-vonatkozo-
eloirasok&catid=224&Itemid=317 (2020. április 1.).

8  Philip koTler: Marketing menedzsment Műszaki Könyvkiadó Buda-
pest, 1999. 543–545. oldal.
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viszonyok között a hatósági árak alkalmazásával óva-
tosan kell bánni, de ha már – kivételesen, például kü-
lönleges jogrend idején – alkalmazzuk, akkor kellő 
garancia kell az érvényesítésükre. Ezt szolgálhatná 
többek között az árdrágítással kapcsolatos büntetőjogi 
szabályozás tényállása, amely az új Btk. megalkotása-
kor a dereguláció egyik áldozata volt.

Nem vonjuk kétségbe, hogy a gazdasági büntetőjog 
normál helyzetben csak végső eszköz, miként a bün-
tetőjog is szubszidiárius jellegű jogág, azaz csak akkor 
alkalmazzuk a gazdaságban, ha a többi jogág szankciói 
várhatóan nem eredményeznék a kívánt hatást az gaz-
dasági élet szereplői viselkedésének a befolyásolásá-
ban. A többi jogág szabályozza a gazdaságot, a bünte-
tőjog védi; és míg a többi jogág viselkedési normáinak 
az a célja, hogy az állampolgárok aszerint tevékenyked-
jenek az üzleti életben, a büntetőjogban leírtak tanú-
sításától (azaz a gazdasági bűncselekmények elköveté-
sétől) mindenkinek tartózkodnia kell. A büntetőjog 
tehát az utolsó a jogágak között abban az értelemben, 
hogy csak a legvégső esetben szabad alkalmazni a gaz-
daságban magatartásbefolyásoló eszközként, ugyan-
akkor előállhatnak olyan rendkívüli helyzetek, amikor 
a büntetőjogi szabályozás elengedhetetlenül szükséges 
eszköz a gazdaságpolitika támogatásához.

3.  3.  
Bűnözési adatsorok Bűnözési adatsorok 
Magyarországon  Magyarországon  
a rendszerváltozás után,  a rendszerváltozás után,  
és prognózis 2021-reés prognózis 2021-re

A magyar rendszerváltozást is megelőzte egy elhúzódó 
gazdasági válsághelyzet, utána pedig volt egy gazda-
sági világválság 2008-ban, amelynek hatásai évekig 
tartottak. Mindkét válság után a magyarországi bűnö-
zés határozott és erőteljes növekedése volt megfigyel-
hető. Meg kell jegyeznünk, hogy a rendszerváltás óta 
eltelt időszak bűnügyi statisztikai adatai a sok Btk. 
módosítás miatt csak korlátozott mértékben adnak 
lehetőséget összehasonlítása, illetve következtetések 
levonására. Például 2007-ben 10 000-ről 20 000 fo-
rintra nőtt a vagyon elleni bűncselekmények értékha-
tára, 2011-ben pedig 50 000 forintra: mindez több tíz-
ezer, korábban bűncselekménynek minősített maga-
tartást von ki a büntetőjog látóköréből. Ettől ezeket a 
cselekményeket még ugyanúgy elkövetik, de immár 
csak szabálysértésként regisztrálja a statisztika, vagyis 
kedvező irányba torzít. (Megjegyezzük, hogy a statisz-
tikai adatokra gyakorolt kedvező „optikai hatás” mel-
lett szabálysértésként gyorsabban és talán hatékonyab-
ban is üldözhetők ezen cselekmények, mint a lassúbb 
és több garanciális elemet magában foglaló büntető-
lejárás keretében. Egyes gazdasági bűncselekmények 
értékhatára akár tovább is növelhető lenne, például a 

költségvetési csalás9 500 000 forintig, közelítve az ál-
talános európai mércéhez.)

Az elmúlt három évtizedet vizsgálva jól látható, hogy 
a rendszerváltástól 1998-ig növekvő trend volt a rend-
szerváltozást megelőző, és az utána következő néhány 
évre áthúzódó gazdasági válság hatására. „A visszaesés 
természetesen Nyugat-Európát is érintette, ám ott a 
tradicionális, kipróbált, működő jogi háttér legfeljebb 
némi korrekciót igényelt. Nálunk azonban jóval több-
ről volt szó puszta alkalmazkodásnál, hiszen egyszerre 
kellett új alapokra helyezni a gazdaság jogi – egyebek 
mellett büntetőjogi – szabályozását a válság megfelelő 
kezelésével.”10 Ezután 2003-ig csökkenő trend volt 
megfigyelhető. A következő években a bűnözés pedig 
egészen 2009-ig kicsivel a harmincéves átlag,11 azaz 
400 000 körül stagnált, azt is mondhatjuk, hogy ez 
volt a normalizáció és a „kriminális konszolidáció” 
időszaka. Majd a 2008-as gazdasági világválság hatása 
erősen érződött a 2009–2012 közötti növekvő trenden 
annak ellenére, hogy a különböző kormányok 2007-
ben és 2011-ben az értékhatárok emelésével „avatkoz-
tak bele” a növekedésbe, ami a beavatkozás nélkül 
még erőteljesebb lett volna. Ezek a jogszabály-módo-
sítások ugyanis a már említett módon a bűnözés vo-
lumenének formális csökkenését eredményezik, il-
letve eredményezték volna, mert az erős növekedési 
ütem ennek ellenére is érvényesült. Mindezek után 
ismét csökkenő trendet tapasztalhatunk, a bűncselek-
mények száma a rendszerváltozás óta soha nem ta-
pasztalt alacsony értékre, 186 724-re csökkent. Ennek 
okai között megemlíthetjük a jogszabályváltozásokat 
is, az új Btk.12 és az új Be13 is olyan modern, a XXI. szá-
zad kihívásainak megfelelő jogszabály, amelyek a ja-
vuló gazdasági mutatókkal kölcsönhatásban már ed-
dig is hatékony eszközöknek bizonyultak a bűnözés 
elleni küzdelemben.

Más tényezők is nyilván szerepet játszottak ebben 
a folyamatban a szigorúbb kriminálpolitika és a bün-
tetőlejárásban részt vevő állami szervek hatékonyabb 
feladatellátása mellett. Nagyon fontos tényező a kül-
földön dolgozó magyarok számának drasztikus emel-
kedése a 2010-es években. „A Magyar Államkincstár 
adatszolgáltatása alapján 2018-ban a külföldi anyasági 
támogatás kérelmek száma: 9907 darab volt. Eszerint 
minden tizedik magyar született külföldön.”14 A kül-
földön dolgozó magyarok között felülreprezentáltak 
a fiatal férfiak, aki a bűncselekmények tipikus elköve-
tői lehetnek kriminológiai szempontból, ez is bűnözés 

9  Ha áttekintjük a bűncselekmény kodifikációjához vezető okokat és a 
kodifikáció koncepcióját (Miskolczi Barna: A költségvetési csalás kodifiká-
cióját meghatározó tényezők Magyar Jog 2018/5. szám 283-291. oldal ), egy 
ilyen értékhatár-emelés szakmailag teljesen indokolhatónak tűnhet.

10  TóTh Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények KJK-Kerszöv 
Kiadó, Budapest, 2000. 38. oldal.

11  404.371 bűncselekmény évente, átlagosan 1990-2019 között a vizsgált 
időszakban.

12  2012. évi C. törvény.
13  2017. évi XC. törvény.
14 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ez_az_igazi_migracio_mar_

minden_hatodik_magyar_kulfoldon_szuletik.682153.html (2020.04. 01.).
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volumenének csökkenése irányába ható tényező lehe-
tett tehát. 

A bűnözés növekvő vagy csökkenő trendjét vélemé-
nyem szerint alapvetően három körülmény befolyá-
solja:

1.)  a vizsgált jelenség tényleges változása (nő vagy 
csökken az elkövetett bűncselekmények száma),

2.)  a formális jogi tényező szerepe (változatlan bű-
nözés mellett jogszabályváltozások miatt bűn-
cselekménynek minősülhet, vagy a továbbiak-
ban már nem minősül bűncselekménynek az 
adott magatartás),

3.)  a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága (el-
sősorban a nyomozó hatóságok munkájának van 
itt döntő szerepe).

Vagyis leegyszerűsítve, ha azt látjuk, hogy a hivata-
los statisztika szerint csökken a bűnözés egy megha-
tározott időszakban (5 vagy 10 éves időtávban), egy 
adott területen (egy város, egy megye, egy ország), 
annak lehet az az oka, hogy kevesebb bűncselekményt 
követnek el. Lehet az is az oka, hogy Btk.-módosítás 
folytán egyes – változatlan vagy akár kismértékben 
növekvő számú – magatartások már nem bűncselek-
ménynek, hanem például szabálysértésnek minősül-
nek. Végül pedig lehet az ok az is, hogy a nyomozó 
hatóság gyengébb hatékonysággal dolgozott a vizsgált 
időszakban, a lakosság nem bízik a rendőrségben, emi-
att kevesebb a feljelentés, nagyobb a látencia. Hang-
súlyoznunk kell azt is, hogy mivel „a látens bűnözés a 
regisztrált bűnözéstől mind struktúrájában, mind di-
namikájában eltér, az általános bűnözésellenőrzési 
módszerek használhatósága kétségessé válik.”15 Na-

15  korinek László: Rejtett bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1988. 11. oldal.

gyon fontos azt is kiemelni, hogy az ismertté vált bűn-
cselekmények számának a növekedése nem biztos, 
hogy negatív tendenciát jelez. Ha egy olyan bűncse-
lekmény esetében jelez növekedést a bűnügyi statisz-
tika, ahol becsülhetően alacsony a látencia (ilyen pél-
dául a szándékos emberölés), az egyértelműen negatív 
tendencia, hiszen azt jelenti, hogy több emberölés 
történt. Ha viszont egy olyan bűncselekmény száma 
növekszik meg a hivatalos statisztika szerint, amely-
nek a látenciája nagyon magas (mint például a korrup-
ciós bűncselekmények),16 ott a növekedés nem biztos, 
hogy tényleges növekedést jelent. Jelentheti azt is, 
hogy változatlan vagy akár csökkenő elkövetés szám 
mellett a nyomozó hatóság hatékonyabb munkája mi-
att többet derítenek fel. Vagyis leegyszerűsítve: két-
szer annyi emberölés a hivatalos statisztikában egyér-
telműen negatív hír, kétszer annyi vesztegetés vagy 
költségvetési csalás viszont nagy valószínűséggel po-
zitív hír a kriminológiához értők számára.

A hazai bűnözés is a rendszerváltozás óta nem látott 
mértékben csökkent az elmúlt években, legalábbis az 
ismertté vált bűncselekmények száma meredeken 
csökkent, míg elérte a 2019-es rekord alacsony érté-
ket, 186 724 ismertté vált bűncselekményt. Ez a szám 
várhatóan növekedni fog 2020 után, a következő té-
nyezők együttes hatásának eredőjeként:

I.  ilyen alacsony bázisról indulva még válság nél-
kül is valamekkora növekedést lehetne prog-
nosztizálni, minden egyéb körülmény változat-
lansága mellett is,

II.  az európai országok bezárkózása miatt hazaköl-
tözött több ezer magyar fiatal, egyedülálló férfi, 

16  Kőhalmi László: A korrupcióprevenció lehetőségei az üzleti szektor-
ban Magyar Jog 2016/5. szám 290–298. oldal.

Forrás: KSH
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akik közül kriminológiai értelemben a tipikus 
bűnelkövetők kikerülnek, ez is várhatóan nö-
velni fogja az ismertté vált bűncselekmények 
számát,

III.  a kijárási korlátozás feltehetően érzékelhetően 
meg fogja növelni a családon belüli erőszakot, 
és egyéb személy elleni (élet és testi épség el-
leni) bűncselekmények számát,

IV.  ha az emberek tömegesen veszítik el a munká-
jukat és a megélhetést biztosító jövedelmüket, 
az a vagyon elleni és az erőszakos vagyon elleni 
bűncselekmények számát fogja megnövelni,17

V.  ehhez a négy tényezőhöz kapcsolódik majd a 
gazdasági válság hatása.

Nézzük ez utóbbit, önmagában, az előző négy té-
nyezőtől függetlenül.18 A 2012-es korábbi kutatásom 
alapján a következők valószínűsíthetők:

1.)  a gazdasági válság kirobbanását követően, átla-
gosan, várhatóan 4-6 hónappal később, tehát 
hozzávetőlegesen fél év időbeli eltolódással „re-
agál” a bűnözés, 2020 harmadik negyedévében 
kezd el növekedni a bűncselekmények száma,

2.)  a 2008-as válságból kiindulva nőni fog a személy 
elleni bűncselekmények száma 2020 végétől, de 
a következő 1-2 évben is,

3.)  határozottan csökkenni fog 2020-ban a közleke-
dési bűncselekmények száma a kijárási és utazási 
korlátozások valamint karanténintézkedések és 
a turizmus nullára csökkenése miatt,

4.)  a közrend elleni bűncselekmények először csök-
kenő (karanténintézkedések) majd növekvő ten-
denciát mutatnak majd (a kijárási korlátozások 
megszűnése után),

5.)  növekedés várható a gazdasági bűncselekmé-
nyek számában, főként az informatikai eszközök 
segítségével elkövetett bűncselekmények vonat-
kozásában,

6.)  a vagyon elleni bűnözés először csökken, majd 
ez is határozott növekedésbe vált át, főként 2021-
től,

7.)  várhatóan a szándékos emberölések száma is nö-
vekedni fog, már 2020-tól.

Mindezen várható hatások mellett előfordulhatnak 
olyan káros jelenségek is, amelyek a jelenlegi bünte-

17  Nagyon sok ember a biztonságérzetét is elvesztette a járványveszély 
kirobbanásakor. Egy 2020. március 20-i hír a sajtóban: „Az Index értesü-
lése szerint nemcsak az élelmiszereket, de az engedély nélkül tartható ön-
védelmi gáz- és riasztófegyvereket is villámgyorsan felvásárolták az embe-
rek a koronavírus okozta pánik hatására az elmúlt héten. A saját három 
fegyverboltunkban a lefelezett nyitvatartás ellenére elmebeteg a forgalom 
mértéke, és a kereskedő ismerősöktől is tudom, hogy máshol is hasonló a 
helyzet, vidéken pedig már szinte minden elfogyott – mondta el a lapnak 
Vass Gábor, a Kaliber magazin főszerkesztője. A szakember elmondta azt 
is, hogy gumilövedékes fegyver gyakorlatilag már nincs készleten. Az elmúlt 
napokban számos alkalommal olvashattunk arról, hogy a lakosság pánik-
szerűen halmozza fel az élelmiszert otthonra, most már azt is tudjuk, hogy 
az engedély nélkül tartható fegyverekkel is ezt teszi.” https://www.bor-
sod24.com/2020/03/20/uj-orulet-magyarorszagon-a-fegyvereket-is-
felvasaroljak-a-panik-miatt/ (2020. 04. 05.).

18  Nyilván a teljes függetlenség nem igaz, hiszen ezek a magyarázó vál-
tozók egymással is valamilyen mértékű sztochasztikus kapcsolatban állhat-
nak.

tőjogi szabályozás szerint nem minősülnek bűncse-
lekmények. Ilyen például az árdrágítás.

4.  4.  
Dekriminalizáció  Dekriminalizáció  
és rekriminalizációés rekriminalizáció

Az árdrágítás tényállása a 2012. évi C. törvényben már 
nem szerepel, a dekriminalizációnak „esett áldoza-
tául”. A jogalkotó – az akkori körülmények között 
egyébként nagyon helyesen – abból indult ki, hogy a 
piacgazdasági viszonyok között az árak alakulását a 
Marshall-kereszt alapján a mikroökonómia törvényei 
irányítják, nem az állami árszabályozás és az ezt támo-
gató büntető törvénykönyv. A magatartás társada-
lomra veszélyessége tehát anyira lecsökkent, hogy a 
szubszidiaritás alapelvének megfelelően a büntetőjogi 
eszközrendszer alkalmazása feleslegessé, ezáltal nem 
kívánatossá vált. A társadalomra veszélyesség azonban 
folyamatosan változik, előfordul olyan szituáció is, 
hogy újból „feléled”. Erre a törvényhozónak is figyel-
nie és reagálnia kell, és adott esetben el kell gondol-
kozni a tényállás életre keltésén, vagyis a „rekrimi-
nalizáción”.

Ha egy magatartás olyan fokban veszélyes a társa-
dalomra,19 hogy a többi jogág által biztosított szank-
ciók nem mutatkoznak elégségesnek, a törvényhozó 
erre úgy reagál, hogy alkot rá egy tényállást a Büntető 
törvénykönyvben. Földvári József ezt a következőkép-
pen fogalmazta meg a mára már klasszikussá vált tan-
könyvében: „A törvényhozó értékeli a cselekmény tár-
sadalomra veszélyességét akkor, amikor eldönti, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítson-e bizonyos magatar-
tást, vagy ne. Ugyanígy az objektív társadalomra ve-
szélyesség irányítja a törvényhozót annak eldöntésé-
nél is, hogy megszüntesse-e meghatározott magatar-
tások bűncselekményi értékelését vagy ne. Az objektív 
társadalomra veszélyesség szerepet játszik az egyes 
bűncselekmény szankciójának a meghatározásánál is: 
minél veszélyesebb egy bűncselekmény a társada-
lomra, a törvényhozó annál súlyosabb büntetés alkal-
mazását teszi lehetővé.”20 Ezt a gondolatmenetet viszi 
tovább Blaskó Béla: „A jogalkotó számára a cselek-
ménytípusok absztrakt társadalomra veszélyességé-
nek felismerése iránymutatóként szolgál a bűncselek-
ménnyé nyilvánításhoz. Kimondhatjuk, hogy valamely 
magatartástípus absztrakt társadalomra veszélyessége 
a bűncselekménnyé nyilvánítás indoka. Adott maga-
tartástípus akkor is veszélyes lehet a társadalomra, ha 
azt a jogalkotó nem ismeri fel. A társadalomra veszé-

19  „A társadalomra veszélyesség a Büntető Törvénykönyv bűncselek-
mény fogalmának talán legtöbbet vitatott eleme.” (Kőhalmi László: A tár-
sadalomra veszélyesség fogalma a büntető anyagi kódexekben Büntetőjogi 
Szemle 2012/2. 15. oldal).

2 0  Földvári József: Magyar büntetőjog Általános rész Osiris Kiadó Bu-
dapest, 2002. 81. oldal.
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lyesség nem függ a jogalkotó akaratától, objektív ka-
tegória”21

Az első és a második világháború után is születtek 
büntető jogszabályok, amelyek az akkori viszonyok 
mellett az árdrágító visszaélések büntetőjogi úton tör-
ténő szankcionálásáról rendelkeztek. Miként 1920-
ban, úgy 2020-ban is Magyarországon átmenetileg ke-
reslettúlsúly alakult ki egyes alapvető élelmiszerek 
piacain, amely rövid távon most is jelentős áremelke-
dést eredményezett.22 Az első világháborút követően 
a bűnözési ráta drámai mértékben megugrott.23 Hacker 
Ervin ezt érzékletesen írta le egy, a két világháború 
között megjelent munkájában: „És amint erre már utal-
tunk, az u. n. társadalmi kapillarítás is közvetve ha-
sonló tényeket szül és növeli a kriminalitást a nőket 
és fiatalkorúakat illetően, akik a háború befejezése 
után a hadba vonultak hazakerülése folytán elvesztik 
előbbi jól jövedelmező állásaikat és rosszabb élet-
módra kényszerűinek. Sokan csakhogy előbbi élet-
szintjük megtartásához és kedvteléseikhez szükséges 
anyagi eszközeiket megszerezzék, bűncselekményeket 
követnek el. S fokozzák ezeket a visszásságokat még 
az általánosságban is nehezebb megélhetési viszonyok 
is. A vérveszteségek folytán beálló munkáshiány mel-
lett még a hadi üzemek is a munkások számtalanjait 
vonják el a produktív munkától, mindez természet-
szerűen kihat a gazdasági helyzetre is és az áraknak 
emelkedését idézi elő, közvetve pedig a’ nehezebb 
megélhetés által kihat a kriminalitásra is.”24 Emiatt 
meglehetősen szigorú szabályokat léptetek életbe 
1920-ban, az árdrágítás büntetőjogi üldözésére. Az ár-
drágító visszaélésekről szóló 1920:XV. t.c. 3. § 2. bek. 
értelmében az árdrágító visszaélés büntette miatt ki-
szabott büntetéseken felül a bíróság az elítéltet az ál-
lamkincstár javára belátása szerint megállapított ösz-
szegű s az elitélt vagyoni viszonyaihoz, és cselekmény-
nyel illetéktelenül elért vagy elérni kívánt nyereség 
nagyságához mért vagyoni elégtétel megfizetésére 

21  Blaskó Béla: Magyar büntetőjog Általános rész Rejtjel Kiadó, Buda-
pest–Debrecen, 2017. 145. oldal.

2 2  „Ami a márciusi élelmiszerdrágulást illeti, ennek mértékét még meg-
tippelni sem voltak hajlandók az általunk megkérdezett szakértők, arra 
azonban figyelmeztettek, hogy a pánikbevásárlások is ösztönzik az áremel-
kedést. Nehéz most követni, hogy mi folyik a boltokban, de az biztos, hogy 
lesz olyan termék, amelynek a beszerzési ára nő, ezért fog drágulni. Ez nem-
csak a húsokra, hanem a zöldségekre és a gyümölcsökre is igaz lehet, ame-
lyek ára eleve hullámzó.” (https://magyarhang.org/belfold/2020/03/25/
koronavirus-a-felvasarlasi-laz-is-dragitja-az-elelmiszereket/2020. április 1.)

2 3  „Azt hiszem, teljesen felesleges lenne ennek a háborús kriminalitás-
nak a képét részletesebben ecsetelnem. Elég élénken emlékezetünkben van-
nak még a fiatalkorúak és a nők bűnözési arányának a felszökkenése, az ár-
drágító visszaélések hirtelen felburjánzása, az adócsalások, a kommunista 
uralom alatt és után előállott kilengések, majd a csalások, a szédelgő fosz-
togatások, a bankbukások, nemzetrágalmazások és nemzetgyalázások szo-
morú, olykor felháborító esetei. Átéltük a hadi állapot diktálta új törvények, 
a háborús törvények, a gyorsítások és egyszerűsítések korát is. Bizony, ezek 
a törvények alaposan megtépázták a Btk. és a Bp. classicusan kiépített rend-
szerét és pompásan kicizellát szakaszait. Az új háborús törvények vissza-
hoztak rég eltemetett büntetési eszközöket, megengedték a szigorúbb bün-
tető törvény visszaható erejét. Mindezeket természetesen a salus Reipubl’icae 
suponema lex elve alapján.” (Finkey Ferenc: Büntetőjogunk megujhodása 
Szeged, 1937. 9-10. oldal).

2 4  hacker Ervin: A világháború hatása a kriminalitásra Pécs, 1925. 24. 
oldal.

kötelezheti; a vagyoni elégtétel a cselekménnyel ille-
téktelenül elért vagy elérni kívánt nyereség többszö-
rösében is állhat és az elítélt egész vagyonának elkob-
zásáig terjedhet (a vagyoni elégtétel összegének meg-
felelő része erejéig a gazdagodott vagy juttatásban 
részesült harmadik személy is felel).”25

Bár 2020-ban Magyarországon az élelmiszer-ellátás 
biztonsága nincs és nem is volt veszélyben a belföldi 
termelési kapacitások miatt, a rövid távú keresletnö-
vekedés kártékony hatásait álláspontom szerint ható-
sági árak alkalmazásával is lehetett volna (vagy esetleg 
kell majd még a következő hasonló szituációban) mér-
sékelni. Az árdrágítás tényállásának utolsó változata 
az új Btk. hatálybalépése előtt a következő volt:

301. § (1) Aki áruért a hatósági árnál vagy a reá 
nézve egyébként kötelezően megállapított árnál ma-
gasabb árat kér, köt ki vagy fogad el, vétséget követ 
el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha az árdrágítást

a) üzletszerűen,
b) bűnszövetségben,
c) jelentős mennyiségű árura,
d)  jelentős mértékű nyereség elérése végett követik 

el.
(3)
(4) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi 

el, vétség miatt pénzbüntetéssel büntetendő.
302. § A 301. § (1) bekezdése szerint árdrágítás az 

is, ha az áruért a tényleges minőségnél jobb minő-
ségű áru hatósági árának megfelelő árat kérnek, 
kötnek ki vagy fogadnak el.

2013. július 1. óta ez a magatartás szabálysértésnek 
minősül a következő tényállással:

Szabs. tv. 232. § „Aki áruért a hatósági árnál vagy 
a reá nézve egyébként kötelezően megállapított ár-
nál magasabb árat kér, köt ki vagy fogad el, szabály-
sértést követ el.”

A cselekmény „feléledt” társadalomra veszélyessé-
gének megfelelően a jogalkotónak el kellene gondol-
koznia a tényállás „reaktiválásán”, a gondatlan alakza-
tot azonban szükségtelennek tartjuk ismét a tör-
vénybe iktatni. A kettős szankció26 elkerülése végett 
azonban a szabálysértési tényállást hatályon kívül kel-
lene helyezni. Lehet, hogy erre a büntetőjogi tényál-

2 5  anGyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve Budapest, 1942. 76. ol-
dal.

2 6  „Jogrendszerünk hagyományainak köszönhetően általában teljesen 
természetesnek vesszük azt, hogy számos olyan cselekmény miatt indul 
büntetőeljárás, amiért korábban közigazgatási eljárásban már komoly szank-
ciót szabott ki a közhatalmi jogosítványokkal rendelkező hatóság. Eseten-
ként a büntetőeljárás terheltjei is nehezen értik meg, hogyan lehetséges az 
újabb, immáron büntetőeljárás lefolytatása, ha az adott cselekményért elő-
zőleg már megbüntette őket valamely állami szervezet. Az állatkínzás, orv-
halászat miatt meginduló büntetőeljárást például megelőzheti a halászati 
hatóság halvédelmi bírságról szóló rendelkezése, de nincs kizárva az elkob-
zás foganatosítása sem a közigazgatási eljárásban. Hasonló kettős szankciót 
jelenthet a vadászati hatóság eljárása a vadvédelemről, vadgazdálkodásról 
és vadászatról szóló törvény alapján.” (Elek Balázs: A közigazgatási eljárás 
– büntetőeljárás viszonya a ne bis in idem elvének tükrében JURA, 2016/2. 
229. oldal).
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lásra csak a következő egy vagy két évben lenne szük-
ség, akkor is csak átmenetileg, de álláspontom szerint 
a fent vázolt okok miatt még piacgazdasági körülmé-
nyek között is helye van a Büntető törvénykönyvben. 
Tudomásul kell venni azonban, hogy piacgazdasági 
viszonyok között is előfordulhatnak olyan anomáliák, 
például gazdasági válságok formájában, amelyek zava-
rokat okoznak a piaci alapú árképzésben, és az egyen-
súlyi ár vagy nem jön létre, vagy irreálisan magas ár 
alakul ki a piaci mechanizmusok eredőjeként. Vagyis 
lehetnek a jövőben is példák arra, hogy az árdrágítás 
tényállását alkalmazni kell, és büntetőjogi eszközök-

kel is fel kell lépni a káros folyamatokkal szemben. 
Remélhetőleg ritkán lesznek olyan időszakok, amikor 
intenzívebben kell majd alkalmazni, de a büntetőjogi 
szabályozás nemcsak a megvalósult bűncselekmények 
megtorlása által lehet képes a feladatát teljesíteni, ha-
nem a társadalom tagjainak a bűncselekmények elkö-
vetésétől való elrettentése által is, vagyis egy tényállás, 
amit a gyakorlatban keveset alkalmazunk, betölthet 
pozitív szerepet nevelés útján is, elrettenthet poten-
ciális elkövetőket a bűncselekmény, vagyis az árdrá-
gítás elkövetésétől.
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1.  1.  
AlapvetésAlapvetés

A jogszabályokkal, különösen az életviszonyokba erő-
teljesen beavatkozó büntetőtörvénnyel szemben el-
várható a fogalmi rendszer letisztultsága. Szükséges 
egyfelől, hogy adott jogszabályon belül azonos jogi 
kifejezés (fogalom) ugyanazt a jelenséget vagy jogin-
tézményt jelölje, másfelől a különböző fogalmak mö-
gött különböző jelentéstartalomnak kell állnia. Az egy 
fogalomkörbe tartozó, de részleteikben különböző 
jelenségek, jogintézmények esetében a közös elem 
(genus proximum) lényegi azonossága mellett a meg-
különböztető elemek (differentia specifica) elhatárol-
hatósága szükséges. Az azonos jogi fogalmak jogalkal-
mazók általi egységes értelmezésének a jogbiztonság 
szempontjából alapvető követelménye1 kizárólag ak-
kor teljesíthető, ha már a jogalkotó is figyelemmel volt 
a büntetőjog dogmatikai egységességének fenntartá-
sára a törvény megalkotása vagy módosítása során.

Büntetőjogunk egyik genus proximum jellegű fo-
galma az erőszak. A törvényben megjelenő különböző 
erőszakfogalmak (erőszakos magatartás, kvalifikált 
erőszak, személy elleni erőszakos büntetendő cselek-
mény, személy elleni erőszakos bűncselekmény) mind-
egyikének kapcsolódnia kell e közös lényeghez, ugyan-
akkor valamennyi fogalomnak önálló létjogosultsággal 
(jelentéstartalommal) is rendelkeznie kell, egymástól 
elkülöníthetőnek, a különbségtételnek pedig indo-
koltnak kell lennie.

* Ügyészségi fogalmazó, Fonyódi Járási Ügyészség; abszolvált doktoran-
dusz, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

1  Belovics Ervin – naGy Ferenc – TóTh Mihály: Büntetőjog II. Különös 
rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2014. 107. o.

2.  2.  
A kapcsolati erőszak mint  A kapcsolati erőszak mint  
a Btk. új (?) tényállásaa Btk. új (?) tényállása

A kapcsolati erőszak bűncselekménye a 2013. július 
1. napján hatályba lépett új büntetőtörvény, a 2012. 
évi C. törvény (Btk.) közlönyállapotában még nem sze-
repelt, azt az egyes büntető tárgyú törvények módo-
sításáról szóló 2013. évi LXXVIII. törvény utólag, de a 
Btk. hatálybalépéséhez igazodó hatállyal illesztette a 
büntetőtörvénybe. E törvény miniszteri indokolása 
szerint a tényállás a kriminológiai fogalom szerinti 
családon belüli erőszak elleni hatékonyabb fellépés 
eszköze, amelynek „önálló, új tényállás jellegét tovább 
erősíti, hogy a már meglévő tényállásokhoz képest  
– a sértettek speciális jellegére és a rendszeres elkö-
vetésre tekintettel – az új tényálláshoz kapcsolódó 
szigorúbb büntetési tételek mellett, abban olyan új 
magatartások kriminalizálása is megjelenik, amelyek 
eddig nem szerepeltek a Btk.-ban; a törvény ennek 
megfelelően a testi sértés szintjét el nem érő, de a sér-
tett emberi méltóságát súlyosan sértő erőszakos ma-
gatartásokat és a gazdasági ellehetetlenítést is bün-
tetni rendeli.”2

Ahogy arra az indokolás is utal, a törvény a bűncse-
lekmény elkövetési magatartásait (többnyire) a Btk.-
ban szereplő – és a korábbi büntetőtörvényben is sze-
repelt – büntetőjogi tényállásokra hivatkozással hatá-
rozza meg, a törvény szándéka egyfajta előrehozott, 
illetve megerősített védelemmel az elkövető elretten-
tése, és erre figyelemmel egyes, a kapcsolati erőszak 
adott alakzatánál enyhébb büntetéssel fenyegetett, a 

2   Miniszteri indokolás a 2013. évi LXXVIII. törvényhez, Részletes 
indokolás a 19. §-hoz, 5. pont.

Dr. lászló Balázs*
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családon belüli erőszak körébe vonható bűncselek-
ményeket (a testi sértés egyes alakzatait, a becsület-
sértést, a személyi szabadság megsértését és a kény-
szerítést) súlyosabban rendel büntetni.3

A kapcsolati erőszak törvényi tényállásában a jog-
alkotó – valamennyi alakzat esetében – az elkövető 
gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy 
korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban 
élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gond-
noka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére 
rendszeresen elkövetett cselekményeket rendel bün-
tetni. Az egyes elkövetési magatartások a két alapeset-
ben az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó 
és erőszakos magatartás, illetőleg a közös gazdálkodás 
körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javak el-
vonása és ezzel a sértett súlyos nélkülözésnek történő 
kitétele; az első alapesethez köthető minősített eset-
ben a könnyű testi sértés alapesete vagy a tettleges 
becsületsértés; míg a súlyosabban minősülő esetben 
a minősített (aljas indokból vagy célból, illetve véde-
kezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sé-
relmére, avagy a bűncselekmény elhárítására idős ko-
ránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan ké-
pes személy sérelmére elkövetett) könnyű testi sértés, 
a súlyos testi sértés alapesete, a személyi szabadság 
megsértése vagy a kényszerítés.

Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a kapcsolati erő-
szak tényállása hogyan illeszkedik a Btk. dogmatikai 
rendszerébe, azon belül is az erőszak fogalomkörébe, 
és ez milyen gyakorlati, jogértelmezési-jogalkalmazási 
következményekkel járt és járhat.

3.  3.  
A jogalkotó választása  A jogalkotó választása  
– a társadalmi üzenet  – a társadalmi üzenet  
és a dogmatikai és a dogmatikai 
beilleszthetőség mércéjebeilleszthetőség mércéje

A törvényi tényállásból is kiolvashatóan a kapcsolati 
erőszak tényállásának rendeltetése meghatározott sze-
mélyi kör fokozott védelme a sérelmükre elkövetett 
rendszeres erőszakos cselekményekkel szemben. E 
fokozott védelem a jogalkotás, illetve a büntető jogal-
kalmazás útján elvileg négy módszerrel (lett volna) 
biztosítható. A megoldások különbözősége a társa-
dalmi üzenet erősségében, illetve a büntetőjog dog-
matikai rendszerébe történő beillesztés nehézségében 
és ennek lehetséges jogalkalmazási következményei-
ben mutatkozik meg.

Az egyik lehetőség a fokozott védelem biztosításá-
nak jogalkalmazásra hagyása. Ez nem jelenti azt, hogy 
a jogalkotó a fokozott védelmet semmilyen eszközzel 
nem ösztönözhetné, erre szolgáló lehetőségek az Alap-

3  Uo.

törvényben, a Btk. preambulumában, vagy a törvény 
(javaslat) miniszteri indokolásában történő céltétele-
zés. Ugyancsak a kívánt irányba terelheti a jogalkal-
mazást a Kúriának a büntetéskiszabás során értékel-
hető tényezőkről szóló iránymutatása4 is. Ez a megol-
dás a korábbi büntetőtörvényhez képest a jogalkotó 
részéről látványos elmozdulást nem jelentett volna, 
társadalmi üzenetértéke ezért csekélyebb, vitathatat-
lan előnye azonban, hogy újabb minősítési, elhatáro-
lási, halmazati kérdéseket nem generált volna. Ugyan-
akkor a konkrét törvényi rendelkezések nélküli jog-
alkotói céltételezések és kúriai iránymutatások bün-
tetéskiszabásra gyakorolt tényleges hatása nehezen 
mérhető.

Látványosabb megoldás az, ha a jogalkotó e megha-
tározott személyi kör meghatározott cselekményekkel 
szembeni fokozottabb védelmét a szóba jöhető alap-
bűncselekmények tényállásain belül, minősített ese-
tek konstruálásával teremtette volna meg. Újabb mi-
nősítési, elhatárolási, halmazati kérdéseket – az alter-
natív vagy szubszidiárius tényállásokhoz való viszo-
nyulásnak a büntetési tételkeret eltolódásából eredő 
részbeni megváltozásán túlmenően – ez a módozat 
sem generált volna, és a jogalkotó ekkor is maga vá-
laszthatja ki azokat az alapbűncselekményeket, ame-
lyekhez a különös minősítő körülményt kapcsolni kí-
vánja.

A harmadik (igencsak elméleti) lehetőség az általá-
nos minősítő körülmény konstruálása lett volna. Bár 
az efféle jogalkotás a társadalom irányában jelentős 
üzenetértékkel bírhatna, az a Btk. rendszerétől némi-
képp idegen. A jelenleg alkalmazott, hasonlónak te-
kinthető megoldások – többszörös vagy különös visz-
szaesői minőség, bűnszervezetben történő elkövetés – 
ugyanis nem egyes elkövetési magatartásokhoz és 
valamely szűkebb sértetti körhöz, hanem az elkövető 
személyéhez, bűnözői életviteléhez kapcsolódnak, 
ezért az bűncselekmények jóval szélesebb köréhez já-
rulhatnak. Ezzel szemben a kapcsolati erőszak tény-
állásában védendő jogtárgy a Btk. Különös Részében 
egyébként is szabályozott tényállások közül ténylege-
sen csak néhánnyal függ össze, így az általános minő-
sítő körülmény megállapítása esetén több lenne az 
annak érvényesülési köréből kiveendő, mint a tényle-
gesen az alá tartozó tényállás. E probléma feloldása 
felesleges jogtechnikai nehézségekhez vezetne.

A negyedik – a jogalkotó által is választott – megol-
dás az önálló bűncselekmény létrehozása. Társadalmi 
üzenetértéke ennek is nagy, a minősítő körülmények 
bevezetéséhez viszonyítva azonban a büntetőtörvény 
dogmatikai rendszerébe történő pontos beillesztése 
több kihívást rejt magában. A törvénybe iktatandó új 
tényállás óhatatlanul felvet elhatárolási-halmazati kér-
déseket, amelyek megválaszolása nagyobb részben a 
jogalkalmazókra marad. De már a törvényi tényállás 
szövegének, a tényállásban jogi tartalommal bíró ki-
fejezéseinek meghatározása is igen gondos odafigye-

4  56. BK vélemény III/4. pont.
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lést igényel. A jogalkotó választhat (alkothat) új jogi 
fogalmakat, kategóriákat, ezeket azonban be kell tud-
nia illeszteni a kialakult dogmatikai rendbe; vagy hasz-
nálhatja a korábban is alkalmazott és többé-kevésbé 
kialakult gyakorlattal rendelkező jogi fogalmakat, ek-
kor azonban – a jogbiztonság, az egységes jogértelme-
zés igénye miatt – aligha térhet el azok kialakult jelen-
téstartalmától. Előnye azonban e megoldásnak, hogy 
ezáltal teljesen új elkövetési magatartások is krimina-
lizálhatók.

4.  4.  
A kapcsolati erőszak A kapcsolati erőszak 
alakzatai, elkövetési alakzatai, elkövetési 
magatartásaimagatartásai

A kapcsolati erőszak törvényi tényállásában négy alak-
zatot különböztethetünk meg, ezek közös jellemzője 
az elkövető gyermekének szülője, továbbá az elköve-
téskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy 
egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt 
élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyá-
moltja sérelmére rendszeresen történő elkövetés.

A Btk. 212/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban 
foglalt két alapeset közös jellemzői továbbá, hogy 
mindkét alakzat szubszidiárius jellegű, azok elköve-
tője magánindítványra üldözendő és vétség miatt két 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elkö-
vetési magatartások a két alapesetben az emberi mél-
tóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos maga-
tartás, illetőleg a közös gazdálkodás körébe vagy közös 
vagyonba tartozó anyagi javak elvonása és ezzel a sér-
tett súlyos nélkülözésnek történő kitétele.

Az elkövetési magatartások alapján a (2) bekezdés 
a) pontjában írt alakzat az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti alapeset minősített esetének, a (2) bekezdés b) 
pontja pedig a súlyosabban minősülő esetének tekint-
hető, elkövetési magatartásaik közül az alapeseti és 
minősített könnyű testi sértés, az alapeseti súlyos testi 
sértés, a személyi szabadság megsértése és a kénysze-
rítés maguk is az emberi méltóságot súlyosan sértő, 
megalázó és erőszakos magatartások (és egyébiránt a 
Btk.-ban szabályozott bűncselekmények). Ugyanakkor 
a tettleges becsületsértés és az erőszakos magatartás 
viszonya felvet kérdéseket (ezek vizsgálatára a későb-
biekben térek vissza).

A könnyű testi sértés, a súlyos testi sértés, a szemé-
lyi szabadság megsértése és a kényszerítés jogi – és 
ahol szükséges, orvos szakértői – megítélése az alap-
bűncselekmények többé-kevésbé kikristályosodott 
értelmezési-jogalkalmazási gyakorlata alapján történ-
het, a kapcsolati erőszak erőszakfogalmának megér-
tése szempontjából ezek tartalma nem okoz problé-
mát. Jelentőségük e helyütt abban áll, hogy a Btk. 
212/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alakzat 
megállapításának a törvényi tényállás szerkezetéből 

adódóan addig van helye, amíg a rendszeres emberi 
méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos ma-
gatartás nem valósít meg rendszeres testi sértést vagy 
rendszeres tettleges becsületsértést. A kapcsolati erő-
szak törvényi tényállásban a tiszta (súlyosabban nem 
minősülő) emberi méltóságot súlyosan sértő, meg-
alázó és erőszakos magatartás felső határa tehát a tett-
leges becsületsértés szintjét el nem érő kell legyen.

Az erőszak büntetőjogi fogalomkörébe történő il-
leszkedés szempontjából a Btk. 212/A. § (1) bekezdé-
sének b) pontja szerinti alakzat, a közös gazdálkodás 
körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javaknak 
a sértettet súlyos nélkülözésnek kitevő elvonása e he-
lyütt irreleváns (kivéve, ha a dolog elleni erőszakos 
magatartásokat ezen alakzat alá vonná a gyakorlat). 
Bizonyosan ez az alakzat tekinthető a kapcsolati erő-
szak legnagyobb újdonságának, és nem vitatható, hogy 
ezen elkövetési magatartás is a szociológiai-krimino-
lógiai értelemben vett családon belüli erőszak egyik 
formája lehet, ezért is kerülhetett a jogi értelemben 
is erőszak-jellegű magatartásokkal együtt a kapcsolati 
erőszak bűncselekményi megnevezése alá. A gazda-
sági ellehetetlenítés azonban a jogi értelemben vett 
erőszak, illetve erőszakos magatartás személy elleni 
formáinak mechanizmusától lényegesen különböző, 
az nem az ember testére vagy egészségére irányuló 
fizikai jellegű támadásban nyilvánul meg.

5.  5.  
A kapcsolati erőszak A kapcsolati erőszak 
számszerű beépülése  számszerű beépülése  
a gyakorlatbaa gyakorlatba

Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) kriminál-
statisztikai adatok, kerekasztal-megbeszélés és fókusz-
csoportos szakmai egyeztetés tapasztalatai, ügyész-
ségi kérdőíves vizsgálat és bűnügyi iratvizsgálatok 
alapján 2018-ban elkészítette a kapcsolati erőszak gya-
korlati tapasztalatait összegző 2018/III.B/1.28. számú 
kutatási jelentést.5 A bűnügyi iratvizsgálat a 2015. ja-
nuár 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő 
hároméves időszakot ölelt fel, amelynek kezdete tehát 
az új Btk. – és a kapcsolati erőszak tényállásának – ha-
tálybalépését másfél évvel követő időpontra esett. Ez 
feltehetőleg elegendő volt arra, hogy a jogalkalmazás-
ban a megismerés, megtanulás, megszokás, és (jó ér-
telemben vett) rutinná válás folyamatainak lejátszó-
dásával a csupán kezdeti és átmeneti jogalkalmazási 
anomáliák kiszűrhetők legyenek, és a valóban prob-
lémás kérdések kerüljenek a vizsgálat fókuszába.

A kutatási jelentésnek a fenti és a 2014. évvel kiegé-
szített időszakra vonatkozó adatai szerint ebben az 

5  Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási 
gyakorlata. (III.B/1.28.) Kutatási jelentés. Országos Kriminológiai Intézet 
2018. 1–155. o.
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időszakban 443 vádlottal szemben 474 jogerős elíté-
lésre került sor, ezek közül 472 alapult erőszakos ma-
gatartáson, és mindössze 2 esetben került sor gazda-
sági ellehetetlenítés miatti elítélésre, míg az erőszakos 
magatartások körében 307 esetben a Btk. 212/A. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti minősített alakzat, 
109 alkalommal pedig a (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti súlyosabban minősülő alakzat került megállapí-
tásra.6 Az (1) bekezdés a) pontjában írt, tettleges be-
csületsértést vagy testi sértést rendszeresen nem 
okozó, de rendszeresen megvalósított erőszakos ma-
gatartás miatti jogerős elítélésre mindössze 56 eset-
ben került sor, ami átlagosan kevesebb, mint 1/év/me-
gye arány.

Az alapeset miatti elítélések alacsonyabb számát 
részben magyarázhatja e cselekmények feltehető ma-
gasabb látenciája, büntetőjogi üldözésük magánindít-
ványhoz kötöttsége, illetőleg a bűncselekmény 
szubszidiárius jellege. Nem jelentéktelen továbbá a 
vádemeléstől és bírósági eljárástól történő elterelés 
lehetőségének esetleges „torzító” hatása sem, hiszen 
a vétségi alakzatoknál e megoldásokra nagyobb mér-
tékben lehet számítani, mint a bűntetti alakzatok ese-
tén; igaz, a kutatási jelentés adatai szerint 2013 és 2016 
között a kapcsolati erőszak valamennyi alakzatát te-
kintve 505 vádemelés mellett csupán 68 esetben ke-
rült sor az eljárás ilyen jellegű befejezésére.7 Ezekre 
az okokra egyébként részben a kutatási jelentés is utal.8

A Btk. 212/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
elítélések alacsonynak tűnő száma mindenképpen fel-
veti azt a kérdést is, vajon a törvényi tényállás ezen 
alakzata nem hordoz-e magában eleve értelmezési ne-
hézségeket, esetleg dogmatikai zavarokat?

6.  6.  
Az erőszak büntetőjogi Az erőszak büntetőjogi 
fogalomkörén alapuló fogalomkörén alapuló 
dogmatikai megközelítésdogmatikai megközelítés

Az OKRI kutatási jelentése – bár röviden bemutatja a 
kapcsolati erőszak törvényi tényállásának lényeges 
jogi fogalmait – jellegéből és vizsgálati módszereiből 
adódóan alapvetően a gyakorlati tapasztalatokat dol-
gozza fel, és ezek tükrében teszi meg összegző meg-
állapításait és de lege ferenda javaslatait. A jelentésben 
megfogalmazott, a törvényi tényállás esetleges módo-
sítására irányuló javaslatok érintenék a védett szemé-
lyi kör meghatározását, a rendszeres elkövetés köve-
telményét, az elkövetői magatartás emberi méltóságot 
súlyosan sértő, megalázó és erőszakos jellegének egy-
máshoz való viszonyát, a büntetési tételeket, valamint 
az alapesetek magánindítványra üldözendő jellegét.9

6  Garai: i. m. 40–41. o.
7  Garai: i. m. 29. o.
8  Garai: i. m. 134–135., 140–143. o.
9  Garai: i. m. 145–148. o.

Nem érintik azonban a kutatási jelentés javaslatai a 
bűncselekmény elkövetési magatartásait az erőszak 
fogalomkörének oldaláról. Ennek oka vagy az lehet, 
hogy a jelentés aggálytalannak tartja a Btk. 212/A. § 
(1) bekezdésének a) pontjában az erőszakos magatar-
tás szerepeltetését, vagy pedig az, hogy gyakorlatia-
sabb megoldásokat keresve nem kívánt nagyobb mély-
ségben belemerülni az erőszak büntetőjogi fogalom-
körének inkább a jogelméletre tartozó dogmatikai 
elemzésébe – aminek eredménye esetleg a gyakorlat 
által kevésbé orvosolható, drasztikusabb jogalkotói 
beavatkozást tenne szükségessé.

Jelen tanulmány ezért – természetesen nem a kuta-
tási jelentés bírálataként, hanem annak vitathatatlanul 
alapos vizsgálati eredményeit is felhasználva – az erő-
szakos magatartás kérdését előtérbe helyezve a kap-
csolati erőszak törvényi tényállásának, leginkább erő-
szakfogalmának a Btk. rendszeréhez mért dogmatikai 
beilleszthetőségét kívánja vizsgálni. Természetesen, 
a családon belüli erőszakos magatartások – részben 
büntető joggyakorlaton kívüli – gyakorlati tapasztala-
taira10 és a jogalkotó nemzetközi jogon alapuló köte-
lezettségeire11 is figyelemmel nem a kapcsolati erő-
szakkal szembeni fokozott büntetőjogi védelem biz-
tosításának indokoltságát, hanem annak a jogalkotó 
által választott formáját lehet és kell a joggyakorlati és 
a dogmatikai-kritikai elemzés mérlegére tenni. Ez egy-
ben a jogalkotó ismertetett szabályozási módszer-vá-
lasztásának mérlegre tétele is lehet.

7.  7.  
A rendszeresség jelentősége A rendszeresség jelentősége 
az erőszakfogalom az erőszakfogalom 
tekintetébentekintetében

A rendszeresség nem tartozik szorosan a büntetőjogi 
erőszakfogalomhoz, mégis érdemes szót ejteni róla, 
mivel a tettleges becsületsértés vagy testi sértés rend-
szerességének megállapítása jelenti a minősített eset 
alsó határát, az olyan elkövetés minimumát, amely a 
Btk. 212/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alap-
esetet már túlhaladja. A törvényi tényállás szerkezete 
alapján ez a gyakorlatban nem jelenthet mást, mint 
hogy ha az elkövető a sértett sérelmére rendszeresen 
valósít meg az emberi méltóságot súlyosan sértő, meg-
alázó és erőszakos magatartást, és e cselekménye egy 
vagy akár több alkalommal, de nem rendszeresen tett-
leges becsületsértést vagy (alapeseti) testi sértést is 
megvalósít, úgy a cselekmény minősítése az alapeset 
keretein belül marad.

A miniszteri indokolás azon mondatát, miszerint 
„ha az egyik bűncselekmény az (1) bekezdés a) pont-

10  Vö. Garai: 129–131. o.
11 Garai: i. m. 5–7. o., PáPai-Tarr Ágnes: A kapcsolati erőszak kritikai 

megközelítésben. Magyar Jog (2015) LXII. évf. 11. sz. 626–627. o.
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jában, a másik bűncselekmény az (1) bekezdés b) pont-
jában12 szerepel, ebben az esetben a súlyosabban mi-
nősülő fordulatot kell megállapítani, az magába ol-
vasztja az enyhébb cselekményt”13, csak arra az esetre 
lehet elfogadni, ha a súlyosabb minősítést megalapozó 
magatartás vagy eredmény is rendszeresen megvaló-
sul. Az ettől eltérő értelmezés – például a rendszeres 
erőszakos magatartás testi sértést egy vagy több alka-
lommal, de nem rendszeresen okozó megvalósulásá-
nak (2) bekezdés a) pont szerinti minősítése – a tör-
vény szövegével és az alapvető jogszabály-értelmezési 
módokkal, követelményekkel nyilvánvalóan ellenté-
tes, ezért nem elfogadható.

A törvény indokolásából azonban egyértelműen ki-
olvasható az a jogalkotói szándék, hogy a rendszeres 
erőszakos fellépés egy bűncselekményként történő 
elbírálása nem eredményezheti a büntetési tételek 
csökkenését.14 Ezért amennyiben a kapcsolati erőszak 
súlyosabb alakzatait megalapozó magatartás vagy 
eredmény egy vagy több alkalommal, de nem rend-
szeresen jelentkezik, és ezért a kapcsolati erőszak sú-
lyosabb alakzat nem állapítható meg, úgy ezeket a sú-
lyosabb részcselekményeket a kapcsolati erőszak tör-
vényi egységéből kiemelve önálló bűncselekményként 
(testi sértésként, személyi szabadság megsértéseként, 
stb.) kell megállapítani, míg a fennmaradó további 
rendszeres cselekmények esetében a kapcsolati erő-
szak enyhébb alakzata állapítható meg e másik 
bűncselekmény(ek) mellett anyagi halmazatban (ha-
sonlóan a zaklatás első és második bekezdéses alak-
zatai halmazatban történő megállapításának kialakult 
gyakorlatával).

A kapcsolati erőszak körében a rendszeres elköve-
tésről a miniszteri indokolás annyit állapít meg, hogy 
az legalább két rövid időközönkénti elkövetést takar.15 
A jogelméletben is létezik olyan álláspont, amely a 
rendszeres elkövetés megállapításához legalább két 
elkövetési alkalmat kíván meg, azzal azonban, hogy a 
rendszeresség kizárja az alkalomszerű elkövetést, az 
ismétlődés az egyes alkalmakat összekapcsoló elkö-
vetési tudattartamot feltételez.16 Az alkalomszerű el-
követés kizárásában látja a rendszeresség lényegét a 
Kúria is, amely kimondta, hogy a rendszeresség több 
mint ismétlődés, ugyanis tartalmazza az elkövető-
nek az egyes alkalmakat összekapcsoló tudatállapo-
tát, azt fejezi ki, hogy az elkövető „rendszert csinál” 
magatartásából, magatartása nem rendkívüli, leg-
alább két elkövetés esetében is megállapítható.17 Ezt 
az értelmezést veszi át a gyakorlatnak iránymutatást 
kínáló kommentárirodalom is.18

12  A végleges törvényszövegben ez a (2) bekezdés a) pontja.
13   Miniszteri indokolás a 2013. évi LXXVIII. törvényhez, Részletes 

indokolás a 19. §-hoz, 5. pont.
14  Uo.
15  Uo.
16  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – sinku Pál: Büntetőjog II. 

Különös rész. A 2012. évi C. törvény alapján. Második, hatályosított kiadás. 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2013. 239. o.

17  17/2017. számú büntető elvi határozat I. pont.
18  Márki Zoltán: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselek-

Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a rend-
szeresség fogalma a kapcsolati erőszak kriminalizá-
lása előtt is ismert volt büntetőjogunkban, így elvár-
ható, hogy az egyes törvényhelyek alkalmazásában ez 
a fogalom is egységes értelmezést nyerjen. A rendsze-
rességnek a jogelméletben létezik olyan megközelí-
tése – a zaklatás vonatkozásában –, miszerint azon az 
elkövetési magatartás rövidebb időközönkénti (tehát 
többszöri) ismételt megvalósulását kell érteni.19 Az 
úgynevezett kapcsos kommentár szerint pedig a rend-
szeresség nem a köztes időtartam hosszára, hanem az 
alkalomszerűség kizárására utal.20 Más szerzők a rend-
szeresség lényegét az adott típusú elkövetésre történő 
berendezkedésben látják.21 

A magam részéről a rendszeresség lényegét ugyan-
csak az alkalomszerűség hiányában, a rendszerszerű-
ségben, az erőszakos viszonyulásra történő berendez-
kedésben látom, azzal azonban, hogy ez a rendszer-
szerűség vagy berendezkedés – bár alapvetően nem 
az elkövetések számától, hanem a kapcsolaton belüli 
kommunikáció, interaktusok rendszerszerű erősza-
kos beállítottságától függ – kétséget kizáróan csak 
kettő alkalomnál többszöri elkövetés mellett állapít-
ható meg.

A rövidebb-hosszabb kapcsolatban (interaktusok 
sorában) megtörtént egyszeri erőszakos fellépés nyil-
vánvalóan nem rendszeres. A kétszeri (vagy többszöri) 
erőszakos fellépés az elkövető tudattartama, elhatá-
rozása, az erőszakos fellépés konkrét motívuma és az 
időköz alapján lehet: azonos motívum és igen rövid 
időköz(ök)ben jelentkező többmozzanatú tettlegesség 
esetén egyrendbeli folyamatos (vagyis nem rendsze-
res) cselekmény; míg egységes akaratelhatározás és 
rövid időköz(ök) esetén, de folyamatosság hiányában 
egyrendbeli folytatólagos (vagyis szintén nem rend-
szeres).

A rendszeresség megállapítását akkor látom indo-
koltnak, ha a folytatólagosságnak egyébként megfelelő 
erőszakos fellépések esetén nyilvánvalóan hiányzik 
az egységes akaratelhatározás (az elkövető a legkülön-
félébb helyzetekben és okból is rendszerszerűen erő-
szakosan lép fel), vagy ha a folytatólagosságnak egyéb-
ként megfelelő erőszakos fellépések esetén a hosszabb 
tartamú kapcsolatban rendszeresen visszatérően, de 
nem rövid időközönként kerül sor erőszakos fellé-
pésre (így persze az egységes akaratelhatározás is hi-
ányzik), de mégis megállapítható, hogy az elkövető 
magatartásában rendszerszerűen jelen van az erősza-
kos beállítottság, végül harmadsorban, ha a folytató-
lagos elkövetésnek ténylegesen mindenben megfelelő 
elkövetés időbeli terjedelme vagy az elkövetések szá-
mában megmutatkozó gyakorisága a folytatólagosság 

mények. 762–821. o. In: Kónya István (szerk.): Magyar Büntetőjog. Kommentár 
a gyakorlat számára. I. kötet. 3. kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest 2016. 811. o.

19  Belovics–Molnár–sinku: i. m. 269. o.
2 0  Márki: i. m. 811. o.
21  BaloGh Ágnes – TóTh Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog. Általános 

rész. Osiris Kiadó, Budapest 2010. 331. o.
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mint az alapbűncselekményhez a büntetés kiszabása 
során kapcsolódó súlyosító körülmény jogkövetkez-
ményeinek meghaladását indokolja. (Hipotetikusnak 
látszik az a negyedik elméleti lehetőség, amikor az 
egyes elkövetési magatartások egyébként megfelelné-
nek a folytatólagosság kritériumainak, de az egyes el-
követési magatartások önmagukban súlyuknál fogva 
nem bűncselekmények, ezért nem alkalmazható rájuk 
a folytatólagosság – azonban az, hogy ilyen cselekmé-
nyekkel elkövethető-e egyáltalán a kapcsolati erőszak, 
már az erőszakos magatartás, és nem a rendszeresség 
értelmezéséhez tartozik.)

A rendszeresség tehát, mint az alapbűncselekmé-
nyekhez képest súlyosabb büntetési tétellel járó mi-
nősítést eredményező kritérium – amellett, hogy en-
nek nem feltétele az egységes akaratelhatározás – va-
lamilyen szempontból többet kell jelentsen, mint a 
folytatólagosság (aminek megállapításához viszont 
kétségkívül elegendő kettő elkövetési alkalom is). A 
kapcsolati erőszak önálló törvényi tényállása létjogo-
sultságának fő indokát éppen a folytatólagosságot 
meghaladó rendszeresség követelményében látom, 
ezért nem is értek egyet az OKRI-kutatási jelentésé-
nek azzal a következtetésével, miszerint a törvényi 
tényállásból mellőzni lehetne a rendszerességet.22

8.  8.  
Az erőszak büntetőjogi Az erőszak büntetőjogi 
fogalomkörefogalomköre

Büntetőjogunkban törvényi erőszakfogalmat nem ta-
lálunk (és ez így volt az 1978. évi IV. törvény idején is). 
A jogelmélet a Különös részi erőszakot (mint elköve-
tési módot) az Általános részi kényszerrel, a testre gya-
korolt, vagyis fizikai kényszerítéssel kapcsolja össze, 
ami nem más, mint a kényszerítő és a kényszerített 
közötti, a kényszerítő akaratának a kényszerített ma-
gatartásában való megnyilvánulását eredményező vi-
szony.23 A Legfelsőbb Bíróság (ma: Kúria) által kiala-
kított gyakorlatban pedig az erőszak valamely sze-
mélyre közvetlenül ható olyan fizikai erő kifejtése, 
amely az ellenállást megtöri.24 A jogirodalom és a gya-
korlat – a fogalmi összefüggésből adódóan – a kény-
szer és az erőszak (és egyébként a fenyegetés) eseté-
ben is különbséget tesz akaratot megtörő (vis 
absoluta) és akaratot hajlító (vis compulsiva) alakzat 
között. A pécsi iskola megállapítása szerint a fizikai 
kényszerítésben megvalósuló vis compulsiva átmenet 
a fizikai erőszak és a fenyegetés között.25

Az erőszak közvetlenül személy vagy dolog ellen 
irányulhat, közbenső formája pedig a dologról sze-
mélyre áttevődő, átháramló erőszak. E forma dogma-

2 2  Vö. Garai: i. m. 145–148. o.
2 3  BaloGh–TóTh: i. m. 155. o.
2 4  34/2007. BK vélemény III/1. pont.
2 5  BaloGh–TóTh: i. m. 157. o.

tikai elhelyezésének nehézségét mutatja (egyben ön-
álló kategóriaként történő értékelését is indokolja) az 
Új Btk. kommentár magyarázata is, amely a rablás kér-
déskörénél a dologról személyre átháramló erőszakot 
közvetett személy elleni erőszakként nevesíti, jelleg-
adó tényezőjeként azonban éppen azt emeli ki, hogy 
az erőszakos ráhatás – eredetileg – dologra irányul.26

A vis absoluta speciális formája a rablási erőszak, 
amely lenyűgöző erejű, a sértetti ellenállást bénító fi-
zikai ráhatás, amely nem teszi lehetővé, hogy a meg-
támadott válasszon az ellenállás vagy engedelmesség 
között.27 Ez azonban mégsem zárja ki a rablás (kísér-
letének) sértett általi eredményes megakadályozását,28 
vagyis nem jelenti az erőszak objektív elháríthatatlan-
ságát. A rablási erőszak csak (közvetlen) személy el-
leni erőszak vagy dologról személyre áttevődő erőszak 
lehet. A rablás – és más, személy elleni erőszakos bűn-
cselekmények – esetében tehát az átháramló erősza-
kot mint személy elleni erőszakot kell értékelni.

Az erőszak fogalmához kapcsolódik, de attól szük-
ségszerűen különbözik a garázdaság, a hatósági eljá-
rás megzavarása és immár a kapcsolati erőszak tény-
állásaiban megjelenő erőszakos magatartás, ami a Btk. 
Különös Részében elkövetési módként megjelenő erő-
szakkal szemben ezeknek a bűncselekményeknek el-
követési magatartása.

A 2008. évi LXXIX. törvény 2009. február 1. napjá-
tól kezdődő hatállyal kiegészítette a garázdaság tény-
állását a „lex tojás”-ként is ismert (5) bekezdéssel, mi-
szerint „e § alkalmazásában erőszakos magatartásnak 
minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű 
fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkal-
mas testi sérülés okozására”.29 Ugyanez az értelmezés 
jelent meg az ekkor kriminalizált hatóság eljárásának 
megzavarása bűncselekmény tényállásában.30

A Btk. hatálybalépésével, 2013. július 1. napjától az 
előbbi fogalmi rendszer annyiban alakult át, hogy a 
„lex tojás” a garázdaság és a hatósági eljárás megzava-
rása tényállásokból változatlan megfogalmazással át-
került a törvény Záró Részébe,31 az értelmező rendel-
kezések közé, így annak tartalma is a büntetőtörvény 
egészére nézve irányadó, a Különös részi tényállások 
között pedig az erőszakos magatartás megjelenik a 
kapcsolati erőszak bűncselekményében is. A jogalkotó 
tehát a kapcsolati erőszak Btk. 212/A. § (1) bekezdé-
sének a) pontja szerinti alakzatának elkövetési maga-
tartásaként meghatározott erőszakos magatartásra 
nem alkotott speciális értelmező rendelkezést. Így  
– ismét utalva az azonos jogi fogalmak egységes értel-

2 6  vaskuTi András: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmény. 7–48. o. In: 
Polt Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár. 7. kötet. Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyv Kiadó, Budapest 2013. 14. o.

27  BH 2010.143.
2 8  akácz József: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. 1354–1377. 

o. In: Kónya István (szerk.): Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakorlat 
számára. II. kötet. 3. kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 
2016. 1355. o.

29  1978. évi IV. törvény 271. § (5) bek.
3 0  1978. évi IV. törvény 242/B. § (4) bek.
31  Btk. 459. § (1) bek. 4. pont.
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mezésének követelményére – az erőszakos magatartás 
az említett három bűncselekmény esetében elvileg 
hasonló cselekményeket kell lefedjen (azzal, hogy a 
garázda erőszak kihívóan közösségellenes és mások-
ban megbotránkozás vagy riadalom keltésére alkal-
mas, míg a kapcsolati erőszak erőszakos magatartása 
az emberi méltóságot súlyosan sértő és megalázó  
– ezek azonban természetesen nem egymást kizáró 
jellemzők).

Az erőszak büntetőjogi fogalomköréhez tartoznak 
még az Általános Részben a kényszergyógykezelés fel-
tételeként, illetve a Különös Részben a zaklatás tény-
állásában szereplő személy elleni erőszakos (vagy köz-
veszélyt okozó) büntetendő cselekmény kategóriája, 
valamint a részleges átfedést mutató fogalmak, a ter-
rorcselekmény tényállásán belül felsorolt személy el-
leni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kap-
csolatos bűncselekmények, valamint a Záró Rész ér-
telmező rendelkezései között meghatározott személy 
elleni erőszakos bűncselekmények köre, amely ren-
delkezés – szemben az 1978. évi IV. törvény szabályo-
zásával – már nem csupán az erőszakos többszörös 
visszaesés szempontjából, hanem a törvény egészére 
nézve irányadó.32 Ezen fogalmak részletesebb vizsgá-
lata azonban a kapcsolati erőszak erőszakfogalma 
szempontjából nem lényeges.

9.  9.  
Az erőszakos magatartás Az erőszakos magatartás 
2013. július 1. előtt kialakult 2013. július 1. előtt kialakult 
értelmezési gyakorlataértelmezési gyakorlata

Amint arra már utaltam, az erőszak mint elkövetési 
mód fogalmához kapcsolódik, de attól szükségszerűen 
különbözik a garázdaság, a hatósági eljárás megzava-
rása és a kapcsolati erőszak tényállásában elkövetési 
magatartásként megjelenő erőszakos magatartás kate-
góriája. E három bűncselekmény elkövetési magatartá-
sai között is mutatkozik némi eltérés, ugyanis míg a 
garázdaság elkövetési magatartása – a bűncselekményi 
alakzat esetén – kihívóan közösségellenes és erőszakos, 
addig a hatósági eljárás megzavarásának elkövetési ma-
gatartása lehet csak kihívóan közösségellenes (de eb-
ben az esetben nem erőszakos) vagy csak erőszakos, 
illetőleg egyaránt erőszakos és kihívóan közösségelle-
nes. A kapcsolati erőszak Btk. 212/A. § (1) bekezdésé-
nek a) pontja szerinti elkövetési magatartása pedig az 
emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erősza-
kos magatartás, vagyis a tényállásszerűséghez a törvény 
szóhasználata alapján – és ezt a kommentárirodalom 
is megerősíti33 – mindhárom tulajdonságnak jellemez-

3 2   Vö. lászló Balázs: Erőszak, erőszakos magat a r t á s ,  szemé ly 
elleni erőszakos cselekmény – értelmezési kérdések a csekély súlyú, tömegesen 
előforduló bűncselekmények körében. Büntetőjogi Szemle (2018) VII. évf. 1. 
szám 48–49., 52–54. o.

33  laJTár István: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűn cselek-

nie kell az elkövetési magatartást ahhoz, hogy az elkö-
vető cselekménye e tényállás szerint minősüljön. Az 
ezzel ellentétes – a jellemzők vagylagosságával megelé-
gedő – értelmezés nyilvánvalóan ellentétes a törvény 
szavával, így a jogalkalmazásban kerülendő.

Az erőszakos magatartás értelmezésében fontos 
támpont lehet, de nem biztosít teljes eligazodást a már 
említett „lex tojás”. Lényeges ugyanis e rendelkezés 
vonatkozásában, hogy a „lex tojás” nem az erőszakos 
magatartás(ok) kimerítő fogalmát határozza meg, csu-
pán azt mondja ki, hogy a más személyre gyakorolt 
támadó jellegű fizikai ráhatás testi sértés okozása nél-
kül „is” kimeríti ezt a fogalmat. Felmerül ezért a kér-
dés: mi minősülhet még erőszakos magatartásnak?

Elsőként rögzíthetjük, hogy a Btk. Különös Részé-
nek tényállásai közül azon bűncselekmények, amelyek 
elkövetési módja az erőszak – amely a korábbi gyakor-
lat szerint alaki halmazat esetén még magában foglal-
hatta (elnyelhette) a legfeljebb könnyű testi sérülés 
okozását is34 – bár nyilvánvalóan erőszakos magatar-
tások is, de a garázdaság (úgyszintén a hatósági eljárás 
megzavarása és a kapcsolati erőszak) elkövetési ma-
gatartásaként általában szóba sem jöhetnek, azok jel-
lemzően súlyosabban minősülő bűncselekmények. E 
súlyosabb bűncselekményekbe az erőszakos magatar-
tás – a garázdaság (úgyszintén a hatósági eljárás meg-
zavarása és a kapcsolati erőszak) szubszidiárius jellege 
folytán – beolvad, a garázdaság (úgyszintén a hatósági 
eljárás megzavarása és a kapcsolati erőszak) alaki hal-
mazat esetén bármely súlyosabb bűncselekményhez 
képest háttérbe szorul (látszólagos alaki halmazat).35

Az erőszakos magatartás további elemei az erőszak 
irányultsága, a gyakorlat által kimunkált halmazati 
kérdések és a jogelmélet megállapításai alapján azo-
nosíthatók.

Míg a „lex tojás” csak a személy elleni erőszakos ma-
gatartásra utal, addig a garázdaság következetes gya-
korlatában az erőszakos magatartás lehet dolog elleni 
erőszakos magatartás is, és értelemszerűen annak 
sincs akadálya, hogy a dologról személyre áttevődő 
erőszakos magatartás is megalapozza a garázdaság 
megállapítását.

A személy elleni erőszakos magatartás körében a 
halmazati kérdések alapján megállapítható, hogy a kö-
vetkezetes joggyakorlat szerint a garázda erőszakos 
magatartás magában foglalhatja a tettleges becsület-
sértést, ezzel szemben a testi sértéssel – a büntetési 
tételektől függően – valóságos halmazatot képez vagy 
ahhoz képest háttérbe szorul. A dolog elleni erősza-
kos magatartás körében a garázdaság a rongáláshoz 
úgy viszonyul, mint a személy elleni erőszakos maga-
tartás esetén a testi sértéshez. Ugyanakkor a gyakorlat 

mények. 47–89. o. In: Polt Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár. 4. kötet. 
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest 2013. 79–80. o., Márki: 
i. m. 810. o.

3 4  Erdősy Emil – Földvári József – TóTh Mihály: Magyar büntetőjog. 
Különös rész. 4. kiadás. Osiris Kiadó, Budapest 2007. 255. o.

35  Vö. Gellér Balázs József: A köznyugalom elleni bűncselekmények. 75–
120. o. In: Polt Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár. 6. kötet. Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest 2013. 112. o.
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számára egyöntetű az is, hogy a garázdaság mellett a 
rongálás szabálysértése nem állapítható meg.36

A jogelmélet szerint a személy elleni erőszakos ma-
gatartás általában más személy testének támadó szán-
dékú megérintését jelenti, de idetartozhat a mozgást 
zavaró, tolakodó, zaklató vagy az erőszak nyombani 
bekövetkezésére utaló fenyegető fellépés is.37

Mindezek alapján a „lex tojás” által meghatározott 
cselekménykör alsó határa a tettleges becsületsértés 
és a (könnyű) testi sértés között helyezhető el. A tett-
leges becsületsértés lényegi eleme ugyanis nem a „lex 
tojás” által megkívánt támadó jelleg, hanem az ennél 
enyhébb „durva tapintatlanság”38 (míg a Kúria újabb 
gyakorlatában a megvető, lealacsonyító jelleg39). A nem 
támadó jellegű tettleges becsületsértés ezért nem ele-
gendő az erőszakos magatartás megállapításához, mel-
lette legalább testi sértéssel nem járó, de támadó jel-
legű érintés (vagy dolog elleni erőszak) szükséges. 
Ahogy a pécsi iskola tankönyve fogalmaz, a garázda-
ság szempontjából nem tekinthető erőszakos maga-
tartásnak az emberi testnek nem támadó jellegű meg-
érintése vagy megfogása.40

A dolog elleni erőszak értelmezéséhez érdemes még 
megemlíteni a lopás minősített eseteként megjelenő 
dolog elleni erőszakkal történő elkövetés – ami e he-
lyütt41 elkövetési módot jelent – értelmező rendelke-
zését, miszerint dolog elleni erőszak alatt érteni kell 
azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozá-
sára szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül el-
távolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadá-
lyozására alkalmatlanná teszik. Ez a rendelkezés egy-
értelművé teszi, hogy a dolog elleni erőszak (és ez igaz 
a garázdaság elkövetési magatartásaként megjelenő 
dolog elleni erőszakos magatartásra is) a dologra irá-
nyuló olyan rendeltetésellenes ráhatás, amely nem 
feltétlenül jár anyagi károkozással.

A dologról személyre átháruló erőszakos magatar-
tás tekintetében pedig megállapítható, hogy annak 
tényállásszerűsége a rablásnál és más személy elleni 
erőszakos bűncselekményeknél megjelenő személyre 
átháruló erőszaktól eltérő szempontok szerint vizs-
gálható. Míg ugyanis e súlyosabb bűncselekmények 
elkövetési módjaként az átháruló erőszakot a személy 
elleni lenyűgöző erőszak szempontjai szerint kell vizs-
gálni, addig a garázdaság elkövetési magatartásaként 
az átháramló erőszakos magatartás tényállásszerű le-
het, akár személy elleni, akár dolog elleni tekintetben 
eléri a büntetendőség alsó határát (vagyis támadó, il-
letve rendeltetésellenes jellegű).42

36  BeleGi József: A köznyugalom elleni bűncselekmények. 1244–1277. o. In: 
Kónya István (szerk.): Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára. II. 
kötet. 3. kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2016. 1271. o.

37  Erdősy–Földvári–TóTh: i. m. 349. o.
3 8   kónya István: Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

bűncselekmények. 822–899. o. In: Kónya István (szerk.): Magyar Büntetőjog. 
Kommentár a gyakorlat számára. I. kötet. 3. kiadás. HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest 2016. 886. o.

39  17/2017. számú büntető elvi határozat II. pont.
4 0  Erdősy–Földvári–TóTh: i. m. 349. o.
41  Btk. 370. § (2) bek. b) pont bc) alpont.
42  lászló: i. m. 50–51. o.

Megjegyzendő még, hogy önmagában a magatartás 
fogalma a cselekmény jogi fogalmával rokonítható, 
vagyis az is tudatos és akaratlagos, tehát pszichikai moz-
gáson alapuló testmozgás, konkrét megjelenési formá-
ját tekintve: tevékenység vagy mulasztás.43 Azonban az 
erőszakos magatartás – miként a következetes gyakor-
lat szerint az erőszak is – aligha valósítható meg mu-
lasztással, az mindenképpen aktív cselekvést igényel.44

10.  10.  
A kapcsolati erőszak A kapcsolati erőszak 
tényállási szerkezetének  tényállási szerkezetének  
és az erőszakos magatartás és az erőszakos magatartás 
korábban kialakult korábban kialakult 
értelmezésének értelmezésének 
ellentmondásaellentmondása

A kommentárirodalom a kapcsolati erőszak tárgyalása 
során sajnálatos módon nem tett kísérletet az erősza-
kos magatartás mibenlétének elemzésére, arra sem 
utal, hogy a kapcsolati erőszak erőszakos magatartása 
mennyiben értelmezhető a garázdaság gyakorlatában 
kialakult keretek között.45 E kérdésre az Új Btk. kom-
mentár későbbi kiegészítése sem tért ki.46

Míg ugyanis az erőszakos magatartás fogalmának 
– döntően a garázdaság szempontjai szerint kialakult, 
de az új büntetőtörvénnyel általános szintre emelt – 
értelmezésében a személy elleni erőszakos magatartás 
mint támadó jellegű fizikai ráhatás alsó határa a durva 
tapintatlanságban megnyilvánuló tettleges becsület-
sértés és a könnyű testi sértés között helyezkedett el, 
addig a kapcsolati erőszak alapeseti tényállásában írt 
erőszakos magatartást (pontosabban annak személy 
ellen irányuló alakzatát) – a bűncselekmény alakzatai-
nak viszonyáról írottak szerint – a jogalkotó súlyában 
a tettleges becsületsértés alatt helyezte el.

A jelenlegi jogszabályszöveg mellett ugyanis, ha a 
kapcsolati érintkezésben rendszeresen megjelenik a 
tettleges becsületsértés mint durva tapintatlanság, az 
már a kapcsolati erőszak minősített esetének megál-
lapítását alapozza meg. Így azonban a durva tapintat-
lanságnál súlyosabb, de testi sértést még nem okozó 
támadó szándékú fizikai ráhatásnak, vagyis lényegé-
ben a garázdaság gyakorlatában kialakított jelentés-
tartalmú (személy elleni) erőszakos magatartásnak47 
is értelemszerűen e minősített esetbe kellene taroznia 
(hiszen az már magában foglalja a tettleges becsület-

43  Földvári József: Magyar büntetőjog. Általános rész. 8. kiadás. Osiris 
Kiadó, Budapest 2006. 98–101. o.

4 4  Erdősy–Földvári–TóTh: i. m. 349. o.
45  laJTár: i. m. 79-80. o., Márki: i. m. 810. o.
46  laJTár István: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények. 

239–268. o. In: Polt Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár – Frissítés az első 
kiadáshoz. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest 2014. 263. o.

47  Vö. „lex tojás” és Erdősy–Földvári–TóTh: i. m. 349. o.
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sértés szintjét), ezzel szemben a Btk. 212/A. § rendsze-
rében az ilyen magatartás enyhébb megítélésű, alap-
eseti bűncselekménynek minősül.

A kapcsolati erőszak törvényi tényállásának szerke-
zete eszerint az erőszakos magatartások közül a sze-
mély elleni erőszakos magatartásnak csak valamiféle, 
a tettleges becsületsértésnél is enyhébb alakzatait kí-
vánná a bűncselekmény Btk. 212/A. § (1) bekezdésé-
nek a) pontja szerinti alapeset körében értékelni. Az 
erőszakos magatartás büntetőjogi dogmatikában ki-
alakult értelmezési rendszere alapján azonban a sze-
mély ellen irányuló ilyen magatartás – ami tehát már 
erőszakos (támadó jellegű), de még nem becsületsértő 
(nem durván tapintatlan) – létezése fogalmilag kizárt. 
Ezt az ellentmondást egyébiránt az sem oldaná fel, ha 
az alapeset elkövetési magatartásának erőszakos jel-
legét elhagyva azt mondanánk, hogy a rendszeres tett-
leges becsületsértésnél enyhébb alakzat keretében 
maradjanak csupán az emberi méltóságot sértő és/
vagy megalázó rendszeres magatartások – mivel ezek 
a jelzők pedig az erőszakos jelleg nélkül nem jelente-
nek mást, mint a becsületsértés.

Mindezek alapján – a személy elleni erőszakos ma-
gatartások tekintetében – arra a megállapításra kell 
jutnunk, hogy a jogalkotó a Btk. 212/A. § (1) bekezdé-
sének a) pontjában, illetőleg a (2) bekezdés a) pontjá-
nak első fordulatában írt elkövetési magatartásokat 
egymáshoz viszonyítva hibás módon helyezte el a tény-
állásban. Ha pedig a jogalkotó az alapesetben valóban 
a tettleges becsületsértés szintjét el nem érő magatar-
tásokat kívánt büntetni, akkor hibás döntés volt ezekre 
a büntetőjogban már kialakult jelentéstartalommal 
bíró erőszakos magatartás megjelölést alkalmaznia. E 
két lehetőség közül pedig inkább az előbbinek meg-
erősítését látom abban, hogy a tettleges becsületsér-
tésnél is enyhébb személy ellen irányuló magatartások 
büntetőjogi értékelést a büntetőjog ultima ratio jel-
lege miatt nem feltétlenül érdemelnek (legyen bár szó 
családi kötelékekről).

11.  11.  
A (további) lehetséges A (további) lehetséges 
alapeseti elkövetési alapeseti elkövetési 
magatartások (?)magatartások (?)

Annak megállapítását követően, hogy az erőszakos 
magatartás (közvetlenül) személy ellen irányuló for-
májának minősítése a Btk. 212/A. § rendelkezéseinek 
körében problémásnak látszik, érdemes megvizsgálni 
az erőszakos magatartás esetleges egyéb formáit is. E 
körben ismét érdemes utalni az OKRI kutatási jelen-
tésének a kialakult (vagy inkább kialakulóban lévő?) 
joggyakorlat tapasztalataiból merített megállapításai ra, 
amelyek az emberi méltóságot súlyosan sértő, meg-
alázó és erőszakos magatartások között felsorolják 
például a sértett használati tárgyainak szándékos meg-

rongálását, megsemmisítését, nyakláncának leszakí-
tását, illetve a törés-zúzást (tipikusan közös étkészlet, 
bútorok, nyílászárok tekintetében).48

A dolog elleni erőszakos magatartások megítélésé-
nél a garázdaság tekintetében kialakult gyakorlat kö-
vethető, a dolog elleni erőszakos magatartás lényegi 
eleme (mint egyébként a dolog elleni erőszaké is) e 
bűncselekmény tekintetében is a rendeltetésellenes 
ráhatás lehet. A dolog ellen irányuló támadások ese-
tén az alapeseti, vétségi besorolás is helyeselhető. A 
kérdés e tekintetben inkább az, hogy a tisztán dolog 
ellen irányuló (tehát nem személyre átháramló) – lé-
nyegében rongálásnak minősülő vagy ahhoz hasonló, 
de anyagi kárt nem okozó – magatartásokat valóban 
e tényállás és annak ezen alakzata keretében kíván-
juk-e büntetni. E tekintetben három megoldás kínál-
kozik. Elsőként az, hogy a kapcsolati erőszak alapve-
tően személy (és azon keresztül a család) elleni bűn-
cselekmény maradjon, míg a dolog elleni támadások 
vagyon elleni bűncselekménynek (esetleg a garázda-
ságnak) minősüljenek. Másodikként az, hogy a dolog 
ellen irányuló magatartások védelme tartozzon kizá-
rólag a Btk. 212/A. § (1) bekezdésének b) pontja alá az 
ott írt keretben. Harmadikként pedig az, hogy ha a 
dolog elleni erőszakos magatartást elfogadjuk a kap-
csolati erőszak elkövetési magatartásának – és a gya-
korlat egyelőre ezt teszi –, akkor annak vétségi, alap-
eseti besorolását megtartva, a személy elleni erőszakos 
cselekmény tényállásban elfoglalt helyének megvál-
toztatásával az alapeset kizárólag és kifejezetten a do-
log elleni erőszakos magatartásokra korlátozódjon.

A közvetlenül ugyan dologra irányuló, de személyre 
áttevődő, átháramló erőszakos magatartás (például a 
nyaklánc leszakítása) tekintetében ugyancsak a ga-
rázda erőszakos magatartás kapcsán leírt megközelí-
tést látom indokoltnak, vagyis annak megítélése a sze-
mély elleni és a dolog elleni erőszakos magatartás sza-
bályainak együttes alkalmazásával történhet: ha sze-
mély elleni jellegében eléri a tettleges becsületsértés, 
a támadó jellegű erőszakos magatartás vagy a testi 
sértés szintjét, úgy azok szerint kell besorolni a kap-
csolati erőszak megfelelő alakzatába is. Ha ezeket a 
szinteket nem éri el az erőszakos magatartás, úgy a 
dolog elleni jellegének rendeltetésellenességét kell 
vizsgálni, és a dolog elleni erőszakos magatartás kap-
csán vázolt megközelítési módok szerint lehetne meg-
ítélni.

Az OKRI kutatási jelentése az emberi méltóságot sú-
lyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartások kö-
zött felsorol több verbális magatartást is (becsmérlés, 
trágár beszéd, üvöltözés, számonkérés).49 Létezik olyan 
jogelméleti megközelítés, amely – bár igen sommás 
megállapítással – osztja ezt a véleményt.50 Mivel azon-
ban az erőszakos magatartás – ha a jogalkotó ragaszko-
dik ehhez a terminushoz – támadó jellegű fizikai ráha-

4 8  Garai: i. m. 41. o.
49  Garai: i. m. 41. o.
5 0  Belovics–Molnár–sinku: i. m. 239. o. 
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tást feltételez, a kizárólag verbális támadások álláspon-
tom szerint nem sorolhatók ezen elkövetési magatartás 
alá. Ha a jogalkalmazásban mégis ilyen gyakorlat mu-
tatkozik, akkor az erőszakos magatartás egységes értel-
mezésének körében a jogbiztonság megbomlott. Az 
erőszakos magatartás alsó határa ugyanis a kapcsolati 
erőszak bűncselekménye esetén sem vihető lejjebb, 
mint az erőszak nyombani bekövetkezésére utaló fe-
nyegető fellépés,51 ami már túlmutat a pusztán verbális 
támadáson. Az erőszak nyombani bekövetkezésére 
utaló fenyegető fellépés viszont már (személy elleni) 
erőszakos magatartásként bírálandó el.

Ha pedig a becsmérlés, trágár beszéd, üvöltözés, 
számonkérés tekintetében eltekintenénk az erősza-
kosság követelményétől, úgy e cselekmények legin-
kább a (verbális) becsületsértésnek feleltethetők meg, 
a jogalkotó azonban a nem tettleges becsületsértést 
– legalábbis kifejezetten – nem emelte be a kapcsolati 
erőszak törvényszövegébe.

Végül, a verbális magatartásoknak a kapcsolati erő-
szak elkövetési magatartásaként történő elfogadása 
ellen felhozható egy további logikai alapú érv is. Esze-
rint súlyát tekintve a fenyegetés szintjét el nem érő 
verbális magatartások (így a becsmérlés, trágár be-
széd, üvöltözés, számonkérés) és a már erőszakos ma-
gatartásnak tekintendő erőszak nyombani bekövetke-
zésére utaló fenyegető fellépés között helyezhető el 
maga a „klasszikus” fenyegetés [ami természetesen 
nem éri el a 212/A. § (2) bekezdésének b) pontjában 
értékelt fenyegetéssel kényszerítés szintjét]. Verbális 
jellegéből adódóan a fenyegetés sem lehet erőszakos 
magatartás.

A fenyegetést egyébként – helyesen – az OKRI ku-
tatási jelentése sem sorolja fel az emberi méltóságot 
súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartások 
között.52 Ennek oka vélhetően az, hogy az akár rend-
szeres fenyegetőzés elleni védelmet a büntetőtörvény-
ben alapvetően a zaklatás tényállása hivatott biztosí-
tani, amelynek keretében értékelést nyerhet a rend-
szeresség, és minősített esetet alapoznak meg egyes 
hozzátartozói és egyéb személyi kapcsolatok is. Árul-
kodó továbbá az is, hogy maga a jogalkotó sem emelte 
be a kapcsolati erőszak bűncselekményébe elkövetési 
magatartásként a zaklatást.

Mindebből arra is következtethetünk, hogy ha a fe-
nyegetés a kapcsolati erőszak elkövetési magatartása 
nem lehet, hanem az továbbra is a zaklatás keretén 
belül értékelendő, akkor a fenyegetésnél enyhébb 
becsmérlést, trágár beszédet, üvöltözést és számon-

51  Erdősy–Földvári–TóTh: i. m. 349. o.
52  Vö. Garai: i. m. 41. o.

kérést sem indokolt a Btk. 212/A. § (1) bekezdésének 
a) pontja szerinti szinten (legfeljebb – az előrehozott 
védelem szellemében – ennél enyhébb új alakzatként) 
a kapcsolati erőszak tényállásában értékelni; de biz-
tosan nem az erőszakos magatartás fogalmának kere-
tében).

12.  12.  
KonklúzióKonklúzió

A társadalmi üzenetérték és a dogmatikai beilleszthe-
tőség mérlegére helyezve a kapcsolati erőszak törvé-
nyi tényállását, megállapítható, hogy a jogalkotó ma-
gasabb társadalmi üzenetértékkel bíró, de a dogmati-
kai beilleszthetőség szempontjából nehezebb megol-
dást választott, és ennek kivitelezését a Btk. 212/A. § 
(1) bekezdésének a) pontjában foglalt erőszakos ma-
gatartás – különösen a személy elleni erőszakos ma-
gatartás – tekintetében nem látom tökéletesnek.

A személy ellen irányuló formájában az erőszakos 
magatartás – a tettleges becsületsértéshez viszonyí-
tottan – nem a megfelelő helyen került elhelyezésre 
a tényállásban, vagy pedig hibás döntés volt a Btk. 
212/A. § (1) bekezdésének a) pontjában büntetni szán-
dékozott magatartásokra a büntetőjogban már kiala-
kult jelentéstartalommal bíró erőszakos magatartás 
megjelölést alkalmazni.

A dolog elleni erőszakos magatartások és a tisztán 
verbális magatartások szerkezeti elhelyezése megfe-
lelhet a jogalkotó szándékának és a büntetőjog dog-
matikai rendszerének is, azonban ezek tekintetében 
nem helyes az irányultságra nem utaló erőszakos ma-
gatartás fogalmának alkalmazása a jelenlegi formában.

Az OKRI kutatási jelentése alapján is megállapítható, 
hogy a jogalkalmazás kísérletet tett a Btk. 212/A. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt erőszakos magatar-
tás tartalommal történő megtöltésére, ez azonban 
részben a büntetőjog dogmatikai rendjébe ütköző 
megoldásokhoz vezetett. Véleményem szerint az OKRI 
kutatási jelentésének végkövetkeztetései és kisebb 
volumenű változtatást szorgalmazó de lege ferenda 
javaslatai sem alkalmasak a Btk. 212/A. § (1) bekezdé-
sének a) pontjában foglalt erőszakos magatartás dog-
matikai beilleszthetőségével kapcsolatos kételyek el-
oszlatására. Ezzel szemben, a kapcsolati erőszak elkö-
vetési magatartási rendjének a büntetőjog dogmatikai 
rendszerébe történő pontosabb beillesztése érdeké-
ben – e tekintetben – a tényállás szerkezetének vagy 
legalább a kifejezésválasztásnak jogalkotó általi újra-
gondolása indokolt.
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BevezetésBevezetés

Az öngyilkosság módszerét már a 11. században alkalmaz-
ták az asszaszin muszlim harcosai politikai célok elérése 
érdekében. A mai merénylők annyiban különböznek az 
elődjeiktől, hogy míg az asszaszinok uralkodókat, minisz-
tereket céloztak meg, addig mára az áldozatok célköre 
módosult, ún. puha célpontokra, azaz a véletlenszerű pol-
gári csoportokra.1 „Fedáin”-nak nevezték korábban az ön-
gyilkos merénylőket, őket alkalmazták és képezték ki kü-
lönféle terrorcselekmények kivitelezésére az 1950-es 
években. 1995-ben Szaddám Huszein létrehozott egy 
„Szaddám mártírjai” elnevezésű brigádot, amely többek 
között öngyilkos merényleteket is megvalósított. A cso-
portnak női tagjai is voltak. Ezek a nők politikailag öntu-
datos, szekuláris nacionalista beállítottságúak voltak. 2 Az 
öngyilkos merényletek  mai megjelenése általában az 
1983-as teherautós merényletre nyúlnak vissza, amelyet 
először az Egyesült Államok nagykövetsége, később pe-
dig az Egyesült Államok és a francia katonai bázisok ellen 
követtek el Bejrútban, illetve Libanonban. Az öngyilkos 
robbantásokat, mint a terror új taktikai eszközét, más cso-
portok is rendkívül hamar alkalmazni kezdték. Egészen 
Libanontól Izraelig, a palesztin területekig, Srí Lankáig, 
Csecsenföldig, Törökországig, valamint Afganisztán, Irak, 
Üzbegisztán, Szomália térségében is. 3

I. A terrorcselekmények fázisai:

A terrorcselekmény meg valósulásához vezető folya-

* Tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bün-
tetőjogi Tanszék. 

1  Béres János – sPindler Zsolt: Öngyilkos merénylők Afganisztánban 
(Szakmai Szemle, 2008/1) 166. o. 

2  kaTona Magda – réPási Krisztián: A gyengék bosszúja? A nők és gyerme-
kek által elkövetett öngyilkos merényletek mozgatói (Eszmélet, 2011). 47. o.

3  Anne sPeckhard, PhD.: Studies in Conflict and Terrorism, Accepted for 
Publication Feb 29, published Volume 31:1-29, 2008. Prepublication Version 
of – The Emergence of Female Suicide Terrorists.

matban különböző fáziso-
kat lehet egymástól elhatá-
rolni. Ezek pedig a követ-
kezők: 

I. célpont kiválasztása;
II. operatív tervezés, 

elő készítés: terrorista elő-
készületek, rejtekhely, el-
látmány biztosítása, takti-
kaválasztás: A terrorszerve-
zetek által alkalmazott 
technikák és eszközök na-
gyon változatosak többek 
között idetartozik az ön-
gyilkos merénylet, a külön-
féle robbantások, élő cél-
pontok elleni fegyveres tá-
madások, mészárlások, em-
berrablás, járműeltérítés/
lopás, túszejtés, modern 

technikai berendezések elleni ún. cyberterrorizmus 
valamint a biológia, vegyi és nukleáris anyagokkal el-
követett terrorakciók;4 

III. terv kivitelezése;
IV. menekülés, felszívódás;
V. médianyilvánosság kihasználása.
 „A terrorcselekmények veszélyessége a váratlanság-

ban, a kiszámíthatatlanságban és a gyors, mobil csa-
pásmérő képességben rejlik.”5

Ahhoz, hogy egy öngyilkos akció megvalósulásáig 
eljuthassanak az áldozatok vagy elkövetők, összetett 
előkészületi folyamatra, tervezésre van szükség. Töb-
bek között magában foglalja, az egyik legfontosabb 
elemet, a leendő célpont alapos ismeretét, a területen 
élők napi rutinját, a biztonsági személyzet szolgálati 
tevékenységét,6 ami akár több hónapos megfigyelési 
folyamatot is igényelhet. Mindemellett ugyan olyan 
fontos az elkövető személynek a megfelelő kiválasz-
tása, aki képes beolvadni a környezetébe, rendelkezik 
a helyi kultúra, nyelv ismeretével és magabiztos. Ha 
ezek a szükséges féltetelek fennállnak, akkor a terror-
szervezetek teljes körű szolgáltatást nyújtanak a ter-
rorcselekmény sikeres megvalósításához. Ez többek 
között magában foglalja a szükséges anyagi fedezetet, 
az elkövetéshez nélkülözhetetlen eszközöket 7 és a fo-
lyamatos támogatást, biztatást. 

 Az elkövetési helyszínek nagyon széles skálán mo-
zognak, ezzel pedig az emberekben a kiszámíthatat-
lanság érzését valamint a nyugtalanságot erősitik. Cél-
juk nem más, mint nullára leszűkíteni azokat a terü-
leteket, épületeket, ahol az ember szabadon mer mo-

4  TüTTő Szabolcs: Az öngyilkos terrorizmus stratégiai jelentősége, szemé-
lyiség-lélektani háttere és szociológiai vonatkozásai (Hadtudományi Szemle, 
2008/3) 74. o.

5  Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a 
terrorizmus finanszírozása (Szakmai Szemle 2012./1) 5. o.

6  Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata, Antall József 
Tudásközpont, Budapest, 2016. 395. o.

7  Maras: 2016. i.m. 395. o.

naGy Melánia*

 
Az öngyilkos merénylet 
mint a terrorizmusban 

alkalmazott eszköz és 
jellemzői
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zogni és ehhez a legjobb eszköz az öngyilkos merény-
let.8

Az öngyilkos merénylet további jellemzői:
– a legagresszívabb eszköz,
– alkalmazására akkor kerül sor, ha a többi akció 

nem érné el a kívánt eredményt (ultima ratio elv),
– nemcsak pánikot kelt, hanem hosszú távon tartja 

rettegésben a lakosságot,
– a tett mögött stratégiai szervezettség áll,
– az elkövetők pszichológiailag azonosulnak a cse-

lekményükkel, így az elhatározásuk szilárd, 
– nem félnek az elfogástól, bebörtönzéstől a halálos 

végkimenetel miatt,
– a kevés anyagi ráfordítás nagymértékű fizikai és 

lélektani kárral párosul,
– előkészítése más terrorakciókhoz képest egysze-

rűbb,
– a pusztítás mértéke és az áldozatok aránya rend-

kívül magas,
– nagy szerepet kap a médiában, nemzetközi szin-

ten is,
– iszlám kultúrában elterjedt mártírhalál dicsőség-

nek számít- az ellene való védekezés bonyolult és költ-
séges.9

Média által megteremtett ábrázolásmódok, szoros 
összefüggést teremtenek az iszlám vallás és a terroriz-
mus között. Ennek eredményeképpen az iszlám fun-
damentalizmus termékének tekintik az öngyilkos me-
rényleteket. Valóban az iszlám szélsőséges követői kö-
vettek el döntően ilyen merényleteket, de a terroriz-
mus hosszú evolúciója egyértelműen bizonyítja, hogy 
nemcsak az iszlám vallás országaiban van jelen, hanem 
a világ összes térségét érinti. Ebben az esetben ki kell 
emelni a Srí Lankán működő Tamil Tigrisek (LTTE) 
nevű terrorcsoportot, amelyben a hívők döntő több-
sége, hindu valláshoz tartozik. Az öngyilkos merény-
letek magas száma kapcsolható a terrorszervezethez, 
fanatikusai megközelítőleg 240 robbantást valósítot-
tak meg. Ráadásul, a derékra szerelhető öngyilkos öv 
is a terrorista szervezet fejlesztése.10 Nevezhetnénk 
őket az öngyilkos támadások világbajnokainak is.11A 
sztereotípiák torzító hatására kialakult a „terrorista 
ideáltípusa” is a fanatikus muzulmán férfi, aki szakál-
las, sötét bőrű és fiatal.12 „Ez nem más, mint az egyol-
dalú percepció szimplifikáló eredménye.”13

Az izraeli Nemzetközi Terrorizmus-ellenes Politikai 

8  Bruce hoFFMan: The Logic of Suicide Terrorism. The Atlantic Monthly, 
1, 40–47. o. 2003. június idézi: Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete 
és gyakorlata, Antall József Tudásközpont, Budapest, 2016. 396.o.

9  TüTTő Szabolcs: Az öngyilkos terrorizmus stratégiai jelentősége, szemé-
lyiség-lélektani háttere és szociológiai vonatkozásai (Hadtudományi Szemle, 
2008/3) 74. o.

10  kecskés Tímea: A nők, mint öngyilkos merénylők. (Nemzet és biztonság, 
2009/4) 26. o.

11  Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata, Antall József 
Tudásközpont, Budapest, 2016. 126. o.

12  TaMási Erzsébet: A terrorista nők (Rejtjel Kiadó, Budapest 2013) 21. o.
13  TüTTő Szabolcs: Az öngyilkos terrorizmus stratégiai jelentősége, sze-

mélyiség-lélektani háttere és szociológiai vonatkozásai (Hadtudományi Szemle, 
2008/3) 75. o.

Intézet (International Policy Institute for Counter-
Terrorism – ICT) szerint az öngyilkos terrorizmus:

 „olyan műveleti módszer, amelynél a támadás lé-
nyege magában a végrehajtó halálában rejlik. A terro-
rista tisztában van azzal, hogy ha nem öli meg magát, 
akkor a támadás nem következik be”.14

II. Az iszlám vallás és az öngyilkosság 

Az iszlám vallás alapvetően nem engedi az öngyilkos-
ságot, a Koránban erre konkrét utalás is található. „Ti 
hívők! Ne habzsoljátok föl egymás között javaitokat 
hiábavalóan, […] És ne öljétek meg magatokat!” Moha-
med próféta az egyik hadiszban hozzáteszi: „Az aki 
öngyilkosságot követ el úgy, hogy megfojtja magát, az 
tovább fogja fojtogatni magát a pokol tüzében örökké, 
és az aki úgy követ el öngyilkosságot, hogy leszúrja 
magát az a Pokol tüzében is ezt fogja tovább folytatni.”

A fent kifejtettek, azonban nem vonatkoznak az ön-
gyilkos merénylőkre, mert meglátásuk szerint ők nem 
magukat ölik meg, hanem Allah ellenségével végez-
nek. Az iszlám tanok azt támasztják alá, hogy az ön-
gyilkosság vagy az ártatlanok életének a kioltása ön-
célú, míg a mártíromság, vagyis az élet feláldozása va-
lamilyen nemes ügyért, az már nem számít individu-
ális célúnak, hanem sokkal inkább közösségi érdek 
miatt végrehajtott cselekedet. Ez irányulhat az igaz-
ságtalanság, elnyomás vagy a megszállás leküzdése 
érdekében. A mártíromságot az elnyomás legitim for-
májának nyilvánították.15

Póczik Szilveszter, az Országos Kriminológiai Inté-
zet tudományos munkatársának álláspontja szerint, 
az európai társadalom számára ellentmondás e kettő. 
Azonban a keleti kultúrában élők teljesen más menta-
litású személyek. Őket a közösség irányítja kívülről. 
Számukra az individualizmus teljesen érthetetlen. Így 
ha valaki dicsőséget hoz a családra, az nagy megbe-
csülésnek örvend. A másik oldal is ismeretes azonban, 
aki szégyent hoz, azt kiközösítik vagy megbüntetik. 16

Goldziher Ignác véleménye alapján: „nem annyira 
az a döntő az iszlám vallási jelenségeinek helyes meg-
ítélése során, hogy mit mond a Korán és a hagyomány, 
hanem hogy ezek kijelentéseit és értelmét a közösség, 
hogyan értelmezi”.17 A szélsőségesek, azok az iszlám 
vallásban, akik a vallási forrásokat nem teljes egészé-
ben elemzik, hanem kiragadnak egyet-egyet közülük 
tetszésük szerint és azt a saját szájízük szerint értel-
mezik.18

Egy öngyilkos merénylő édesanyjának nyilatkoza-

14  Béres János: A nők és az öngyilkos-terrorizmus (Felderítő Szemle, Ma-
gyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, Budapest, 2007/3) 16. o.

15  http://mhtt.eu/hadtudomany/2010/2010_elektronikus/2010_e_7.pdf 
(2020. 01. 23.). 

16   http://mno.hu/kulfold/egy-ongyilkos-merenylo-lelkenek-bugyrai- 
1327635 (2017. 01. 30.).

17  rosToványi Zsolt: A terrorizmus civilizációs-kulturális háttere – avagy 
levezethető- e iszlám terrorizmus az iszlámból? (Belügyi Szemle, 2002/6–7) 
27. o.

18  MaróTh Miklós: Mit kell tudni az iszlámról? [(T)error & Elhárítás 2015/
II] 8. o.
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tában, érezhető ez a fajta torzított értelmezés, ugyanis 
hatalmas győzelemként éli meg fia mártíromságát. „A 
dzsihád egy (vallási) parancsolat a számunkra” magya-
rázza. „Bele kell nevelnünk ezt az elképzelést a gyer-
mekeink lelkébe, mindig […] Amit minden nap látunk 
– mészárlások, rombolás, házak felrobbantása – meg-
erősítette, a fiaim lelkében, különösen Muhammadé-
ban, a dzsihád és a mártíromság szeretetét […] Dicső-
ség Allahnak, muszlim vagyok és hiszek a dzsihádban. 
A dzsihád a vallás része és ez bátorított engem arra, 
hogy dzsihádban feláldozzam Muhammadot Allahért. 
A fiam nem pusztult el, nem halott, boldogabb 
életet él, mint én. Mivel szeretem a fiam, bátorítot-
tam őt, hogy mártírhalállal meghaljon Allah ért […] A 
dzsihád egy vallási kötelezettség ránk nézve, melyet 
végre kell hajtanunk.”19

III. Human Guided támadások

A terrorizmus leginkább rettegett és leggyorsabban 
terjedő formájaként említhető. Az öngyilkos támadás 
az egyik fajtája a „Human Guided” (továbbiakban 
„HD”), vagyis emberi vezetésű/irányítású fegyveres 
támadásoknak. Emellett megkülönböztetjük még a 
mártírtámadásokat. Mind a kettőt szokás „öngyilkos 
merényletként” aposztrofálni azonban a kettő nem 
ugyanaz. A legfőbb különbséget a vallási háttér szol-
gáltatja. Az öngyilkos támadás/merénylet egy nem val-
lási alapú, politikailag motivált terrortámadás, ahol a 
terroristák tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a 
menekülés, túlélés lehetősége nagyon csekély vagy 
teljesen kizárt. A cselekmény történhet úgy, hogy elő-
zetes tervet készítenek az öngyilkosság megvalósítá-
sára vagy pedig addig harcolnak amíg meg nem hal-
nak a harc közben. A mártírtámadás esetében azon-
ban, vallásos szélsőséges terroristák az elkövetők. Az 
életben maradás akár szégyen is lehet. 

HG öngyilkos/mártír taktikák a következők lehet-
nek: 

– HG öngyilkos/mártír támadás, robbanóeszköz kézi 
célba juttatás: a robbanóeszközt táskában vagy a rob-
bantó testére rögzítve juttatják célba, a robbantó az 
eszközzel együtt felrobban.

– HG öngyilkos/mártír támadás járművel történő 
célba juttatás (ezt másképpen nevezik még: öngyilkos 
autóbombának vagy teherautó-bombának is). A táma-
dás alkalmával a terrorista belehajt az áldozatba vagy 
közel hajt hozzá és felrobbantja a bombát, ami egyút-
tal megöli a sofőrt valamint a célpontot is. 

– Járművel történő célba juttatás, tengeren: nagy 
sebességű robbanó csónakokkal közlekednek, és klasz-
szikusan a Sri Lanka-i Tamil Tigrisek bevett módszere. 
Ezekkel a csónakokkal támadnak, és amint elérik a ví-
zen a célpontot, robbannak. 

– Járművel történő célba juttatás, repülőgép-eltérí-
tés/repülőgép mint elkövetési eszköz: ezen módszer 

19   http://www.dzsihadfigyelo.com/wp-content/uploads/2010/03/8-
fejezet.pdf 2017.01.30.

alkalmával a terroristák a repülőgépet ember által ve-
zetett robbanóeszköznek vagy rögtönzött cirkálóra-
kétaként alkalmaznak. 1973-ban egy navigációs hiba 
miatt eltévedt a homokviharban egy Líbai Légitársa-
ság repülőgépe, amelyről az izraeli légi erők azt gon-
dolták, hogy egy eltérített repülőgépről van szó, amely 
arra készül, hogy bele hajtson Tel-Aviv központjába. A 
gépet lelőtték a 113 utas életét vesztette. 2001. szep-
tember 11-én az Amerikai Egyesült Államokban bekö-
vetkezett katasztrófa volt az első sikeres alkalmazása 
ezen technikának a terrorizmus történetében. 

– Könnyű gyalogsági fegyveres öngyilkos/mártír 
támadás: ebben az akciókban a támadók katonai lő-
fegyvereket és kézigránátokat használnak olyan tuda-
tosan kiélezett helyzetben, amely csaknem biztos ha-
lállal jár. 20

Ezen akciókat megvalósíthatják férfiak és nők is, a 
részvétel 80:20% a férfiak javára.

IV. Női és férfi elkövetők

Jellemeztem a cselekményt több szegmensből viszont 
most magát az elkövetőt vagyis az öngyilkost veszem 
górcső alá. Különösen a női és a férfi öngyilkos merény-
lők között teszek különbséget. Ezek pedig a következők. 

1.)  Alapvetően a férfiak és a nők motivációik azo-
nosak az öngyilkos merénylet megvalósulása-
kor, különbséget azt jelenti, hogy a férfiak nagy 
része konfliktuszónán belül radikalizálódik, 
míg a nők konfliktuszónán kívül.

2.)  Mint terroristaszervezetek tagjai, alig külön-
böznek a hagyományos, konzervatív társadal-
makban fennálló különbségektől, ami azt je-
lenti, hogy a férfiak továbbra is vezetői szere-
peket uralják a nők pedig csak az alárendelt 
szerepeket tölthetik be. 

3.)  A nőket általában nem erőltetik vagy kénysze-
rítik erre a tevékenységre, hanem szabadon ön-
ként vállalkoznak. 

4.)  A trauma az egyik leggyakoribb motiváció. A 
disszociáció valószínűleg pszichológiai véde-
lem, amely mindkét nem számára megkönnyíti 
a cselekmény végrehajtását.

5.)  Mind a férfi, mind a női bombázók pszicholó-
giailag nem rendellenesek, illetve nincsenek 
patológiás tüneteik, de konfliktus zónákon be-
lül sokszor pszichológiailag traumatikus álla-
potban vannak.

6.)   Cselekedeteik és motivációik mögött előfordul-
hat depresszió.

7.)  Tevékenységeiket a közösség nevében fejtik ki, 
és arra törekednek, hogy az „ellenség” másnak 
érezze magát, vagyis hogy nem olyanok, mint 
„ők” (merénylők).

8.)  Az ideológia és a társadalmi támogatás fontos 
elemei a menekülésnek, bár a társadalmi támo-

2 0  Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata, Antall József 
Tudásközpont, Budapest, 2016. 126. o.
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gatás nem feltétlenül szükséges összetevő 
(példa a csecsenföld).

9.)  A nők ösztönző szerepet töltenek be. 
10.)   A nők szerep vállalása sokkal hatékonyabb le-

het, mert kevésbé kiszámítható egy női bom-
bázó alkalmazása.21

V.  Az öngyilkos merénylők 
csoportosítása

Különbséget lehet tenni a magányos elkövetők cso-
portjai között is. Az első csoport angol kifejezéssel a 
„Loner”: ebben az összefüggésben az a személy, aki 
terrorista cselekményt tervez vagy megkísérel végre-
hajtani a szélsőséges iszlamista ideológiával összefüg-
gésben. Ugyanakkor, bár felhasználhatja az iszlamista 
ideológiát, hogy magyarázatot adjon cselekedeteik-
nek, úgy tűnik, hogy nincs valódi kapcsolatuk vagy 
érintkezésük a szélsőségesekkel. Nincs bizonyíték 
semmiféle külső irányításra és ellenőrzésre. Sok szem-
pontból nehéz lehet ezeket az egyéneket megfelelő 
módon bevonni az ideológiával vezérelt iszlamista 
szélsőségekbe, mivel szinte lehetetlen pontosan meg-
bizonyosodni arról, hogy az ideológiának milyen szint-
jén állnak. 

A második csoportot a „Lone wolf” elnevezésű cso-
port alkotja. A magányos farkasok ebben az összefüg-
gésben olyan személyek, akik, bár úgy tűnik, hogy 
egyedül és bármiféle külső beavatkozás nélkül hajtják 
végre cselekedeteiket, valójában bizonyos szintű kap-
csolatot mutatnak az operatív szélsőségesekkel. Noha 
a „Loner” csoporthoz hasonlítanak abban, hogy egye-
dül cselekszenek, amikor a valós világban működnek 
(ellentétben az online világgal), azonban eltér abban, 
hogy valamilyen szintű kapcsolatot fenntartanak a 
terroristaszervezet tagjaival, és valószínűleg még 
érint keznek is ezekkel az egyénekkel az interneten, 
amelynek során parancs hatására működnek. Nem vi-
lágos azonban az, hogy az egyének egy meghatározott 
szélsőséges hálózaton belül működnek-e vagy sem, 
vagy hogy korábban már külföldi táborokban kaptak-e 
kiképzést vagy sem. Megállapítható, hogy ezek a sze-
mélyek vigasztalást keresnek a szélsőséges ideológiá-
ban – amely egy olyan ideológia, amelyet nagyrészt 
önmaguk sajátítanak el, de úgy tűnik, hogy a szélső-
ségesekkel való online kapcsolatok révén is ezt meg-
erősítik. 

A harmadik csoportot a „ Lone Wolf pack” képezi. 
Ennél a csoportnál van némi hasonlóság a Lone wolf 
kategóriával,, azzal a különbséggel, hogy nem egyet-
len ideologikusan motivált személy van jelen, hanem 
egy olyan csoport, amely ön radikalizálódik a szélső-
séges ideológia mentén. 

A negyedik kategóriába a „Lone attackers” kerültek. 
Olyan egyének, akik egyedül működnek, de egyér-

21  Anne sPeckhard, PhD.: Studies in Conflict and Terrorism , Accepted 
for Publication Feb 29, published Volume 31:1-29, 2008. Prepublication  
Version of – The Emergence of Female Suicide Terrorists, 8. o.

telmű vezetési és irányítási kapcsolatokat mutatnak 
az ISIS vagy korábban az al-Kaida központi csoportjai-
val. A „Lone Wolf” vagy a „Lone Wolf Packs” csoport-
tól eltérően ezek az emberek aktív szélsőségesekkel 
lépnek kapcsolatba, nem pedig laza online kapcsola-
tokat tartanak fent. Az egyének aktívan részt vesznek 
olyan hálózatokban, amelyek robbanóeszközöket vagy 
fegyvereket biztosítanak számukra, amelyek lehetővé 
teszik, hogy terrorista támadást hajtsanak végre.22

 Az öngyilkos merénylők igen is tudnak különbsé-
get tenni jó és rossz között, viszont ha az igaz ügy ér-
dekében valósítanak meg valamit, legyen az akár rossz 
cselekmény, tettük indokolt. Yoram Schweitzer meg-
látása szerint nem ártatlan a vallás, de nem egyedüli 
oka a terrorcselekmények hátterének, több összetevős 
a rendszer, ahol a társadalmi, politikai, ideológiai 
okoknak is össze kell kapcsolódnia. A félelmetes lo-
gika erejével vagy irracionális érvekkel bármit meg 
tudunk saját magunk magyarázni. 23 Egyes meghatá-
rozások szerint az öngyilkos merénylővé válás nem 
más, mint egy szocializációs folyamat eredménye, ami 
3 fő elemre épül: az egyik, hogy olyan szerveződések-
kel áll fenn kapcsolattartás, amelyeknek a célja öngyil-
kos merényletek végrehajtása, továbbá olyan közösség 
támogatása, ahol az elkövetőket hősként dicsőítik, és 
mindemelett a cselekményt az ellenállás nemes for-
májaként értékelik. 

VI. Női öngyilkos merénylők a világban

Az öngyilkos merénylők a terroristák csoportosításán 
belül egy speciális csoportot alkotnak, akik racionális 
egyének, akiknél az öngyilkosság elkövetése észszerű 
indokokon alapul. Női és férfi öngyilkos merényletek 
hátterében jelentős különbséget találunk. Ezért szük-
séges a nemek szerinti elhatárolás a terrorakciók ezen 
típusánál is. A Szíriai Szocialista Nacionalista Párt el-
nevezésű csoportosuláshoz tartozó 16 éves Khjadali 
Szana 1985. április 9-én felrobbantotta magát, megölve 
két izraeli katonát.24 Cselekménye új fejezetet nyitott 
nemcsak a terrorizmus, hanem az öngyilkos merény-
letek történetében is, hiszen ő volt az első női terro-
rista, aki ilyen cselekményt végrehajtott. Az 1990-es 
években a férfiak követtek el döntő többségben ön-
gyilkos merényleteket, de a Tamil Tigrisek illetve a 
Kurd Munkáspárt kötelékében számos női terrorista 
is jelen volt. A 2000-es évektől azonban, nemcsak a 
női öngyilkosmerénylők száma növekedett meg, ha-
nem a nők szerepvállalása is sokkal aktívabbnak te-
kinthető. A női akciók különböző terrorszervezetek-

2 2  Raffaello PanTucci: A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis 
of Lone Islamist Terrorists, The International Centre for the study of 
radicalisation and political violence, 2011. 

2 3  cardoso: Inside the mind of a suicide bomber In: Dying to kill: The 
mind of the terrorist https://www.dana.org/article/dying-to-kill/ (2020. 01. 27.)

2 4  Clara Beyler: Chronology of Suicide Bombings Carried out by Women. 
International Institute for Counter-Terrorism, 12-02-2003. http://www.ict.
org.il/Articles/tabid/66/Articslid/645/Default.aspx idézi: kaTona Magda –
réPási Krisztián: „Élő bombák” – a 21.századi aszimmetrikus hadviselés fegy-
verei, In: Felderítő Szemle, VIII. évf. 4. szám, 2009, 40. o.
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hez, illetve megvalósulásuk szerint különböző földré-
szekhez csoportosíthatok, a következőkben a hason-
lóságok és eltérések elemzésére törekszem. 

Izrael 

A palesztin szervezetekre, már egészen az 1990-es 
évektől jellemző volt az öngyilkosmerénylet, de elkö-
vetői kizárólag a férfiak privilégiumaként hatott. Az 
első palesztin származású női akciót Vafa Idrisz az al-
Aksza Mártírjainak Brigádja tagjaként hajtotta végre. 
2002-ben robbantotta fel hátizsákjába rejtett bombá-
ját Jeruzsálemben. Cselekményét a terrorszervezetek 
példaértékűnek tartották és dicshimnuszokban fejtet-
ték ki magasztalásukat. A Fatah Forradalmi Tanácsá-
nak egy női tagja kifejtette, hogy „Vafa mártíromsága 
helyreállította a palesztin nő nemzetben betöltött sze-
repének a becsületét”25 A nő tette számos követőre 
talált többnyire közosztályból származó fiatal lányok 
körében. Kezdetben csak szekuláris nacionalista al-
Aksza Mártírjainak Brigádja használta fel a gyengéb-
bik nem rejtette előnyöket, később viszont már a Pa-
lesztin Iszlám Dzsihád és a Hamasz is magára vállalt 
nők által megvalósított öngyilkosmerényleteket. Az 
indokok magukba foglaltak taktikai előnyöket illetve 
egyenlőség kialakítására irányuló törekvéseket is. A 
különbség a két szervezet között csupán annyiban rej-
lik, hogy az iszlám radikálisok mindezt vallási kön-
tösbe bújtatták. Motivációik közé tartozik többek kö-
zött a vallási indíttatás, de mindemelett megtalálható 
a nacionalizmus, a megszálló hatalom elleni gyűlölet 
és egyéni sérelmekkel ötvözött kitörési vágy. A kitö-
rési vágy a nőkkel szemben fennálló hátrányos meg-
különböztetésből fakad, ezzel a cselekményükkel az 
egyenlőség biztosítását kívánják kivívni az elnyomó 
férfiuralommal szemben. A kitörési vágy alatt azon-
ban számos egyéb megbélyegzésnek szeretnének vé-
gett venni, példaként említhető „a meddő Vafa driszt, 
az Ahmed gúnynévvel illetett, férfias külsővel és lesz-
bikus irányultsággal rendelkező Fáiza Amal Dzsuma’at 
vagy az elvált és egy baleset során súlyos égési sérü-
léseket szenvedett Vafa Szamír Ibrahim Al-Baszt, a Ha-
masz első női öngyilkos merénylőjét, Rim Riasit, akit 
azzal vádoltak, hogy egy Hamasz tisztségviselővel foly-
tatott házasságtörő „bűnös viszonyt”.26 Összegezve 
megállapítható, hogy az Izraeli nők öngyilkos merény-
leteinek a hátterét a vallás, a megszállás elleni harc, 

25  Mira TzoreFF: The Palestinian Shahida: National Patriotism, Islamic 
Feminism, or Social Crisis. In: Yoram schweiTzer: Female Suicide Bombers: 
Dying for Equality? Jafee Center for Strategic Studies, Tel Aviv, August 2006, 
p. 22. http://www.gees.org/documents/Document-01398.pdf idézi: kaTona 
Magda-réPási Krisztián: „Élő bombák”- a 21.századi aszimmetrikus hadvi-
selés fegyverei, In: Felderítő Szemle, VIII. évf. 4. szám, 2009, 40.o.

2 6   Marina eleF Ther i a dou: Women and Mi l itant Islamism: The 
Misunderstanding Behind the „Woman and the Gun”. Middle East Bulletin, 
March 2008, p. 10. http://www.idis.gr/GR/Ekdoseis/newsletters/
MiddleEastBulletin10.pdf idézi: kaTona Magda-réPási Krisztián: „Élő bom-
bák”- a 21.századi aszimmetrikus hadviselés fegyverei, In: Felderítő Szemle, 
VIII. évf. 4. szám, 2009, 41.o.

az emancipáció, valamint a megfelelési törekvés kész-
tette. 27

Csecsenföld

A Csecsenföldön élő nők és férfiak motivációs moz-
gató rugói azonosnak mondhatók, mind a kettő nem-
nél ez nem más, mint az orosz biztonsági erők okozta 
trauma megbosszulása, ami sokszor kiegészül a szél-
sőséges iszlám értelmezéssel. Azonban a vallási háttér 
csak egy eszköz, amivel feltud készülni a kitűzött fel-
adat elvégzésére. A csecsen merénylők között a női 
öngyilkos merénylők kiugróan magas száma jellemző, 
ennek oka is megtalálható. A megerőszakolások, lelki 
és testi kínzások jelei nem tűnnek el nyomtalanul, 
mind ehhez társul az is, hogy az a nő, akit ilyenfajta 
erőszak ér, azt a társadalom kirekeszti és a becsületük 
helyreállítására szintén csak az öngyilkos akció tekint-
hető megoldásnak. Az elkövető nők között sokkal cse-
kélyebb számban, de jelen vannak azok is, akik azért 
kerülnek a terrorcselekmények közelébe, mert a fér-
fiak erre kényszerítik őket, jellemzően különböző ká-
bító hatású szerekkel. 28

„A fekete özvegyek”

Richard Pipes, harvardi professzor szerint: „A cse-
csenek orosz szempontból mindig zavaró elemek vol-
tak. Kirekesztették őket és észak-kaukázusi áldoza-
tokká váltak, akik szegénységben élnek, bárányokat 
gondoznak, és arra várnak, amikor bosszút állhatnak 
és visszatérhetnek elveszett földjükhöz.” Talán éppen 
ez a magyarázata a Dubrovka színházban történt ese-
ményeknek. Az előadás Georgij Vasiljev darabja: A két 
kapitány volt, amelyre telt ház gyűlt össze. Több mint 
850 ember volt jelen a darabon. A színdarab harci je-
lenetek ábrázolt, amikor egy fegyveres a kezében egy 
AK–47 fegyverrel megjelent a színpadon és közölte a 
nézőkkel, hogy ő fogságba ejtette a színészeket. A né-
zők először azt gondolták, hogy ez még a színdarab 
része, de miután a nézők közül is megjelentek a fegy-
veres nők és férfiak, akik közül többen derékra szerelt 
robbanó öveket viseltek, eluralkodott a káosz. Meg-
kérték a nézőközönséget, hogy értesítsék családjaikat 
és a média dolgozóit, hogy fogságba kerültek, 2002. 
október 23-án Moszkvában este 9 óra 5 perckor. A női 
terroristákon 3 és 5 kg-os robbanómellények voltak, 
amik meg voltak töltve házi készítésű robbanószerrel 
valamint szögekkel, csavarokkal, golyós csapágyakkal. 
A terroristák vezetője, Movsar Barayev a következőket 
nyilatkozta: 2000 km-t utaztunk, míg elértünk Moszk-
váig, és itt nem lesz visszaút. Mi meghalni jöttünk, jel-
mondatunk: a szabadság és a paradicsom. Moszkvába 
érkezésünkkel megkaptuk a szabadságot most pedig 

27  kaTona Magda–réPási Krisztián: „Élő bombák”- a 21.századi aszim-
metrikus hadviselés fegyverei, In: Felderítő Szemle, VIII. évf. 4. szám, 2009, 
41. o.

2 8  kaTona–réPási: i.m. 2009, 42. o.
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a paradicsomot szeretnénk. Nem azért jöttünk ide, 
hogy harcoljunk, azért jöttünk, hogy Vlagyimir Putyin 
hivatalosan is bejelentse, hogy vége van a háborúnak 
Csecsenföldön, és hogy kivonulnak az orosz erők a 
földjeinkről. Ha nem teszi meg ezt a lépést az ország, 
akkor a jelenlévőket egyenként meg fogjuk ölni. Az 
orosz biztonsági erők egy speciális gázt juttattak be a 
légkondicionáló rendszeren keresztül, ami a színházi 
jelenlévőket elkábította. A női terroristákat, akik a 
mellényeket viselték, őket lelőtték, mivel a detonáto-
rok a kezükben bármikor aktiválódhattak volna. Ké-
sőbb egy orosz toxikológus elmondta, hogy a gáz 
carfentanylt tartalmazott, amit állatorvosok használ-
nak elefántok és bölények elkábításához. Az adatok 
szerint 41 terrorista és 129 túsz vesztette életét a tá-
madás során. 

A merénylet előtti napon a fekete özvegyek egy vi-
deóban rögzítették szándékaikat. Elmondták, hogy 
készek meghalni azért, hogy több 100 hitetlen is meg-
haljon. A nők továbbá beszámoltak arról is, hogy az 
orosz erők teljesen lerombolták a városaikat, többek 
között az áramellátást, vízszolgáltatást és a gázvezeté-
keket is, így lehetetlenné tették a hétköznapi szükség-
leteik biztosítását. 

A túlélők elmondták, hogy a női terroristák a fogva 
tartás során nagyon udvarisan és együttérző módon 
bántak a túszokkal, valószínű Stockholm Szindrómá-
ban szenvedtek. A férfiak nem viseltek robbanómel-
lényt, csak a nők. Ebből is látszik, hogy a nők nagyon 
eltökélt módon bosszút szerettek volna állni elvesztett 
szeretteikért. 29

Tamil Tigrisek

A szervezet közel 22 éves (1987–2009) aktív szerep 
vállalása során több mint 200 öngyilkos merényletet 
hajtott végre. Ezek az akciók így normává alakultak a 
nagyarányú elkövetések miatt. A női akciók háttérbe 
szorultak, akkor bírtak előtérbe kerülni, amikor a cél-
pont nehezen megközelíthető személy volt (vezető: 
politikai vagy katonai területen).30 A szervezet vezetői 
hangsúlyozni próbálták, hogy egyenlőnek tekintik a 
nőket és a csoport férfi tagjait, ezt azzal próbálták ki-
fejezésre juttatni, hogy a nők is ugyan azt a szigorú, 
kemény fizikai és szellemi kiképzést kapták, mint a 
férfi társaik. Az egyenruha tekintetében sem volt kü-
lönbség a nemek között, valamint a cselekmény utáni 
megbecsülés is egyforma volt. 

Kurd Munkáspárt (PKK) 

A motivációk jellemzése kapcsán a női tagokról az 
mondható el, hogy cselekményük – hasonlóan a pa-
lesztinokhoz –, az önmegvalósításra épült. A férfiural-

29  Mia BlooM: Bombshell, Women and Terrorism, University of Pennsyl-
vania Press, Philadelphia, 2011.23.o.

3 0 Béres János: Nők és az öngyilkos-terrorizmus. Felderítő Szemle, 2007. 
szeptember. 21. o. http://www.kfh.publikaciok/2007-3.pdf idézi: Katona–
Répási: i.m. 2009, 43. o.

mon alapuló törökországi kurd társadalomban egye-
dül a Kurd Munkáspárt szervezete volt az a csoport, 
ami lehetőséget biztosított a nőknek a választás szem-
pontjából. Ez alapján vagy választják a tradicionális 
feleség szerepet vagy pedig a terrorizmus mezejére 
lépnek. A fegyveres harcban a nők teljesen egyen-
rangú félként voltak kezelve a férfi társaik mellett, így 
megszűnt a női-férfi alárendelt viszony. A nőkkel, ha-
sonlóan a Tamil Tigrisekhez, itt sem kivételeztek a ki-
képzések során, ez viszont szoros egységet kovácsolt 
a tagokból, ami pótolni tudta a nőknek azt a családi 
köteléket, amit a terrorszervezet miatt elhagytak. 

Irak

Az Irakban megvalósított női merényletek mögött hú-
zódnak meg a legszerteágazóbb motivációs okok. Ta-
lálunk olyat, aki egyes feltételezések szerint nem is 
tudott arról, hogy táskájába pokolgépet rejtettek és 
később azt távvezérléssel hoztak működésbe. Szere-
pelnek olyan nők is, akik, cselekményük okaként fér-
jük vagy férfi családtagjuk elvesztését emelik ki, és 
ennek megbosszulásaként hajtottak végre az akciót. 
A nők többsége húszas éveiben jártak és iskolázott 
volt. Irakhoz köthető a „hívők anyjának” elkeresztelt 
Szamira Dzsászim tevékenysége is. Ő ugyanis az 
Anszar al-Szunna lázadó csoport női öngyilkos  me-
rény  lők toborzójaként vált híressé. Módszere az volt, 
hogy kiválasztotta, hogy mely nőket fogjanak el ké-
sőbb a milicisták és aztán őket megerőszakolták. 
Dzsászim ekkor lépett újra kapcsolatba a lányokkal, 
meggyőzve őket, hogy becsületükön esett csorbát ál-
lítsák helyre öngyilkos merénylettel. A toborzó nő 
minden szükséges feltételt megteremtett ahhoz, hogy 
a merénylet sikeres lehessen. Beszerezte a robbanó-
anyagokat, felkészítette a lányokat ezek használata, 
végül pedig a célponthoz is elkísérte őket. Általános 
profil itt sem adható a női merénylőkről, de vannak 
bizonyos jellemzők, amik nagy számban előfordulnak. 
Az életkor szempontjából leginkább a 17 és a 27 év 
közötti lányok voltak aktívak. Iskolai végzettségükről 
elmondható, hogy legalább középfokú végzettséggel 
rendelkeztek valamint középosztálybeli családból 
származtak.31

Az elemzési szempontok alapján a következő pont 
az öngyilkos merényletek célja. Megállapítható, hogy 
a legtöbb öngyilkos merényletet megvalósító szerve-
zet célja kettős, egyrészről rendelkezik egy deklarált-
tal, illetve egy burkolttal. Az ISIS esetében a nyílt cél-
kitűzés nem más, mint egy iszlám dogmák szerint 
működő, iszlám ellenségektől megtisztított „Kalifátus” 
létrehozása. A fedett irányvonalra pedig az elkövetés 
helyszíneiből, a célpontokból világossá válik, hogy 
nem más, mint a fejlődés akadályozása, késleltetése, 
hiszen támadja a modernizációt megtestesítő intéz-
ményeket is. A célpontokat tekintve elválasztunk egy-

31  kaTona–réPási: i.m. 2009, 46. o.
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mástól „kemény” vagyis fegyveresen védett célponto-
kat és fegyveres erők által nem védett „puha” célpon-
tokat. A „kemény” célpontokon keresztül az öngyilkos 
merénylő közvetlenül tudja támadni az államot vagy 
az ENSZ-katonákat, tisztviselőket. Míg a „puha célpon-
tok” elleni merényleteknél ez közvetve valósul meg. 
Egy utcán, koncerten, étteremben megvalósított tá-
madásnál az emberekben a közbiztonságba és ezáltal 
a kormányba vetett bizalmát próbálja meg aláásni. Tá-
madják a modernizációt az iskolázottságot, ugyanis 
tudják, hogy egy szélesebb látókörű társadalom ke-
vésbé lesz manipulálható és ezáltal nem lesz szimpa-
tizáns az elmaradott iszlám tanokkal, ez pedig nem 
máshoz vezetne, mint hogy a terrorszervezet műkö-
dését, fennmaradását tenné kétségessé. Az üzenete a 
mártír támadásnak azonban nem más, mint, hogy aki 
a terroristák útjába áll, az sehol sem érezheti magát 
biztonságban. Illetve magában hordozza a tisztelet ki-
vívásának az eszközét is mint, hogy „mi erre is képe-
sek vagyunk” 32

Volt már és minden bizonnyal lesznek soft-target 
terrortámadások:

2004. Madrid: március 11-én összehangolt robbaná-
sok 191 embert öltek meg és 1800-an megsérültek.

2015: Párizs: különböző helyszíneken öngyilkos-
merénylők pusztítottak

2016. Nizza: egy terrorista egy hatalmas teherautót 
vezetett a tömegbe, és július 26-án megölt 86 embert 
a város tengerparti üdülőhelyén.

2016: Berlin: egy teherautó egy karácsonyi vásáron 
vett részt Németország fővárosában, legalább 12 gyil-
kossággal.

2017. Barcelona: augusztus 17-én a Van Ramblas 
Boulevard turistáit és lakóit fosztogatta. 13 halott és 
tucat sebesült volt.

2018. Strasbourg: egy fegyveres megölt öt embert, 
és tucatnyi sebesült meg a város karácsonyi vásáron 
december 11.

Összegzés Összegzés 

Az öngyilkos merényletet számos szempont alapján 
igyekeztem bemutatni, részletezni, elemezni, mindezek  
ellenére elmondható, hogy az öngyilkosmerénylővé 
válás nem más, mint egy szocializációs folyamat ered-
ménye, ahol a megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt 
fektetni, mind hazai, mind nemzetközi szinteken. 
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I. I. 
BevezetésBevezetés

Az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb emberi 
jogi jogsértés, valamint egyben a szervezett bűnözés 
egyik legjövedelmezőbb ága is, mely a bűnöző vállal-
kozások széles körét vonzza, a kis helyi csoportoktól 
kezdve egészen a nemzetközi hálózatokig.1

A háború és a konfliktusok megteremtik az ember-
kereskedelem virágzását, hiszen az erőszak elől me-
nekülni kívánó személyek az emberkereskedőkhöz 
fordulhatnak a biztonságos menedék megtalálásának 
reményében, de általában kizsákmányoló helyzetben 
találják magukat.2

Az illegális tevékenységek más formáihoz hason-
lóan az emberkereskedelem egyre vonzóbbá válik a 
nem állami fegyveres csoportoknak, nevezetesen a 
terroristaszervezeteknek. Az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos erőszakos cselekedetek központi szerepet 
játszanak többek között az Iszlám Állam, a Boko Haram 
és az Al-Shabaab működése kapcsán is.3

A nemzetközi határok egyre inkább kihívást jelen-
tenek a terroristák számára, és arra ösztönzik őket, 
hogy szorosabb kapcsolatot teremtsenek a szervezett 
bűnözéssel; nevezetesen az emberkereskedelemmel 
és az embercsempészettel.4 

Az emberkereskedelem egy igencsak jól jövedel-

* Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 
1  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 

terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

2  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

3  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

4  Hayder Mili – Jacob Townsend: Human Smuggling and Trafficking 2008. 
https://ctc.usma.edu/human-smuggling-and-trafficking-an-international-
terrorist-security-risk/ 2020.03.06.

mező üzletág, melyet az a 
tény is bizonyít, hogy azok 
az emberkereskedők, akik 
2015 nyarán minden héten 
emberek tízezreit tették 
partra Európában, mintegy 
100 millió dollárt vágtak 
zsebre havonta. Az ember-
kereskedelem kapcsán a ke-
reslet sokszorosan felül-
múlja a kínálatot, az Euró-
pába való eljutás ára pedig 
egyre magasabbra kúszik.5 

Hazánk és az Európai 
Unió egyre komolyabb biz-
tonságpolitikai kihívásként 
szembesül az illegális mig-
ráció6 jelenségével, tekin-
tettel arra, hogy az elmúlt 

évben rekordszámú illegális migráns érkezett Euró-
pába, és számos esetben határainkhoz. Valós veszélye 
az ellenőrizhetetlenség, továbbá az ehhez kapcsolódó 
és abból hasznot húzó cselekmények (pl.: az ember-
csempészet, emberkereskedelem, szervezett bűnözés 
stb.), a következménye pedig a beilleszkedési zavaro-
kon át a bűnözés növekedése, végső soron a terroriz-
mus megjelenése, terjedése.7

II.  II.  
A terrorizmus  A terrorizmus  
és az emberkereskedelem és az emberkereskedelem 
közötti összefüggések közötti összefüggések 
általánosságbanáltalánosságban

„A terrorizmus eltérő eszmerendszerekből merítő, sa-
játos logikának engedelmeskedő, változatos formákat 
öltő módszeres erőszak-alkalmazás, vagy ezzel való fe-
nyegetés, melynek célja politikai törekvések elérése 
azáltal, hogy az áldozatban, a nézőközönségben, az ál-
lamban, a társadalomban megalkuvó magatartás ala-
kuljon ki. A meghirdetett cél általában politikai, ideo-
lógiai, vallási, etnikai tartalmú radikális változás kikény-
szerítése, a cél elérésére alkalmazott cselekménysor. 
Az eszköz viszont jogi lényegét tekintve köztörvényes, 
erőszakos bűncselekmény” – írja Korinek László.8

Az emberkereskedelem nem egy új jelenség, ennek 
felhasználása azonban egyre nagyobb teret kap a há-

5  Loretta naPoleoni: Emberkereskedők – Hogyan tették a dzsihádisták 
és az Iszlám Állam milliárdos üzletté az emberrablást és az embercsempésze-
tet. Budapest, HVG Könyvek kiadó, 2017. 320. o.

6  Lásd: Kőhalmi László: A migráció és kriminalitás néhány összefüggése. 
= Jura, 2016. (22. évf.) 1. sz., 94–99. o.

7  POLICE-Bűnmegelőzés: Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadás-sorozat 
indul https://bunmegelozes.eu/2016/10/04/bunmegelozesi-szabadegyetem-
eloadassorozat-indul/ 2020.03.25.

8  Gönczöl Katalin – kerezsi Klára – korinek László – lévay Miklós: 
Kriminológia, Szakkriminológia. Budapest, Complex Kiadó, 2006. 708. o.
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borúk és a konfliktusok idején.9 A nemzetközi határok 
kihívásai pedig tovább ösztönzik a terroristákat ab-
ban, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsenek a szer-
vezett bűnözéssel, mint például az embercsempészet-
tel és az emberkereskedelemmel.10 Mind az emberke-
reskedelem, mind a terrorizmus kapcsán egyre na-
gyobb teret kap az internethasználat.11 Az emberke-
reskedelem növekedését eredményezheti többek kö-
zött politikai instabilitás, militarizmus, polgári felke-
lés, belső fegyveres konfliktus és – akár a klímaválto-
zással összefüggő – természeti katasztrófa is.12

Elismerve, hogy a terroristák és más nem állami 
fegyveres csoportok az emberkereskedelmet háborús 
fegyverként használják, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
az utóbbi években elnöki nyilatkozatot és két állásfog-
lalást fogadott el erről a jelenségről.13 

Annak ellenére, hogy egyes terroristaszervezetek 
jelentős katonai és területi veszteségeket tapasztaltak, 
továbbra is folytatódott a nők és lányok elleni szexu-
ális zaklatás és rabszolgaság, valamint a férfiak és fiúk 
erőszakos toborzása és kiképzése.14

Számos tanulmány mutatott ki egyértelmű kapcso-
latot az emberkereskedelem és a terrorizmus között, 
ennek ellenére a két jelenséget továbbra is külön ke-
zelik.15

A 2001. szeptemberi terrortámadás óta az ember-
rablások száma robbanásszerűen nő, és ezzel együtt 
az emberrablók által követelt váltságdíj összege is. 
2004-ben egy Irakban fogva tartott túsz kiszabadulá-
sáért még elég volt 2 millió dollár, ma már azonban 
meghaladhatja a 10 milliót is. Az olasz válságstáb egyik 
tagja azzal tréfálkozott, hogy két fiatal olasz nő – aki-
ket 2014-ben Szíriában raboltak el, majd eladtak az Al-
Nuszra Frontnak – kiszabadítása Olaszországnak 13 
millió euróba került, ami a nyugat-ázsiai ország GDP-
jének majdnem 1 százalékpontja.16

Az ENSZ egyik tagállam sem mentes az emberkeres-

9  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

10  Hayder Mili – Jacob Townsend: Human Smuggling and Trafficking 
2008. https://ctc.usma.edu/human-smuggl ing-and-traff ick ing-an-
international-terrorist-security-risk/ 2020.03.06.

11  Lásd: naGy Melánia: Radikalizáció az online felületen. = Jog és Állam 
22. szám XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2018. 
273–284. o., naGy Zoltán András: A virtuális világból a valóságba. = Tanul-
mányok „Biztonsági Kockázatok – Rendészeti Válaszok” című tudományos 
konferenciáról (XV. kötet), 2014. 135–140. o., serBakov Márton Tibor A ter-
roristák internethasználata. = Büntetőjogi Szemle 2018/2. 85–93. o., TóTh 
Dávid: A terrorizmus típusai és a kiberterrorizmus. = Rab Virág (szerk.) XII. 
Országos Grastyán Konferencia előadásai. Pécs: PTE Grastyán Endre Szak-
kollégium, 2014. 286–296. o.

12  szuhai Ilona: Migráció és emberkereskedelem válság idején – A szíriai 
konfliktus és a kiszolgáltatottság kapcsolatának dinamikája. = Magyar Ren-
dészet 2017/3. 78–79. o. 

13  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

14  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

15  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

16  Loretta Napoleoni: Emberkereskedők – Hogyan tették a dzsihádisták 

kedelemtől, valamint a terrorizmustól. A leginkább 
érintett államok azonban továbbra sem képesek meg-
érteni a két jelenséggel szembeni kiszolgáltatottságu-
kat és a közöttük fennálló lehetséges összefüggéseket. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerint szükség van to-
vábbi kutatások elvégzésére és új bizonyítékok feltá-
rására.17

A fegyveres és erőszakos szélsőséges csoportok az 
emberkereskedelmet a háború közvetlen taktikája-
ként, haszonszerzésre és stratégiai céljaik előmozdí-
tására használják fel.18

Közép-Afrikában lázadó csoportok a fogvatartotta-
kat használták fel katonai és védelmi műveletek 
kibővítésére. Az áldozatok kénytelenek voltak katonai, 
hírvivői, konyhai, teherhordó és kémfeladatokat el-
látni. Más terroristaszervezetek – köztük az Iszlám 
Állam és a Boko Haram – részt vesz a szexuális célú 
emberkereskedelemben, rabszolga nőket használnak 
fel a férfi harcosok beszervezésére, valamint jelentős 
bevételt generálnak belőlük. Csak 2014-ben az Iszlám 
Állammal kapcsolatos váltságdíjak összege 35–45 mil-
lió dollár volt. Összefoglalva az ilyen csoportok az em-
berkereskedelmet használják fel a hatalmuk és a lehe-
tőségeik bővítésére.19

A terrorizmushoz szükséges anyagi javak megterem-
tésének módjai három nagy csoportot képeznek:20

1. Bűncselekmények elkövetése: embercsempészet, 
emberrablás, emberkereskedelem, kábítószer-keres-
kedelem, pénzmosás, prostituáltak futtatása21

2. Adományok: értékpapír, készpénz, számlapénz, 
drágakövek, nemesfémek, vagy egyéb értékkel ren-
delkező forgalomképes vagyontárgyak ingyenes, el-
lenszolgáltatás nélküli átadása terroristák, vagy ter-
rorszervezetek részére22 

3. Legális gazdasági tevékenységek: a terrorizmus 
finanszírozásában egyre nagyobb szerepet töltenek 
be a legális gazdasági tevékenységek, hiszen mind a 
magánszemélyek, mind pedig a legális vállalkozások 
szabadon rendelkeznek a vagyonukkal.23 

Dolan szerint az emberkereskedelem nem csupán 
az egyik első pénzügyi lépés a transznacionális bűn-

és az Iszlám Állam milliárdos üzletté az emberrablást és az embercsempésze-
tet. Budapest, HVG Könyvek kiadó, 2017. 320. o.

17  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

18  Jamille BiGio: ARGUMENT: Human Trafficking Helps Terrorists Earn 
Money and Strategic Advantage 2020. https://foreignpolicy.com/2020/01/31/
human-trafficking-helps-terrorists-earn-money-and-strategic-advantage/ 
2020.03.06.

19  Jamille BiGio: ARGUMENT: Human Trafficking Helps Terrorists Earn 
Money and Strategic Advantage.2020. https://foreignpolicy.com/2020/01/31/
human-trafficking-helps-terrorists-earn-money-and-strategic-advantage/ 
2020.03.06.

2 0  kancsal Kitti: Terrorizmus egykor és ma – avagy a büntetőjog eszközei 
a terrorizmus elleni harcban, Büntetőjogi Szemle, 2012/3. szám 19–28. o.

21  Gönczöl Katalin – kerezsi Klára – korinek László – lévay Miklós: 
Kriminológia, Szakkriminológia. Budapest, Complex Kiadó, 2006. 708. o.

2 2   Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés? A pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és 
kötelezettségek. Pécs, Penta Unió, 2009. 112. o.

2 3  Gál István László: A terrorizmus finanszírozása. Pécs, PTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézete. 2010. 5. o. 23–26. o.
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cselekmények kapcsán, hanem egyben azok alapja is, 
hiszen sokkal jövedelmezőbb, mint a kábítószer vagy 
a fegyverkereskedelem.24

Feltehetően az al-Kaida és további terroristacsopor-
tok esetében az emberkereskedelem a hagyományos 
forrásokat váltja fel, például a gazdag adományozók 
hozzájárulásait, melyek az Egyesült Államok kormá-
nyának erőfeszítései miatt csökkentek 2011. szeptem-
ber 9. után. A bűnüldöző szervek egyetértenek abban, 
hogy az egyik legjobb stratégia az al-Kaida elleni küz-
delem kapcsán az, hogy elvágják a készpénzforrásukat 
és éheztetik őket. Ez a stratégia ma magában foglalja 
az emberkereskedelem leküzdését is.25

Delphine Schantz a terrorizmus és az emberkeres-
kedelem vizsgálatának fontosságát az alábbi indokok-
kal támasztja alá;

–  Számos ENSZ biztonsági tanácsi határozat hang-
súlyozza, hogy a terroristacsoportok részesülnek 
a szervezett bűnözéssel kapcsolatos tevékenysé-
gekből, ideértve az emberkereskedelmet is.

–  Az emberkereskedelem a szervezett bűnözés 
egyik legjövedelmezőbb tevékenysége, melynek 
éves nyeresége körülbelül 150 milliárd dollár.

–  Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem és 
terrorizmus közti összefüggést nehéz bizonyítani, 
az emberkereskedelem bevételi forrást jelenthet 
a terroristák számára.

–  A Főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a terrorizmus 
egyre inkább kapcsolódik a nemzetközi szervezett 
bűnözéshez, valamint az ember-, drog-, fegyver-
csem pészethez és korrupcióhoz. 

–  Vannak olyan esetek, amelyek bizonyítják, hogy a 
kapcsolat nem csupán elméleti, hanem gyakorlati 
is.26

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékeny-
ségek stratégiai felhasználása;

–  A terrorizmus terjesztése és az ideológia támoga-
tása;

–  A lakosság megfélemlítése és a közösségek elleni 
támadások;

–  A szexuális erőszak és a rabszolgaság intézménye-
sítése;

– A toborzás ösztönözése, támogatása.27

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékeny-
ségek szintén képezhetnek lehetséges bevételi forrást;

–  Fogvatartottak eladása rabszolgapiacokon, vagy 
online aukciókon keresztül;

24  Elsie Gonzalez: The Nexus between Human Trafficking and Terrorism/
Organized Crime: Combating Human Trafficking By Creating a Cooperative 
Law Enforcement System. 2013. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1227&context=student_scholarship 2020.03.06.

25  Elsie Gonzalez: The Nexus between Human Trafficking and Terrorism/
Organized Crime: Combating Human Trafficking By Creating a Cooperative 
Law Enforcement System. 2013. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1227&context=student_scholarship 2020.03.06.

26  Delphine Schantz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

27  Delphine Schantz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

–  Fogvatartottak tárgyként történő használata szol-
gasági szerepekben,

–  Fogvatartottak felhasználása váltságdíjak kifize-
tések biztosítása végett.28

III. III. 
Az emberkereskedelem Az emberkereskedelem 
stratégiai felhasználása  stratégiai felhasználása  
a terrorizmus kapcsána terrorizmus kapcsán

A terroristák szisztematikusan használják fel az em-
berkereskedelemmel kapcsolatos erőszakos cseleke-
deteket, ami világosan bizonyítja, hogy az ilyen gya-
korlatok rendkívül hatékony eszközök a stratégiai cé-
lok eléréséhez. A katonai és a területi veszteségek nem 
tartották vissza az egyes terroristacsoportokat attól, 
hogy emberrablást, nemi erőszakot, szexuális rabszol-
gaságot, rabszolgaságot és más hasonló cselekménye-
ket alkalmazzanak a népesség alávetése és ideológiá-
juk előmozdítása céljából.29

A terrorszervezetek gyakran elrabolják, és szexrab-
szolga ságba kényszerítik a nőket és gyermekeket, to-
vábbá gyerekkatonákat toboroznak. A konfliktus maga 
teszi lehetővé a növekvő kriminalitást és a kizsákmá-
nyolást.30

1.  A lakosság megfélemlítése  
és a közösségek elleni támadás

A terrorizmus kapcsán az emberkereskedelem áldo-
zatait gyakran használják fel terrorcselekmény elkö-
vetésére. A lakosság megfélemlítésének eszköze lehet 
többek között a szexuális kizsákmányolás céljából el-
követett emberkereskedelem is.

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékeny-
ségek stratégiai felhasználásának körén belül az egyes 
etnikai kisebbségek elleni támadásra példa az Iszlám 
Állam által a Yazidi közösség ellen elkövetett bűncse-
lekmények.31

2.  A szexuális kizsákmányolás  
és rabszolgaság intézményesítése

A szexuális erőszak, a rabszolgaság és az ehhez ha-
sonló gyakorlatok szisztematikus használata a terro-

2 8  Delphine schanTz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

29  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

3 0  szuhai Ilona: Migráció és emberkereskedelem válság idején – A szíriai 
konfliktus és a kiszolgáltatottság kapcsolatának dinamikája, Magyar Rendészet 
2017/3. 75–89. o. 

31  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 
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rizmus terjesztésének, az ideológia előmozdításának, 
a közösségek megsemmisítésének és a lakosság – ne-
vezetesen a nők – alávetésének céljából történő alkal-
mazása különös szerepet játszik többek között az 
Iszlám Állam, a Boko Haram és az Al-Shabaab műkö-
désében. Annak ellenére, hogy megpróbálták legiti-
málni és intézményesíteni ezeket az erőszakos cselek-
ményeket – többek között teológiai vagy ideológiai 
igazolások révén –, egyértelmű, hogy az ilyen gyakor-
latokkal opportunista okokból nem hagytak fel. A rab-
szolgákat elsősorban a következőkre használják;

–  Toborzási eszközként új harcosok beszervezésére 
(például kényszerházasságok útján) vagy közvet-
len katonai műveletekbe történő bevetésére (pl.: 
élő pajzsok, kémek, öngyilkos merénylők),

– Értékesíthető és újraértékesíthető áruk,
– Váltságdíjak ,
– Szolgasági szerepek.32

A terroristacsoportok egyre inkább a szexuális ki-
zsákmányolás vonzerejét alkalmazzák fel a toborzásra, 
bevételszerzésre, valamint a félelem keltésére is.33 

3.  Az emberkereskedelem mint  
a toborzás mozgatórugója

A terroristák és a terroristacsoportok az emberkeres-
kedelmet mind az új terroristák erőszakos toborzásá-
nak eszközeként, mind pedig az olyan személyek ösz-
tönzésére és beszervezésére is felhasználják, akik haj-
landóak életüket áldozni a „cél” érdekében. Elsősorban 
az emberkereskedelem és a terrorcselekmény elköve-
tése céljából megvalósuló toborzás közötti kapcsolat 
azonnali és közvetlen, tehát a terrorcselekmény elkö-
vetője az emberkereskedelem áldozata is egyben: erő-
szakkal toborozták, nevelték és képezték ki. A kapcso-
lat azonban lehet közvetett is. Ebben az esetben az 
emberkereskedelem áldozatait többek között tobor-
zásra is használhatják.34

IV. IV. 
Az emberkereskedelem Az emberkereskedelem 
szerepe a szerepe a 
terrorizmusfinanszírozásbanterrorizmusfinanszírozásban

Az emberkereskedelem nemcsak kulcsfontosságú ele-
mét képezi a kiszolgáltatott népesség alárendelt és 
uralkodó terrorista stratégiának, az ideológia előmoz-

32  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

33  Nikita Malik: Human Trafficking Continues To Be Used By Terrorists: 
The ICC Must Address It . 2019. ht tps://w w w.forbes.com/sites/
nikitamalik/2019/06/20/human-traff icking-continues-to-be-used-by-
terrorists-the-icc-must-address-it/#6b6958a2230b 2020.03.26.

3 4  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

dításának és a toborzás ösztönzésének, hanem egy le-
hetséges haszonszerzési forrást is jelenthet. Az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa 2331 (2016) és 2388 (2017) hatá-
rozata megjegyzi, hogy az emberkereskedelmet töb-
bek között eszközként használják a terrorizmus finan-
szírozásának növelésére, de sok esetben a két jelenség 
közötti összefüggést nehéz azonosítani és bizonyítani. 
Ennek oka lehet a korlátozott információ, a büntető-
eljárások hiánya vagy a közvetlen kapcsolat hiánya.35

A fegyveres, terrorista és transznacionális bűnözői 
szervezetek közvetlenül profitálnak az emberkeres-
kede lem ből. Az áldozatokat elrabolják, vagy jövedel-
mező munkára, biztonságos életre vonatkozó hamis 
ígéretekkel megtévesztetik. Mindez többek között 
megteremti a szexuális rabszolgaság és a kényszer-
prostitúció lehetőségét.36 

Becslések szerint 45,8 millió ember él modern rab-
szolgaságban. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
becslései szerint a kényszermunkából származó glo-
bális nyereség meghaladja az évi 150 milliárd dollárt, 
ami arra utal, hogy a rabszolgaság, a kényszermunka 
és az emberkereskedelem jövedelmezőség szempont-
jából felülmúlja a globális fegyverkereskedelmet. Ma-
napság olyan nem állami fegyveres csoportok, mint 
az Iszlám Állam és a Boko Haram, aktívan támogatják 
a rabszolgaságot mind a saját finanszírozásukban, 
mind a háború eszközeként.37

1.  A szexuális kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem 

Annak ellenére, hogy a kábítószer-kereskedelem 
nagyobb árbevételt generál, a nőkkel való kereskedés 
sokkal jövedelmezőbb, hiszen a kábítószertől eltérően 
a nőt nem kell nevelni, termeszteni, desztillálni, 
csomagolni, a nőket az ügyfél újra és újra „felhasznál-
hatja”.38

Fentiekre tekintettel tehát a nő esetében arányai-
ban kisebb befektetett költségről beszélhetünk, mint 
a kábítószernél. Mindemellett pedig egy folyamatos 
kizsákmányolási helyzetet teremt, mellyel végső soron 
a terrorizmus finanszírozásához szükséges anyagi ja-
vak egy részét fedezi.

2. A kizsákmányolás további formái 

A terroristaszervezetek az emberkereskedelem áldo-
zatait különféle módon használhatják ki, melyek közül 
első ránézésre az áldozatok közvetlen értékesítése tű-
nik a legjövedelmezőbbnek. Az Iszlám Állam tagjai 
rabszolgájukat házi szolgákként is alkalmazzák, és arra 

35  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 30.o.

36  Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, 
2018.

37  United National University: Fighting Human Trafficking in Conflict 
https://unu.edu/fighting-human-trafficking-in-conflict 2020.03.07.

38  Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, 
2018.
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kényszerítik őket, hogy gyermekeikre főzzenek, taka-
rítsanak, mossanak és gondozzák őket. A férfiakat és 
a fiúkat nemcsak erőszakkal toborozzák és nevelik, 
hanem számos esetben kényszermunkának vetik őket 
alá többek között mind a mezőgazdaságban, mind pe-
dig az építési projektek során.39

Fentiekre példa Moszul utcái, ahol az Iszlám Állam 
az emberkereskedelem áldozatait használta fel egy 
alagútrendszer felépítésére.40 

Az Al-Shabaab nőket és lányokat kényszerít arra, 
hogy takarítsanak és főzzenek, valamint hogy a gyer-
mekeket neveljék. Úgy tűnik, hogy a csoport még in-
kább profitál a megtévesztő „toborzási” stratégia szisz-
tematikus használatából, amely hamisan ígér foglal-
koztatási vagy oktatási lehetőségeket. Ezt a gyakorlatot 
két olyan nő beszámolója is megerősíti, akiknek mun-
kavállalási lehetőséget ígértek, de fizetésüket 
közvetlenül az Al-Shabaab tagjai adták.41

Az emberkereskedelem tehát lehetséges finanszí-
rozási forrás a terroristák számára, akik sokféle mó-
don képesek profitálni az áldozataikból, és „újrafel-
használható árukként” használják fel őket. Míg az Isz-
lám Állam rabszolga-kereskedelme némi befektetést 
igényel (ideértve a logisztika és a szállítás kifizetését 
is), valamint jelentős szervezettséget, a visszaélés más 
formái lehetővé teszik az áldozatok közvetlen kizsák-
mányolását további „költségek” nélkül.42

3. A váltságdíj

A váltságdíj a terrorista stratégiák egyik fő eleme, mi-
vel ez egy rendkívül jól jövedelmező finanszírozási 
forrást jelent.43

A váltságdíj által felvetett fenyegetés kapcsán az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa felhívta a tagállamokat, hogy 
akadályozzák meg a terroristákat abban, hogy közvet-
lenül vagy közvetve részesüljenek a váltságdíjakból 
vagy politikai engedményekből, továbbá biztosítsák 
a túszok biztonságos szabadon bocsátását.44

Különösen az Iszlám Állam szemlélteti jól, hogy a 
nők és lányok elrablása gyakran elmossa az emberke-
reskedelem és a váltságdíj-követelés közötti határo-
kat.45 A Pénzügyi Akciócsoport elismeri az emberke-

39  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

4 0  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

41  FATF/APG, Financial flows from Human Trafficking, 2018.
42  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 

terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

43  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

4 4  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

45  United Nations University, Fighting human trafficking in conflict, 10 
Ideas for Action by the United Nations Security Council, 2016.

reskedelem terroristák általi alkalmazását is, mint 
„váltságdíj-fizetési lehetőséget”.46

Előfordulhat, hogy a háború szponzorai maguk is 
aktívan részt vesznek a túszokkal való kereskedelem-
ben, és kifizetik a váltságdíjat annak érdekében, hogy 
ezzel álcázzák a finanszírozás tényét. Feltehetően ez 
történt akkor, amikor Katar 20 millió dolláros váltság-
díjat fizetett a Nuszra Frontnak, hogy szabadon enged-
jenek Fidzsi-szigeteki ENSZ-katonát, akiket a Golán-
fennsíkon ejtettek foglyul.47

4.  A szervek eltávolítása és értékesítése 
mint a terrorizmusfinanszírozás 
formája

Egyrészt a terrorizmus finanszírozása kapcsán jelen-
tős szerepet játszik az emberkereskedelem áldozatai-
nak szerveivel történő kereskedés, másrészt a szervek 
eltávolítása nem kizárólag pénzügyi szerepet tölthet 
be, hanem a terrorszervezet sérült, beteg tagjainak 
gyógyulásában is relevanciával bírhat.

Az Iszlám Állam például nem csupán foglyaik szer-
veivel kereskednek, de áldozataikat sérült katonáik 
vérbankjaként is használják.48

V. V. 
A Terrorizmus Elleni A Terrorizmus Elleni 
IgazgatóságIgazgatóság

A 2331 (2016) ENSZ Biztonsági Tanács határozattal 
összhangban, 2017. március óta, a Terrorizmus Elleni 
Igazgatóság (CTED) ország értékelésébe beépítette az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos elemeket. A fenti 
nyomon követés és ajánlásai révén a CTED célja: érzé-
kennyé tenni a tagállamokat a terrorizmus támogatása 
céljából elkövetett emberkereskedelemmel kapcsolat-
ban, ideértve a pénzügyi támogatást is.49

A 2388 (2017) ENSZ Biztonsági Tanács határozat 
arra ösztönzi a tagállamokat,  hogy fokozzák az em-
berkereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi folyama-
tokkal, valamint a terrorizmus e bűncselekmény általi 
finanszírozásának mértékével és jellegével kapcsola-
tos adatok gyűjtését, elemzését és megosztására irá-
nyuló erőfeszítéseiket, valamint a CTED-nek és a meg-
figyelőcsoportnak az ezekkel kapcsolatos informáci-
ókkal való ellátását.50 

2018 januárjától a CTED tagja az Emberkereskede-

4 6  FATF/APG, Financial flows from Human Trafficking, 2018.
47  Loretta naPoleoni: Az iszlamista főnix. Budapest, HVG Kiadó Zrt. , 

2015. 2016. o.
4 8  Jake BurMan: ISIS ‚doctors’ harvesting healthy prisoners’ ORGANS 

and using them as living bloodbank. 2015. https://www.express.co.uk/news/
world/609158/ISIS-harvest-organs-Doctors-Escape-Abo-Rida-Syria-
Terrorism-Surgeons 2020.03.07.

49  Delphine schanTz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

50  Delphine schanTz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
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lem Elleni Ügynökségek Közötti Együttműködési Cso-
portnak (ICAT).51

VI. VI. 
Kihívások EurázsiábanKihívások Eurázsiában

A terrorizmus és a transznacionális szervezett bűnö-
zés közötti kapcsolatok nagy kihívást jelentenek a 
nemzetközi béke és biztonság szempontjából. Noha 
ezeknek a kapcsolatoknak különböző formái lehetnek, 
számos megnyilvánulásuk nyilvánvaló. A terrorizmus 
finanszírozásának globális hálózatainak megszakítása 
számos ismert terroristaszervezetet arra késztetett, 
hogy illegális eszközökhöz forduljanak műveleteik fi-
nanszírozására, például hamisított tárgyakkal, fegy-
verekkel, természeti erőforrásokkal, kulturális javak-
kal, valamint emberekkel kereskedjenek. Különösen 
a kábítószer-kereskedelem támogatta a felkeléseket és 
a terrorcselekményeket a világ különböző régióiban, 
így az illegális pénzszerzési tevékenységek listájának 
tetejére emelkedett. Ugyanakkor a transznacionális 
bűnözői csoportok egyre inkább erőszakos taktikákat 
folytattak, vagy pénzeszközökkel támogatták terro-
rista társaikat. Számos transznacionális bűnszervezet 
is részt vett az emberkereskedelemben. A növekvő 
verseny és a kockázat a globális kábítószer-kereskede-
lemben arra kényszerítette kereskedőket, hogy diver-
zifikálják bevételi forrásaikat az emberkereskedelem 
alkalmazásával, mint jól jövedelmező, alacsony koc-
kázatú bűncselekménnyel. A terrorista szervezeteket 
is bevonják az emberkereskedelembe, akik zsarolásra, 
váltságdíjas emberrablásokra támaszkodnak a pénz-
eszközök előállítása érdekében.52 

Az emberkereskedelem és a terrorizmus kapcsola-
tát vizsgáló program (The Program on the Trafficking/
Terrorism Nexus) egy olyan adatgyűjtési és -elemzési 
projekt, amely az eurázsiai kábítószer-kereskedelem, 
az emberkereskedelem és a terrorizmus arculatának 
feltárására és vizsgálatára szolgál, olyan földrajzilag 
meghatározott adatok alapján, amelyek alkalmasak 
lehetnek a prediktív modellezésre. Ezenkívül a prog-
ram felméri az emberkereskedelem és terrorizmus 
kapcsolatának megválaszolásához szükséges nemzeti 
és nemzetközi képességeket, valamint azonosítja azo-
kat az akadályokat, amelyek hátráltatják a kormányo-
kat és a nemzetközi ügynökségeket a kapcsolat 
felvételében.53 

Eurázsia az emberkereskedelem és a terrorizmus 
kapcsolatának számos aspektusát szemlélteti. A küsz-

2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

51  Delphine schanTz: The nexus between human trafficking and terrorism. 
2018, New York. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-
Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf 2020.03.26.

5 2   The Terrorism/Traff icking Nexus Program http://ipsr.ku.edu/
trafficking/about.html 2020.03.26.

5 3   The Terrorism/Traff icking Nexus Program http://ipsr.ku.edu/
trafficking/about.html 2020.03.26.

ködő gazdaságok, a megoldatlan konfliktusok, a poró-
zus határok, a korrupció és az e területeket jellemző 
gyenge bűnüldözés lehetővé tette a szervezett bűnözés 
és a terrorizmus virágzását a térségben. Közép-Ázsia a 
világon az egyik legnagyobb központja a kábítószer-ke-
reskedelemnek, amely támogatja mind a felkelő 
mozgalmakat, mind pedig a terrorizmust. Fontos tran-
zitpontként szolgál, lehetővé téve az afganisztáni ter-
melőktől az oroszországi és európai vásárlók számára 
a kábítószer állandó szállítását. A tiltott fegyverkeres-
kedelem az egész térséget jellemzi, és a helyi embere-
ket – kényszerítés révén vagy olcsó munkaerő és sze-
xuális kizsákmányolás céljából – gyakran vonják be az 
emberkereskedelembe. Dél-Kaukázus országai a hatá-
rokon átnyúló csempészet központjává váltak, bele-
értve fegyverek (nukleáris anyagok is), emberek és más 
bűnügyi hálózatokat tápláló áruk tiltott szállítását. 
Oroszország – bár képes bizonyítani magát regionális 
hatalomként külföldön – ennek ellenére több olyan 
biztonsági fenyegetéssel is küzd, amelyeket súlyosbíta-
nak a határ menti problémák, a nagy migrációs prob-
lémák, a kiterjedt kábítószer-kereskedelem, a mélyen 
elterjedt szervezett bűnözés és a terrorizmus.54 

A régióban számos helyi és külföldi terroristacso-
port működik, amelyek bizonyságot tettek az erőszak-
ról és az eurázsiai, valamint az azon kívüli terrorcse-
lekményekről. A kábítószer-kereskedelem nemcsak a 
terroristaszervezetek finanszírozásának forrássá vált, 
hanem az államközi konfliktusokévá is, melyre példa 
a 2010. évi etnikai összecsapások Dél-Kirgizisztán-
ban.55 

A terrorizmus és az emberkereskedelem különféle 
típusai közötti összetett és egymástól függő kapcso-
latok alapos megértése szükséges ahhoz, hogy haté-
kony stratégiákat lehessen kidolgozni e bűncselekmé-
nyek megelőzésére és felszámolására nemzeti, regio-
nális és globális szinten.56 

Nagyobb figyelmet kell fordítani az emberkereske-
delmi hálózatok azonosítására a terrorista csoportok-
kal fennálló kapcsolataik megértése végett, és hogy 
meg lehessen szüntetni a meglévő ellátási láncokat. 
Az Iszlám Állam által vezetett és kiterjedt nyilvántartá-
sokhoz való hozzáférés megszerzése lehetővé tenné 
a szexuális kizsákmányolás alapját képező pénzügyi 
értékesítések és kereskedelmek, valamint a terroris-
ták és az emberkereskedők közötti olyan kapcsolatok 
átláthatóságát, amelyek bevételi forrásokként nyilvá-
nulnak meg.57

A nemzetközi bűnüldözési segítségnyújtásnak – kü-
lönösen az Egyesült Királyságtól és az Egyesült Álla-

5 4   The Terrorism/Traff icking Nexus Program http://ipsr.ku.edu/
trafficking/about.html 2020.03.26.

5 5   The Terrorism/Traff icking Nexus Program http://ipsr.ku.edu/
trafficking/about.html 2020.03.26.

5 6   The Terrorism/Traff icking Nexus Program http://ipsr.ku.edu/
trafficking/about.html 2020.03.26.

57  Nikita Malik: Human Trafficking Continues To Be Used By Terrorists: 
The ICC Must Address It. 2019. https://www.forbes.com/sites/nikitamalik/ 
2019/06/20/human-trafficking-continues-to-be-used-by-terrorists-the-icc-
must-address-it/#6b6958a2230bc 2020.03.26.



 89 

Büntetőjogi Szem
le    2020/1. szám

       
moktól – nagyobb erőforrásokat kellene fordítania az 
emberkereskedők általános figyelemmel kísérésére, 
kiterjesztve a terrorszervezetekhez fűződő kapcsolata-
ik ra. A jövedelmezőség megszüntetése elengedhetet-
len, így lépéseket kell tenni annak biztosítása érde-
kében, hogy a terrorista csoportokkal üzletelő ember-
kereskedőkre gazdasági szankciók is vonatkozzanak.58 

VII.  VII.  
ÖsszegezésÖsszegezés

Az illegális tevékenységek más formáihoz hasonlóan 
az emberkereskedelem egyre vonzóbbá válik a nem 
állami fegyveres csoportok, nevezetesen a terrorista-
szervezetek számára.59 

A terroristák szisztematikusan használják fel az em-
berkereskedelemmel kapcsolatos erőszakos cseleke-
deteket, ami világosan bizonyítja, hogy az ilyen gya-
korlatok rendkívül hatékony eszközök a stratégiai cé-
lok eléréséhez. A katonai és a területi veszteségek nem 
tartották vissza az egyes terroristacsoportokat attól, 
hogy emberrablást, nemi erőszakot, szexuális rabszol-
gaságot, rabszolgaságot és más hasonló cselekménye-
ket alkalmazzanak a népesség alávetése és ideológiá-
juk előmozdítása céljából.60

A terrorizmus és a transznacionális szervezett bű-
nözés közötti kapcsolatok nagy kihívást jelentenek a 
nemzetközi béke és biztonság szempontjából. Noha 
ezeknek a kapcsolatoknak különböző formái lehetnek, 
számos megnyilvánulásuk nyilvánvaló. A terrorizmus 
finanszírozásának globális hálózatainak megszakítása 
számos ismert terroristaszervezetet arra késztetett, 
hogy illegális eszközökhöz forduljanak műveleteik fi-
nanszírozására, például hamisított tárgyakkal, fegy-
verekkel, természeti erőforrásokkal, kulturális javak-
kal és emberekkel kereskedjenek. Különösen a kábí-
tószer-kereskedelem támogatta a felkeléseket és a ter-
rorcselekményeket a világ különböző régióiban, így 
az illegális pénzszerzési tevékenységek listájának te-
tejére emelkedett. Ugyanakkor a transznacionális bű-
nözői csoportok egyre inkább erőszakos taktikákat 
folytattak, vagy pénzeszközökkel támogatták terroris-
tatársaikat. Számos transznacionális bűnszervezet is 
részt vett az emberkereskedelemben. A növekvő ver-
seny és a kockázat a globális kábítószer-kereskedelem-
ben arra kényszerítette kereskedőket, hogy diverzifi-
kálják bevételi forrásaikat az emberkereskedelem al-
kalmazásával, mint jól jövedelmező, alacsony kocká-

58  Nikita Malik: Human Trafficking Continues To Be Used By Terrorists: 
The ICC Must Address It . 2019. ht tps://w w w.forbes.com/sites/
nikitamalik/2019/06/20/human-traff icking-continues-to-be-used-by-
terrorists-the-icc-must-address-it/#6b6958a2230b 2020.03.26.

59  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

60  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 

zatú bűncselekménnyel. A terroristaszervezeteket is 
bevonják az emberkereskedelembe, melyek zsarolásra 
és váltságdíjas emberrablásokra támaszkodnak pénz-
eszközök előállítása érdekében.61 

Becslések szerint 45,8 millió ember él modern rab-
szolgaságban. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
becslései szerint a kényszermunkából származó glo-
bális nyereség meghaladja az évi 150 milliárd dollárt, 
ami arra utal, hogy a rabszolgaság, a kényszermunka 
és az emberkereskedelem jövedelmezőség szempont-
jából felülmúlja a globális fegyverkereskedelmet. Ma-
napság olyan nem állami fegyveres csoportok, mint 
az Iszlám Állam és a Boko Haram, aktívan támogatják 
a rabszolgaságot, mind a saját finanszírozásukban, 
mind a háború eszközeként.62
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BevezetésBevezetés

Jelen tanulmányomban az internet dark webnek, dark 
netnek, magyarul sötét webnek, sötét netnek (a továb-
biakban dark web) nevezett rejtett szegmenséhez kap-
csolódó kriminalitást vizsgálom. Egy átfogó képet kí-
vánok nyújtani az internetnek e rejtett és legendákkal 
övezett rétegén jelen lévő bűnözés természetéről, a 
fellépés lehetőségeiről és a dark webbel kapcsolatos 
dilemmákról. Tanulmányomban bemutatom az inter-
net rétegeit, a Tor böngészőt, néhány deep és dark 
web technológiát, a dark web tartalmait, dark weben 
alkalmazott bűnüldöző technikákat, néhány művele-
tet a gyermekpornóoldalak ellen, a dark webes illegá-
lis piacokat, megvizsgálom a terroristák dark webes 
jelenlétét, kitérek a dark webbel kapcsolatos dilem-
mákra. Zárásként javaslatokat fogalmazok meg. Nagy 
Zoltán András megállapításaival könnyű egyetérteni: 
„A számítástechnika, különösen az Internet közvetí-
tésével megjelent és egyre szaporodó, egyre veszélye-
sebb bűncselekmények valamennyi bűnügyi tudo-
mány számára jelentenek kihívást. A számítógépes 
környezetben elkövetett bűncselekmények, nemcsak 
az anyagi büntetőjog számára jelentettek új kihívást, 
hanem a büntető eljárásjog és a kriminalisztika szá-
mára is.”1 A legfontosabb kibertérből érkező fenyege-
téseket Berki a következőképp csoportosítja: kiber-
bűnö zés, kiberkémkedés, hacktivizmus, kiberterro-
rizmus, kiberhadviselés.2 Nagy továbbá rámutat, hogy 

* Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
1  naGy Zoltán András: A joghatóság problémája a kiberbűncselekmények 

nyomozásában. In: Homoki-Nagy Mária – Karsai Krisztina – Fantoly Zsanett 
– Juhász Zsuzsanna – Szomora Zsolt – Gál Andor (szerk.): Ünnepi Kötet Dr. 
Nagy Ferenc Egyetemi Tanár 70. Születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2018. 755. o.

2  Berki Gábor: A kibertér, annak veszélyei és a kibervédelem jelenlegi 
helyzete Magyarországon. Nemzetbiztonsági Szemle, 2018. 3. sz. 8. o.

az internet a gyors techni-
kai fejlődéssel számtalan 
lehetőséggel bővült, és 
mind a szervezett bűnözők, 
mind a terroristák használ-
ják ugyanazokat a techni-
kai adottságokat, mint más 
felhasználók, csak ők a sza-
badság és határoknélküliség 
adottságával visszaélve, 
azokat illegális céljaikra 
használják.3 A kibertér és a 
különféle informatikai esz-
közök kiváló lehetőséget 
kínálnak a szervezett bűnö-
zés fejlődéséhez is, mert 
ezek használatával a szerve-
zett bűnözői csoportok 
nem csak egymás között 
tudnak egyszerűbben kom-
munikálni, hanem a névte-

lenségüket is könnyebben tudják megőrizni.4 

1.  Az internet rétegei: a felszíni web,  
a deep web, a dark web

Az internet mérete az utóbbi évtizedekben rengete-
get nőtt. 1991-ben még mindössze egy (info.cern.
ch), 2014-re 1 milliárd, mára több mint 1,5 milliárd 
weboldal található a world wide weben, melyből 
kevesebb mint 200 millió aktív.5 Az internet rétegek-
ből áll. A felső réteg a keresőmotorok által könnyen 
hozzáférhető felszíni web (surface web). Az alsóbb 
rétegek hatalmasak: A deep web (mély web), azaz a 
nem indexelt weboldalak száma becslések szerint 400-
500-szor nagyobb, mint a felszíni web indexelt, keres-
hető weboldalai.6 Más szerzők szerint az internetnek 
90%-a a deep web.7 A dark web a deep web része, 
melynek tartalmai szándékosan rejtettek. Hozzáféré-
séhez speciális szoftver szükséges, mint a Tor. A dark 
web legális és illegális tevékenységek elfedésére egy-
aránt használható. A visszaélés ad okot fejfájásra a ha-

3  naGy Zoltán András: A kiber-háború új dimenzió – a veszélyeztett ál-
lambiztonság (Stuxnet, DuQu, Flame – a Police malware). In: Gaál Gyula – 
Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII: 
TANULMÁNYOK „A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DI-
MENZIÓI – VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK” CÍMŰ TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIÁRÓL. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. Ma-
gyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs 
2012. 221. o.

4  Gyaraki Réka: A kiberbűncselekmények megjelenése és helyzete nap-
jainkban. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika.
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Társadalomtu-
dományi Kutatóközpont, Budapest–Pécs 2019. 83. o.

5  Internet Live Stats https://www.internetlivestats.com./total-number-of-
websites/ (2020.03.28.)

6  sui, Daniel – caverlee, James – rudesill, Dakota: The Deep Web and 
the Darknet: A Look Inside the Internet’s Massive Black Box. Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Washington, DC 2015. 4. o. https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676615 (2020.03.28.)

7   raThod, Digvijaysinh: Darknet Forensics. International Journal of 
Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), 2017. Vol. 
6. No. 4. 78. o.
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tóságoknak és törvényhozóknak, de ahogy a bűnözők 
támaszkodhatnak a dark web biztosította anonimi-
tásra, úgy a bűnüldöző szervek, a katonaság és a hír-
szerző szolgálatok is.8 Fontos leszögezni, hogy a dark 
weben böngészni önmagában még nem illegális (ám 
könnyen azzá válhat).9 A Tor böngésző használata nem 
ütközik törvénybe, sokan azt online magánéletük meg-
óvására használják: katonaság, rendőrség, újságírók, 
whistleblowerek10 (pl. Edward Snowden, Julian 
Assange). A Tor biztosította anonimitás miatt a dark 
web bűnözői aktivitás melegágya is, többek között ká-
bítószerrel kapcsolatos bűnözésnek, gyermekporno-
gráfiának, fegyverkereskedelemnek, és bérgyilkosok 
felbérlésének is (több csoport kínál ilyen szolgáltatást, 
de tényleges létezésükre nincs bizonyíték.11).12 A dark 
webet övezik még legendák: állítólag léteznek ún. „red 
roomok” (vörös szobák), ahol embereket és állatokat 
kínoznak, erőszakolnak vagy ölnek meg élő közönség 
előtt, pénzért, és néhány vörös szobában a közönség 
kívánhat is, hogy hogyan kínozzák és öljék meg az ál-
dozatokat.13 A vörös szobák nagy valószínűséggel nem 
többek városi legendánál.14 Mivel a Tor nemcsak ano-
nimitást biztosít, hanem még a tartalomszűröket is 
kikerüli, így használatával akár Kínából is elérhető  
– többek közt – az ott feketelistára tett YouTube is.15 
Moore és Rid szerint az illegális és nem illegális Tor 
weboldalak abban élesen különböznek, hogy a legi-
tim oldalak majdnem mindig azonosították a kezelő-
iket, miközben az illegális rejtett szolgáltatások majd-
nem sosem tették azt.16 1994-ben Jill Ellsworth alkotta 
meg az „invisible web” (láthatatlan web) kifejezést, 
ezzel utalva az információra, ami láthatatlan volt az 
abban az időben használt konvencionális keresőmo-
torok keresései számára. Később, 2001-ben a webtudós 
Michael K. Bergman alkotta meg a „deep web” kifeje-
zést a „The Deep Web: Surfacing the Hidden Value”17 

8  Finklea, Kristin: Dark Web. Congressional Research Service, Washing-
ton DC, 2017. 1. o. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R44101.pdf (2020.03.28.)

9  Kiberbűnözés és a virtuális tér veszélyei – interjú az Internet Világnapja 
alkalmából. https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/kiberbunozes-es-
virtualis-ter-veszelyei-interju-az-internet-vilagnapja (2020.03.28.)

10  „Szó szerinti jelentése ’sípfújó’, és olyan személyekre használják, akik 
arra hívják fel a figyelmet, ha egy intézmény vagy szervezet törvénytelenül 
működik, vagy akár csak rosszul irányítják. A whistleblowerek tipikusan be-
lülről jönnek, bizalmas értesüléseik munkájukból vagy a szervezetben betöl-
tött más szerepükből következően vannak – léteznek azonban kívülről 
jövő whistleblowerek is, akik hosszas adatgyűjtés, nyomozás után jutnak a le-
leplező adatokhoz. A whistlerblowereket sok helyen a törvény is védi.” Forrás: 
https://www.nyest.hu/hirek/aki-megfujja-a-sipot (2020.03.28.)

11   Moore, Daniel – rid, Thomas: Cryptopolitik and the Darknet. 
Survival: Global Politics and Strategy, 2016. Vol. 58. No. 1. 24. o.

12  Tor And The Deep Web: Everything You Secretly Wanted To Know. 
https://www.whoishostingthis.com/blog/2017/03/07/tor-deep-web/ 
(2020.03.28.)

13  What is the Deep Web? The Definitive Guide [2020]. https://www.
thedarkweblinks.com/what-is-the-deep-web/ (2020.03.28.)

14  Harper, ivy: Dark Web Red Rooms: Urban Legend or Worst Content 
on the Deep Web? https://darkwebjournal.com/dark-web-red-rooms/ 
(2020.03.28.)

15  devecsai János: Kábítószerek és bérgyilkosok a netről https://www.
digitalhungary.hu/konferenciak/evolution/Kabitoszerek-es-bergyilkosok-
a-netrol/5056/ (2020.03.28.)

16  Moore–rid: i. m. 24–25.o. 
17  BerGMan, Michael K.: The Deep Web: Surfacing Hidden Value. The 

Journal of Electronic Publishing, 2001. Vol. 7 No. 1.

című tanulmányában. Bergman deep web meghatá-
rozása nem különbözött Ellsworth invisible webjétől, 
de kerülte azt a kifejezést, mert az ő fő célja a deep 
web oldalak azonosítására és azok keresésre szolgáló 
automatizált eszközök felfedezése volt, annak érdeké-
ben, hogy ezek a láthatatlan oldalak láthatóvá váljanak 
a felszíni weben. Továbbá fel akarta mérni a deep web 
méretét és minőségileg jellemezni a tartalmait. Mivel 
Bergman tanulmánya volt az első átfogó invisible/deep 
web kutatás, és mivel a tanulmány híressé vált a 
webkutatók közösségén belül, a deep web kifejezés 
győzedelmeskedett az invisible web kifejezés felett, a 
web nem indexelt forrásaira való utalásban.18 Dilipraj 
a ‘deep web’ definícióját a következőképpen határozza 
meg: „Az információs tartalom az interneten (webol-
dalak, dokumentumok, fájlok, képek etc.) amik: hoz-
záférhetetlenek a konvencionális keresőmotorok általi 
közvetlen kereséseken keresztül; amikhez csak célzott 
keresésekkel vagy kulcsszavakkal lehet hozzáférni; 
amelyek nem indexeltek vagy nem indexelhetőek a 
konvencionális keresőmotorok által; amelyek bizton-
sági mechanizmusok által védettek, mint a login ID-k, 
jelszavak, tagsági regisztrációk és díjak. Röviden: 
„deep webnek” vagy „invisible webnek” vagy „hidden 
webnek” nevezzük az információs tartalmat az inter-
neten, amely nem hozzáférhető közvetlenül konven-
cionális keresőmotorokon keresztül, hanem egy cél-
zott megközelítést igényel.”19 

2. A Tor böngésző

A világot az internet egy globális entitássá változtatta. 
Ez az összeköttetés viszont a magánéletbe kerül. Min-
den internetkliensnek van egy egyéni azonosítója, In-
ternet Protocol cím (IP cím) formájában, ami lefordít-
ható a lokációjára a helyi internetszolgáltató (Internet 
service provider ISP) segítségével. A magánélet hiánya 
komoly implikációkkal jár kifejezetten újságírók, sza-
badságharcosok és szimpla állampolgárok számára is. 
A magánélet hiánya vezetett az anomin kommuniká-
ciós hálózatok (anonymous communica tion networks, 
ACN-ek) használatához, melyek számos technikai meg-
oldással rejtik el a kliens IP címét. Az ACN-ek közé 
tartozik a Tor, a Java anonymous proxy (JAP), Hotspot 
Shield és UltraSurf etc. A Tor az egyik legnépszerűbb 
ACN.20 Népszerű még az I2P és a Freenet. Ezeknek a 

18  diliPraJ, E.: Terror In The Deep And Dark Web. Air Power Journal, 
2014. Vol. 9. No. 3. 126. o.

19  „The information content on the internet (web pages, documents, files, 
images, etc) which are: inaccessible through direct queries in the conventional 
search engines; l which can be accessed only through targeted queries or 
keywords; which are not indexed or which are unable to be indexed by the 
conventional search engines; which are protected by security mechanisms like 
login IDs, passwords, membership registrations and fees. In short, the 
information content on the internet which cannot be accessed directly through 
conventional search engines but requires a targeted approach is called the 
‘deep web’ or ‘invisible web’ or ‘hidden web’.” saját fordítás. Dilipraj: i. m. 
126–127. o.

2 0  saleh, Saad – Qadir, Junaid – ilyas, Muhammad U. Shedding Light on 
the Dark Corners of the Internet: A Survey of Tor Research. Journal of Net-
work and Computer Applications, 2018. Vol. 114. 1. o.
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hálózatoknak az architektúrája miatt nehéz a méretét 
felbecsülni, de a Tor tűnik a legnagyobbnak, távoli 
második az I2P, a többi jelentősebb kisebb méretben 
és népszerűségben.21 A dark web használatához nem 
szükséges speciális hardvert vagy szoftvert várásolni. 
Ahhoz elegendő egy ingyenes böngészőt letölteni, 
például a Tort.22 Tor egy ingyenes, nyílt forráskódú 
(open source) szoftver, ami segít az anonimitást meg-
őrizni az online térben. A Tor böngésző sokban ha-
sonlít egy szokványos webböngészőre, a különbség, 
hogy a Tor az internethez a Tor hálózaton keresztül 
csatlakoztatja a felhasználót. A Tor használatával az 
internetforgalom egy szerverek hálózatán van vélet-
lenszerűen irányítva, mielőtt az eléri a végső célját, 
azért, hogy a felhasználó lokációja és identitása védve 
maradjon. A Tor „The Onion Router” (A Hagyma Bön-
gésző) neve arra utal, hogy a Tor úgy védi a felhasz-
náló adatait, hogy több rétegű titkosításba foglalja, 
mint egy hagymát.23 Léteznek dark web keresőmoto-
rok is, de a legjobbak is küszködnek a folyamatosan 
változó színtér miatt, ezért az azokkal való keresés él-
ménye az 1990-es évek netes kereséseire emlékeztet. 
Még az egyik legjobb keresőmotor, a Gram keresési 
eredményei is gyakran repetitívek és irrelevánsak. 
Opció még az link listák használata, mint The Hidden 
Wiki, de az ilyen listákon található indexek is gyakran 
hibaüzenetet adnak ki. A leghíresebb dark web kere-
sőmotor jelenleg a Duck Duck Go. A Tor dark web ol-
dalai címei .onion-nal végződnek, és kevert az elneve-
zési rendszerük, ami miatt a létrejött URL-ek megje-
gyezhetetlenek.24 A weboldalak a dark weben tehát 
nem úgy végződnek, hogy „.com”, vagy „.org” vagy más 
gyakori domainvégződések, hanem „.onion” vagy 
„.i2p.” a domainvégződésük, és gyakran betűk és szá-
mok hosszú sorából állnak. 25 Ha valaki bizonyos lépé-
seket tesz annak érdekében, hogy az online azonossá-
gát elfedje, például Tor használatával, vagy ha egyál-
talán utánanéz más lehetőségeknek, mint a Windows 
operációs rendszer, azzal az NSA (National Security 
Agency, Nemzetbiztonsági Ügynökség) általi megfi-
gyelést kockáztatja. Ha valaki az Egyesült Államokon, 
Kanadában, az Egyesült Királyságon vagy az ún. Five 
Eyes26 ország egyikén kívül van, amely az NSA-val 

21  Moore–rid: i. m. 15. o.
2 2  lund, Brady – BecksTroM, Matthew: Casting Light on the Dark Web: 

A Guide for Safe Exploration. Rowman & Littlefield Publishers, London 2019. 
41.o.

2 3  https://www.vpnmentor.com/blog/tor-browser-work-relate-using-
vpn/ (2020.03.28.)

2 4  razali, Nuruddin Bin – suradi, Nur Razia binti Mohd: A Nest for 
Cyber Criminals:The Dark Web. IEEE 2019. 2. o. https://www.academia.
edu/40783401/A_nest_for_cyber_criminals_-the_dark_web (2020.03.28.)

2 5  Gehl, Robert: Illuminating the ‘dark web’. https://theconversation.
com/illuminating-the-dark-web-105542 (2020.03.28.)

26  „Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Királyság (UK) és az Egye-
sült Államok (USA) tagjai a Five Eyes hírszerző közösségnek, a világ legexk-
luzívabb hírszerző klubjának. Ez az együttműködési kapcsolat nem monoliti-
kus, de minden bizonnyal összetartóbb, mint általánosságban ismert. A má-
sodik világháborúban az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti 
hírszerzési együttműködésből nőtt ki, a hidegháború alatttovább érett, és ma 
továbbra is valamennyi tag nemzeti érdekeinek védelmét szolgálja.” Forrás: 
Cox, James: Canada and the Five Eyes Intelligence Community. Canadian 
Defence and Foreign Affairs Institute, Calgary 2012. 4. o.

együttműködik a felügyeleti erőfeszítéseiben, akkor 
a Tor-webhelyének felkeresése automatikus ujjlenyo-
matot hoz létre nála. Más szavakkal: a magánélet foko-
zására szolgáló módszerek szimpla keresése az Egye-
sült Államokon kívülről olyan ellenőrzésre és felügye-
letre méltó cselekedet, amely az NSA XKeyscore-ja 
futtatását indítja el. Továbbá elég a nyílt forráskódú 
Linuxnak szentelt Linux Journal fórumot meglátoga-
tása, hogy valakit ujjlenyomatozzanak, függetlenül at-
tól, hogy hol él, mert az XKeyscore forráskódja azt 
extrémista fórumként jelöli meg. A Tails operációs 
rendszer keresése is ezzel az eredménnyel jár.27 2014-
ben egy XKeyscore nevű NSA program forráskódjá-
nak vizsgálata (melyet a Snowden leaks fedtek fel), azt 
mutatta, hogy ha bármely felhasználó szimplán meg-
kísérli letölteni a Tort, az automatikusan ujjlenyoma-
tozva lett, mely lehetővé teszi az NSA számára, hogy 
megismerhesse a Tor felhasználók millióinak azonos-
ságát.28 Az NSA az XKeyscore használatával gyűjti be 
és analizálja az internet adatokat. Ezzel az eszközzel 
az NSA a felhasználó minden internetes aktivitását 
felügyelheti.29

3. Deep web és dark web techológiák:  

Az anonimitás a kiberbűnözés egyik sarokköve, mely 
ma már szabadon hozzáférhető technológiákkal is 
megvalósítható.30 Néhány deep web és dark webhez 
kötődő technológia a teljesség igénye nélkül: VPN31 
Torral: Azért, hogy elrejtsék, hogy Tort használnak, 
néhányan VPN-t használnak a Tor mellett, ami egy 
magasabb szintű biztonságot nyújt. Invisible Internet 
Project (I2P): Ez egy névtelen átfedő hálózat (overlay 
network) (hálózat a hálózatban) ami arra való, hogy 
védje a kommunikációt a dark webes felügyelettel és 
harmadik személyek (mint az internetszolgáltatók 
(ISP-k, Internet Service Provider)) megfigyelésével 
szemben. Az I2P a kommunikáció és online aktivitás 
titkainak megóvására használatos. Az I2P használható 
e-mailezéshez, web böngészéshez, blogoláshoz, fóru-
mozáshoz, weboldal hosztolásához, fájlmegosztáshoz 
és valós idejű chateléshez. Free Anonymous Internet 
(FAI): A Free Anonymous Internet project (FAI) egy 
decentralizált deep webszolgáltatás, ami blockchain 

27  Patrick Tucker: „If You Do This, the NSA Will Spy on You” Defense 
One, July 7, 2014 https://www.defenseone.com/technology/2014/07/if-you-
do-nsa-will-spy-you/88054/ (2020.03.28.)

2 8   weiMann, Gabriel: Going Darker? The Challenge Of Dark Net 
Terrorism. Wilson Center, Washington, DC 2018. 8. o. 

29  zeTTer, Kim: Use privacy services? The NSA is probably tracking 
you. https://www.wired.co.uk/article/nsa-targeting-tor-users (2020.03.28.)

3 0  szász Antónia: A kiberbűnözés társadalmi kontextusa. In: Kovács Janka 
– Kökényessy Zsófia – Lászlófi Viola (szerk.): A normán innen és túl. ELTE 
BTK Történeti Kollégium, Budapest 2017. 105. o.

31  VPN használatával (a Virtual Private Network, virtuális magánhálózat 
rövidítése) biztosítható, hogy a számítógép ne legyen követhető. A követke-
zőképpen működik: a számítógép az internetszolgáltató helyett egy VPN-
kiszolgálóhoz csatlakozik egy biztonságos, titkosított kapcsolaton keresztül. 
Ezután a VPN-kiszolgáló csatlakozik a keresett webhelyhez. Ott a szokásos 
módon rögzítik a látogatás adatait, azonban a VPN-kiszolgáló IP-címe, és 
nem a saját számítógép IP-címe alapján. Forrás: Mire jó a VPN? Valóban ano-
nim böngészést nyújt! https://www.vpnszerver.hu/mire-jo-a-vpn/ (2020.03.28.)



 94 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

1. 
sz

ám
       

technológiát használ a megszokott World Wide Web 
egy privát, biztonságos, peer-to-peer alternatívájának 
létrehozására. A FAI-nak saját digitális fizetőeszköze 
van, ami a bitcoin kódon alapul; lehetővé teszi a fel-
használóinak a saját médiatartalmaik közzétételét és 
a mások által közzétett tartalom biztonságban történő 
böngészését. Egy beépített decentralizált piaca is van. 
Free Net: A Freenet egy ingyenes szoftver, ami lehe-
tővé teszi az anonim fájlmegosztást, „freesite-ok” 
(web oldalak, amik csak a Freeneten érhetőek el) bön-
gészését és létrehozását, chatelést fórumokon, anélkül 
hogy a cenzúrától félnie kellene a használónak. A 
Freenet decentralizált, hogy kevésbé legyen sebezhető 
a támadásokkal szemben, és rendkívül nehéz lekö-
vetni, ha „darknet” módban használják, ahol a felhasz-
nálók csak a barátaikkal lépnek kapcsolatba. A Freenet 
csomópontok általi kommunikáció titkosítással ellá-
tott, és más csomópontokon továbbítódik, hogy rend-
kívül nehezen lehessen meghatározni, ki kéri az in-
formációt és annak tartalmát. A ZeroNet egy új rend-
szer, mely torrent technológián alapul, Bitcoin titko-
sítással kombinálva, mely még nem igazán fejlett, de 
ígéretesnek tűnik a jövőben.32 A ZeroNet magyar ta-
lálmány, megalkotója Kocsis Tamás, aki a következő-
ként fogalmaz a hálózatról: „Olyan hálózatot fejlesztek, 
amelyben a weboldalakat a látogatók maguk üzemel-
tetik, nincs szükség szolgáltatókra vagy központi szer-
verre.  Magyarul nem kell fizetni azért, hogy egy oldal 
felkerüljön a hálózatra. A felhasználó készít egy web-
oldalt, ami letöltődik a látogatók gépére, innentől pe-
dig ők is teljes értékű kiszolgálói lesznek az oldalnak. 
A felhasználók egymás rendszeréről töltik le ezeket 
az oldalakat; még internetkapcsolatra sincs szükség, 
hogy valaki dolgozzon a saját oldalán. A hálózat elő-
nye, hogy biztonságos, mert a megtámadása nagyon 
időigényes, és óriási kapacitásra volna szükség hoz-
zá.”33 A koronavírus pandémia miatt sokkal többen 
dolgoznak otthonról, ezért a biztonságos otthoni mun-
kavégzés miatt VPN-t használók tábora sok országban 
hatalmas növekedést mutat. A NordVPN VPN szolgál-
tató adatai szerint 2020. március 11. óta a VPN tech-
nológiájának globális használata 165%-os növekedést 
mutat.34

4. A dark web tartalmai

Barratt, Aldridge és Maddox öt kategóriába sorolja a 
dark web tartalmait: 1. Az első kategóriának „szóra-
koztatási értéke” van, ezek a tartalmak a felszíni we-
ben szigorúan szabályozottak, mint a pornográfia. 2. 
Egy másik kategóriába magára a dark webre utaló tar-
talmak tartoznak: hogy kell használni a Tor-t, a rejtett 

32  raThod: i. m.: 78. o.
33  valahoviTs Szilvia Éva: Magyar találmány: cenzúrázhatatlan internet. 

http://valasz.hu/techvilag/egy-magyar-fiatalember-feltalalta-a-cenzurazhatatlan-
internetet-123507 (2020.03.28.)

3 4  PalMer, Danny: VPN use surges as coronavirus outbreak prompts huge 
rise in remote working https://www.zdnet.com/article/vpn-use-surges-as-
coronavirus-outbreak-prompts-huge-rise-in-remote-working/ (2020.03.28.)

szolgáltatásokat, hogy kell titkosítást használni a tech-
nikai anonimitás eléréséhez, szokások és gyakorlatok 
a társadalmi anonimitás eléréséhez. 3. A harmadik 
kategóriába az illegális, vagy szigorúan szabályozott 
árucikkekre specializálódó piacok és kereskedelmi 
vállalkozások tartoznak, mint a kriptopiacok, melyek 
kábítószer-kereskedelmet, fegyverkereskedelmet vagy 
más digitális árucikkek, lopott hitelkártya adatok vagy 
hamis magánokiratok kereskedelmét teszik lehetővé. 
4. A negyedik kategóriába tartoznak a scam oldalak, 
adathalász (phishing) oldalak, átverések, csaló szol-
gáltatások. 5. Az ötödik kategóriába tartoznak a szol-
gáltatások, melyekben a felhasználók határozzák meg 
a kommunikáció vagy a Tor használatának céljait és 
tartalmát, mint az anonim e-mail-programok, chat-
szolgáltatások, közösségi hálózatok, nyílt témájú fóru-
mok, és peer-to-peer (egyenrangú felek közötti) fájl-
megosztás. Ezekben megjelenhetnek az előző pontok-
ban tárgyalt tartalmak, de ezek egy felügyelettől, po-
litikai beavatkozástól vagy cenzúrától mentes teret is 
jelentenek. Tévhit, hogy a dark web a hatóságok szá-
mára áthatolhatatlan lenne, amit az is mutat, hogy 
egyre több kábítószer kriptopiac és dark web pedofil 
hálózat résztvevőit és vezetőit tartóztatják le. A hagyo-
mányos bűnüldöző technikák, köztük a fedett nyo-
mozó alkalmazása is sikeresek lehetnek a digitális kör-
nyezetben.35 Moore és Rid 2015. január és március kö-
zött egy website keresőrobottal végzett kutatása során 
300 000 címet vizsgált meg, és arra az eredményre 
jutott, hogy a Tor rejtett szolgáltatásain található web-
oldalak leggyakrabb használata bűnözői irányultságú. 
Ezek közé tartozik a kábítószer-kereskedelem, a jogo-
sulatlan pénzügyi tevékenység és az erőszakos, a gyer-
meket és állatokat szerepeltető pornográfia. 2015 eleji 
kutatásuk során még arra jutottak, hogy majdnem hi-
ányzik az iszlám extremizmus a Tor rejtett szolgálta-
tásain (2015 után ez változott,36 erről bővebben ké-
sőbb), csupán maréknyi aktív oldalt találtak. Moore 
és Rid a pénzügyi kategóriát 3 prominens alkategóri-
ára osztja: Bitcoin-alapú pénzmosási módszerek, ille-
gálisan szerzett bankkártyákkal és lopott felhasználói 
fiókokkal való kereskedelem, és hamis pénzzel való 
kereskedelem. A Tor dark webén a kábítószerek széles 
tárháza a leggyakoribb árucikk. Sokféle eladó létezik, 
az egy oldallal rendelkezőktől a közösségi piacokig, 
mint a hírhedt Agora. Kapható marihuána, kokain, 
metamfetaminok, LSD több fajtája, továbbá más spe-
cializált piacokon anabolikus szteroidok és Viagra-
szerű gyógyszerek. Sok eladó szélhámosnak tűnik Rid 
és Moore szerint. A pornográf tartalom az egyik leg-
aggasztóbb. Website-ok szolgáltatnak linkeket videók-
hoz, amik szexuális erőszakot, állatokkal folytatott 
közösülést és gyemekpornográfiát mutatnak. Több 
fétisek megvitatására és megosztására szakosodott ak-

35  BarraTT, Monica – aldridGe, Judith – Maddox, Alexia: The SAGE 
Encyclopedia of the Internet – Dark Web. SAGE Publications, Ltd., Thousand 
Oaks 2018. 3-4. o. 

3 6   weiMann, Gabriel: Going Darker? The Challenge Of Dark Net 
Terrorism. Wilson Center, Washington, DC 2018. 3. o.
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tív közösség található. Más illegális szolgáltatások kö-
zött találhatók a hamis okiratok, lopott, vagy más ille-
gális módon szerzett felszerelések, lőfegyverek, rossz-
indulatú szoftverek, amik személyes felhasználói fió-
kok begyűjtésére specializálódtak vagy denial-of-
service (DoS) támadásokra. Több oldal bérgyilkos 
szolgáltatást kínál, de nincs jele annak, hogy bárki 
bármikor is sikeresen kapcsolatba lépett volna már 
velük. Sok oldalt az „egyéb” kategóriába sorolt Moore 
és Rid, melyek magáról a dark webről szóltak. Ezek a 
„meta oldalak” közé hoszting szolgáltatások és okta-
tóanyagok tartoznak a Tor használatáról. Az „egyéb” 
kategóriába tartoznak még a személyes blogok, újság-
írók drop site-jai, és más ártalmatlan szolgáltatások. A 
legtöbb oldal a „none”, azaz „semmi” kategórába ke-
rült. A félresikerült és tartalom nélküli weboldalak 
tömkelege jól mutatja, mennyire megbízhatatlan egy 
rejtett-szolgáltatásplatform a legtöbb felhasználó szá-
mára. Sok oldal nem volt hozzáférhető a home page-én 
túl, mert a felhasználó bejelentkezését kérték, ezért 
ezek legális vagy illegális volta nem tiszta.37 Mirea, 
Wang és Jung egy empirikus kutatás során kvalitatív 
interjúkkal végzett online felmérést a dark weben. A 
felmérés során a résztvevők 10 kérdésre válaszoltak 
különböző dark webes fórumonkon. A szerzők elis-
merik, hogy jobban szerettek volna standard félig 
strukturált face-to-face interjúkat végezni, de ezt az 
opciót elvetették, mivel tiszteletben kellett tartani az 
etikai bizottságuk által felvetett különféle etikai szem-
pontokat és a dark web anonim kultúráját. Mirea, 
Wang és Jung a 10 interjúkérdést egy online kérdőívvé 
alakította a Bristol Online Survey (BOS) tool haszná-
latával (https://www.onlinesurv eys.ac.uk). A linket a 
felméréshez egy meghívó levélbe ágyazták be, amit a 
következő négy dark webes fórumra töltöttek fel: The 
Hub (thehub7gqe43miyc.onion); Intel Exchange 
(rrcc5uuudhh4oz3c.onion); Darknet Central 
(2u7kil26qazmrmb6.onion); DarknetM Avengers 
(avengerfxkkmt2a6.onion). Azért ezeket a fórumokat 
választották, mert ezek mindennapi általános társal-
gásra, és nem specifikus célokra vannak kialakítva.38 
Felmérésük eredményeként arra jutottak, hogy a dark 
web nem olyan „dark”, ahogy az a szakirodalomból 
tűnik. Úgy vélik, a dark web nem kriminogén. A fel-
mérésben részt vevők arról kovencionális nyílt forrá-
sokból szereztek tudomást, és a dark web használata 
során a szólásszabadság a fő húzóerő, ami miatt rend-
szeresen használják azt mindennapi tevékenységek 
végzésére. Ugyan a szerzők nem tagadják, hogy a dark 
web komoly biztonsági kockázatot jelent, és komoly 
kutatást igényel. Úgy gondolják, a darknet nem egy 
olyan közösség, ahol a bűnözés a norma, hanem egy 
technológiai platform, amit különböző egyének kü-
lönböző célokra használnak.39 Úgy vélem, a dark web 
fórumain végzett ilyen felmérés, de még a face-to-face 

37  Moore–rid: i. m. 18-24. o.
38  Mirea, Mihnea – wanG, Victoria  – JunG, Jeyong: The not so dark side 

of the darknet: a qualitative study. Security Journal , 2019. Vol. 32. 107. o.
39  Uo. 114. o.

interjú sem festhet reális képet a dark web kriminogén 
vagy nem kriminigén voltáról, mert e fórumok hasz-
nálói természeten nem, vagy kisebb valószínűséggel 
fognak negatív képet festeni önmagukról, magukat 
nem fogják inkriminálni. A dark web kriminogén vol-
táról úgy vélem reálisabb képet kaphatunk például 
keresőrobotok (web crawler) használatával. Moore és 
Rid kutatása40 alapján a dark web egyértelműen 
kriminogén képet mutat. Véleményem, hogy a dark 
web kriminogén.

5.  Bünüldöző technikák a dark webes 
kriminalitással szemben 

A bűnüldöző szervek számos technika alkalmazásával 
képesek a dark weben a bűnözőket elkapni: fedett 
műveletekkel, hackeléssel, OSINT alkalmazásával, tö-
meges adatgyűjtéssel, a lefoglalt adat átvizsgálásával 
(pl. dark webes kereskedő letartóztatása vagy piac le-
foglalása esetén), a pénzmozgások főleg a Bitcoin út-
jának) nyomon követésével, a postai rendszer követé-
sével (pl. kábítószer vásárlása esetében).41 Nyeste és 
Szendrei beszámol arról, hogy a dark weben való in-
formációgyűjtés külön problémát jelent, de itt is meg-
vannak a speciális keresőmotorok és egyéb lehetősé-
gek, amelyek által az információk kinyerhetőek (cél-
szoftverek: például Tor, I2P, Freenet, Deepdotweb.
com, Reddit, GRAMS). Az OSINT lehetőséget nyújt a 
bűnös tevékenységek feltérképezésére, szervezett bű-
nözői csoportok beazonosítására, bomlasztására, bűn-
cselekmények megelőzésére, korábban elkövetett cse-
lekménnyel kapcsolatos információk beszerzésére, 
bővítésére, a célszemély kilétének megállapítására, a 
célszeméllyel kapcsolatos adatok bővítésére, a bűn-
cselekmény elkövetési módjának megállapítására, ta-
nulmányozására.42 A dark weben végzett munkájuk 
során a bűnüldöző szerveknek elengedhetetlen fon-
tosságú szakértőket bevonnia.43 Példák jelenleg hasz-
nált módszerekre dark webes bűnözők elfogásása so-
rán: Memex: A U.S. Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) kifejlesztette a Memex nevű 
keresőmotort, ami segít a Department of Defense-nek 
(Védelmi Minisztériumnak) az emberkereskedelem 
elleni küzdelemben és illegális tevékenységek felfe-
désében a dark weben. A Memex tradícionális kere-
sőmotorokkal nem hozzáférhető oldalak millióin szánt 
végig és indexeli azokat, köztük több ezer olyat, me-
lyek csak dark web böngészőkkel találhatóak meg. A 
Memex nem fedi fel az IP címeket vagy a dark web 
használók azonosságát, de analizálja a tartalmat, min-
tákat és kapcsolatokat fedez fel, amiket a bűnüldöző 

4 0  Moore–rid: i. m. 7–38. o.
41  cox, Joseph: 7 Ways the Cops Will Bust You on the Dark Web. https://

www.vice.com/en_us/article/vv73pj/7-ways-the-cops-will-bust-you-on-
the-dark-web (2020.03.28.)

42  nyesTe Péter – szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerzés a bűn-
üldözésben. Nemzetbiztonsági Szemle, 2019. 7. évf. 2. sz. 66. o.

43  kehoe, Shawn R.: The Digital Alleyway: Why the Dark Web Cannot 
Be Ignored. https://www.policechiefmagazine.org/the-digital-alleyway/ 
(2020.03.28.)
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szervek lekövethetnek és visszanyomozhatnak a hasz-
nálóhoz. A DARPA szerint a Memexszel célja nem a 
dark web de-anonimizálása, hanem az emberkereske-
delem elleni küzdelem. Hálózati nyomozási technikák 
(Network Investigative Techniques): 2011–2012-ben 
egy „Operation Tornado” fedőnevű nyomozás során 
az FBI egy NIT nevű módszert alkalmazott legalább 
25 személy IP címének a feldefésére, akik gyermek-
pornográfiát tartalmazó oldalokat látogattak a dark 
weben. A nyomozás Hollandiában indult. Hollandia 
nemzeti rendőrségének szakemberei írtak egy web 
crawlert (keresőrobotot), ami Tor weboldalak után 
kutatta át a dark webet. A hatóságok le tudták szűkí-
teni az oldalakat azokra, amik a gyermekpornográfi-
ához kapcsolódtak, és végül felfedhették egy 
„Pedoboard” nevű oldalnak az igazi IP címét, Bellevue, 
Nebraskában. Miután megkapta az információt, az IFB 
le tudta nyomozni Aaron McGrathot, aki három gyer-
mekpornó oldalnak volt gazdája.44 A TOR által bizto-
sított anonimitás sűrű rétegeinek áthatolására FBI egy 
Metasploit nevű applikációt használt az „Operation 
Torpedo” során.45 Hagyományos technikák: Az alkot-
mányos korlátozások ellenére a bűnüldöző szervek 
szabadon folytathatnak le nyomozást a hagyományos 
módokon, tradicionális technikákkal. Például a bűnö-
zői körökbe történő beszirvárgás fedett nyomozókkal, 
és személyek követése nyilvános helyeken mind en-
gedélyezett. 2014 novemberében az „Operation 
Onymous” műveletet rejtett Tor szolgáltatások tucat-
jainak lefoglalásához vezetett. Miközben ismeretlen, 
hogy a hatóságok hogyan tudták az oldalakat lekap-
csolni, biztonsági szakértők spekulációja szerint kor-
mányzati hackerek „denial-of-service attacks-t” (DDoS 
támadásokat) alkalmazhattak, amik elárasztják a Tor 
relay-eket szemétadattal, hogy a célzott oldalakat olyan 
Tor relay-ek használatára kényszerítsenek, amiket 
megfigyeltek, ezáltal lekövetve az IP címüket. De le-
hetséges, hogy a hatóságok a rajtaütéshez tradicioná-
lis technikákat, mint informátorokat vagy fedett nyo-
mozókat alkalmaztak. A Silk Road esetében a hatósá-
gok szerint Ulbricht saját hibái vezettek az elfogásá-
hoz, és nem volt szükség illegális cselekményekre vagy 
kifinomult beszivárgási módszerekre, a drogbáró el-
fogásához. 46 

 A dark web vizsgálatára a Memex mellett alkalmas 
az Apache Tika nevű szoftver is.47 Az Apache Tika 
toolkit (eszközkészlet) több mint ezer különféle fájl-
típust (mint PPT, XLS és PDF) észlel és von ki azokból 
metaadatokat és szöveget. Ezek a fájltípusok egyetlen 
interfészen keresztül értelmezhetők, így a Tika hasz-
nos lehet a keresőmotorok indexelésében, tartalom-

4 4  voGT, Sophia Dastagir: The Digital Underworld: Combating Crime on 
the Dark Web in the Modern Era. Santa Clara Journal of International Law, 
2017. Vol. 15. No. 1. 114–115. o.

45  sui–caverlee–rudesill: i. m. 10. o.
4 6  voGT: i.m. 115–117. o.
47  MaTTMann, Christian: Searching deep and dark: Building a Google for 

the less visible parts of the web. https://theconversation.com/searching-
deep-and-dark-bui lding-a-google-for-the-less-visible-parts-of-the-
web-58472 (2020.03.28.)

elemzésben, fordításban és még sok másban.48 A 
BlackWidow egy nagymértékben automatizált modu-
láris rendszer, mely valós időben és folyamatosan fi-
gyeli a dark web szolgáltatásokat, és az összegyűjtött 
adatokat egyetlen elemzési keretben egyesíti. Gépi 
fordítási technikák felhasználásával a BlackWidow 
képes a fórumok és a felhasználók közötti kapcsolato-
kat vizsgálni, a nyelvi korlátok ellenére is. A fórumok 
között jelentős átfedés mutatkozik, még különböző 
nyelveken is. A valós idejű információgyűjtés poten-
ciálját szemlélteti Schäfer, Strohmeier, Liechti, Fuchs, 
Engel és Lenders egy hét darab dark webes fórumon 
és a nyílt interneten végzett tanulmány elvégzésével. 
A tanulmányban megmutatják, hogy a BlackWidow 
képes threadek, szerzők és tartalmak kinyerésére a 
Dark Web fórumokból, és tovább dolgozza fel őket a 
kiberbiztonság szempontjából releváns információ 
létrehozása érdekében.49 

6.  Műveletek gyermekpornóoldalak 
ellen

A piacokon kívül a dark web otthona még gyermek-
pornográfiának is.50 

A már említett 2011-es Operation Torpedo során 
Hollandia National High Tech Crime Unitja kezdett 
nyomozásba dark webes gyermekpornográfia oldalak 
után. A nyomozás során tudomásukra jutott és arról 
informálták is az FBI-t, hogy Nebraskában található 
egy szerver, amely hosztolja ezeket az oldakat. Az FBI 
lekövette a szerver IP címét Aaron McGrathhoz, akit 
később le is tartóztattak, és a szervereket lefoglalták.51 
2013-ban az FBI lefoglalta a Freedom Hosting-ot, ami 
egy website hoszting szolgáltatás volt a Tor hálózaton, 
mely több mint 40 gyermekpornóoldalnak, és még 
további nem gyermekpornóhoz kapcsolódó oldalak-
nak volt otthona. Amikor az FBI az oldal felett átvette 
az irányítást, megfertőzte egy malware-rel, amit arra 
fejlesztettek, hogy a látogatókat azonosítsa. A malware 
egy Firefox biztonsági rést használt ki, hogy a fertő-
zött gépek felfedjék a valós IP címüket az FBI számára. 
Mint az Operation Torpedo esetén, az FBI akciója a 
Freedom Hosting ellen az összes fűződő weboldal lá-
togatóit célozta, mind az illegális gyermekpornó-
oldalakét és a legitim vállalkozásokét.52 Az Operation 
Pacifier során az FBI egy Playpen nevű közel 215 000 
tagot számláló dark weben működő gyermekpornó 
weboldal után folytatott nyomozást. Az FBI a nyomo-

4 8  https://tika.apache.org/ (2020.03.28.). 
49  schäFer, Matthias – sTrohMeier, Martin – liechTi, Marc – Fuchs, 

Markus – enGel, Markus – lenders, Vincent: BlackWidow: Monitoring the 
Dark Web for Cyber Security Information. In: T. Minárik – S. Alatalu – S. 
Biondi – M. Signoretti – I. Tolga – G. Visky (szerk.): 2019 11th International 
Conference on Cyber Conflict: Silent Battle. NATO CCD COE Publications, 
Tallinn 2019. 3. o. 

5 0  What is the Deep Web? The Definitive Guide [2020]. https://www.
thedarkweblinks.com/what-is-the-deep-web/ (2020.03.28.)

51  Finklea, Kristin: Law Enforcement Using and Disclosing Technology 
Vulnerabilities. Congressional Research Service, Washington DC, 2017. 3. o. 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44827.pdf (2020.03.28.)

52  Uo. 4. o.
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zás során megállapította, hogy a Playpent hosztoló 
számítógép szerver Észak–Karolinában volt található. 
2015 februárjában az FBI lefoglalta a szervert, és közel 
két héten át működtette tovább az oldalt egy virginiai 
szerverről. Egy Virginia District Court (Kerületi Bíró-
ság) bíró kutatási parancsot adott ki, ami lehetővé 
tette a hatóságoknak, hogy NIT-et alkalmazzanak a 
Playpen-hez hozzáférő számítógépek tényleges IP cí-
meinek azonosítására. A NIT használatával az FBI kb. 
1300 IP címet tudott felderíteni és végül azokat sze-
mélyekhez visszavezetni.53 A Welcome to Video pedo-
fil oldal 2015 júniusában indult el, és 2018 márciusáig 
működött, amíg a hatóságok le nem kapcsolták. Az 
oldal üzemeltetője a dél-koreai Jong Woo Son volt. Az 
oldal eltávolítása és Son elleni vádemelés mellett a ha-
tóságok világszinten továbbá még összesen 337 
Welcome to Video felhasználót is letartóztattak 23 
amerikai államban, Washington DC-ben, és 11 másik 
országban. Az akció eredményeképpen 23 gyermeket 
sikerült megmenteni, akiket az oldal résztvevői hasz-
náltak ki. A hatóságok 8 TB (!) gyermekpornóvideót 
foglaltak le a nyomozás és az oldal eltávolítása során, 
amik több mint 250 000 egyedi videót tettek ki. Az 
oldal Bitcoinban szedte a díjait. Minden felhasználó-
nak egyéni bitcoin wallet címet adott a felhasználói 
fiók létrehozásakor. Az oldal eltávolítása azért is figye-
lemre méltó, mert a nyomozás nem hackelésre, vagy 
titkosított kommunikáció megfigyelésére hagyatko-
zott, hanem a Bitcoin tranzakciók lekövetésére.54

7. Illegális piacok a dark weben

Ugyan egy új bűnözői gazdaságról van szó, de a kiber-
bűnözés legalább 1,5 trillió USD bevételt generál 
évente. Ez egy konzervatív becslés, amit McGuire az 
öt legnagyobb profilú és legjövedelmezőbb kiber-
bűnözési módszerekből nyert adatokra alapoz. Az 
illegális online piacok 860 milliárd USD bevételt ge-
nerálnak évente, mely a legjövedelmezőbb kiber-
bűnö zési fajta, éves összbevételének több mint 50%-
át teszi ki. Az üzletititok-lopás, IP-cím-lopás 500 mil-
liárd USD-t generál, ami kb. 35%-át teszi ki a kiber-
bűnözési bevételeknek. Az adattal való kereskede-
lem (lopott adatokkal való kereskedelemből generált 
bevétel, mint hitel- és bankkártya információ, bank 
bejelentkezési adatok etc.) 1,6 millió USD-t generál, 
ami kb. 11%-a a teljes bevételeknek. A crimeware, 
CaaS (Cybercrime-as-a-Service) 1,6 milliárd USD-t 
generál, ami inkább egyéni kiberbűnö zők nek jelent-
het magasan jövedelmező bevételi forrást, de 2018-
ban kevesebb mint 1%-át tette ki az összbevételnek. 
A ransomware (zsarolóvírus) 1 milliárd USD bevé-
telt hoz évente.55 

53  Uo. 4-5. o.
5 4  newMan, Lily Hay: How a Bitcoin Trail Led to a Massive Dark Web 

Child-Porn Site Takedown https://www.wired.com/story/dark-web-
welcome-to-video-takedown-bitcoin/ (2020.03.28.)

55  McGuire, Michael: Into The Web of Profit: Understanding the Growth 
of the Cybercrime Economy. Bromium, Inc., Cupertino 2018. 15–16 .o.

A dark webnek nagy szeletét uralják az illegális pi-
acok, amik olyanok, mint az Ebay, vagy az Amazon, 
ahol bármi megtalálható és megrendelhető úgy, mint 
a szokványos e-kereskedelmi oldalakról. Az Empire 
Market, Dream Market, WallStreet Market néhány a 
legnépszerűbb dark web piacok közül, melyeken a 
követelező szolgáltatásokkal kereskednek: számos ká-
bítószer, fegyverek, hackelt szoftverek, lopott hitel-
kártyák és banki adatok, hamis közokiratok, mint az 
útlevelek és vízumok, hackerszolgáltatások, és bér-
gyilkosok szolgáltatásai.56 Ezek a fekete piacokat az 
általuk biztosított anonimitás teszi vonzóvá.57 

A dark webes piacokon minden elérhető: vásárol-
ható hitelkártyaszámot, mindenféle kábítószer, fegy-
verek, hamis pénz,58 lopott feliratkozást igazoló ada-
tok, feltört Netflix fiókok és számítógépek feltörésére 
alkalmas szoftver. 50 000 USD-s Bank of America fi-
ókhoz bejelentkezési adatok kaphatóak 500 USD-ért. 
3000 USD-t kitevő hamis 20 dolláros bankjegyek 600 
USD-ért. Vásárolható 7 darab prepaid (előre fizetett) 
bankkártya, egyesével 2500 USD egyenleggel feltöltve, 
500 USD-ért (sürgős kézbesítéssel). Egy „életre szóló” 
Netflix premium fiók 6 USD-be kerül. Felbérelhetők 
hackerek számítógépek megtámadására. Vásárolha-
tóak mindenféle felhasználónevek és jelszavak.59 A 
dark weben a zsarolóvírusok széles kínálata érhető 
el, rendszeres frissítésekkel, technikai támogatással, 
távoli vezérlő szerverekhez (C&C) való hozzáféréssel 
és számos fizetési lehetőséggel. A Ranion oldalain vá-
sárolható egyik zsarolóvírus havi vagy éves előfizetés-
sel is elérhető. Számos lehetőség áll a bűnözők rendel-
kezésre, egyre alacsonyabb árakon: a legolcsóbb egy 
hónapos csomag alig 120 USD , és a legdrágább sem 
kerül többe 900 USD-nél egy teljes évre. Az árak a kü-
lön megvásárolt szolgáltatások függvényében akár 
1900 USD-ig is felmehetnek. Egy másik fizetési mo-
dellben a vásárlók magát a vírust és a C&C infrastruk-
túrát ingyen kapják, és a beérkező váltságdíjakból kér 
az eladó részesedést. Szerverhozzáférések: Számos 
olyan szolgáltatás érhető el a dark weben, amely hite-
lesítő adatokat kínál a világ különböző pontjain lévő 
szerverekhez, távoli asztali protokoll (RDP) segítsé-
gével. Az árak 8–15 USD között mozognak szerveren-
ként és országonként. Szerverhozzáférések kereshetők 
operációs rendszer szerint, és az alapján is, hogy me-
lyik fizetési oldal felhasználóinak van hozzáférése az 
adott szerverhez. Például a Kolumbiában található ki-
szolgálók esetében 250 szerver áll rendelkezésre. Min-
den szerverhez különféle adatokat adnak meg. A hoz-

56  What is the Deep Web? The Definitive Guide [2020]. https://www.
thedarkweblinks.com/what-is-the-deep-web/ (2020.03.28.)

57  hardy, Robert Augustus – norGaard, Julia R.: Reputation in the In-
ternet black market: an empirical and theoretical analysis of the Deep Web. 
Journal of Institutional Economics, 2016. Vol. 12. No. 3. 516. o.

58  A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekményekről lásd: 
Gál István László: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselek-
mények. In: Polt Péter (szerk.): Új Btk. kommentár: 7. kötet, Különös rész. 
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2013. 193–224. o.

59  Guccione, Darren: What is the dark web? How to access it and what 
you’ll find. https://www.csoonline.com/article/3249765/what-is-the-dark-
web-how-to-access-it-and-what-youll-find.html (2020.03.28.)
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záférés megvásárlása után ezeket zsarolóvírus futta-
tására vagy más kártevők, például banki trójai vagy 
kémprogramok telepítésére használhatják. Infra-
struktúrabérlés: Egyes kiberbűnözők, akik botnete-
ket, vagy feltört számítógépek hálózatait hozták 
létre, bérbe adják a spamek, vagy a DDoS támadások 
végrehajtásához szükséges számítási teljesítményt. 
A szolgáltatásmegtagadási támadások esetén az ár a 
támadás hosszától függ (1–24 óra), és hogy mennyi 
forgalmat képes a botnet ez idő alatt generálni. Pél-
dául 60 USD három órán keresztül. Fiatalok gyakran 
kínálják bérlésre a (kis) botnet hálózatukat, főleg a 
Fortnite-hoz hasonló online játékok által használt szer-
verek támadására. A közösségi médiában hirdetik ma-
gukat és termékeiket, nem igazán törődve az anoni-
mitásuk megőrzésével. PayPal és hitelkártyafiókok: 
A sikeres adathalász támadásokat végrehajtó bűnözők 
általában nem kockáztatnak a lopott fiókok használa-
tával. Számukra az is nyereséges és biztonságosabb, 
ha a számlákat eladhatják. Ezek ára általában az ello-
pott számlán található hitelkeret 10%-a. Néhány eladó 
boldogan mutatja be adathalászatra használt eszközeit 
és a hamis oldalakat. A (nem is annyira) rejtőzködő 
kiberbűnözők nyereséges iparágat hoztak létre, amely 
a marketingtől kezdve az ügyfélszolgálatokon át, a fris-
sítésekig és a felhasználói kézikönyvekig minden ha-
gyományos üzleti ágat magában foglal. Érdemes meg-
jegyezni, hogy bár ezeken a felületeken sok vevő van, 
az igazi nyereséget azonban a kiterjedt infrastruktú-
rával és jól működő szolgáltatásokkal rendelkező 
„nagy halak” realizálják. A kiberbűnözők által kínált 
szoftverek, termékek és szolgáltatások leginkább az 
értékesítés, a marketing és a terjesztés révén válnak 
nyereségessé.60 2018. szeptemberben több mint 50 
millió Facebook-felhasználó feltört adatait bocsátot-
ták áruba a dark web piacain, felhasználónként már 
3–12 USD-nek megfelelő értékű Bitcoinért.61 2016. jú-
lius 22-én egy 18 éves elkövető a Münchener Olympia-
Einkaufszentrumban 9 embert lőtt le, aztán önmagá-
val is végzett egy „Deutschland im Deep Web” nevű 
dark webes fórumon szerzett Glock 17 pisztollyal, ami 
jól mutatja a veszélyt a jelenségben.62 Az első ismert 
online kábítószer-kereskedelmi ügylet 1971-ben tör-
tént, amikor marihuánával kereskedett egymás között 
két hallgató a Stanford University-ről és Massachusetts 
Institute of Technology-ról, akik az ügyletet ARPANET 
használatával bonyolítottak le.63 Adewopo, Gonen 
Varlioglu és Ozer hipotézise szerint az utcai drogdíle-
rek dark web online kábítószerkereskedőkké válnak, 

6 0  Kiberbűnözés a dark weben – Milyen szolgáltatások kaphatók az inter-
net sötét oldalán és mennyit kell fizetni értük? https://www.eset.com/hu/
hirek/kiberbunozes-a-darkweben/ (2020.03.28.)

61  Cuthbertson, Anthony: Facebook Hack: People’s Accounts Appear For 
Sale On Dark Web. https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-
tech/news/facebook-hack-data-dark-web-login-deta i ls-cost-dream-
market-a8564671.html (2020.03.28.)

62  voGT, Sabine: Das Darknet – Rauschgift, Waffen, Falschgeld, Ausweise 
– das digitale „Kaufhaus“ der Kriminellen? Die Kriminalpolizei, 2017. No. 
2. 4. o.

63  BuxTon, J. – BinGhaM, T.: The rise and challenge of dark net drug 
markets. Policy Brief, 2015. Vol. 7. 3. o. 

az egyszerű és lekövethetetlen kiszállítás, és a fizetési 
rendszereik kriptovalutás tranzakciókra való támasz-
kodása (különösen Bitcoinra) miatt. A kábítószerfüg-
gők pedig hajlamosak a dark webről vásárolni a kábí-
tószert.64 A Silk Road egy dark weben működő piac 
volt, melyen kábítószerrel és más csempészárukkal 
kereskedtek. Alapítóját a használók Dread Pirate Ro-
berts néven ismerték. Az oldal két éven át el tudta ke-
rülni világszinten a bűnüldöző szerveket, több millió 
USD bevételt termelve a használóinak és adminisztrá-
torainak. Az FBI 2013 októberében kapcsolta le az ol-
dalt, lefoglalt 3,6 millió USD-t, és letartóztatta Ross 
Ulbrichtot (álnevén Dread Pirate Roberts).65 A Silk 
Road domainneve, a http://silkroad6ownowfk.onion 
csak Tor böngészővel volt hozzáférhető.66 Az FBI 
Ulbricht pere során benyújtott vádirata szerint a Silk 
Road piaca majdnem 150 000 vevővel és 4000 eladó-
val büszkélkedhetett. A felhasználói bázis nagy része 
USA-beli volt, de képviseltették magukat a világ min-
den részéről. Amellett, hogy az oldalnak magának vol-
tak üzenetküldési lehetőségei, mely lehetővé tette a 
vevők és eladók interakcióját, a Silk Road-felhaszná-
lók nak egy Tor fórumhoz is volt hozzáférése, amin 
társalgások folytak a kábítószerek hatásairól, a Bit coin-
ról, eladói értékelésekről és tranzakciós képességek-
ről. Emiatt az oldal nemcsak a csempészáruk szabad 
kereskedelmének menedékhelye volt, hanem széles-
körű információk tárháza és egy globális közösség sa-
ját értékrenddel, hiedelmekkel és belső konfliktusok-
kal.67 Ulbricht 2013-as letartóztatsa68 után a Silk Road-  
ot helyettesítő oldalak tucatjai jelentek meg.69 2013 
novemberében, körülbelül öt héttel azután, hogy a 
kormány lekapcsolta a Silk Road-ot, és letartóztatta 
Ulbricht-ot, megjelent a Silk Road 2.0. Arra tervezték, 
hogy betöltse a Silk Road után keletkezett űrt, ezért a 
Silk Road 2.0 jóformán azonos volt az eredeti Silk Road 
oldallal mind megjelenésében, mind működésében. 
Ahogy az elődje, a Silk Road 2.0 is kizárólag a Tor há-
lózaton működött, és tranzakcióit Bitcoinban kellett 
fizetni, hogy óvják a felhasználók anonimitását és el-
kerüljék a hatóságok általi felfedezést. A Silk Road 2.0 
ajánlatai is főleg kábítószerekből álltak, amiket az ol-
dalon nyíltan hirdettek. 2014. október 17-re a Silk Road 
2.0 több mint 13 000 szabályozott anyagot listázott. 
Többek közt 1783 találatot listázott „pszichedeli-
kumokra”, 1697 találatot „ecstasyra”, 1707 találatot 

6 4  adewoPo, Victor – Gonen, Bilal – varlioGlu, Said – ozer, Murat: 
Plunge into the Underworld: A Survey on Emergence of Darknet. 6th Annual 
Conference on Computational Science & Computational Intell igence 
(CSCI’19), Las Vegas 2019. 5. o. 

65  lacson, Wesley – Jones, Beata: The 21st Century DarkNet Market: 
Lessons from the Fall of Silk Road. International Journal of Cyber Criminology, 
2016. Vol. 10. No. 1. 40. o.

66  Uo. 42. o.
67  Uo. 43. o.
68  Ulbrichtot tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték 2015-ben. 

Ulbricht fellebbezéssel próbálkozott, de azt a Second Circuit Court of Appeals 
elutasította. Forrás: Kerr, Dara: Silk Road founder loses appeal challenging 
life sentence. https://www.cnet.com/news/silk-road-founder-loses-appeal-
challenging-life-sentence/ (2020.03.28.)

69  sui–caverlee–rudesill: i.m. 9. o.
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„kannabiszra” és 379 találatot „opioidokra”. Az illegá-
lis narkotikumok mellett más illegális árukat és szol-
gáltatásokat is hirdettek eladásra az oldalon, beleértve 
hamis személyazonosító okmányokat és számítógépes 
hackereszközöket és szolgáltatásokat.70 Az Operation 
Onymous során 2014 novemberében az FBI és több 
mint 15 ország az European Cybercrime Centeren 
(EC3) keresztül dolgozva vizsgált számos dark web 
piacot. A művelet során eltávolított oldalak között volt 
a Silk Road 2.0.71 Az FBI az oldal lekapcsolásának hírét 
a Twitteren osztotta meg. A vádiratában az FBI arról 
számolt be, hogy a Silk Road 2.0-t az oldal 2013. októ-
beri elindulása óta nyomon követte, amikor is egy fe-
dett nyomozó a Belbiztonsági Minisztériumtól 
(Department of Homeland Security) beszivárgott egy 
online fórumra a Tor hálózaton. A korai fórumos be-
szélgetésekből kiderült, hogy egy „Defcon” nevű sze-
mély az oldal üzemeltetője. A fedett nyomozót a Silk 
Road 2.0 oldalon moderátornak kérték fel, összesen 
16 kifizetést kapott fizetségként meghatározatlan 
munkáért, melyek több mint 32 000 USD-nek feleltek 
meg Bitcoin-ban. A hatóságok Benthallt azonosították, 
mint „Defcon”, miután meghatározták egy Silk Road 
2.0 szerver helyét tengerentúlon és megerősítésre ke-
rült, hogy azt a blake@benthall.net e-mail-címet hasz-
náló személy irányította és menedzselte. Az FBI sze-
rint az oldalnak 8 millió USD havi bevétele és több 
mint 150 000 aktív használója volt.72 Ugyan a Silk Road-
nak a mérete elhanyagolható volt a teljes nemzetközi 
kábítószerkereskelemhez képest, a bevételei esetében 
dollár tízmiliókról, a nemzetközi kábítószer kereske-
de lem esetén pedig dollár százmilliárdokról beszé-
lünk. A Silk Road jelentősége a jövő kábítószer keres-
kedelmére való hatásában rejtőzhet. Ahogy a számí-
tógépek megváltoztatták azt, ahogy kezeljük és fo-
gyasztjuk az információt, a kriptopiacokban benne 
van a lehetőség, hogy a kábítószerpiacok működését 
úgy változtassák meg, ami évtizedekkel vetheti vissza 
a szabályozási törekvéseket. A kutatóknak oda kell fi-
gyelniük a kriptopiacok méretváltoztató képességére: 
15 hónap alatt a Silk Road eladásai is hatszorosára nőt-
tek. További kérdés lesz a kriptopiacok ineternacionali-
záló dása. A Silk Road lehetővé tette a kábítószerfogyasz-
tók nak, hogy majdnem bármilyik országból rendelje-
nek. A kriptopiacok jelenthetik az innovációt, ami 
alapjaiban változtathatja meg a kábítószerkereskedelmet 
az elkövetkező évtizedekben.73 2019. májusban két vi-
rágzó dark web piac, a Wall Street Market és Valhalla 

70  U.S. Attorney’s Office: Operator of Silk Road 2.0 Website Charged in 
Manhattan Federal Court. https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/
newyork/news/press-releases/operator-of-silk-road-2.0-website-charged-
in-manhattan-federal-court (2020.03.28.)

71  Finklea, Kristin: Law Enforcement Using and Disclosing Technology 
Vulnerabilities. Congressional Research Service, Washington DC, 2017. 3. o. 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44827.pdf (2020.03.28.) 5. o.

72  MarTinez, Fidel – wile, Rob: Silk Road 2.0 hits dead end with FBI. 
busthttps://splinternews.com/silk-road-2-0-hits-dead-end-with-fbi-bust- 
1793842852 (2020.03.28.)

73  aldridGe, Judith – decary-heTu, David: Not an ‘eBay for Drugs’: The 
Cryptomarket ‘Silk Road’ as a Paradigm Shifting Criminal Innovation. SSRN 
Electronic Journal, 2014. 20. o. 

(más néven Silkkitie), került eltávolításra EU-s bűnül-
döző szervek szimultán globális műveletei által. A há-
rom legnagyobb piac 2017-es lekapcsolása után a Wall 
Street volt az egyik legnagyobb megmaradt illegális 
online piac. Eltávolítása idején több mint 1 150 000 
használója és 5400 eladója volt. A Német Szövetségi 
Bűnügyi Hivatal (BKA), a Holland Nemzeti Rendőr-
ség, az Europol, az Eurojust és néhány amerikai kor-
mányügynökség támogatásával három gyanúsítottat 
tartóztattak le Németországban. A rendőrök több mint 
550.000 EUR-t foglaltak le készpénzben, továbbá 
Bitcoin és Monero kriptovalu tákat hat számjegyű ösz-
szegű értékben. Az USA-ban letartóztatták a piac két 
legnagyobb bevételt generáló kábítószer-kereskedőjét 
is. A finn vámhatóság a francia Nemzeti Rendőrséggel 
és az Europollal szoros együttműködésben lefoglalta 
a Valhalla piactér szerverét és annak tartalmát. A mű-
velet eredményeként a finn vámhatóság jelentős ösz-
szegű Bitcoint foglalt le. A Valhalla volt az egyik leg-
régebbi és nemzetközileg egyik legismertebb Tor ke-
reskedő oldal.74 A Wall Street Market működtetéséhez 
használt szervereket 2019. május 2-án foglalták le. A 
piac üzemeltetői minden ügylet után az értékesítési 
ár 2-6 %-a közötti összegnek megfelelő jutalékot szed-
tek. Az eltávolítása idején a Wall Street Market a má-
sodik legnagyobb illegális online kereskedelmi plat-
form volt. A hatóságok egy fedett nyomozók közremű-
ködésével folytatott nemzetközi eljárással számolták 
fel. Az után léptek akcióba, hogy az üzemeltetők 2019. 
április 23-án a portált karbantartási üzemmódba állí-
tották, és elkezdték magukhoz venni a felhasználói 
számlákon elhelyezett összegeket. Ez „exit scam”75 né-
ven ismert a színtéren. Az amerikai és holland ható-
ságokkal és az Europollal közösen folytatott nyomozás 
révén Los Angelesben elfogtak két gyanúsítottat, akik 
a hatóságok szerint a portál legnagyobb forgalmat le-
bonyolító kábítószer-kereskedői közé tartoztak. A gya-
núsítottaknál tartott házkutatásokon drogok és szá-
mos illegálisan tartott fegyver mellett készpénzt is 
lefoglaltak több millió EUR értékben.76 A Wall Street 
Market lekapcsolása után a T•chka Market lett az egyet-
len megmaradt nagyobb piac a dark weben.77 
DreamMarket olyan platformra példa, amihez fórum 
is tartozik. A piac megközelítőleg 55 000 árut listázott, 
és nagyjából 20 000 használója volt. Az Alphabay a 
2016. június és július közötti időszakban körülbelül 
66 000 ajánlatot listázott, több mint 75 000 használó-

74 Europol The Internet Organised Crime Threat Assesment 2019. Europol, 
Hága, 2019. 44. o. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-
reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019 (2020.03.28.)

75  Exit scam esetében gyakorlatilag arról van szó, hogy az oldal adminjai 
megszöknek a felhasználók (bűnözők) pénzével, jelen esetben több mint 14,2 
millió USD-vel. Forrás: Cimpanu, Catalin: Another dark web marketplace bi-
tes the dust – Wall Street Market https://www.zdnet.com/article/another-
dark-web-marketplace-bites-the-dust-wall-street-market/ (2020.03.28.)

76  Felszámolták a darknet második legnagyobb portálját. https://www.
digitalhungary.hu/e-kereskedelem/Felszamoltak-a-darknet-masodik-
legnagyobb-portaljat/8513/ (2020.03.28.)

7 7  ciMPanu, Catalin: Another dark web marketplace bites the dust – Wall 
Street Market https://www.zdnet.com/article/another-dark-web-marketplace-
bites-the-dust-wall-street-market/ (2020.03.28.)
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val. Narkotikumok tették ki a kínált áruk többségét 
(körülbelül. 52 000), továbbá lehetett még vásárolni 
fegyvereket (kb. 500 ajánlat), hamis pénzt (kb. 300), 
adatokat és gyógyszereket is.78 Az Europol Szervezett 
bűnözés internetes fenyegetettségét (IOCTA) vizsgáló 
2019-es éves jelentése szerint a dark web marad a bű-
nözői termékek és szolgáltatások széles tárháza keres-
kedelmének a legfőbb online elősegítője, és kiemelt 
fenyegetést jelent a bűnüldöző szervek számára. Az 
utóbbi idők koordinált bűnüldöző tevékenységei, ki-
terjedt DDoS támadásokkal kombinálva a Tor környe-
zetbe bizalmatlanságot hoztak. Miközben van arra 
mutató bizonyíték, hogy az adminisztrátorok alterna-
tívákat fedeznek fel, úgy tűnik, a felhasználóbarátság, 
a meglévő piac sokoldalúság és a Tor vásárlói bázisa 
miatt az új platformokra történő teljes migráció még 
nem tűnik valószínűnek. Növekedés tapasztalható az 
egyeladós üzletek és kisebb fragmentált piacok terén 
a Toron, beleértve azokat is, amelyek specifikus nyel-
vekre szakosodtak. Néhány szervezett bűnözői cso-
port is fragmentálja az üzletét online becenevek és 
piacok skáláján, ami további kihívást jelent a bűnül-
döző szervek számára. A titkosítással ellátott kommu-
nikációs alkalmazások erősítik az egyeladós kereske-
delmet a dark weben, azáltal, hogy segítenek a hasz-
nálókat szolgáltatásokhoz irányítani, és zárt kommu-
nikációt tesznek lehetővé. Bár nincs bizonyíték a teljes 
üzleti vándorlásra, fennáll annak a veszélye, hogy a 
csoportfunkciókat egyre inkább felhasználhatják a 
tiltott kereskedelem támogatására.79 Fontos arról a je-
lenségről beszélni, hogy amint a hatóságok eltávolíta-
nak egy illegális dark web piacot, a helyükön mindig 
újabbak jelennek meg. A két legnagyobb, a Wall Street 
Market és a Valhalla eltávolítása után az Empire nevű 
piacon már nagy volt a nyüzsgés, kínálatában 18 000 
termékkel. A Nightmart Market 28 000 illegális áruját 
kínálja. Egy új, a Reddithez hasonlatos fórum, a Tor 
rejtett szolgáltatásán hosztolt Dread már helyettesí-
tette is az eltávolított DeepDotWebet, mint közösségi 
csomópontot, ahol a felhasználók megtárgyalják, me-
lyik oldalt érdemes használni, melyiket távolította el 
a rendőrség, és melyikeket működtetik csalók. Az FBI 
és Europol nyomozói szerint ugyan a dark webes ká-
bítószeroldalak ellen vívott háborújuknak messze 
nincs vége, de a harc szükséges, és már akkor is meg-
éri, ha csak visszafoghatják a dark webes piacok nö-
vekedését, és nehezebbé tehetik a veszélyes kábító-
szerek online vásárlását.80 

78  voGT, Sabine: Das Darknet – Rauschgift, Waffen, Falschgeld, Ausweise 
– das digitale „Kaufhaus“ der Kriminellen? Die Kriminalpolizei, 2017. No, 
2. 5. o.

7 9   Europol The Internet Organised Crime Threat Assesment 2019., 
Europol, Hága, 2019. 43. o. https://www.europol.europa.eu/activities-
services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta- 
2019 (2020.03.28.)

8 0  GreenBerG, Andy: Feds Dismantled the Dark-Web Drug Trade – but 
It’s Already Rebuilding. https://www.wired.com/story/dark-web-drug-
takedowns-deepdotweb-rebound/ (2020.03.28.)

8. A terroristák a dark weben

A témát illetően Finszter Géza szavait bocsátom előre: 
„Nem véletlen, hogy a terrorizmus és a szervezett bű-
nözés elleni küzdelmet gyakran nevezik bűnügyi hír-
szerzésnek, jelezve, hogy az ilyen típusú deliktumok 
felderítésében csak a titkosszolgálati eszközök lehet-
nek eredményesek.81 Ugyan a terroristaszervezetek 
korábbi intenzív nyilvános webes jelenléte visszaszo-
rult, de a kisebb szervezeteknek még mindig vannak 
internetes felületeik, gyerekeknek szóló weboldalaik, 
illetve terrorizmussal szimpatizáló csoportok még 
mindig megtalálhatók a közösségi média felületein.82 
Bodo és Speckhard rávilágít, hogy kétségtelenül az Isz-
lám Állam a történelem legsikeresebb technológia-ori-
entált terrorszervezete, mivel ők nem csupán azt értik, 
hogy használható az internet kommunikációra, hanem 
azt úgy teszik, hogy közben el tudták rejteni az üzene-
teiket és azonosságukat. Az ISIS aktivistái használják a 
felszíni webet, a deep webet, dark webet, a közösségi 
médiát és titkosított üzenetküldő alkalmazásokat, pro-
pagandájuk terjesztésére, toborzásra, követőiket ter-
rorcselekmények elkövetésének inspirálására vagy 
terrorcselekmények elkövetésére való közvetlen uta-
sításra, mely komoly fejfájást jelent a bünül döző szer-
veknek, a titkosszolgálatoknak és biztonsági szakér-
tőknek, akiknek a feladata lenne egy lépéssel mindig 
a terrorszervezet előtt maradni,83 de ahogy Bartkó Ró-
bert rávilágít az egyes terrorszervezetek módszereinek 
kiismerhetetlenségére: „Az egyes elhárítási eszközök 
a terrorista akciókkal együtt fejlődnek, így továbbra is 
alátámasztódni látszik a mára már »közhelynek« tekint-
hető állítás, miszerint a bűnözők egy lépéssel mindig 
a bűnüldöző hatóságok előtt járnak.”84 Az ISIS aktivi-
tása a webalapú interneten (Youtube-on, Facebookon, 
Twitteren etc.) megfigyelhető keresőrobotokkal és ke-
resőmotorokkal, de a bűnüldöző hatóságoknak és tit-
kosszolgálatoknak nehezebb dolga van a titkosított 
üzenetküldő alkalmazásokon lévő információk meg-
szerzése tekintetében, pedig azok értékesek lehetnek 
a terrorcselekmények megelőzése és megakadályozása 
szempontjából.85 Bodo és Speckhard kísérlete ISIS-
támogató Telegram felhasználók azonosítására irá-
nyuló kreatív módszerek felfedezésére irányulult. Arra 
jutottak, hogy lehetséges behatolni a Telegramos ISIS 

81  FinszTer Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2018. 
78. o.

82  haiG Zsolt: Információs műveletek a kibertérben. Dialóg Campus Ki-
adó, Budapest 2018. 301–302. o.

83  Bodo, Lorand – sPeckhard, Anne: Identifying Nefarious Telegram 
Users without the Help of Telegram Itself: Testing Solutions for Intelligence 
and Security Professionals in Fighting ISIS in the Encrypted Social Media 
Space. International Center for the Study of Violent Extremism, London 2017. 
2. o.

8 4  BarTkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdé-
sei. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 2011. 68. o.

85  Bodo, Lorand – sPeckhard, Anne: Identifying Nefarious Telegram 
Users without the Help of Telegram Itself: Testing Solutions for Intelligence 
and Security Professionals in Fighting ISIS in the Encrypted Social Media 
Space. International Center for the Study of Violent Extremism, London 2017. 
2-3.o.
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chatszobákba, és azokon belül megtalálni a közösségi 
médiás felhasználói fiókokat, és OSINT86 alkalmazásá-
val87 az ISIS támogatók személyazonosságát felfedni. 
Közülük legtöbben az ISIS instrukciói ellenére sem 
teszik meg a megfelelő óvintézkedéseket, mint VPN 
vagy Proxy hálózat használata. A módszer még a Teleg-
ram Secret Chatjében is működik.88 Moore és Rid 2015. 
január és március között website keresőrobottal vég-
zett kutatása során 300 000 címet vizsgált meg, és 2015 
eleji kutatásuk során még arra jutottak, hogy majdnem 
hiányzik az iszlám extremizmus a Tor rejtett szolgál-
tatásain, csupán egy maréknyi aktív oldalt találtak.  
Moore és Rid szerint a dark neten a propaganda nem 
ér messzire, főleg azért, mert az újoncokat kezdetben 
elijesztheti, hogy egy „jogellenes” cselekményt kell 
véghezvinniük, szemben egy egyszerű, Google-kere-
sés sel. A rejtett szolgáltatások gyakran nem elég stabi-
lak vagy hozzáférhetőek a hatékony kommunikáció-
hoz, más platformok jobban megfelelnek a kommuni-
kációs igényeknek. Iszlamista harcosok azonban gyak-
ran használják a Tor böngészőt a nyílt interneten, a 
fokozottabb anonimitás miatt.89 A terroristák dark we-
bes jelenléte azóta jelentősen nőtt: a 2015. novemberi 
párizsi terrortámadások után hírei és propagandája 
terjesztése céljából az ISIS a dark web felé fordult, hogy 
meg kísérelje védeni a terrorszervezet támogatóinak 
azonosságát és az anyagaikat a hacktivisták tevékeny-
ségétől. Ez az után történt, hogy több száz ISIS-hez köt-
hető weboldal került eltávolításra az Anonymous hac-
ker kollektíva által indított Operation Paris (OpParis) 
kampány részeként. Az ISIS mediaügynöksége, az Al-
Hayat Media Center egy ISIS-hez kötődő fórumon köz-
zétett egy linket és instrukciókat arról, hogyan lehet 
eljutni az új dark webes oldalukra.90 A felszíni web 
használata a terroristák számára kockázatosabb: ott 
felügyelhetőek, lekövethetőek, megtalálhatóak.  Ezzel 
szemben a dark weben decentralizált és anonim háló-
zatok használatával a lebukás elkerülhető, és a terro-
rista platformok zártak maradhatnak.91 A terroristák a 
dark weben biztonságosabban kommunikálhatnak, 
mint eddig valaha. 2016 márciusában a francia belügy-
miniszter, Bernard Cazeneuve a Nemzetgyűlés előtt a 
terroristák dark web használatára hívta fel a figyelmet. 
Nyilatkozata szerint napjaink európai terrortámadá-
sainak elkövetői a deep webet használták fel, és titko-
sított üzenetekkel kommunikáltak. Az utóbbi években 
az ISIS és más dzsihádista csoportok titkosított üzenet-
küldő alkalmazások felé fordultak. Egy ilyen alkalma-
zás például a Telegram, mely egy üzenetek küldésére 
alkalmas applikáció, Android, iOS, és Windows készü-
lékekre. Egyik fő tulajdonsága a végpontok közötti ti-

86  Az OSINT-ről bővebben: Dobák Imre: OSINT – Gondolatok a kérdés-
körhöz. Nemzetbiztonsági Szemle, 2019. 7. évf. 2. sz. 83–93. o.

87  Bodo–sPeckhard: i. m. 6. o.
8 8  Bodo–sPeckhard: i. m. 10–11. o.
89  Moore–rid: i. m. 18–22. o.
9 0   weiMann, Gabriel: Going Darker? The Challenge Of Dark Net 

Terrorism. Wilson Center, Washington, DC 2018. 3. o.
91  weiMann, Gabriel: Terrorist Migration to the Dark Web. Perspectives 

on Terrorism, 2016. Vol. 10 No. 3. 40–41. o.

kosítás (end-to-end encryption), ami vonzóvá teszi bű-
nözők, köztük terroristák számára. A dark webet to-
vábbá virtuális fizetőeszközök használatával terroris-
ták és más bűnözők felhasználják összegek rejtett uta-
lására. Korunkban Weimann ezt a trendet tartja a leg-
riasztóbbnak a dark web terroristáknak nyújtott lehe-
tőségei közül. A kriptovaluták a készpénz digitális 
megfelelői, melyeket gyakran használnak tranzakciók-
hoz illegális kereskedelem során, zsaroláshoz, pénz-
mosáshoz. A terroristák is használhatják a webet ado-
mánygyűjtésre, pénzátutalásra és virtuális fizetőesz-
közök használatával robbantószerek, fegyverek vásár-
lására.92 Malik 2018-as „Terror in the Dark” című jelen-
tésében a következő trendekre világít rá a terroristák 
dark web használatát illetően: A terroristák a titkosítást 
használják rejtőzködésre. A felszíni web a közösségi 
média cégek és hatóságok általi fokozott felügyelete a 
közösségi média platformjairól az extremista tartalom 
gyorsabb eltávolításához vezetett. A terrorcselekmé-
nyek megtervezésére a dark webes extremista hálóza-
tokat fokozottaban használják. A toborzók a dark we-
bet használják terrorcselekmények megtervezésére és 
kezdeményezésére, mivel ott kisebb az esély, a lebu-
kásra. Miközben a kezdeti kapcsolatfelvétel a felszíni 
weben történhet meg, a további instrukciókat gyakran 
végpontok közötti titkosítással ellátott alkalmazásokon 
adják arról, hogyan férhetnek hozzá dzsihádista web-
oldalakhoz a dark weben. A terroristák a dark webet 
felhasználják toborzásra: a titkosított csatornák mint 
a Telegram, és a dark web színterei nehezen hozzáfér-
hetőek, emiatt tömeges toborzás ritkán történik eze-
ken a csatornákon, ehelyett az ISIS emberei az érdek-
lődő szimpatizánsokat a felszíni web és a közösségi 
média platformjaimról a biztonságosabb dark net felé 
irányítják, mint a további interakció és indoktrináció 
színetere felé. A terroristák a dark webet felhasználják 
propaganda tárolására: Az extremista és terrorista tar-
talmak felszíni webről és deep webről való eltávolítása, 
főleg a mesterséges intelligencia programok által vég-
zett tömeges eltávolítás növeli annak a kockázatát, 
hogy a tartalmat terjesztő vagy terrorszervezeteknek 
anyagi támogatást nyújtó személyek bíróság elé állítá-
sához szükséges bizonyítékok elveszhetnek. Ezek kö-
zül az anyagok közül sok újra előbukkan a felszíni we-
ben. A tech cégek és a bűnüldöző hatóságoknak együtt 
kell működniük, hogy ezt az anyagot hatékonyan ar-
chiválják, hogy a viselkedésminták megérthetők legye-
nek. A terroristák kriptovalutákat használnak ado-
mánygyűjtésre, és a lebukás elkerülése érdekében. A 
terroristák, mint más bűnözők, kriptovalutákat hasz-
nálnak, melyek ugyanazt a fajta anonimitást biztosítják 
a pénzügyi környezetben, mint a titkosítás a kommu-
nikációs rendszerekben. A bitcoinnal végzett ado-
mánygyűjtéssel és online pénzügyi tranzakciókkal a 
terroristák és más bűnözők el tudják kerülni a pénz-
ügyi szabályozók és más harmadik személyek általi be-

9 2   weiMann, Gabriel: Going Darker? The Challenge Of Dark Net 
Terrorism. Wilson Center, Washington, DC 2018. 4–5. o.
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avatkozást, akik lépéseket tennének a műveleteik meg-
akadályozására.93 A terrorizmus finanszírozása94 tekin-
tetében Pasca és Orza rávilágít, hogy a terroristacso-
portok a műveleteik finanszírozásához szükséges be-
vételszerzési és pénzátutalási módszerei tekintetében 
haladnak a modern technológia új trendjeivel (mint a 
kriptovaluták és a dark net használata), de a tradicio-
nális módszereket is használják (mint a zakat és 
hawala).95 Amikor csak külső anyagi forrásokra van 
szükségük, a terroristák különféle módszerekhez fo-
lyamodnak, melyek bonyolultságukban az egyszerűtől 
a rendkívül összetettig (lásd például az al-Kasszám Bri-
gádok, a Hamász katonai szárnyának felhívását a támo-
gatói számára, bitcoinos közösségi finanszírozásra.96) 
terjednek.97 Különösen riasztó a tény, hogy „… a terro-
rizmus finanszírozásával szemben a büntetőjogi esz-
közök hatékonysága a nullához konvergál”.98 Az inter-
netes pénzügyi tranzakciók száma növekszik. Tóth 
Dávid arra mutat rá, hogy újabb típusú fizetési eszkö-
zök, virtuális fizetőeszközök99 jelennek meg, mint pél-
dául a Bitcoin és a Litecoin, melyeknek a jogi státusza 
nem teljesen tiszta. Az információs technika fejlődése 
ugyan könnyebbé tette a pénzügyi szolgáltatások hasz-
nálatát, de a technológia a bűnelkövetők számára egyre 
több lehetőséget nyújt az ezekkel történő visszaélések-
re.100A „Fund the Islamic Struggle without Leaving a 
Trace” (Finanszírozd az Iszlám Küzdelmet Nyomok 
Hagyása nélkül) egy Deep Web oldal, ami egy adott 
Bitcoin címre adományokat kér dzsihád finanszírozá-
sára. Egy Amreeki Witness álnévvel az internetre fel-
töltött „Bitcoin wa Sadaqat alJihad” című pdf doku-
mentum, melynek címe lefordítva  „Bitcoin és az erő-
szakos fizikai küzdelem adománya” (Bitcoin and the 
Charity of Violent Physical Struggle) egy útmutató a 
Dark Web titkos pénzügyi tranzakciókra való felhasz-
nálásához.101 Az ISIS még terrorcselekmények finan-

93  Malik, Nikita: Terror in The Dark: How Terrorists use Encryption, the 
Darknet and Cryptocurrencies. The Henry Jackson Society. London 2018. iv. o.

94  A terrorizmus finanszírozásról bővebben: Gál István László A XXI. 
század új bűncselekmény-típusa: a terrorizmus finanszírozása. Rendészeti 
Szemle: Az Igazságügyi És Rendészeti Minisztérium Szakmai, Tudományos 
Folyóirata 2009. 57. évf. 6. sz 61–90. o.

95  Pasca, Viorel – orza, Daniela Simona: Terrorism: between the need for 
funding and obtaining funding sources. In: Journal Of Eastern-European 
Criminal Law, 2019. No. 1. 227. o.

96  Fanusie, Yaya: Hamas Military Wing Crowdfunding Bitcoin. https://
www.forbes.com/sites/yayafanusie/2019/02/04/hamas-military-wing-
crowdfunding-bitcoin/#306575c34d7f (2019. 12. 30.) (2020.03.28.)

97  Europol’s 2019 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 
17. o. 

98  Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a 
terrorizmus finanszírozása. Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat kiadványa, 2012. 1. sz. 15. o.

99  A virtuális pénzekkel kapcsolatos visszaélésekről bővebben: TóTh Dá-
vid: A virtuális pénzekkel kapcsolatos visszaélések. Rendészet-Tudomány-
Aktualitások: A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével, Szerkesztette: 
Baráth Noémi Emőke, Mezei József, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 
Rendészettudományi Osztálya Budapest 2019. 242-250. o.

10 0  TóTh, Dávid: Credit card fraud with a comparative law approach. In: 
International Scientific Conference „Towards a Better Future: Democracy, 
EU Integration and Criminal Justice”, Conference Proceedings, Volume I, 
Faculty of Law – Kicevo, University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola 
2019. 232. o.

101  weiMann, Gabriel: Terrorist Migration to the Dark Web. Perspectives 
on Terrorism, 2016. Vol. 10 No. 3. sz. 42. o.

szírozására is használt Bitcoint, melyek közé tartoznak 
a 2019 áprilisában Srí Lankán elkövetett húsvéti rob-
bantások is.102Az ISIS a terrorszervezet hivatalos al-
Naba nevű hetente megjelenő hírlevelében egy egész 
oldalas infografikát tett közzé a COVID-19 fertőzés 
megakadályozásáról. Az ISIS a hírleveleiben január óta 
figyelemmel kísérte a koronavírust, és rendszeresen 
tájékoztatott róla. „Egy új vírus terjeszt halált és rette-
gést Kínában”, jelentette az al-Naba még januárban. 
Valószínűleg a tagjaira és támogatóira jelentett veszély 
miatt, ahogy a vírus terjedt, az ISIS egyre jobban kriti-
zálta a kínai kormányt, amiért az titkolta a járvány va-
lódi mértékét. Az ISIS szerint ez a járvány Isten bünte-
tése, amiért Kína sanyargatja az ujgur népességet. A 
terrorszervezet azt tanácsolja, hogy „helyezzétek a hi-
tetek Istenbe és keressetek Benne menedéket a beteg-
ségektől” és „az egészségesek ne lépjenek a járvány 
földjére, és az az által sújtottak ne távozzanak onnan”. 
(Ehhez képest az ISIS hajt végre műveleteket Algériá-
ban, Egyiptomban, Irakban, Afganisztánban, Indiában, 
a Fülöp-szigeteken és Indonéziában, ahol vannak iga-
zolt esetek.) Az az ISIS szorgalmazza a kézmosást, és 
azt tanácsolja követőinek, hogy „ásításkor és tüsszen-
téskor takard el a szádat”. Egy hadíszt is idéz a kóroko-
zókról és fertőzésekről. Az al-Naba legújabb számában 
az ISIS szerint a koronavírus „további nyomást és ter-
het” ró a kormányokra, csökkenti azok együttműkö-
dési képességeit a terrorizmus elleni harc terén és biz-
tonsági szempontból olyan rést jelent, amit a terror-
szervezet szerint ki kell használniuk „a párizsi, londoni, 
brüsszeli és más csapásokhoz hasonló” terrorcselek-
mények elkövetéséhez, foglyaik kiszabadításaihoz.103 
Úgy vélem a terroristák kihasználhatják az abból adód-
ható biztonsági réseket, hogy az állami szerveket le-
foglalják a koronavírus pandémiával kapcsolatos fel-
adatok, és ebben a megváltozott helyzetben fokozottan 
szükséges a terroristák kommunikációjának, szervez-
kedésének minden platformon történő fokozott meg-
figyelése, a terrorcselekmények elkövetésének meg-
akadályozása céljából. 

9.  A dark webhez kapcsolódó 
dilemmák

Lehet, hogy a dark webet böngészni önmagában még 
nem illegális, de nem veszélytelen és könnyen illegá-
lissá válhat. A dark webbel kapcsolatos biztonsági koc-
kázatok a következők: a bűnözői elemek jelenléte, az 
illegális cselekmények elkövetésének lehetősége, gya-
nús linkek (amik illegális tartalomhoz vezethetnek), 
a bűnöldöző szervek jelenléte. Veszélyes lehet még a 
dark web a vírusok, hackerek és web cam eltérítés 

102  kaTz, Rita: Tales of Crypto-Currency: Bitcoin Jihad in Syria and Beyond. 
https://www.thedailybeast.com/the-bitcoin-jihad-in-syria-and-beyond-
tales-of-crypto-currency (2020.03.28.)

103 Johnson, Bridget: ISIS: Cities Distracted by Coronavirus Should be Hit 
with Attacks Like Paris, London, Brussels. https://www.hstoday.us/subject-
matter-areas/counterterrorism/isis-cities-distracted-by-coronavirus-should-
be-hit-with-attacks-like-paris-london-brussels/ (2020.03.28.)
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miatt. Az ember könnyen illegális dolgokba keverheti 
magát, akár egy félreütéssel vagy egy kíváncsi kere-
séssel, és gyemekpornográfiába botolhat, vagy ha il-
legális árukat és szolgáltatásokat vásárol. 104

A dark weben nem minden illegális, annak van 
legitim oldala is. Található ott például sakk klub, a 
„Tor Facebookjaként” jellemzett BlackBook nevű 
közösségi háló is.105 A The New York Times volt az 
első fő digitális médiaorgánum, ami megnyitotta az 
oldalát a dark weben.106 Weimann szerint mielőtt a 
dark web elleni fellépést fontolgatnánk, figyelembe 
kell vennünk annak a nem terrorista felhasználóit és 
felhasználhatóságát, továbbá társadalmi hasznait is. 
Sok átlag polgár használja a dark webet, főleg a ma-
gánéletük megóvása érdekében. Weimann szerint fel-
merülnek a kérdések, hogy az állampolgároknak fon-
tosabb-e a magánélet védelme, mint a terrorista fenye-
getésektől való biztonság, továbbá a magánélet, a szó-
lásszabadság és a felügyelet nélküli kommunikáció 
elvesztésének költségei meghaladják-e az előnyöket. 
A terroristák száma nagyon alacsony a Telegram, Tor, 
és más titkosított applikációk használóinak túlnyomó 
többségéhez viszonyítva, akik jó szándékúak és nincs 
szándékukban terrorcselekményt elkövetni. Weimann 
szerint a terroristák a dark webbe való behatolása egy 
illegális és rossz szándékú tevékenységek elleni meg-
oldás utáni nemzetközi kutatást kellene megindítania, 
de ennek olyannak kell lennie, amelynek nem szabad 
akadályoznia a legitim, törvényes véleménynyilvání-
tási szabadságot.107 Rubasundram szerint a magánélet-
nek és anonimitásnak helyének is meg kell lennie a 
társadalomban, de észszerű keretek között. A kulcs-
kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy: „Tény-
leg a biztonságunk árán akarunk magánéletet?”108 
Chertoff szerint a dark web természeténél fogva ano-
nim és képtelen különbséget tenni a bűnözők és ren-
des felhasználók között. A bűnöldöző hatóságoknak 
kezelnie kell ezt a kérdést, azáltal, hogy olyan taktiká-
kat alkalmazzanak, ami tiszteletben tartja az átlagos 
felhasználó adatvédelmét, miközben leleplezi a bűnö-
zőket. A leghatékonyabb módja ennek, ha az illegális 
oldalakat keresik az illegális felhasználók helyett. Meg-
felelő legális felhatalmazással kormányhackerek de-
anonimizáló eszközöket helyezhetnek el az oldalhoz 
hozzáférő felhasználók számítógépeire. Ha a hatósá-
gok szimplán csak leállítják az oldalt, egy másik fog a 
helyén felbukkanni. Másrészről, ha a hatóságok vádat 
emelnek egy illegális oldal felhasználói ellen, a jövő-

10 4  syManovich, Steve: How to safely access the deep and dark webs. 
https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-how-can-i-access-the-deep-
web.html (2020.03.28.)

105   Guccione, Darren: What is the dark web? How to access it and what 
you’ll find. https://www.csoonline.com/article/3249765/what-is-the-
dark-web-how-to-access-it-and-what-youll-find.html (2020.03.28.)

10 6  Paliy, George: What Is The Dark Web ? https://stopad.io/blog/what-
is-the-dark-web-and-how-it-is-different-from-deep-web (2020.03.28.)

10 7   weiMann, Gabriel: Going Darker? The Challenge Of Dark Net 
Terrorism. Wilson Center, Washington, DC 2018. 9. o.

10 8  ruBasundraM, Geetha A.: The Dark Web and Digital Currencies: A 
Potent Money Laundering and Terrorism Opportunity. International Journal 
of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019. Vol 7. No. 5. 481. o. 

beli felhasználók, akik illegális oldalakhoz való hoz-
záférést fontolgatnak, hezitálni fognak, a kockázat mi-
att, hogy elkaphatják őket. A végső opció az lenne a 
kormány kezében, hogy megkísérelhetnék feltörni a 
Tort, más szavakkal, azonosítani minden Tor-felhasz-
nálót. Ez a Silk Roadból adódó trend alapján, valószí-
nűleg azt eredményezné, hogy a szolgáltatás egy ro-
busztusabb verzióját alkotnák meg, ezáltal gátolva a 
kormányzati törekvéseket. Továbbá ez el is pusztítana 
egy hasznos eszközt a legitim felhasználók kezében. 
Az USA olyan módokon alkotmányosan elkötelezett 
az internetes véleménynyilvánítás szabadságának vé-
delme mellett, ahogyan sok ország nem. Néhány or-
szág teljes kontrollt szeretne az internet forgalma fe-
lett. Ők a szólászabadságot a hatalmuk fenyegetése-
ként értékelik, és a dark webet mint eszközt, amely 
lehetővé teszi a másképp gondolkodóknak, hogy sza-
badon beszéljenek. Az internet természeténél fogva 
számítógépek nemzetközi hálózata. Az illetékesség a 
legjobb esetben is ködös, tehát a kormányoknak meg 
kell találniuk az együttműködés módjait abban, hogy 
legalább kölcsönösen elfogadható dark webre irá-
nyuló szabályozást dolgozzanak ki. Az online anoni-
mitás egy kétélű kard, amivel finoman kell bánni. 
Ahogy a politikai döntéshozóknak éberen kell figyel-
niük a dark web fejlődését, és gondoskodniuk kell ar-
ról, hogy a hatóságok rendelkezzenek megfelelő erő-
forrásokkal és jogi támogatással a dark weben történő 
sikeres rendfenntartáshoz. A dark webre vonatkozó 
politikának árnyaltnak és átgondoltnak kell lennie an-
nak érdekében, hogy egyensúlyt lehessen találni az 
adatvédelmet szem előtt tartó felhasználók igényei és 
a kormány illegális tevékenyéségek megállítására irá-
nyuló felelőssége között.109 Egyetértek Jardine véle-
ményével, aki szerint a kényelmetlen valóság az, hogy 
ténylegesen azoknak a liberális demokratikus nemze-
teknek kell foglalkoznia a rendszer negatív következ-
ményeivel, amelyek kifejlesztették és hosztolják a Tor 
network nagy részét, miközben kevés előnyét látják 
annak. Liberális országokban a technológia használa-
tának lehetősége azt jelenti, hogy szaporodnak a Silk 
Roadhoz hasonló oldalak, az anonim gyemekpornó 
website-ok és a trollok, de az előnyök (az állami meg-
figyelés vagy vállalati tartalom megfigyelés elkerülése 
és a cenzúra megkerülése) meglehetősen minimáli-
sak. Léteznek más kevésbé nehézkes programok (pri-
vát keresőmotorok, mint a Duck Duck Go, és VPN-ek) 
és nagyjából ugyanaz a hatásuk, mint a Tornak, de na-
gyobb letöltési sebességgel és kisebb potenciállal a 
visszaélésre, mivel ezek megőrzik a felhasználók ada-
tait és együtt tudnak működni a hatóságokkal, ha ér-
vényes bírósági végzést kapnak. Ezért, hacsak valaki 
nem végez konkrétan illegális tevékenységeket, a tel-
jes anonimitást biztosító program, mint a Tor alkal-
mazásának a liberális demokratikus országokban kor-
látozott a szükségessége, a polgárjogok alkotmányos 

10 9  cherToFF, Michael: A public policy perspective of the Dark Web, Jour-
nal of Cyber Policy, 2017. Vol. 2 No. 1. 36–37. o.
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és jogi védelme miatt. Ellenben fontos nem alulrepre-
zentálni annak a mértékét, hogy az internet techno-
lógiájának gyors fejlődése mennyire meghaladta a 
jogrendszer azon képességét, hogy képes legyen ke-
zelni a polgárok alapvető jogainak új kihívásait. A fen-
tiek alapján valószínűtlen az a gondolat, hogy a Tor 
nettó haszonnal jár a liberális demokratikus országok 
társadalmában. Az nagy valószínűséggel több kárt 
okoz, mint hasznot.110 A dark web használata a szabad 
országokban nem illegális, és Moore és Rid szerint va-
lószínűleg nem is kell, hogy az legyen, de ezek a széles 
körben abuzált platformok éles kontrasztban a széle-
sebb nyilvános kulcsú infrastruktúrával (Public Key 
Infrastructure) szabad prédák, és azoknak is kell len-
niük a legagresszívebb hírszerző és bűnüldöző tech-
nikákkal szemben, ahogy a beható akadémiai kutatás-
nak is. Moore és Rid szerint az ilyen tisztán elbarikádolt, 
szabad-tűz zóna még hasznos is lehet az állam számára, 
mert a rossz reputáció a rossz biztonsághoz vezet, és 
a Tor „csúnya” példája a tech vitáknak komoly részét 
kell képeznie. A dark wet kérdésével nem konfrontá-
lódni szimplán felelőtlenség lenne.111 

ÖsszegzésÖsszegzés

Egyetértek Nagy Zoltán gondolataival: „Az új kocká-
zatokat, akárcsak más számítástechnikai környezet-
ben felmerülő kockázatot, az internet árnyoldalait 
meg kell ismertetni a képzési formáknak megfelelő 
szinten, mélységben, középiskoláktól az egyetemi ok-
tatáson át a jogalkotók a jogalkalmazók képzéséig. Je-
lenleg e körben bőven lenne tennivaló.”112 A titkos-
szolgálati eszközök alkalmazására kiváló platformot 
jelentenek a dark web színterei. Véleményem szerint 
fontos a dark weben folyó kriminalitás, az illegális pi-
acok, a pedofil oldalak, a terrorista oldalak és egyéb 
bűnözői elemek bűnüldöző szervek általi nyomon kö-
vetése, felügyelete, tanulmányozása, fedett ügynökök, 
szakértők alkalmazása. A felbukkanó illegális piacokat 
és pedofil oldalakat el kell távolítani. A terrorizmus 
elleni harc, a terrorcselekmények megelőzése és ter-
rorizmus finanszírás elleni küzdelem szempontjából 
különösen fontosnak tartom a terroristák dark webes 
aktivitásának nyomon követését. Úgy vélem, a terro-
rista fenyegetés szempontjából hatalmas kockázatot 
jelent a COVID-19-pandémia. A terroristák kihasznál-
hatják a világszinten megváltozott helyzetet, az állami 
szervek leterheltéségét és az esetleges ebből adódó 

110  Jardine, Eric: The Dark Web Dilemma: Tor, Anonymity and Online 
Policing. Centre for International Governance Innovation, London 2015. 7. o.

111  Moore–rid: i.m. 32-33. o. 
112  naGy Zoltán András: A kiber-háború új dimenzió – a veszélyeztett ál-

lambiztonság (Stuxnet, DuQu, Flame – a Police malware). In: Gaál Gyula – 
Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII: 
TANULMÁNYOK „A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DI-
MENZIÓI – VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK” CÍMŰ TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIÁRÓL. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. Ma-
gyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs 
2012. 232. o.

biztonsági réseket terrorcselekmények elkövetésére, 
ezért a járvány idején (is) rendkívül komolyan kell 
vennünk a terroristák jelentette fenyegetést, és nyo-
mon kell követni a kommunikációjukat minden létező 
általuk használt platformon a jövőbeli terrorcselek-
mények megakadályozása érdekében.
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1.  1.  
Bevezető gondolatokBevezető gondolatok

„A bíró jogtudatának igen fontos eleme […] a szemé-
lyes, mindenki mástól független döntési kötelezettség 
mellett az indokolási kötelezettség tudata is.”1 Egy bíró 
független, de nem ítélhet önkényesen. Kétségkívül 
saját belső meggyőződése vezeti, ugyanakkor bizonyos 
mértékben felelősséggel tartozik az általa meghozott 
döntésért. Magát az ítéletet is egy olyan komplex je-
lenségként definiálhatjuk, mely az objektív következ-
tetések és a szubjektív mérlegelés elegyéből áll össze.2 
A döntés egy olyan megismerési folyamat végterméke, 
mely főként – de nem kizárólagosan – a bizonyítást 
foglalja magában. Az objektivitást a következtetések, 
a tények képviselik, míg az értékelés szabadsága adja 
meg a szubjektív dimenziót. A döntés folyamatában a 
tudatosságon túl a bíró lelkivilága és személyisége is 
szerephez jut. Ezáltal a bírói megismerés meghaladja 
a formális logika szabta kereteket és azon túllépve, a 
lelki, valamint társadalmi tényezők bevonásával egy 
magasabb szintű folyamattá válik.3 Mindezek kapcsán 
fontos korlátot jelent az indokolási kötelezettség, mely-
nek tartalmára, illetve teljesítésének mikéntjére vo-
natkozó iránymutatásokat mind az eljárási törvény, 

* Joghallgató, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
1  naGy Lajos: Ítélet a büntetőperben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1974. 493. o.
2  szucsikné dr. Soltész Ilona Rita: Az ítéleti bizonyossághoz vezető út. In: Kú-

ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumai. Joggyakorlat-
elemző Csoport. Összefoglaló vélemény: Az ítéleti bizonyosság elméleti és 
gyakorlati kérdései Melléklet

3  Kúria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumai. Jog-
gyakorlat-elemző Csoport. Összefoglaló vélemény: Az ítéleti bizonyosság el-
méleti és gyakorlati kérdései. 18. o.

mind a Kúria és az Alkot-
mánybíróság gyakorlata 
megfogalmazott már. Az 
így kialakult helyzetet a ha-
tályon kívül helyezés szabá-
lyainak módosulása, főként 
a hatályon kívül helyező 
végzés elleni fellebbezés le-
hetőségének bevezetése 
kissé megbolygatja. Kiha-
tással bír az indokolási kö-
telezettségre, sőt közvetve 
a bírói meggyőződést, a bí-
rák számon kérhetőségét, 
de akár függetlenségét is 
érintheti. Ugyanis az eljá-
rási kódex változásai fényé-
ben, az indokolási kötele-
zettség szerepe, elmulasz-
tásának következményei és 
a kapcsolódó szabályok je-
lentős hatást gyakorolhat-
nak az igazságszolgáltatás 
működésének egészére, il-

letve annak társadalmi megítélésére. 

2.  2.  
A hatályon kívül helyezést A hatályon kívül helyezést 
érintő változásokérintő változások

Jelen írásban a bírói meggyőződés szerepére és annak 
változására helyezem a hangsúlyt, ám ennek feltérké-
pezéséhez elengedhetetlen a hatályon kívül helyezés 
szabályait érintő, közelmúltban végbement változások 
érintése. Már a 2017. évi büntetőeljárási kódex kodi-
fikációs munkálatainak megkezdése előtt is számos 
vizsgálódás4 fókuszpontjába került a másodfokú bíró-
ságok hatályon kívül helyezési gyakorlata és annak 
anomáliái. Többek között a Kúria Büntető Kollégiu-
mának Joggyakorlat- elemző csoportja is elemzés alá 
vonta ezen, a gyakorlatban is nehézségeket produkáló 
kérdéskör fontosabb pontjait és 2012-ben elkészítette 
összefoglaló véleményét.5 Ezen és más javaslatok fi-
gyelembevételével, az új kódex hatálybalépésével vál-
tozás állt be a másodfokú bíróság reformatórius jog-
körének kiszélesítése jegyében, miszerint különbséget 
tesz a törvény részbeni és teljes megalapozatlanság 
között, melyekhez eltérő jogkövetkezmény alkalma-
zását írja elő. Ezen túl, újdonság a rendes jogorvoslat 
bevezetése az egyes ügydöntő, érdemi határozatokat 
hatályon kívül helyező, másod- és harmadfokú végzé-

4  Vö. Márki Zoltán: A büntetőeljárás törvénye In: Tanulmányok Polt Péter 60. 
születésnapja tiszteletére (szerk. Vókó György), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 
Kft., Budapest, 2015. 178–182. o.

5  Balla Lajos: Bővítés vag y szűkítés. Gondolatok a kasszációs jogkör jövőjéről. In: 
Úton a bírói meggyőződés felé. A készülő büntetőeljárási törvény kodifikáci-
ója., Printart-Press, Debrecen, 2015. 96-97. o.
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sek ellen. Továbbá, történt módosítás a hatályon kívül 
helyezési okok rendszerében is.6 Ami az indokolási 
kötelezettséget illeti, önmagában nem alapozza meg 
a döntés hatályon kívül helyezését, ha az ügydöntő 
határozat indokolásának szerkesztése nem felel meg 
a Be. 561. § (3) bekezdésében foglaltaknak.7 Az indo-
kolási kötelezettség megsértése nem az indokolás bár-
mely elemének hiányát, hibáját jelenti, hanem annál 
szűkebb terjedelmű. Az indokolási kötelezettség – fel-
tétlen hatályon kívül helyezést eredményező – meg-
sértése csak akkor valósulhat meg, ha a megtámadott 
határozat indokolása olyan mértékben hiányos, hogy 
nem állapítható meg belőle, mire alapította a bíróság 
a döntését, ezáltal ugyanis az érdemi felülbírálat lehe-
tősége hiúsul meg.8 Törvényünk csupán a bűnösség 
megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, 
a cselekmény jogi minősítése vagy büntetés kiszabása 
tekintetében elmulasztott bírói indokoláshoz fűzi a 
hatályon kívül helyezés következményét.9

3.  3.  
A bírói meggyőződés  A bírói meggyőződés  
és az indokolási kötelezettségés az indokolási kötelezettség

Hazánkban a Bp. óta a büntetőeljárás bizonyítási rend-
szere vegyes. Ezen koncepcióban is szerephez jut a 
bírói meggyőződés mint szubjektív elem, mely a bizo-
nyítékok szabad mérlegelésének elvében jut kifejező-
désre.10 Eme szabadság ellensúlyaként jelenik meg a 
bizonyítási eszközök és a bizonyítás szabályainak tör-
vényben való deklarálása.11 Hatályos törvényünk maga 
is szól a bírói meggyőződésről: „A bíróság, az ügyész-
ség és a nyomozó hatóság a bizonyítékokat egyenként 
és összességükben szabadon értékeli, a bizonyítás 
eredményét az így kialakult meggyőződése szerint ál-
lapítja meg.” 12 Láthatjuk tehát, hogy a bizonyítás során 
a bíró saját meggyőződése is szerepet kap. Természe-
tesen a bizonyítás törvényességére vonatkozó szabá-
lyok, a logika szabályai és az indokolási kötelezettség 
keretek közé szorítják a bírót és az ő szabadságát, me-
lyet a törvény biztosít számára. Összességében tehát 
az ún. indokolt meggyőződés az, amely a hatályos sza-
bályokban megjelenik elvárásként. A belső meggyő-
ződés önmagában nem elegendő az elítéléshez, hiszen 
a bírák törvényben előírt kötelezettsége az általuk 
meghozott döntés megindokolása.13 Ezen kötelezett-
ség tartalmára vonatkozó előírásokat elsőként szintén 

6  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása.
7  Hkf.III.285/2019/5.
8  Bfv.II.1898/2017/5.
9  BH 2012.32.
10  király Tibor: Büntetőeljárási jog, Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 21. o.
11  Farkas Ákos – róTh Erika: A büntetőeljárás, Wolters Kluwer, Budapest, 

2018. 196. o.
12  2017. évi XC. törvény 167. § (4) bek.
13  elek Balázs: A bírói megg yőződés és a megalapozott tényállás összefüggései In: 

Jura 2014/1. szám 41. o.

a Bp. tartalmazott.14 Azonban konkrét tartalmának 
meghatározása a mai napig meglehetősen nehéz fel-
adat, ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy az in-
dokolási kötelezettség hiányáról vagy nem megfelelő 
teljesítéséről, mint hatályon kívül helyezési okról ér-
demi megállapításokat tehessünk. Mivel a Be. megle-
hetősen nagy vonalakban fogalmazza meg az indoko-
lással szemben támasztott követelményeket, az ítélke-
zési gyakorlat egységesítése, formálása érdekében 
maguk a bíróságok – többek között a Kúria és az Al-
kotmánybíróság – is közreműködtek a kritériumok 
tisztázásában. A Kúria megfogalmazása szerint, tény- 
vagy jogkérdéssel összefüggő indokolási kötelezettség 
kapcsán azt kell vizsgálni, hogy a kifogásolt határozat-
ban nyomon követhető-e a bíróság értékelő tevékeny-
sége. Az indokolási kötelezettség megsértése egyrészt 
azt jelenti, hogy az indokolásban nem állapítható meg, 
hogy a bíróság mit vett számba, mit értékelt következ-
tetése, mérlegelése során; másrészt azt, ha másról szól, 
mint az ítélet rendelkező része.

4.  4.  
Hogyan jut szerephez a bíró Hogyan jut szerephez a bíró 
belső meggyőződése?belső meggyőződése?

„Quod legibus omissum est, non omittetur religione 
iudicantis.”15

Valóban igaz lenne az előbbi kijelentés, a döntés egy 
bizonyos része a bíró lelkiismeretén múlik? Miként a 
bíróság nem közvetlen észlelője a bizonyítandó tény-
nek, ténymegállapító tevékenysége szükségszerűen 
közvetett, ténybeli következtetésen alapuló megis-
merő tevékenység.16 Ezáltal a tényállás megállapítása 
során a bíróság ún. közvetett bizonyítást folytat le, 
melyben kiemelt szereppel bír a bírói meggyőződés. 
A mérlegelési tevékenység során a bíróság és az eljáró 
bíró egyfajta szabadságot élvez, ugyanakkor az elfo-
gadott bizonyítékok olyan zárt láncolatot kell alkossa-
nak, mely kizárja, hogy az események az ítéletben 
megállapított tényállástól eltérően is alakulhattak.17 
A közvetett bizonyítás valójában egyik tényből a má-
sik tényre való következtetést jelent. Ezen ténybeli 
következtetés eredménye a bizonyítandó tényre vo-
natkozó megállapítás is. A ténybeli következtetést a 
bíróság végzi el, akinek kötelessége számot adni arról, 
hogy mely tényekből mire vonatkozóan vont le követ-
keztetést.18 Ezen számadási kötelezettsége a döntése 
indokolásában ölt testet. 

14  halászGyürü – kiTonich (szerk: Márkus Dezső): Mag yar Jogi Lexikon 
Hat kötetben, IV. kötet, Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdaipari Részvény-
társaság, 1903. 337-339. o.

15 Amiről a törvény nem rendelkezik, arról a bíró lelkiismerete dönt – 
Papinianus D.22,5,13. In: Nótári Tamás: A jognak asztalánál… 1111 jogi regula 
és szentencia latinul és mag yarul. Magyar Lap- és Könyvkiadó Budapest, 2008, 
161. o.

16  Kúria Bhar.III.1.475/2011/8. sz
17  Legf. Bír. Bf.III.1.929/1998/7. sz. 
18  elek i. m. 46. o.
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Amennyiben elfogadjuk azt a megközelítést, misze-
rint a bizonyítás egyfajta emberi megismerő tevékeny-
ség, úgy azt is be kell látnunk, hogy vannak bizonyos 
korlátai. Egyes folyamatok létezéséről vagy épp bekö-
vetkezéséről nem áll módunkban minden kétséget 
kizáróan megbizonyosodni. Ezen hiányosság elfedése 
érdekében, a megismerés adta lehetőségek teljes körű 
kiaknázásával nyert információkat, mint a valószínű-
ség legmagasabb fokát valóságként fogadjuk el és az-
zal egyenértékűvé tesszük.19 Ezen folyamat éppúgy 
alkalmazható mindennapi életünk mozzanataira, mint 
ahogy a jogászi munka kapcsán elvégzendő bizonyí-
tásra mint megismerési folyamatra.20 Mindezt össze-
gezve, azt mondhatjuk, hogy a bírói ténymegállapítás 
igazsága is csak oly mértékű lehet, melyet az emberi 
megismerés feltételei lehetővé tesznek az adott körül-
mények között, másképp fogalmazva, amelynek „nincs 
versenyképes alternatívája”.21

Erdei úgy véli, a bíró belső meggyőződése nem más, 
mint az anyagi igazság megállapításának kritériuma. 
„A mai kor alapvető igazságmegállapítási módszere a 
tények bizonyítása, amit a bírói mérlegelés és a kiala-
kult belső meggyőződés kritériuma emel az igazság 
erejére.”22 Finszter pedig abból indul ki, hogy a bizo-
nyítás helyessége és a törvényesen lefolytatott eljárás 
közé egyáltalán nem tehető egyenlőségjel, sőt egyfajta 
ellentmondás mutatkozik e tekintetben. Ezen ellent-
mondás lehetséges feloldójaként tekint a belső meg-
győződésre. Annak érdekében, hogy e feladat betöl-
tésére alkalmas legyen a belső meggyőződés, három 
kritériumnak kell megfelelnie. Először is, szükség van 
szervezeti garanciákra, melyek a megszülető döntés 
szuverenitását biztosítják. Másodszor pedig a szakmai 
felkészültség „kivételesen magas”23 fokát mint elvárást 
fogalmazza meg a bírákkal szemben. Végezetül a szer-
vezeti kultúrával szemben fogalmaz meg elvárásokat, 
melyek szerint annak alkalmasnak kell lennie az eset-
leges hibák feltárására és a felelősség viselésére. Mind-
ezt annak érdekében, hogy a belső meggyőződés ne 
degradálódhasson „garanciából üres hivatali formá-
vá”.24

4.1. A bírói meggyőződés természetéről

Eljárási törvényünk maga is a „meggyőződés” szót 
használja.25 Ezzel némiképp teret engedve egy szub-
jektív mércének. A meggyőződés egyfajta belső cse-
lekvés, amely a hittel rokon, és összességében, vita 
nélkül fogadtat el egy állítást vagy egy tant. Míg a vé-

19  hellwiG 1914. 86. o hivatkozza: Nagy Lajos i. m.
2 0 Vö. FinszTer Géza: A büntetés igénye – hatalom, tudás nélkül? In: 

Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak (szerk. Holé – Kabódi – Mohácsi), ELTE ÁJK, 
Budapest, 2009. 60–98. o. 

21  varGa Csaba: A bírói ténymegállapítási folyamat természete, Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 2001. 139. o.

2 2  erdei Árpád: Mi az igazság? In: A büntetőítélet igazságtartalma (szerk. Erdei 
Árpád), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010. 19. o.

2 3  FinszTer i. m. 73. o.
2 4  FinszTer i. m. 74. o.
25  Be. 167. § (4) bek.

lemények és meggyőződések legfőbb forrásai érzelmi 
eredetűek, addig például az ismeret csak az értelem-
ből fakadhat. Tehát a meggyőződés és az ismeret egy-
mástól lényegében különböző fogalmak, hiszen a meg-
győződés forrása egy öntudatlan csatlakozás valamely 
elvhez, míg az ismeret az értelem által magyarázható 
megfigyelés és tapasztalat eredménye. A vélemények 
pedig rendszerint nem egyebek, mint képződésben 
levő meggyőződések.26 A belső meggyőződés vagy bi-
zonyosság nem feltétlenül jelent egyet az objektív, lo-
gikai bizonyossággal. A logikai bizonyosság inkább 
tekinthető egy igaz kijelentés tulajdonságának, mely 
független attól, hogy gondoljuk-e vagy nem. A bizo-
nyosság alapvetően egy logikai fogalom, ugyanakkor 
a jog területén is használatos, csakúgy, mint fogalom-
párja, a valószínűség. A jog viszonyrendszerében a bi-
zonyosság és a teljes megalapozottság között egyen-
lőségjelet tehetünk. Teljes bizonyosságot a jog világá-
ban csak törvényes bizonyítással szerezhetünk. Ez 
csak egy megnyilvánulása a bizonyosságnak. Bizonyos-
ságként tekinthetünk a belső meggyőződésre is. Belső 
bizonyosság, avagy egyfajta szilárd meggyőződés a 
dolgok állásáról, egyes tételek igazságáról.27 „Bizonyos-
ságnak nevezhető annak a lelki állapota, aki kétkedés 
nélkül hisz. Ez a belső pszichikai bizonyosság lehet 
enyhe szkepszissel vegyített tudás, erkölcsi bátorság-
gal vallott meggyőződés vagy fanatikus hit.”28

Ezt a bírói döntéshozatalra alkalmazva az alábbiak 
szerint fogalmazhatjuk meg: „Az ítéleti döntések ki-
alakítása során a bírónak mind személyében, mind 
pedig a tanács tagjaként elsősorban önmagát kell meg-
győznie arról, hogy észszerű meggyőződése alapján 
kialakított döntései indokoltan törvényesek, megala-
pozottak és igazságosak. El kell oszlatnia minden belső 
aggályát, kétkedését és csak ezek után hozhatja nyil-
vánosságra döntéseit.”29 Ugyanakkor nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy az emberi tudás, főként e vonat-
kozásban csak a valószínűség szintjét érheti el bizo-
nyosan. A matematikai módszerektől eltérően itt he-
lyet kap a logikai, érzéki és jogi következtetés is. A 
logika szerinti maximális valószínűség lesz az, melyet 
a bizonyítás során elfogadunk, mint bizonyos, és így 
bizonyított tényt. Avagy a számszerű valószínűség a 
gyakorlatban bizonyossággá alakul át. A relatív igaz-
ságon át vezet az út az emberi gondolkodás számára 
az abszolút igazság felé.30

Ám ha a meggyőződés egy az emberi gondolkodás 
sajátosságain alapuló állapot, akkor a meggyőződés 
kialakulása a személyi kompetenciáktól is függ? Avagy 
a meggyőződésünk mennyiben áll saját befolyásunk 
alatt? A meggyőződés feletti befolyásgyakorlás ötlete 

26  lenGyel Zsuzsanna: Szociálpszichológia, Budapest, Osiris Kiadó. https://
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch05s03.html 
(2019.08.22.)

27  király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és va-
lószínűségről, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972. 253–256. o.

2 8  Uo. 256. o.
29  naGy Lajos: Ítélet a büntetőperben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1974. 492–493. o.
3 0  király (1972) i. m. 256–261. o.
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egyáltalán nem lehetetlen elképzelés. Meggyőződése-
ink a mindennapokban is számtalan alkalommal vál-
hatnak bírálat tárgyává, nincs ez másként a bírói dön-
téshozatal során sem. Bírálat érhet azért mert meg-
győződésünk, hogy földönkívüliek léteznek vagy épp 
mert hiszünk a feng shui tanaiban. Meggyőződéseink 
elsősorban azok forrásainak milyensége vagy helyte-
lenített tartalma miatt válnak bírálat tárgyává. A bírói 
döntéshozatal kapcsán ez leginkább az evidencia vagy 
kellő bizonyíték hiányára alapított döntések, így a rész-
lehajlás vádja képében érhető tetten. Amennyiben 
helytelenítünk egy meggyőződést, azonnal morális 
kifogások után kutatunk. A vélemények megoszlanak 
a meggyőződéseink felülvizsgálhatósága, befolyásol-
hatósága kérdéskörében, de egy biztos, az erre irá-
nyuló kísérleteink nem mindig sikeresek. Az új bizo-
nyítékok gyűjtése vagy a már meglévők felülvizsgálata 
és súlyozása, illetve a reflektálás a normatív meggyő-
ződéseinkre nem mindig bizonyulnak elégségesnek. 
Ugyanakkor kijelenthető, hogy addig, amíg meggyő-
ződéseink érzékenyek az evidenciákra, képesek va-
gyunk befolyást gyakorolni felettük, de önmagában 
az erre irányuló akarat nem elégséges. A meggyőző-
dések kialakulásához szükséges, hogy annak tartalmát 
tőlünk független – vagy annak tűnő – tények megerő-
sítsék.31

5.  Az új jogintézmény és 5.  Az új jogintézmény és 
annak hozadékaannak hozadéka

Korábbi eljárási törvényünk a hatályon kívül helyező 
döntéssel szemben rendes jogorvoslatot nem enge-
dett, kizárólag a legfőbb ügyésznek állt módjában jog-
orvoslattal32 élni. Melynek elbírálása során a Kúria 
csupán a törvénysértés megállapítására szorítkozha-
tott. Mára ez megváltozott, hisz a 2017. évi Be. egyik 
újdonsága a hatályon kívül helyező végzés elleni köz-
vetlen jogorvoslat lehetőségének bevezetése.33 Ezen 
jogintézmény léte az ítéletek szükségtelen hatályon 
kívül helyezésének visszaszorítását célozza. Továbbá 
elősegíti az eljárások észszerű időn belül történő le-
folytatását, ezzel elősegítve a tisztességes eljárás elvé-
nek érvényesülését.34 A jogintézmény bevezetését in-
dokolta azon jogalkalmazói gyakorlat is, mely szerint 
a másodfokú bíróságok olyan esetben is a hatályon 
kívül helyezés mellett döntöttek, amikor a törvény 
adta lehetőségeket kihasználva az ügy érdemi elbírá-
lására is sor kerülhetett volna. Legtöbbször a döntés 
hátterében a kifogásolt döntés hiányosságainak ki-
küszöböléséhez szükséges – esetenként nagyobb ter-
jedelmű – bizonyítás felvételének elkerülése állt. A 

31  réz Anna: Befolyásoljuk a megg yőződéseinket? In: Mag yar filozófiai szemle 56. 
évfolyam 3.sz. 54–59. o.

32  Értsd: jogorvoslat a törvényesség érdekében.
33  Be. 626. – 631. §
3 4  PolT Péter et al: Kommentár a büntetőeljárási törvényhez , 2. kötet Wolters 

Kluwer Hungary, Budapest, 2018 1291. o.

hatályon kívül helyezéssel azonban legtöbbször szük-
ségszerűen együtt jár az eljárás ismételt lefolytatásá-
nak kötelezettsége, mely – ha a hatályon kívül helye-
zés valóban elkerülhető lett volna – indokolatlanul 
hosszabbítja meg a büntetőeljárás tartamát.35

A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés 
elbírálásakor azt szükséges megítélni, hogy az érdemi 
határozathozatal feltételeinek hiányáról – és ezért a 
hatályon kívül helyezésről – a másodfokú bíróság he-
lyesen vagy indokolatlanul rendelkezett-e. Éppen ezért 
a hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés el-
bírálása valójában nem ügy-, nem irat-, hanem túlnyo-
mórészt határozatvizsgálat.36Az eldöntendő kérdés 
nem az, hogy a hatályon kívül helyezett ítélet helyes, 
avagy megalapozott-e, hanem az, hogy a hatályon kí-
vül helyező döntés maga alapos-e.37 Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a hatályon kívül helyező végzéssel 
szemben benyújtott fellebbezés elbírálásakor a bíró-
ság sosem érinti például a minősítés kérdését, mely 
vitathatatlanul átlépi a határozatvizsgálat kereteit. A 
Debreceni Ítélőtábla egy okirat-hamisítással kapcso-
latos ügyében, maga is kifejtette álláspontját az adott 
cselekmény minősítésével kapcsolatosan. Az említett 
ügyben a hatályon kívül helyezés oka az volt, hogy a 
tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, 
akinek részvétele a törvény értelmében kötelező lett 
volna. Az ügyész olyan bűncselekmény miatt emelt 
vádat, mely a védő eljárását önmagában is kötelezővé 
tette. Így a helytelen minősítés nem érintette a hatá-
lyon kívül helyezés okát, ennek ellenére az eljáró bí-
róság mégis útmutatást adott a minősítés kérdésé-
ben.38

Hatályos perjogi szabályaink egy megfontoltabb 
döntéshozatali mechanizmusra sarkallhatják a jogal-
kalmazókat. Már önmagában az indokolási kötelezett-
ség léte is egyfajta „fegyelmi forma”, a döntéshozó fi-
gyelmét a releváns kérdésekre koncentrálja. A tudat, 
hogy döntésének indokát kell adnia, óvatosságra, ala-
posságra és racionalitásra kötelez.39 Ezen felvetést csak 
tovább erősíti azon változás, mely lehetővé teszi a má-
sodfokú bíróság számára a bűnösség kérdésében való 
eltérő döntést, akár a vádlott terhére is. Erre termé-
szetesen csak az ügyiratok tartalma, ténybeli követ-
keztetés vagy az ügyészség által indítványozott bizo-
nyítás alapján az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállástól eltérő tényállás megállapításával van 
módja a másodfokú bíróságnak.40

Ugyanakkor a másodfokú bíróság – főszabály sze-
rint – határozatát az elsőfokú bíróság által megállapí-
tott tényállásra alapozza.41 A tényálláshoz kötöttség 
mögött részben a szabad bizonyítási rendszer elveinek 
érvényre juttatása áll. Ezáltal a törvény mintegy „védi” 

35  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása.
36  Kúria Bhar. III. 1.436/2018/8. sz. végzése.
37  Hkf.II.278/2019/5.
38  Hkf.II.722/2018/2. sz.
39  ellioTT, Mark: Has the Common Law Duty to Give Reasons Come of Age Yet?, 

University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 7/2012. 62. o.
4 0  Be. 593. § (1) bekezdés c) pont.
41  Be. 591. §
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a bírói meggyőződést. Természetesen ez a védelem 
nem határtalan. A tényállás módosításának lehetősége 
ugyan korlátozott, de megalapozatlan tényállás esetén 
adott.42 A kiegészítés, helyesbítés útján azonban csak 
a már meglévő tényállásba illeszkedő ténymegállapí-
tás történhet, attól eltérő nem. Ebből következően, 
abban az esetben, ha a tényállás megalapozatlansága 
ezúton kiküszöbölhetetlen, akkor – főszabály szerint – 
az szükségszerűen hatályon kívül helyezést kell ered-
ményezzen.43 

6. Végkövetkeztetések6. Végkövetkeztetések

A hatályon kívül helyezésre vonatkozó szabályanyag 
háza táján a jogalkotó jelentős rekonstrukciót eszkö-
zölt. Az elérendő célokkal összhangban álló jogi meg-
oldások bevezetése megtörtént. Kérdéseket leginkább 
a módosítások mértékének szükségessége és a dön-
téshozatali mechanizmusra gyakorolt hatása vet fel. 
Továbbra is kétségtelen, „Nincs előre megrendelt íté-
let, és a bírónak nincs is felelőssége a törvényen és a 
lelkiismeretén kívül abban, mit tart igaznak, mi a tör-
vény és mi az igazság.”44 Azt azonban nem vonhatjuk 
kétségbe, hogy a hatályon kívül helyező végzés elleni 
fellebbezés lehetőségének bevezetése ne gyakorolna 
hatást a bírói meggyőződésre. A valóságban a képlet 
nem ennyire egyszerű. A belső meggyőződés és an-
nak kialakulása direkt módon nem befolyásolható a 

42  Legf. Bír. Bhar. III. 616/2010/24. sz.
43  elek i. m. 45. o.
4 4  király Tibor: Büntetőeljárási jog, Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 110. o.

jog eszközével, de közvetett módon hatást gyakorol-
hatnak rá a megváltozott szabályok. A hatályon kívül 
helyező végzések elleni fellebbezési jog megengedése 
pedig a bírói meggyőződésre, a bírák ítélkező tevé-
kenységének függetlenségére negatív hatást gyako-
rolhatnak.45 Egyes eljárásjogi jogintézmények kapcsán 
a jogirodalmi vélekedések is fontos szerephez juthat-
nak. Akár a döntés meghozataláig terjedő tudati folya-
matokra, a belső meggyőződésre is hatással lehetnek.46 
Az említett, újdonsült jogorvoslati eljárás során a ha-
tályon kívül helyező döntés áll a fókuszban, és nem a 
hatályon kívül helyezett döntés.47 Ezáltal az eljárás so-
rán quasi a hatályon kívül helyezésre vonatkozó dön-
tés helyességét, indokoltságát vizsgálja felül egy fel-
sőbb bírói fórum. Ez pedig hosszú távon egyértelműen 
kihathat a döntési folyamat alakulására. Mi magunk 
is másként döntünk, ha tudjuk azt, hogy valaki, akinek 
elveit jól ismerjük, bírálni fogja meghozott döntésün-
ket, nincs ez másként az igazságszolgáltatás területén 
sem: 

„ugyanazon bíró másképp ítél, ha az utolsó, és 
másképp, ha az utolsó előtti szó az övé”.48

 

45  Vö. háGer Tamás: A tényállás megalapozottsága a büntetőperben, Doktori ér-
tekezés, Debrecen, 2018. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/ 
2437/252566/Hager_Tamas_disszertacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(2019.08.18.); Elek i. m.

4 6  kennedy, B., Walter: Principles or Facts, Fordham Law Review, 1935/4., 
53-71. p.

47  BeleGi József: Büntetőeljárási jog I–II. – Kommentár a g yakorlat számára, 
HVG-ORAC, Budapest, 2018. 1290. o.

4 8  BauMGarTen Izidor: Fellebbvitel ténykérdésben. In: Jogtudományi Közlöny 46. 
sz. 1898. 327. o.
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1.  1.  
BevezetésBevezetés

A személyiséglopás kezdeti formájában egy másik em-
ber megszemélyesítése volt csalási szándékkal. A bűn-
cselekmény előképére találunk példát a Bibliában Já-
kob és Ézsau történetében, ahol Izsák elsőszülött fia 
Ézsau egy tál lencsefőzelékért lemondott előjogairól 
Jákob javára, de erről apjuk nem szerzett tudomást. 
(Mózes 1. könyve 25,19–34). Később Jákob elment a 
már vak apjához, hogy megkapja az áldást az örökség-
hez. Ezt Ézsau ruháiban és kecskebőrben tette, hogy 
Izsák ne vegye észre a csalást.1

A modern korban a személyiséglopás az informá-
ciótechnológia fejlődésével egyre nagyobb méreteket 
ölt világszerte. Ennek számos oka van. Egyrészt több 
személyes információ érhető el az interneten, mivel 
az emberek önként osztanak meg adatokat magukról 
a közösségi hálózatokon. Másrészt a kormányzati és 
üzleti szervek nagyméretű adatbázisokban tárolják az 
emberek személyes adatait. Harmadrészt az elkövetők 
az elérhető vagy feltörhető oldalakat, felhőszolgálta-
tásokat, számítógépeket folyamatosan támadják kü-
lönböző technikákkal (mint pl.: hacking, vírusok kül-
désével), hogy hozzájussanak ezekhez a személyes 
adatokhoz. A kibertérben elkövetett bűncselekmé-
nyek mellett nem szabad megfeledkezni a fizikai úton 
történő bűncselekményekről (lopás, csalás), amelyek 
szintén növelik e speciális bűnözési forma mértékét. 

Tom Arnold már 2000-ben megfogalmazta, hogy a 
személyiséglopás az internetesbűnözés egyik leggya-
koribb formája lehet, amely nem ismer határokat és 
globális méreteket fog ölteni.2 

*  PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék.

1  hoFFMan, Sandra K. – McGinley, Tracy G.: Identity theft. ABC-CLIO, 
Santa Barbara, California, 2010. 6–7. o.

2  arnold, Tom: Internet Identity Theft. A Tragedy for Victims. A White 
Paper from the Technology Working Group, eBusiness Division, SIIA Pro-
ject. 2000. 4. o.

2.  2.  
A személyiséglopás A személyiséglopás 
definíciójadefiníciója

2.1.  A személyiséglopás meghatározása 
a szakirodalomban

2.1.1.  Külföldi szakirodalmi 
meghatározások 

A személyiséglopásnak az irodalomban nincs egysé-
gesen elfogadott definíciója. A külföldi szakirodalom-
ban több elnevezést is használnak ugyanarra a jelen-
ségre. Egyrészt szokták hívni identitáslopásnak 
(Identity theft, identitätsdiebstahl), amely inkább az 
Egyesült Államokban3 és Németországban4 terjedt el. 
Másrészt az Egyesült Királyságban5 identitáscsalásként 
(identity fraud) aposztrofálják ezt a bűnözési formát, 
mivel ott a törvényi szabályozás nem határozza meg 
speciális tényállásban, hanem a csalás körében érté-
keli a 2006-os csalási törvény (Fraud Act 2006).6

Charles M. Kahn és William Roberds szerint iden-
titáslopásnak minősül más személyes adatainak csa-
lási szándékkal történő használata.7 Katie A. Farina 
definíciója a csalásra helyezi hangsúlyt: „Az egyén 
személyes adatainak csalási szándékkal történő 
használata.”8 

Hasonlóan fogalmaz kanadai szerzőpáros Lawson 
és Lawford. Az identitáslopás nézetük szerint, egy má-

3  BieGelMan, Martin T.: Identity theft Handbook: detection, prevention 
and security. John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. 2009. 2. o.

4  BorGes, G. – schwenk J. – sTuckenBerG C. – weGener, C.: Identitäts-
diebstahl und identitätsmissbrauch im Internet. Rechtliche und technische 
Aspekte. Springer, Heidelberg–Dordrecht–London–New York. 2011. 9. o.

5  https://www.actionfraud.police.uk/a-z-of-fraud/identity-fraud-and-
identity-theft (letöltés ideje: 2019. 06. 10.)

6  alisdair A. Gillespie: Cybercrime. Key Issues and Debates. Routledge, 
New York. 2016. 145. o.

7  kahn, Charles M. – Roberds, William: Credit and identity theft. In: Jour-
nal of Monetary Economics 55. 2008. 251. o.

8  Farina, Katie A: Cyber Crime: Identity Theft. In: International Encyc-
lopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2015. 633. o.

tóth DáviD*
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sik ember személyes információinak a jogellenes ösz-
szegyűjtése és csalárd szándékú használata. Az elkö-
vetők elsődleges célja a vagyoni haszonszerzés. Sze-
mélyes adatokat számos módon megszerezhetik, így 
például:

–  pénztárcák, laptopok, bankkártyák, winchesterek 
lopásával,

–  számítógépes adattárolók feltörésével az interne-
ten keresztül, vagy

–  csalárd módon internetszolgáltatónak álcázva ma-
gukat látszólag piackutatás céljából.9

Biegelman szerint – aki egy kézikönyvet írt a témá-
ban – az identitáslopás nem más, mint az emberek jó 
hírnevének és reputációjának lopása anyagi haszon-
szerzés végett.10 

Egy identitáslopással foglalkozó német könyv szer-
zői szerint az identitáslopás lényege a személyazonos-
ság jogellenes megszerzése. Meghatározásuk szerint 
önmagában egy személyes adat (pl.: a bankkártyaszám) 
megszerzése még nem minősül identitáslopásnak, 
csak akkor, ha az adatösszesség (a bankkártyaszám 
mellett a név, lejárati szám) alkalmas a személy azono-
sítására.11 Az identitáslopástól meg kell különböztetni 
az identitás-visszaélést (identitätmissbrauch), amely 
alatt a személyes adatok csalárd módon történő hasz-
nálatát értik.12

2.1.2.  Magyar szakirodalmi 
meghatározások 

A külföldi elnevezésekhez hasonlóan, hazánkban is 
több szakkifejezés jelent meg. Eszteri Dániel és Máté 
István Zsolt közös tanulmányában az identitáslopás 
terminust használja a virtuális valóságot szimuláló 
„Second Life” nevezetű szoftverben elkövetett delik-
tumok kapcsán.13 Hámori is ezt a szakkifejezést hasz-
nálja, és a definíciójának középpontjában a személyes 
adatok jogellenes megszerzése áll: „egy személy ada-
tainak (név, születési év, lakcím, hitelkártya-azono-
sító, tajszám és más személyes adatok, illegális eltu-
lajdonítása azzal a céllal, hogy azokat különféle 
tranzakciókban anyagi előnyszerzésre használják 
az autóbérléstől a bankhitel felvételéig.”14

Haig Zsolt a fentivel ellentétben személyiséglopás 
terminológiát alkalmazza. Scwhartau könyvére15 hi-
vatkozva a személyiséglopást az információs hadvise-
lés, azon belül a személyes információs hadviselés ka-
tegóriájába sorolja. A bűncselekmény megvalósulása 

9  Lásd bővebben: lawson Philippa – lawFord, John: Identity theft: the 
need for better consumer protection. Public Interest Advocacy Centre. 2003. 
3–19. o.

10  BieGelMan, i. m. 2. o.
11  BorGes et al., i. m. 11. o.
12  Busch, Christoph: Biometrie und Identitätsdiebstahl. In: Datenschutz 

und Datensicherheit – DuD. 2009/5. 317. o.
13  Lásd bővebben: eszTeri Dániel – MáTé István Zsolt: Identitáslopás a 

virtuális világban. In: Belügyi Szemle 2017/3. 79–107. o.
14  háMori Balázs: Bizalom, jóhírnév és identitás az elektronikus piacokon. 

In: Közgazdasági Szemle 2004/9. 832–848.
15  schwarTau, Winn: Information warfare. Kindle e-book edition. Interpact 

Press Inc, New York. 2010. hely: 163.

esetén az áldozatuk anyagi és emberi méltóságot 
érintő károkat szenvedhetnek.16

Sorbán Kinga a személyazonosság-lopás szakkifeje-
zést használja.17 Szerinte ennek a bűnözési formának 
két mozzanata van. Az első fázisban a bűnelkövető el-
tulajdonítja az áldozat személyes adatait (pl.: tajszámát). 
A második fázis az adatok visszaélésszerű használatá-
ról szól. Rámutat, hogy a magyar Büntető Törvény-
könyv nem tartalmaz speciális tényállást, és vélemé-
nye szerint erre nincs is szükség, mert az ezzel kap-
csolatos magatartások beilleszthetők már meglévő 
tényállásokba (pl.: személyes adattal visszaélésnek mi-
nősülhet).18

Meglátásom szerint valamennyi szakkifejezés helyt-
álló, és nem lehet ezek között rangsorolni.

2.2.  Az identitáslopás jogi 
meghatározása

Az identitáslopás az egyik leggyakoribb bűnözési 
forma az Egyesült Államokban. Nem véletlen, hogy az 
USA volt az első állam a világon, amely speciális tény-
állásban határozta meg a személyiséglopás fogalmát.19 
1998-ban egy módosítótörvény (Identity Theft and 
Assumption Deterrence Act20) emelte be a deliktumot 
a Kódexbe. A módosítás előtt csak az okirat-hamisí-
tásnak minősült az ellopott adatokkal történő hamis 
okirat készítése, de a személyazonosságra vonatkozó 
adattal való visszaélés még nem valósított meg önma-
gában bűncselekményt. A módosítás célja volt, hogy 
az identitással kapcsolatos visszaéléseket szövetségi 
szinten is büntetőjogi fenyegetettség alá vonja, amely 
szélesebb nyomozási eszközöket biztosított a rendőri 
szerveknek. Célkitűzés volt továbbá, hogy ne csak az 
anyagi károkozást rendeljék büntetni, hanem egyéb 
az identitáslopással kapcsolatos személyiségijog-
sérelmet is. Emellett a törvény magasabb büntetési 
tételt írt elő, mint a korábbi szerteágazó tényállások-
nál, amely növelheti a váderedményességet és a vád-
alkut számát, ami – a beismerő vallomások miatt – fel-
gyorsítja a büntetőeljárást.21 

Jelenleg a kodifikált törvénykönyv 18. Fejezetének 
1028. § (7) pontja mondja ki, hogy aki

–  szándékosan és jogellenesen, 
–  átad, birtokol, vagy használ azonosító eszközöket,
–  egy másik személyről, 
–  azzal a céllal, hogy – tettesként, bűnsegédként, 

vagy felbujtóként, 
–  jogellenes tevékenységet fejtsen ki, 
–  büntetendő a tagállami vagy a szövetségi jog sze-

rint. 

16  haiG Zsolt: Az információs hadviselés kialakulása, katonai értelmezése. 
In: Hadtudomány, a Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata. 2011/1–2. 14. o.

17  sorBán Kinga: Az informatikai bűncselekmények elleni fellépés nem-
zetközi dimenziói. In: Themis: 2015/1. 343–375. o.

18  sorBán: i. m. 369–370. o.
19  saMaha, Joel: Criminal law. Ninth edition.Thomson Wadsworth Pub-

lisher, USA, Belmont. 2008. 393.o.
2 0  https://www.ftc.gov/node/119459 (letöltés ideje: 2019. 09. 20.)
21  BorGes et. al. i. m. 337–338. o.
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Azonosításra alkalmas eszköznek minősül a törvény 

szerint bármilyen név vagy azonosítószám, amely egy 
meghatározott személy azonosságát bizonyítja. Külö-
nösen idetartozik az egyén:

–  neve, társadalombiztosítási száma, születési dá-
tuma, államilag kibocsátott járművezetési enge-
délye, vagy a gépjármű rendszáma, külföldi re-
gisztrációs száma, útlevél száma, munkavállalói 
vagy adóazonosító száma;

–  egyedi biometrikus adatai, mint az ujjlenyomata, 
hanglenyomata, retina- vagy íriszképe, vagy egyéb 
egyedi fizikai megkülönböztető jegye;

–  egyedi elektronikus azonosító száma, címe, vagy 
irányítószáma; vagy

–  telekommunikációs azonosító információja vagy 
azonosító eszköze.22 

A törvény csak példálózó felsorolást tartalmaz. 
A kódex nemcsak a hagyományos fizikai úton tárolt 

okmányokat védi, hanem a személyazonosságot tar-
talmazó elektronikus adattározókat is. Annak ellenére, 
hogy a törvény fejezetének címében identitáslopás 
szerepel, a személyazonosságra vonatkozó adat jogel-
lenes megszerzését nem rendeli büntetni, csak az azt 
követő magatartásokat, így a birtoklást, átadást vagy 
használatot. Az 1028. szakasz védi emellett a szabadon 
elérhető adatokat is, függetlenül attól, hogy a személy-
azonosságra vonatkozó interneten érhető-e el, vagy 
mondjuk szemeteskukából. A leggyakrabban az elkö-
vetők bankkártyák, hitelkártyák számát, automaták-
hoz használt PIN-kódot, vagy társadalombiztosítási 
számokat próbálnak megszerezni.23

A személyazonosságra vonatkozó adatok összegyűj-
tése számítógépes csalásnak minősülhet a kódex  
1030. § szerint. A paragrafus szerint büntetendő pél-
dául a védett adatokhoz történő jogellenes hozzáfé-
rése, vagy a kémprogrammokkal történő jelszó és 
bankkártya szám megszerzése. A szabályozás megfelel 
az ún. Cybercrime Egyezménynek,24 amelyet az Egye-
sült 2001-ben írt alá, 2006-ban ratifikált és 2007. ja-
nuár 1-jén hatályba is lépett. Az 1030. szakasz egy át-
fogó Bűnmegelőzési Törvénnyel (Comprehensive 
Crime Control Act) került megszövegezésre, és 1986-
ban a Számítógépes Csalás és Visszaélés Törvénnyel 
(Computer Fraud and Abuse Act) került bővítésre. A 
legutóbbi jogfejlesztést a 2008-ban elfogadott módo-
sító törvény valósította meg (Identity Theft Enforcement 
and Restitution Act of September 2008). Ez a törvény 
pontosította és bővítette a joghatósági jogkörét a bűn-
üldöző szerveknek. Lényegében megkönnyítette a 
nyomozó szervek számára, hogy a számítógépes úton 
elkövetett identitás tolvajokkal szemben eljárjanak. 
Emellett meghatározza a kiberbűn cselek mények ál-

2 2  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028 (letöltés ideje: 2019. 
08. 20.)

2 3  BorGes et. al. i. m. 338–339. o.
2 4  Az Európa Tanács égisze alatt Budapesten elfogadott, 2001. november 

23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezmény.

dozatát, és előírja, hogy kártérítési összeggel kell őket 
kárpótolni.25

A személyiséglopás jogkövetkezménye akár har-
mincévi szabadságvesztés is lehet amennyiben terro-
rizmus összefüggő bűncselekményről van szó. Az iden-
titáslopást azért is büntetik nagy súllyal, mert sok 
esetben terrorizmus finanszírozására is alkalmas le-
het.26 Az amerikai jog a személyiséglopás kísérletét is 
büntetni rendeli azonos büntetési tétellel. A szövet-
ségi joggyakorlat a büntetés kiszabásánál figyelembe 
veszi az áldozatok számát, az elkövetési tárgyat. A bün-
tetéskiszabásnál szempont lehet még az adatok meg-
szerzésének a módja. Súlyosabban minősülhet a bűn-
cselekmény amennyiben, az adatokat jogellenes be-
hatolással (hacking) szerezték meg. Végül rendszerint 
számításba veszik, hogy milyen kárt szenvedtek az 
áldozatok az identitáslopás miatt. Ez magában foglalja 
a pénzügyi károkat, a jó hírnév megsértését.27

3.  3.  
A személyiséglopás fajtái A személyiséglopás fajtái 

A személyiséglopás több tipológiája van a jogiroda-
lomban. Hoffman és McGinley felosztása azon alap-
szik, hogy mi ellen irányul a bűncselekmény. Ez alap-
ján megkülönböztetnek személyes és üzleti identitás-
lopást. 

A személyes identitáslopás esetén az egyén szemé-
lyes adatait szerzik meg csalárd szándékkal. Rendsze-
rint olyan jogellenes tevékenységek érdekében teszik 
ezt, mint a szolgáltatások jogosulatlan igénybevétele, 
áruk vételezése, pénzlopás az egyéb bűnözői tevékeny-
ségének támogatására. Az elkövetési tárgyak körébe 
tartozik különösen az áldozat neve, lakcíme, telefon-
száma, személyi igazolvány száma, bankkártya-száma 
és ahhoz tartozó PIN-kód, biometrikus adatai, e-mail-
címe, anyja neve.

Üzleti identitáslopás elsősorban cégek, pénzügyi 
intézetek, bankok ellen irányulnak. Az elkövető célja 
változó, de leggyakrabban az anyagi haszonszerzés, 
illetve a vagyoni károkozás. Tipikusan az alábbi ada-
tok megszerzésére irányul az identitáslopás: a cég 
neve, székhelye, telefonszáma, e-mail-címe, logója, 
védjegye, bankszámlaszáma, adóazonosító száma.28 

Egy többszerzős tanulmány29 szerint az identitáslo-

2 5  Borges et. al. i. m. 339–340. o.
2 6 A terrorizmus finanszírozásáról lásd bővebben: Gál István László: Új 

biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a terrorizmus finanszírozása. In: 
Szakmai Szemle: A katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos-Szakmai 
Folyóirata. 2012/1 8. 5–15. o. Gál István László: A XXI. század új bűncse-
lekmény-típusa: a terrorizmus finanszírozása. Rendészeti Szemle: Az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Szakmai, Tudományos Folyóirata. 2009/6.  
61–90. o. 

2 7   https://www.comparitech.com/identity-theft-protection/identity-
theft-assumption-deterrence-act/ (letöltés ideje: 2019. 09. 02.)

2 8  hoFFMan–McGinley: i. m. 3–5. o.
29  kooPs, Bert Jaap – leenes, Ronald et. al.: A typology of identity-related 

crime. Conceptual, technical and legal issues. In: Information, Communication 
& Scoitey. 2009/1. 8. o.
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pástól meg kell különböztetni az identitásátvételt, ami-
kor az elkövető egy létező személy identitását veszi át 
annak beleegyezése nélkül. Továbbá külön kategória 
még az identitásdelegálás, ez akkor valósul meg, ha két 
vagy több személy megegyezik abban, hogy egymás 
személyazonosságát használhassák. Erre lehet példa, 
amikor vásárlók cserélik a hűségkártyáikat. 

Egy cizelláltabb tipológia30 szerint megkülönbözte-
tünk vagyoni, egészségügyi, bűnügyi, szintetikus és 
gyermekidentitás-lopást. Különleges kategóriaként 
említik még az ún. identitásklónozást. 

–  A személyazonosság-lopás egyik leggyakoribb for-
mája a vagyoni, amikor az elkövető egy másik em-
ber személyes adatait vagyoni haszonszerzés vé-
gett szerzi meg. Elsősorban bankszámla- és a 
bankkártyaadatok ellen irányul a bűncselekmény.

–  Az Egyesült Államokban növekvő probléma az ún. 
egészségügyi identitáslopás. Az elkövetők kórhá-
zakat, és egészségügyi szolgáltatók szervereit tá-
madják, hogy megszerezzék az áldozatok társada-
lombiztosítási számát. Az ellopott adatokkal ezt 
követően tudnak kereskedni a dark neten. Maga 
az elkövető is igénybe vehet jogtalanul az egész-
ségügyi szolgáltatásokat. 2017-ben 300 egészég-
ügyi szerv tett feljelentést az Egyesült Államokban 
arról, hogy feltörték az adattároló rendszerüket.31

–  Bűnügyi személyiséglopás esetén az elkövető a 
lopott személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal iga-
zolja magát a büntetőeljárásban. Ebben az esetben 
fennállhat az a probléma, hogy csak évekkel ké-
sőbb kerül felhasználásra a lopott személyazono-
sító okmány és a hatóságok ártatlan emberek (ko-
rábbi áldozatok) ellen indíthatnak eljárást. A ma-
gyar joggyakorlatban is felmerült ez a jelenség. A 
2/2004 BJE határozat szerint, ha az elkövető az 
ellene indított büntetőeljárás során más létező 
személynek adja ki magát, és az ennek megfelelő 
adat kerül az ügyben eljáró hatóságok által készí-
tett közokiratba, akkor az elkövető megvalósítja a 
hamis vád bűncselekményét és az „intellektuális” 
közokirat-hamisítás bűntettét. Amennyiben az el-
követő a személyazonosságának az igazolására 
más nevére szóló valódi közokiratot is felhasznál, 
a hamis vád bűntette és az „intellektuális” közok-
irat-hamisítás bűntette mellett a közokirat-hami-
sítás b) pontjának 3. fordulatát („más nevére szóló 
valódi közokiratot felhasznál”) követi el. Relatíve 
újabb hasonló ügyek is voltak a magyar bíróságok 
előtt. A más nevére szóló nem fényképes okiratok 
átadása esetén is megvalósul a közokirat-hamisí-
tás.32 Egy Kúria előtt záródó ügyben pedig az el-
követőt közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 
342. § (1) bekezdés b) pont], valamint okirattal 

3 0  ManaP, Nazura Abdul – rahiM, Anita Abdul – TaJi, Hossein: Cyber-
space Identity Theft: The Conceptual Framework. In: Mediterranean Journal 
of Social Sciences. Vol 6. No. 4. 2015. 600–602. o.

31  https://www.experian.com/blogs/ask-experian/identity-theft-statis-
tics/ (letöltés ideje: 2019. 06. 16.)

32  BH 2014.234.II.

visszaélés vétségében [Btk. 346. § (1) bekezdés a) 
pont] találták bűnösnek, mivel szabálytalanul par-
kolt és az igazoltató rendőröknek a személyazo-
nosítása céljából átadta a testvérének az útleve-
lét.33

–  Szintetikus személyiséglopás az elkövető egy vagy 
több valós információt társít egy másik személy 
vagy egy nem létező személy adataival, így létre-
hozva egy új szintetikus személyt. Ezt a technikát 
fel tudják használni például bankszámlák nyitásá-
hoz vagy kölcsönfelvételhez. Különösen annak 
okozhat kárt, akinek a társadalombiztosítási szá-
mát lopják el. Ez is növekvő probléma az USA-ban. 
A banki ügyintézők nem tudják ellenőrizni azt, 
hogy meghatározott társadalombiztosítási szám-
hoz milyen név társul, csak azt, hogy nyitottak e 
már korábban számlát vele. 

–  A gyermekidentitás-lopás a szintetikus személy-
azonosság-lopás egyik válfajaként is tekinthető. 
Az elkövetők gyermekek és fiatalkorúak társada-
lombiztosítási számát próbálják megszerezni. A 
bűncselekmény lappangási ideje akár évekig is 
tarthat. Előfordulhat, hogy az áldozat csak 18 éve-
sen nyit bankszámlát, és addigra a társadalombiz-
tosítási számához kapcsolódóan már tetemes adós-
sága van.

–  Sajátos esetkör az identitásklónozás, amikor az el-
követő nemcsak egy, hanem minél több, lehetőleg 
valamennyi személyazonosító adatot próbál meg-
szerezni, majd felhasználni. A bűnöző de facto le-
klónozza az áldozatot, ő nem lesz más, mint a sér-
tett egy másik helyen, egy másik államban. A bűn-
elkövetők fő célja, hogy elrejtsék a saját identitá-
sukat és új életet kezdhessenek. Történhet az iden-
titásklónozás például munkavállalás, házasságkö-
tés, gyermekvállalás céljából. Az elkövetők tipiku-
san illegális bevándorlók vagy büntetett előéletű 
emberek.

4.  4.  
A személyiséglopás technikái A személyiséglopás technikái 
az internetenaz interneten

4.1. Phising

A teljesség igénye nélkül csak gyakoribb elkövetési 
technikákat ismertem. Zeno Geradts szerint a felhasz-
nálók személyes adatainak és jelszavának kicsalása 
leggyakrabban adathalász e-mailekkel (phising) tör-
ténik, amikor az elkövetők a bank nevében kérik az 
ügyfelet, hogy adják meg személyes adataikat. Ezeket 
általában könnyű kiszűrni, mert sokszor ingyenes 
e-mail-címekről (gmail, hotmail) küldik.34

33  Kúria Bfv.1695/2017/6.
3 4  GeradTs Zeno: Identity theft. In: Siegel Jay – Saukko, Pekka (szerk): 

Encyclopedia of Forensic Sciences, Second Edition. Academic Press, Amster-
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Az adathalász e-mailek tartalmazhatnak egy linket, 

amely elvezetheti a felhasználót egy leklónozott ol-
dalra. Tipikusan bankok, illetve webáruházak oldalát 
másolják le, ahol az áldozat be tudja gépelni a szemé-
lyes adatait. Ezt a jelenséget pharmingnak hívják a 
szakzsargonban.35

4.2. Smishing

A phisinghez hasonló elkövetési technika a smishing.36 
Az ilyen jellegű támadásoknál az elkövető elküld egy 
sms-t, amely tartalmaz egy linket egy hamis webol-
dalra, ahol az áldozat meg tudja adni a személyes ada-
tait. A bűnözők általában olyan tartalmú sms-eket kül-
denek, amelybe kérik a bankkártyaszámot, személyes 
adatokat, hogy megoldhassák az egyébként nem létező 
problémákat (pl.: hogy ne zárolják az ügyfél bankszám-
láját).

4.3. Wi-phising

Arra is volt példa, hogy a bűnelkövetők felállítottak 
egy vezeték nélküli hálózatot (wifit), amelyre, ha a 
gyanútlan felhasználók csatlakoznak, veszélynek te-
szik ki személyes adataikat. Ez az ún. Wi-phising.37 

4.4. Skimming

A fentiektől jellegzetesen tér el az ún. skimming. En-
nek lényege, hogy az elkövetők bankautomaták (ATM) 
nyílására felszerelnek miniatűr adatrögzítő eszközö-
ket és így szerzik meg a bankkártyaadatainkat.38

4.5. Hacking

Egy klasszikus technikája az identitáslopásnak a jogo-
sulatlan behatolás (hacking). Erre volt példa a 2005-
ben végrehajtott támadás a DSW cipőbolthálózat el-
len, melynek eredményeképpen 1,4 millió kártyafor-
galmi adatot loptak el 108 boltól.39 

4.6. Cybersquatting 

Vitatott, hogy személyiséglopásnak minősül-e az ún. 
cybersquatting jelensége.40 Cybersquatting esetében 

dam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–San Diego–San Fran-
cisco–Sydney–Tokyo. 2013. 419. o.

35  whiTson, Jennifer – haGGerTy, Kevin D.: Identity theft and the care of 
virtual self. In: Economy and Society 2008. 579. o. 

36  TaJPour, Atefeh – iBrahiM, Suhaimi – zaMani, Mazdak: Identity theft 
methods and fraud types. In: International Journal of Information Processing 
and Management 2013/7. 53. o.

37  Uo. 
38  Lásd bővebben TóTh Dávid: A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök-

kel kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi szabályozása. In: Kecskés Gábor 
(szerk.) Doktori Műhelytanulmányok. Széchenyi István Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola, Győr. 2015. 226–237. o.

39  chawki, Mohamed – wahaB, S. Abdel Mohamed: Identity theft in 
cyberspace: issues and solutions. In: Lex Eletrconica 2006/1. 14. o. 

4 0  GaTsik, Jonathan H.: Cybersquatting: Identity theft in disguise. Im: 
Suffolk University Law Review. 2001/2. 277–302. o. 

az elkövetők regisztrálnak egy domainnevet, egy meg-
lévő védjegy vagy híres személy nevével. Az elkövetők 
arra számítanak, hogy a jövőben a meghatározott 
egyénnek, vagy üzleti cégnek szüksége lesz, majd erre 
a domainre, és ahhoz, hogy ezt megszerezzék, ki kell 
vásárolniuk az elkövetőktől, jóval magasabb összegért, 
mint az eredeti regisztrációs díj. Kérdés, hogy ez sze-
mélyiséglopásnak minősül-e, vagy csak egy rosszhi-
szemű magatartásnak. Gatsik szerint, ez gyakorlatilag 
egy álcázott identitáslopás. Véleménye szerint ennek 
a cselekménynek hasonló hatásai vannak, így:

–  csorbulhat egy személy hírneve, becsülete,
–  anyagi károkat okoznak,
–  visszaélnek egy személy nevével.
Példaként említi, amikor visszaéltek Sharon Stone 

és Walt Disney nevével. Létrehoztak egy sharonstone.
com és egy dosney.com weboldalt, ahol pornográf tar-
talmakat tettek közzé, ezzel azt a látszatot keltve, hogy 
ők támogatják a szexipart.41

5.  5.  
Az áldozatoknak okozott Az áldozatoknak okozott 
károkkárok

Az Egyesült Államokban a Javelin nevezetű közvéle-
mény -kutató cég 2019-es jelentése szerint 2018-ban 
az áldozatok száma 14,4 millió fő volt.42 Empirikus 
viktimológiai kutatásokat végzett Reyns és Henson, 
arról, hogy az áldozatoknak milyen károkat okoztak 
az elkövetők. A Kanadai Általános Társadalmi Kérdő-
íven keresztül végzett felmérést a szerzőpáros a kana-
dai lakosságnál. Eredményeik szerint meghatározott 
rutinszerű online tevékenységek korrelatív módon 
növelik az identitáslopás bekövetkeztét.43 

A személyes adatok jogellenes hozzáférése nem csak 
anyagi szempontból viseli meg az áldozatokat. Johnson 
tanulmánya szerint évente több mint 9 millió áldozat-
nak átlagosan 1400 dollárt kell költeniük egy 2-4 évig 
terjedő időszakban, 600 órát eltöltve, hogy tisztázzák 
a nevüket.44 Továbbá az FDA szerint elveszíthetik az ál-
lásukat, nehezebben juthatnak új álláshoz, elutasíthat-
ják kölcsön- vagy hiteligénylésük, ingatlanukat, gépjár-
művüket, és még le is tartóztathatják őket, olyan cse-
lekményért, amit el sem követtek.45 Szélsőséges ügyek 
is vannak, például egy korábbi kémia szakon végzett 

41  GaTsik, Jonathan H.: Cybersquatting: Identity theft in disguise. Im: 
Suffolk University Law Review. 2001/2. 297–299. o.

42  https://www.javelinstrategy.com/coverage-area/2019-identity-fraud-
report-fraudsters-seek-new-targets-and-victims-bear-brunt (letöltés ideje: 
2019. 06. 16.)

43  Lásd bővebben: reyns, Bradford W. – henson, Billy: The Thief With 
a Thousand Faces and the Victim With None: Identifying Determinants for 
Online Identity Theft Victimization With Routine Activity Theory In: Inter-
national Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2015/1. 
1. o.

4 4  Johnson, Vincent R.: Cybersecurity, identity theft and the limits of tort 
liability. In: South Carolina Law Review. Vol. 57. 2005. 257. o.

45  saMaha, i. m. 393. o.
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hallgató talált egy biztonsági rést egy kereskedelmi 
weboldalon és váltságdíjat követelt a cégtől, azért cse-
rébe, hogy ne lopja el a személyes adatokat.46

6.  6.  
A bűnmegelőzés javaslatokA bűnmegelőzés javaslatok

 

Véleményem szerint három szereplőnek van nagy sze-
repe a bűnmegelőzésben: az államnak, a pénzügyi 
szervezeteknek és az egyéneknek.

Az állam feladata, hogy büntetendővé tegye az ezzel 
kapcsolatos bűncselekményeket (akár önálló tényál-
lás alatt). A jogalkalmazó szerveknek, pedig érvénye-
síteni kell az állam büntetőigényét. Végezetül külföl-
dön vannak modellek áldozatsegítő szolgálatokról, 
amelyek kifejezetten az identitáslopás áldozataival 
foglalkoznak. Az ilyen szolgálatokat többféleképpen 
meg lehet keresni, amelyek tanácsokat adnak, és segí-
tenek a probléma megoldásában.47

Pénzügyi szervezeteknek számos feladata van, az 
identitáslopással összefüggésben az alábbiakat emel-
ném ki:

–  az ügyfelek adatainak zártan kezelése,
–  törvények betartása,
–  naprakész biztonsági rendszerek felállítása a po-

tenciális támadásokkal szemben.
Az egyének számára számos hasznos tanácsot lehet 

megfogalmazni. Így például:
–  a közösségi médiumokon minél kevesebb infor-

mációt megosztani, és azt is csak a baráti körrel,
–  személyazonosításra alkalmas dokumentumokról 

ne készítsünk fényképeket,
–  bankkártya-információt ne tároljunk online stb.
Amennyiben megtörtént a baj, az áldozatok részé-

ről fontos, hogy proaktívak legyenek:
–  tegyenek feljelentést,
–  ha bankkártyaadatokat loptak el, érdemes letiltani 

a kártyát és lefagyasztani a számlát,
–  és felvenni a kapcsolatot a pénzügyi szervekkel, 

illetve az áldozatsegítő szolgálatokkal.

7.  7.  
ÖsszegzésÖsszegzés

A személyiséglopás és az ahhoz hasonló bűncselek-
mények nem ismernek határokat, ezért fontos egy ösz-
szehangolt egységes államok közötti fellépés a bűnel-
követőkkel szemben. Ez különösen regionális szinten 
lehet hatékony. Ehhez szükséges egy harmonizált jogi 
szabályozás, illetve a bűnügyi szerveknek összehan-
golt együttműködése. E tekintetben vannak pozitív 

46  rusTad, Michael L.: Private enforcement of cybercrime on the electronic 
frontier. In: Southern California Interdisciplinary Law Journal. 2001/11. 63. o. 

47   https://victimsupportservices.org/help-for-victims/crime-types/
identity-theft/ (letöltés ideje: 2019. 06. 15.)

fejlemények az Európai Unióban. Korábban már elfo-
gadta az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU 
irányelve az információs rendszerek elleni támadá-
sokról szóló irányelvet, mely foglalkozik a két kapcso-
lódó bűncselekménnyel a rendszert érintő jogellenes 
beavatkozással és az adatot érintő jogellenes beavat-
kozással. Újabb fejlemény, hogy az Európai Parlament 
és a Tanács elfogadta a 2019/73 irányelvet, ami meg-
újítja az uniós szabályozást a készpénz-helyettesítő fi-
zetési eszközzel elkövetett csalás és hamisítás elleni 
küzdelem jogi eszköztárát. 
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Abstract: The present article aims to analyze just 
how predictable the new Romanian criminal legis-
lation turned out to be six years after its entry into 
force. It highlights all the changes that took place in 
this legislation after the 1st of February 2014, due to 
the intervention of the legislator, but also caused by 
the mandatory interpretation provided by the High 
Court and also by the decisions given by the Consti-
tutional Court, both of them having a decisive influ-
ence on the transformations suffered by the criminal 
law. The study will pinpoint the controversies gener-
ated by the conflict which so very often arose between 
the two courts mentioned above in the process of con-
struing the criminal provision and the harmful ef-
fects this conflict of decisions generated for the crim-
inal justice professional, but also for the subject of 
the criminal provision. 

Key words: the new Romanian criminal legisla-
tion; frequent modifications and predictability. 

I.  I.  
IntroductionIntroduction

The old Criminal Procedure Code and the old Penal 
Code were finally abandoned by Romania after some 
45 years since their entry into force, when, in February 
2014, a new criminal legislation started its legal life, 
after being adopted some years earlier by the Par lia-
ment.1 

The old legislation was never openly criticized for 

* Adjunktus, Universităţea de Vest din Timişoara Facultatea de Drept.
1  The Penal Code was adopted by the Law no. 286/2009 and the Criminal 

Procedure Code by the Law no. 135/2010. 

being obsolete in the years 
after the 1989 Revolution, 
even though it had been 
adopted in the communist 
years, albeit in a period 
when some leniency was 
shown by the dictatorship 
reg i me and a  l i m ited 
amount of freedom did ex-
ist. 

In truth, the old legisla-
tion itself suffered some al-
terations in its long life-
time, most of them caused 
by the legislator trying to 
adjust it to the new realities 
of the social and economic 
life, but for that reason an 
independent obser ver 
could hardly have consid-
ered it to be unpredictable. 

The criminal justice pro-
fessionals themselves never 

did see it that way. Rather, when the moment of the 
1st of February was approaching, they thought of it as 
– by then – stable legislation, one which had managed 
to ”settle down”, considering the fact that the main 
controversies in its interpretation and application had 
been cleared by that time, leaving little to no space 
for the unknown.

 Of course, there always is some amount of resist-
ance to change so these voices, arguing for keeping 
the old legislation into force, were never really taken 
into consideration, the prevailing opinion being that 
the old law just wasn’t coping with the new realities 
of the rule of law and democracy and just wasn’t com-
patible with the European trajectory Romania had 
followed. 

The goals set by the legislator when adopting the 
new legislation were very high, but also a bit contra-
dictory:2 it was mentioned the need for a swift act of 
justice, for making sure that all the tools are in place 
so that the criminals pay for their deeds, but also for 
respecting the fair trial guarantees and all the rights 
acknowledged at the European level for the accused. 

It must be said, of course, that although not men-
tioned by the legislator, the foreseeability of the crim-
inal law is undoubtedly a European value oh so often 
reaffirmed by the European Court of Human Rights 
(ECHR) so, therefore, one that could not and should 
not be disregarded in any way in a rule-of-law state.

In the terms of the ECHR, an individual must know 
from the wording of the relevant provision and, if 
need be, with the assistance of the courts’ interpreta-

2  We think that prof. Packer proved and explained in a profound and ir-
refutable fashion how the criminal trial cannot follow both of these opposing 
objectives: assuring a perfect fair trial and also a crime control at its highest 
level – see Herbert Louis Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford 
University Press, 1968, Stanford, California.
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tion of it and after taking appropriate legal advice, 
what acts and/or omissions will make him criminally 
liable and what penalty will be imposed for the act 
committed and/or omission.3

It is worth mentioning, also, that the new Romanian 
legislation wasn’t entirely a political act of will, since 
the committee empowered with drafting the projects 
that later became the laws mentioned above (and, 
thus, the Criminal codes) was a mixt one, its members 
being selected (through a not so transparent proce-
dure) from the ranks of magistrates, lawyers and other 
criminal justice professionals, but also from the civil 
society. 

Whatever the general feeling was when the new 
legislation entered into force, and no matter how high 
its goals, the reality turned out to be somewhat dif-
ferent from what the authors of the new laws were 
expecting, a serious and unfortunately constant streak 
of alterations following from that moment on leading 
to some very harmful consequences, mainly dealing 
with a lack of predictability that has affected the way 
everyone looks at the new criminal legislation.

We will now turn our attention, then, on how pro-
found and how frequent these modifications actually 
were.

II.  II.  
Modifying a claimed perfect Modifying a claimed perfect 
legislationlegislation

I feel the need to start this analysis with a personal 
experience that I remember vividly. In January 2014 
I had the chance to meet my PhD Supervisor, profes-
sor Viorel Pasca. I was a young judge at that moment 
and had some high expectations from the new 
criminal legislation that was about to come, but also 
I had noticed some problems that I felt the need to 
discuss with a gifted and experienced professional 
like himself. I expressed my concerns regarding the 
new legislation and was a bit sad that it didn’t really 
look like the change I was expecting, noticing some 
serious contradictions and discrepancies that I felt 
would make our lives harder when it came down to 
applying the law in everyday practice.

However, prof. Pasca was a lot more optimistic. I 
remember him saying that the old legislation was like 
and old jacket: it just was too shabby to keep, so he 
considered the new laws like a new jacket that you 
look forward to wear, even though it might not be 
perfect from the very beginning; it might need some 
adjusting, but, at least, it is new, he said.

On this optimistic note, we all expected things to 
go smoothly once the little shortcomings were over-

3  See the decisions Cantoni v. France, par. 29; Kafkaris v. Cyprus par. 140, 
or Del Río Prada v. Spain par. 79.

run. Unfortunately, this never really seems to have 
happened; but on this, later on.

Now, what exactly changed in the new criminal 
legislation after the 1st of February 2014? Well, as you 
may already guess… a lot. 

For instance, the Penal Code was modified by the 
Parliament issuing the Laws no. 159/2014, no. 
151/2016, no. 193/2017 and no. 49/2018, but also by 
the Government through its emergency ordinances 
no. 18/2016 and no. 28/2020. 

The Criminal procedure Code was even more in-
tensely hit by the wind of change; the Parliament is-
sued Laws no. 318/2015, no. 151/2016 and no. 49/2018, 
while the Government issued the emergency ordi-
nances no. 82/2014, no. 24/2015, no. 6/2016, no. 
18/2016, no. 70/2016, no. 13/2017 and no. 14/2017.

One should not disregard, though, the numerous 
other projects more or less intensely debated in the 
same period, which was also meant to provide pro-
found change to this legislation, but never really pass-
ing into law. For instance, on three separate occasions4 
the Constitutional Court was called upon to reject 
what was basically the same law passed by the Parlia-
ment, allowing for what the politicians called minor 
offences (but actually including crimes related to cor-
ruption, for instance) to bar the right of the judiciary 
to sentence the offender to time in prison.   

However, even these decisions didn’t seem to 
change the politicians’ minds, just recently insisting 
in moving forward a similar draft,5 which even man-
aged to pass the Senate by an almost unanimous vote, 
and, somehow surprisingly, being initiated by a fore-
front member of the political party which criticized 
harshly the two previous laws passed by their oppo-
nents.

It just comes to show that when the altering of the 
criminal legislation is at stake, the color of the politi-
cal parties makes no difference whatsoever!   

But one shouldn’t take from the facts above the idea 
that the Constitutional Court (C.C.) proved itself to 
be a pillar of predictability of the criminal legislation. 
Unfortunately, the Penal Code we now refer to has 
suffered numerous and significant modifications 
caused by the decisions rendered by the Court. 

The number itself speaks volumes. In the six years 
passed from the entry into force, the Court issued 
more then 80 decisions declaring infringements of 
constitutionality in the new criminal legislation, a 
number which multiplies significantly if we take into 
consideration the decisions in which the Court, al-
though rejected the exception of unconstitutionality, 
provided however a constitutional interpretation that 
the judiciary must take into consideration for the fu-

4  We mention here the Courts decisions no. 453/2018, no. 561/2018 and 
no. 22/2019.

5  Its no. being 128/2020 and all the information about its legislative route 
being available here: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.
proiect?cam=2&idp=18458. 
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ture, when applying the legal provision in question, 
thus essentially altering the content of the provision. 

And it is not just the solution to the legal problem 
analyzed by the Court that is mandatory for the crim-
inal justice authorities, it’s the reasoning itself that 
must be taken into consideration and strictly obeyed 
by, so basically each and every sentence6 the Court 
puts in its reasoning has now a legal force similar if 
not superior to the law itself, and that too is the effect 
of a decision rendered by the Court,7 and not the law 
itself.   

So, in the past few years, the criminal justice pro-
fessional has found himself facing an avalanche of de-
cisions coming from the C.C. making his work a whole 
lot more unpredictable than before.

That is even more so the case when the C.C. decides 
to go against a mandatory solution issued by the High 
Court (I.C.C.J.) and declare it unconstitutional as well. 
Unfortunately, there are many examples of such con-
flict of mandatory decisions, but one stands apart from 
the rest: just after the entry into force of the new Pe-
nal Code, the I.C.C.J. issued its decision no. 2/2014, 
stating the rules to be followed when applying the 
mitior lex principle. Barely a month and a half later, 
the C.C., hearing a case at the request of the same 
I.C.C.J., declaring its interpretation unconstitutional,8 
thus basically overturning the whole essential rules 
that were so important at the time when applying the 
mitior lex principle was the main task the criminal 
justice system was dealing with.

The effects of such confusion were substantial: by 
then, many defendants and criminals had already ben-
efited from the more lenient I.C.C.J. decision, while 
the others, still under trial, but in the same legal situ-
ation had to face a harsher sentence. 

This is just one of many such examples that show 
just how confusing applying the new criminal legis-
lation turned out to be in the years that followed, even 
as a result of conflicting mandatory decisions taken 
by the two courts.9

And we didn’t even mention the cavalcade of man-
datory decisions coming from the High Court and 
stating mandatory interpretations of the criminal leg-
islation. The Court itself issued more than 130 such 
decisions, whose overlooking by the magistrate is by 
law considered a serious disciplinary offence possi-
bly generating the effect of removal from office. To 
this number one must add, just like in the C.C.’s case, 

6  Although it may seem that we are exaggerating, that is not at all the case. 
In its decision no. 392/2017, the Court answered this very question, stating 
that all the things written in the content of its decisions are to be considered 
in full support of its solutions and, therefore, they are to be considered as man-
datory as the solution itself. 

7  Namely, the decision no. 1/1995, reaffirmed over and over again.
8  We are referring to the decision no. 265/2014 of the C.C.
9  The conflict of mandatory decisions is far wider than the limited space 

we have here for analysis and should have a dedicated study just for itself. For 
instance, the I.C.C.J. issued its decision no. 16/2016 defining the author of the 
money laundering crime, but more than two years later, the C.C. declared it 
unconstitutional through its decision no. 418/2018. How confusing this must 
have looked like for the subject of the legal provision in question! 

a much larger number of decisions where the I.C.C.J. 
states in its reasoning what the correct interpretation 
of the legal provision is, but refuses to rule on it ex-
plicitly. 

And it’s not just the number to be taken into con-
sideration, it’s also their effect. For instance, a recent 
decision, construing a legal provision concerning the 
system for calculating the punishment to be applied 
to the repeated offender, has basically gone against 
the vast majority of the legal doctrine and the a sig-
nificant part of the established practice and that is 
even more surprising when one considers the fact 
that the legal provision in question was virtually un-
changed from the old Criminal Code, thus having a 
stable existence for over 45 years! That could hardly 
have been foreseeable even for a criminal justice pro-
fessional!    

More importantly, the series of decisions issued by 
the two above-mentioned courts seem to be evenly 
distributed in time, this meaning that more changes 
to the way the law is being applied and read at this 
time are to be expected, thus rebutting the argument 
that one might have raised, namely that a certain un-
certainty is to be expected after the entry into force 
of such vast and important legislation, but that thigs 
will settle down afterwards. 

Realistically, only the state of emergency declared 
nation-wide and the limited activity carried out by the 
two mentioned Courts during the Covid-19 pandemic 
seem to have somewhat slowed down the enthusiasm 
shown in the matter, just as the imminent elections 
taking place later this year seem to have limited the 
appetite of the politicians in altering this legislation.

Of course, one could argue that the decisions ren-
dered and mentioned above were mostly necessary 
in clarifying the unknowns of the legal provisions and 
that the Courts have only acted within their compe-
tence, the latter, of course, being formally correct. But 
even so, one would have to ask oneself just how good 
the new codes were when they started their legal life 
of the 1st of February 2014, and, if the conclusion 
reached is that they were of poor quality, then this 
too would reflect on their lack of predictability. 

Ironically, though, the forefront members of the 
committee drafting the Codes are enjoying an ever 
growing reputation, taking the credit for whatever 
has worked out well from the legislation and quickly 
passing the blame to the politicians when it’s high 
time to answer questions about the obvious shortcom-
ings of their work. When it comes to pointing the fin-
ger, it looks like we are, indeed, dealing with profes-
sionals!

Anyway, I guess that by now the conclusion is quite 
evident with regard to my personal experience de-
scribed above: the new criminal legislation has turned 
out to be a jacket that to some may have looked swell 
in the shop’s window, but has not really fitted those 
who tried to wear it, it being constantly modified, but 
to no effect. The old one just felt a whole lot cozier!   



 123 

Büntetőjogi Szem
le    2020/1. szám

       
III.  III.  
Is predictability still a Is predictability still a 
fundamental value of our fundamental value of our 
criminal legislation?criminal legislation?

Unfortunately, in all the years that have passed since 
February 2014 I have never heard this, or any other 
similar question, being raised in a formal environment 
by the criminal justice practitioners and even less so 
by the politicians. 

Truth be said, it has become a frequent affair to hear 
a lawyer or a magistrate complain about just how of-
ten and how significant the criminal legislation has 
changed over the past six years. More so, one can hear 
them wondering about what the next imminent 
changes will look like, whether they come from the 
legislator or the Court’s decisions. It seems like we 
have grown accustomed to the everyday change in 
the field of criminal law and mostly in the criminal 
procedure law, but never familiar with what the next 
change will be.

But just how normal this change is? And how badly 
does it affect the authority of the criminal legislation?

Intuitively, the honest answer to these questions 
doesn’t look good at all. I see many criminal justice 
professionals considering retiring or switching jobs 
and thinking about working in a different field of law, 
the constant changes in the legislation being a serios 
reason for this, together with an increased pressure 
from the disciplinary body and the newly created and 
very controversial criminal investigation body regard-
ing only the magistrates. 

And it’s not just the magistrates finding themselves 
in this situation; the police department too has seen 
many retirements in the past year or two, also favored 
by the illogical legislation passed which encouraged 
this phenomenon. Not only that one can retire at a 
very early age (some, even at the age of 40 or earlier), 
but one will find that the amount of one’s pension ex-
ceeds that of the salary being paid for the active pro-
fessional. Ridiculous doesn’t even begin to describe 
the situation! And thus, the criminal justice system 
has been deprived of active and experienced profes-
sionals, a phenomenon whose costs have not even 
been properly discussed and analyzed, except for 
some economical and financial implications.

So, not only that the criminal justice system has 
been weakened by these measures, the professionals 
left to deal with the stressful activity now having to 
cope with the ever-shifting legislation and putting up 
with the additional pressure of following all sources 
that can – and surely do – generate unforeseeable 
changes to the current state of affairs.

 I can only imagine how bad things look like for the 
regular subjects of the criminal law. Just by following 
the news, one was able to grasp how unstable things 

are in this field of law. Some changes being made in 
the middle of the night, by an emergency ordinance 
issued by the Government,10 without any previous no-
tification of intent and in a completely obscure fash-
ion actually triggered vast street protests from the 
civil society, mainly because they were considered to 
bring changes favorable to top politicians at that time 
(now, convicted felons doing jail time). The ordinance 
was altered a few days later, before its entry into force, 
by another emergency ordinance (no. 14), but the 
public resentment for this mode of action remained.

It was the first time that some questions arose about 
the fairness of the process of passing changes to the 
criminal legislation in such a swift and obscure fash-
ion. However, no one really challenged the severe im-
plications this phenomenon had on the predictability 
of the criminal legislation. No one was even discuss-
ing this essential value of the legislation in a rule-of-
law state!   

Years later, in May 2019, the Referendum called 
upon by the President asked the people to answer the 
question whether the Government should issue emer-
gency ordinances in the field of criminal offences and 
sanctions and also with regard to how the judiciary 
system was structured and organized. The Referen-
dum passed with a resounding success, more that 86% 
of the persons participating answering a clear no to 
this question. 

Of course, this Referendum does not have immedi-
ate binding effects, as a change in the Constitution is 
needed to prevent the Government from exercising 
the power to issue ordinances in the fields mentioned 
above. Also, it is to be noted that the Referendum did 
not mention the criminal procedure law, which has 
suffered more frequent alterations than the criminal 
law, as showed above. 

 However, the Referendum did have some effect on 
just how eager the politicians were when changing 
the criminal legislation. In late 2019, the presidential 
elections were won by the President who called the 
Referendum and who made a campaign theme from 
protecting the justice system from politicians’ brutal 
interference. The political parties seemed to have re-
ceived the message that the voters were against ob-
scure and politically motivated changes to the crim-
inal legislation. Even the by-then-new leader of the 
political party who had pushed most of the tempes-
tuous modifications said, after the elections, that they 
received the message sent by the voters loud and clear.

This state of affairs lasted quite briefly, though, and 
even if 2020 is another significant year, hosting both 
the local and the parliamentary elections, which 
should have made the political parties more likely to 
abstain themselves from proposing and passing new 
waves of legislation changes, the new party holding 
the Government power issued its own emergency or-
dinance (no. 28/2020), taking everybody completely 

10  We are referring to the emergency ordinance no. 13/2017.
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by surprise, since no previous notice of intent was 
ever issued on the matters subjected to change, thus 
drawing another wave of criticism and proving that 
although the political parties holding power can 
change, the bad habits of the political class do not go 
away so easily.

   

IV.  IV.  
ConclusionsConclusions

From our short analysis carried out before, we can 
draw some brief conclusions. 

Romania recently went through a profound change 
in its criminal legislation, bringing a new Penal Code 
and a new Criminal Procedure Code, which, as ex-
pected, created some uncertainty as to the way the 
new rules should be construed and applied.

Unfortunately, the uncertainty continues some six 
years after the entry into force of the new legislation, 

mainly due to the political disregard for the stability 
of the criminal legislation, but also to the effect gen-
erated by the numerous and sometimes contradictory 
mandatory decisions issued by the High Court and by 
the Constitutional Court. 

Restoring the fundamental value of predictability 
of the criminal provisions will require a concerted 
effort from all powers of the state, the judiciary and 
the Constitutional Court having to make their own 
contribution felt.

The predictability of the criminal legislation is not 
just the result of the legislators’ policies, but rather 
the result of a different kind of attitude that all pow-
ers of the state and the Constitutional Court should 
show regarding the criminal law. 

Treating the criminal codes as simple tools to achiev-
ing a momentarily goal leads to somewhat justified 
feeling of disrespect not only for the authority of the 
law itself, but also for the fundamental values it pro-
tects. And this is something never to be messed with, 
if one expects the criminal law to be taken seriously. 


