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Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       

1.  1.  
HelyzetképHelyzetkép

A 2020. év és a megjelent, új típusú (SARS-CoV-2) ko-
ronavírus által okozott COVID–19 alaposan felforgatta 
a társadalmat. Történetileg vizsgálva elmondható, 
hogy az egy évszázada pusztító spanyolnátha után az 
első, influenzaszerű tünetekkel (is) járó világjárvány-
nyal állunk szemben.1 A 21. századi modernizációnak2 
tulajdonítható újdonság, hogy a vírussal kapcsolatos 
információkat a közösségi média és az internet folya-
matosan közvetíti, így a jelenlegi tekinthető az első 
olyan pandémiának, amelyről lényegében 0–24 órá-
ban olvashatók a hírek. Nem túlzás tehát Peršak meg-
állapítása, amely szerint a SARS-CoV-2 az első „szuper-
sztár vírus”.3

A járvány sajnálatos módon magával hozta a gazda-
sági és társadalmi válságot is, amelynek felszámolása 
érdekében a figyelem elsősorban az orvostudományi 
kutatásokra irányult, hiszen lényegében mindenki a 
koronavírus elleni vakcinák elkészültét – azóta pedig 
az oltást – várta. Az egészségügyi olvasat mellett 
ugyanakkor szintén előtérbe kell kerülnie a rendkí-
vüli helyzet miatt kényszerűen leállított gazdaság új-
raindításának. Ennek hátterét pedig a kellően rugal-
mas, ugyanakkor hatékony, a jogviták gyors és meg-
nyugtató befejezését elősegíteni képes jogi szabályo-

*  Egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék; tudományos mun-
katárs, TK Jogtudományi Intézet. A tanulmány a 128394. számú (PD_18) 
NKFIH (OTKA) posztdoktori kiválósági program támogatásával készült.

1  Gál István László: A spanyolnátha, a koronavírus és a büntető jog. Bün-
tetőjogi Szemle 2020/1. 57. o.

2  Ehhez lásd Ambrus István: A 21. századi modernizációra adható bünte-
tőjogi válaszok. Ügyészek Lapja 2019/6. 5–11. o. 

3  Nina PeršAk: COVID–19 and the Social Responses thereto: Penal and 
Criminological Lessons, Human Rights and Rule of Law Implications. Euro-
pean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2020/3. 205. o.

zás teremtheti meg. Ez an-
nál is inkább szükséges, 
mivel a válsággal kénysze-
rűen együtt jár például a 
munkahelyek megszűnése, 
a szerződések teljesítésé-
nek nemritkán tömeges el-
lehetetlenülése, a bűnözés 
volumenének élénkülése 
stb. A jognak jelenleg tehát 
sok olyan kérdésre is adek-
vát és hasznos választ szük-
séges adnia, amelyekkel 
„békeidőben” nem, vagy 
csak ritkán szembesül. 

Hogy a válság egy lehet-
séges pozitív következmé-
nyét is említsük a jogászi 
professzió számára, az min-
denképpen a 21. századi 
technológiai innovációk je-

lentősen felgyorsuló elterjedése. Noha a hazai jogrend-
szer az utóbbi években már komoly lépéseket tett a 
különböző jogi eljárások időszerű és „felhasználóba-
rát” – tehát a digitalizáció által kínált megoldásokat 
egyre inkább értékesítő – lebonyolítása érdekében, 
ezt a folyamatot az utóbbi hónapok tapasztalatai alap-
ján levonható tanulságok bizonyosan csak gyorsítani 
fogják. Ez pedig nemcsak a perek és más eljárások még 
hamarabb történő befejezését hozhatja magával, ha-
nem jelentős költségmegtakarítást is jelenthet.

A rendkívüli helyzet természetesen rendkívüli jog-
alkotást is igényel, így a 2020. évben a koronavírus 
miatt bevezetett veszélyhelyzetek,4 illetve egészség-
ügyi válsághelyzet5 alatt törvénynél alacsonyabb rangú 
jogforrásban, így főként kormányrendeletekben is zaj-
lott a jogalkotás, amely a kriminális magatartásokat 
szankcionáló jogterületekre – így a büntetőjog mel-
lett, még nagyobb volumenben a szabálysértési jog 
körére6 – is kiterjedt. A kapcsolódó módosítások je-
lentős része, a helyzet rapid jellegére figyelemmel, rö-
vid határidővel, már 2020-ban hatályba is lépett.  
A nagyobb jelentőségű és hosszabb távra tervezett, 
koncepcionális, a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvényt (a továbbiakban: Btk.) érintő mó-
dosítások egy részének életbeléptetése azonban 2021. 
január 1. napjára esik. Ebben a tanulmányban ezek 
közül kettőt veszünk górcső alá. Elsőként a lényegé-
ben teljesen újraszabályozott pénzmosás tényállását, 
ezt követően pedig az orvosi bérrendezéssel párhuza-
mosan a hálapénz jelenségének kivezetését, amely 
egyszersmind a joggyakorlat alapján az eddigiekben 

4  Lásd 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet, 484/2020. (XI. 10.) Kormány-
rendelet.

5  Lásd a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról 
és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt.

6  Ehhez lásd Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog. MTA 
Law Working Papers 2020/5. 17–20. o. 

Dr. Ambrus István*

Büntetőjog 2021  
– a pénzmosás újrahangolt 

tényállása és a hálapénz 
kriminalizálása
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– bizonyos feltételek mellett – megengedett paraszol-
vencia kriminalizálását is magával hozza.

2.  2.  
A pénzmosás 2021. január 1. A pénzmosás 2021. január 1. 
napjától hatályos új napjától hatályos új 
bűncselekményi tényállásabűncselekményi tényállása

A pénzmosás (Btk. 399–400. §) egyike napjaink leg-
nagyobb jelentőséggel bíró, gazdasági működés köré-
ben megvalósuló bűncselekményi tényállásainak.7  
E deliktumot már a korábbiakban is számos speciális 
vonás jellemezte büntetőjogi szempontból, amelyek 
alapján mind a „rendes”, mind az ún. járulékos (vagy 
bűnkapcsolati) bűncselekmények köréből „kilógott”. 
Előbbiek közül azáltal, hogy önmagában nem állhat, 
tehát fogalmilag feltételezi egy alapcselekmény létét, 
utóbbiak köréből pedig azért, mert az említett alap-
cselekménynek nem kell feltétlenül bűnösen elköve-
tettnek, vagy minden elemében bizonyítottnak lennie, 
illetve akár az is előfordulhat, hogy az alapcselekmény 
és a pénzmosás elkövetője ugyanaz a személy.8

Kiemelt aktualitást ad ugyanakkor a pénzmosás té-
makörének, hogy – részben az Európai Unió 2018/1673. 
Irányelvének való megfelelés érdekében – a büntető-
eljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény 53. §-a 
2021. január 1-jei hatállyal teljes egészében újrasza-
bályozta e bűncselekményt. A tanulmány e pontjában, 
a pénzmosás jelenségének rövid felvázolását követően 
áttekintjük az új tényállás(oka)t, illetve azon értéke-
lési szempontokat, amelyek a joggyakorlat számára is 
meghatározóak lehetnek ebben a körben a 2021. évtől 
kezdődően.

2.1. A pénzmosásról általában

A pénzmosás (angolszász elnevezéssel: money 
laundering) rendkívül összetett fogalom, amelynek 
megértése és kezelése kihívás elé állítja mind a jogal-
kotókat, mind a hatóságokat, valamint a pénzmosás-
megelőzéssel kapcsolatos jogszabályok hatálya alá tar-
tozó szolgáltatókat is. A pénzmosás általános fogalmát 
úgy lehet meghatározni, hogy az az illegális tevékeny-
ségből származó haszon eredetének leplezését jelen-
ti.9 A pénzmosásban részt vevő személyek és intézmé-
nyek különböző, sokszor célzottan bonyolult művele-
tek végrehajtásával azt kívánják elérni, hogy az egyéb-
ként törvénytelen úton megszerzett pénz a külvilág, 

7  Vö. Gál István László: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az 
új magyar büntetőjogban. Belügyi Szemle 2013/6. 25–56. o.

8  Vö. TóTh Mihály: Járulékos bűncselekmények (a tárgyi bűnpártolás, az 
orgazdaság és a pénzmosás) elhatárolási dilemmái. Magyar Jog 1997/9. 513–
518.

9  Az áttekintéshez lásd Ambrus István – FArkAs Ádám: A compliance alap-
kérdései – az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata (szerk. Ambrus 
István). Wolters Kluwer, Budapest, 2019. 107–115. o.

elsősorban a hatóságok számára már legális jövede-
lemként jelenjen meg és felhasználható legyen to-
vábbi, akár legális, akár további illegális tevékenység 
céljából. A pénzmosás mint jelenség tehát feltételez 
legalább egy, de jellemzően több, rendszerint a szer-
vezett bűnözés körébe tartozó cselekményt – pl. ká-
bítószerrel, prostitúcióval, emberkereskedelemmel, 
illegális szerencsejátékkal, korrupcióval vagy az állami 
költségvetések megkárosításával járó bűncselekmé-
nyeket –, amely(ek)ből jelentős mennyiségű illegális 
jövedelem keletkezik. Minél több az illegális tevékeny-
ségből származó jövedelem, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy az így megszerzett pénzmennyiség a ha-
tóságok figyelmét is felkelti, amelyek hatáskörükből 
eredően ilyen esetekben megteszik a szükséges intéz-
kedéseket az elkövetők felelősségre vonása és az ille-
gális úton szerzett vagyonuktól való megfosztása ér-
dekében. Emellett a bűncselekmények elkövetőiben 
előbb-utóbb felmerül az igény, hogy az így megszer-
zett pénzüket biztonságban tudják, továbbá felhasz-
nálhassák különböző, de már legális gazdasági tevé-
kenységekre is. A hatóságok kijátszása, az illegális te-
vékenységből származó jövedelem leplezése, bizton-
ságba helyezése és becsatornázása a legális gazdaságba 
azonban nem egyszerű feladat: nagyfokú szervezett-
séget, országhatárokon átívelő, bonyolult pénzügyi és 
jogi konstrukciókat igényel. Ezeket a konstrukciókat 
a bűnelkövetők nem saját maguk hozzák létre és való-
sítják meg, hanem olyan speciális szakértők bevoná-
sával és/vagy felhasználásával (például bankárok, ügy-
védek, könyvelők, pénzváltók stb.), akik rendelkeznek 
azzal a szakismerettel és háttérrel, amelyek segítenek 
a bűnelkövetőknek megtalálni a pénz eredete leple-
zésének ideális módjait.

A pénzmosás mindemellett folyamatosan változó 
jelenség, amelyet az abban részt vevők tudatossága és 
találékonysága mellett a technika legújabb vívmányai 
is befolyásolnak, természetesen nem a törvény olda-
lán állók számára kedvező módon. Napjainkra a gaz-
dasági és életviszonyok – elsősorban a technikai fej-
lődés miatt – komplexszé váltak, a pénzmozgás útjá-
ban nem állnak többé technikai korlátok vagy ország-
határok, a pénzügyi szektor szereplői is jellemzően 
nemzetközi szinten működnek, tevékenységük össze-
tettsége, az általuk lebonyolított tranzakciók magas 
száma szintén nehezíti a hatóságok számára a felderí-
tést. Éppen ezért, a pénzmosás elleni küzdelem az ab-
ban részt vevő szolgáltatók és hatóságok számára kü-
lönösen nagy terhet ró. A pénzmosás elleni hatékony 
küzdelem kizárólag nemzetközi szinten, összehangolt 
jogalkotással és jogalkalmazással, a hatóságok magas 
szintű együttműködése révén valósulhat meg.

A pénzmosás természetesen egyben bűncselek-
mény is, azaz az országok – így hazánk is – a pénzmo-
sást a lehető legszigorúbban, a büntetőjog eszközeivel 
is büntetik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pénz-
mosás büntetőjogi tényállása megegyezik annak köz-
napi fogalmával, amelyet röviden a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megaka-
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dályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiak-
ban: Pmt.) preambuluma úgy határoz meg, hogy az a 
büntetendő cselekmények elkövetéséből származó 
pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró do-
lognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett 
tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását 
jelenti. A Pmt. eme deklaráció ellenére ugyanakkor, 
de jure a Btk. pénzmosás-fogalmát használja, hiszen 
a Pmt. 3. § 26. pontja rögzíti, hogy pénzmosásként e 
törvény alkalmazásában a Btk. 399–400. §-ában meg-
határozott elkövetési magatartások értékelhetőek.

2.2.  A pénzmosás új törvényi 
tényállása

A pénzmosás bűncselekményét – ugyancsak sajátos 
módon – teljesen önálló, elkülönült fejezetben szabá-
lyozza a Btk. A XL. Fejezet már a korábbiakban is rend-
kívül összetett módon határozta meg a pénzmosás 
bűncselekmény körébe tartozó cselekményeket, ame-
lyet jelentős módosítások érintenek 2021. január 
1-jétől, a következők szerint:

„Btk. 399. § (1) Aki a büntetendő cselekményből 
származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, 
a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi, 
pénzmosást követ el.

(2) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cse-
lekményből származó vagyon eredetének, a vagyonon 
fennálló jognak, a vagyon helyének, ezek változásának 
elfedése vagy elleplezése céljából a vagyont mástól 
átveszi, elrejti, átalakítja, átruházza, elidegenítésében 
közreműködik, felhasználja, azzal összefüggésben 
pénzügyi tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást 
vesz igénybe, vagy arról rendelkezik.

(3) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cse-
lekményből származó vagyon mástól való átvételével, 
elrejtésével, átalakításával, átruházásával, elidegení-
tésében való közreműködéssel, felhasználásával, az 
azzal összefüggésben végzett pénzügyi tevékenység-
gel, pénzügyi szolgáltatás igénybevételével, vagy az 
arról való rendelkezéssel

a) közreműködik a mással szembeni vagyonelkob-
zás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsításában, vagy

b) a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve va-
gyonvisszaszerzés meghiúsítására törekszik.

(4) Pénzmosást követ el az is, aki a más által elköve-
tett büntetendő cselekményből származó vagyont

a) megszerzi, felette rendelkezési jogosultságot sze-
rez, vagy

b) megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, át-
alakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik.

(5) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a pénzmosást jelentős értéket meg nem 
haladó értékre követik el.

(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a pénzmosást

a) különösen nagy értékre, vagy
b) jelentős értékre
ba) üzletszerűen,

bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény-
ben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségvi-
selőjeként vagy alkalmazottjaként a szolgáltató tevé-
kenységével összefüggésben, vagy

bc) hivatalos személyként
követik el.

(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a pénzmosást

a) különösen jelentős értékre, vagy
b) különösen nagy értékre
ba) üzletszerűen,
bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény-
ben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségvi-
selőjeként vagy alkalmazottjaként a szolgáltató tevé-
kenységével összefüggésben, vagy

bc) hivatalos személyként
követik el.

(8) Aki pénzmosásra irányuló előkészületet követ 
el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(9) Nem büntethető a felbujtó vagy a bűnsegéd, ha 
a (3) vagy a (4) bekezdésben meghatározott bűncse-
lekményt az általa elkövetetett büntetendő cselek-
ményből származó vagyonra követi el.

400. § (1) Aki a más által elkövetett büntetendő cse-
lekményből származó vagyont elrejti, átalakítja, átru-
házza, elidegenítésében közreműködik, felhasználja, 
azzal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végez, 
pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe vagy arról rendel-
kezik, és gondatlanságból nem tud a vagyon eredeté-
ről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés vétség miatt három évig terjedő sza-
badságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt

a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-

előzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben 
meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségviselő-
jeként vagy alkalmazottjaként a szolgáltató tevékeny-
ségével összefüggésben, vagy

c) hivatalos személyként
követik el.

(3) Nem büntethető az (1) és (2) bekezdésben meg-
határozott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként 
feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, 
feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak 
részben fedezték fel.”

A legfontosabb változásokat röviden a következő 
oldalon lévő táblázat szemlélteti.

A jelentős változások mellett természetesen számos 
azonosság is kimutatható. Így továbbra is büntetendő 
a gondatlan pénzmosás, amely kapcsán megtartotta a 
törvény a büntethetőséget megszüntető okot is. A ko-
rábbiakkal egyezően, nem sajátképi különös bűncse-
lekményről van szó például a hivatalos személy általi 
elkövetés esetében is stb.
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Az egyes bűncselekményi változatokat, jelentős kü-
lönbözőségükre figyelemmel érdemes egyenként el-
végezni. Valamennyi alakzat közös ismérve ugyanak-
kor, hogy a pénzmosás jogi tárgya alapvetően az a köz-
érdek, ami a szervezett bűnözés visszaszorításához, 
illetve ahhoz a társadalmi igényhez fűződik, hogy a 
bűncselekményből eredő vagyon ne maradjon az el-
követőnél.

Az első alapeset elkövetési tárgya a büntetendő cse-
lekményből eredő vagyon. A büntetendő cselekmény 
kitétellel azt fejezi ki a törvény, hogy akár az alapcse-
lekmény bűnösségének hiányában is megállapítható 
pénzmosás (pl. ha az alapcselekmény elkövetője kóros 
elmeállapotú), a vagyon pedig a régi tényállásban sze-
replő dolognál szélesebb kört ölel fel, így nemcsak fi-
zikálisan létező tárgyakat, vagyonelemeket, hanem 
jogokat, követeléseket is magában foglalhat. E tényál-
lási változat materiális bűncselekmény, a módosító 
törvény miniszteri indokolása szerint ún. nyitott tör-
vényi tényállás. Az elfedés és az elleplezés elkövetési 
magatartásai többet foglalnak magukban, mint a bű-
nös eredetű vagyon passzív megtartása vagy a rendel-
tetésszerű felhasználás. Ezen elkövetési magatartások 
alapján alakul ki az az eredmény, hogy a vagyon a kül-
világ számára is elszakad az eredeti jellemzőjétől, és 
olyan színben tűnik fel, mintha az inkriminált vagyon 
nem bűncselekményből származna. Az eredmény te-
hát abban a minőségben ragadható meg, hogy a va-
gyon eredete fedetté, leplezetté válik. A két elkövetési 
magatartás és az ezekre épülő eredmény kétféle tar-
talmat takar. Az elfedés azt fejezi ki, hogy a vagyon 
bűnös eredete a külvilág számára titkossá válik. Az el-
leplezés ehhez képest többletelemet tartalmaz, az 
ugyanis feltételez egy leplező jogcímet, azaz a vagyon 
bűncselekményből való származása eltűnik, és emel-
lett a jogszerű eredet látszatát kelti. Az első alapeset 
az alanyi oldalon nem célzatos, így akár eshetőleges 
szándékkal is elkövethető.

A második alapeset tulajdonképpen az első sui ge-
neris előkészületi jellegű variációja.10 A részcselekmé-
nyek lényegében olyan, a befejezettséget megelőző 

10  E dogmatikai kategória jelentéséhez lásd Gellér Balázs – Ambrus Ist-
ván: A magyar büntetőjog általános tanai I. Második kiadás. ELTE Eötvös, 
Budapest, 2019. 352. o.

stádiumhoz kötődő, önállóan büntetendő cselekmé-
nyek, amelyek célzatosan az első alapesetben foglalt 
kétféle eredményre irányulnak. Lényeges, a 2018/1673 
Irányelv alapján körvonalazható szabályozó elv, hogy 
e részcselekmények büntetendőségét elsődlegesen az 
adja, hogy a bűnös vagyon elleplezésére irányuló cél-
zat hatja át. Ezzel indokolható az, hogy a második alap-
eset is a kétszeres értékelés tilalmának sérelme nélkül 
valósulhat meg a saját bűncselekményből származó 
vagyonra is.

A harmadik alapeset a bűnpártoló jellegű pénzmo-
sás. E körben a 2018/1673 Irányelv nyomán mindazon 
szándékos segítségnyújtást büntetni szükséges, amely 
a büntetőjogban értelmezhető jogi következmények 
alóli mentesülést szolgálja. A büntetendő cselekmény-
ből származó vagyonnal kapcsolatos büntető anyagi 
jogi következmény a vagyonelkobzás, illetve esetlege-
sen a vagyonelkobzás alá egyaránt eső vagyonnal kap-
csolatos polgári jogi igény érvényesítése. Ezen anyagi 
jogi intézkedések közvetetten célozzák a bűnös ere-
detű vagyon végleges elvonását. A vagyonelkobzás, 
illetve a vagyonvisszaszerzés minden olyan jogkövet-
kezményt magában foglal, ami a bűncselekményből 
származó vagyonnal kapcsolatban büntetőjogilag ér-
telmezhető, ezért a vagyonnal kapcsolatos jogi követ-
kezmények elkerülése e két intézmény alkalmazásá-
nak elkerülésében nyilvánulhat meg.

A negyedik alapeset megalkotásával a jogalkotó a 
140 évig önálló bűncselekményt képező orgazdaságot 
beolvasztotta a pénzmosásba, így az említett, klasszi-
kus vagyon elleni bűncselekmény 2021-től nem része 
a tételesjognak, arra mint jogtörténeti kategóriára, 
avagy a pénzmosás ezen esetkörére utalva hivatkoz-
hatunk csupán.11 Lényeges változás ugyanakkor, hogy 
az orgazdaság a Btk. 2020. december 31-ig hatályos  
379. §-a szerint csak taxatíve meghatározott, tíz bűn-
cselekményből származó dologra (avagy vámellenőr-
zés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adó-
zás alól elvont termékre) elkövethető, ezzel szemben 
a pénzmosás új, orgazdaságszerű alakzatának alapcse-
lekménye bármilyen büntetendő cselekmény lehet. 

11  Vö. AnGyAl Pál: Sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság és bűnpár-
tolás. A magyar büntetőjog kézikönyve 13. Attila-nyomda, Budapest, 1936. 
168–204. o.

Pénzmosás 2020. 12. 31-ig Pénzmosás 2021. 01. 01-től
Alapesetek száma három négy
Elkövetési tárgy dolog vagyon
Eredmény nincs az 1. alapesetben van
Minősítő körülmények ügyvéd is ügyvéd sui generis nem
Elkészület büntetendősége csak a közös elkövetésben való megállapodás valamennyi előkészületi alakzat
Viszonya az orgazdasághoz elkülönült tényállások magában foglalja
Szabálysértési alakzat nincs van
Alternatív büntetés nincs van

Hatásköri szabály első fokon törvényszék első fokon járás-/kerületi bíróság vagy  
törvényszék
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Az elkövetési magatartások köre is kiterjedtebb lett, 
így a megszerzés, elrejtés és elidegenítésben való köz-
reműködés mellett számos további cselekmény (pl. 
felhasználás, átalakítás stb.) is megvalósítja a pénzmo-
sás e változatát.

A pénzmosás valamennyi szándékos esetkör kap-
csán alapesetként minősül, ha legfeljebb 50 millió fo-
rint értékű vagyonra követik el. Lényeges változás, 
hogy ilyen esetben nem 1–5 évig, hanem egyszerűen 
5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a pénz-
mosás, így a szabadságvesztés generális minimuma, a 
három hónap az irányadó. A tényállással párhuzamo-
san módosította továbbá a jogalkotó a Btk. 33. § (4) 
bekezdését, így valamennyi olyan bűncselekmény 
kapcsán (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvényből ismert megoldás felélesztésével) lehe-
tővé vált az ún. alternatív büntetés/szankcionálás 
alkalmazása, amely büntetési tételének alsó határa ke-
vesebb mint 1 év. Így ez irányadó a pénzmosásra is, 
tehát 50 millió forint és az alatti elkövetési érték ese-
tén a bíróság enyhítő körülmények hiányában is dönt-
het úgy, hogy szabadságvesztés helyett elzárást, köz-
érdekű munkát, pénzbüntetést stb. vagy – ha nem fo-
rog fenn az együttalkalmazási tilalmak egyike12 – ezek-
ből többet is kiszab. Ilyen esetekben – sőt a 2–8 évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, Btk.  
399. § (6) bekezdése szerinti minősített eset miatt is 
– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 20. § 
(1) bekezdés 20. pontjának módosítása nyomán, első 
fokon járás-, illetve kerületi bíróság jár el. Elsőfokú 
törvényszéki hatáskörbe csak a legsúlyosabb, 5–10 
évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett pénzmo-
sás tartozik [Btk. 399. § (7) bekezdés].

Szintén kiemelést igényel, hogy a törvényhozó meg-
alkotta a pénzmosás szabálysértési alakzatát is, ha a 
pénzmosást legfeljebb 50 000 forint értékre követik 
el [Btk. 462. § (2) bekezdés g) pont].

A törvény ma már nemcsak a közös elkövetésben 
való megállapodást – mint az előkészület egyik neve-
sített esetét – bünteti, hanem valamennyi előkészületi 
alakzatot, így például az elkövetéshez szükséges felté-
telek biztosítását, a felhívást, vállalkozást stb. is.13

A minősítő körülmények körét a jogalkotó szűkí-
tette és egyszerűsítette: immár csak az 50 millió forint 
feletti értékre történő elkövetés, illetve az 5–50 millió 
forint közötti elkövetési érték akkor tartozik ide, ha a 
cselekményt üzletszerűen, illetve ha a Pmt.-ben meg-
határozott szolgáltatóként, annak tisztségviselőjeként 
vagy alkalmazottjaként a szolgáltató tevékenységével 
összefüggésben, vagy hivatalos személyként valósítják 
meg. Az ügyvéd immár csak alap-, és nem minősített 
esetért vonható felelősségre. 

A Btk. 400. § (1) bekezdése, mint utaltunk rá, a gon-
datlan (tipikusan a hanyag) elkövetést továbbra is 

12  Ezekhez lásd Ambrus István: Együttalkalmazási tilalmak, valamint va-
lódi és látszólagos kógencia a büntetőjog szankciórendszerében. Belügyi Szemle 
2018/6. 89–99. o.

13  Vö. Gál Andor: Az előkészületi cselekmények büntetendővé nyilvání-
tásának egyes típusairól. Magyar Rendészet 2018/3. 28–29. o.

bünteti, az elkövetési tárgy azonban már e helyütt is 
a vagyon. Itt is átalakult a minősítő körülmények köre, 
megmaradt ugyanakkor a büntethetőséget megszün-
tető ok, amely a gondatlan pénzmosást feljelentő sze-
mély privilégiuma.

A pénzmosás, mint szintén történt rá utalás, alapve-
tően anyagi halmazatban állhat az előcselekménnyel, 
tehát külön büntetendő a „saját pénz mosása” is.14 Ez 
alól teremt részleges kivételt a Btk. 399. § (9) bekez-
dése, amely alapján, a bűncselekmény harmadik és 
negyedik alapesete kapcsán nem büntethető a felbujtó 
és a bűnsegéd, ha a pénzmosást az általa elkövetett 
büntetendő cselekményből származó vagyonra követi 
el. Ebből a szabályozásból argumentum a contrario 
természetesen az következik, hogy az előcselekmény 
tettese már felelősséggel tartozik a saját büntetendő 
cselekményével kapcsolatos pénzmosásért is. Az idé-
zett, speciális büntethetőséget kizáró ok dogmatikai- 
lag lényegében bűncselekményi egységet létesít ott, 
ahol a pénzmosás kapcsán valóságos anyagi halmazat 
megállapításának lenne helye, tulajdonképpen tehát 
visszaáll az a bűnkapcsolati deliktumoknál irányadó 
főszabály, hogy az alapcselekmény részese az ehhez 
kapcsolódó pénzmosásért nem büntethető, így utóbbi 
önállótlan (büntetlen) utócselekményt képez.

Kiemelhető még, hogy a Btk. továbbra is – vétség-
ként – büntetni rendeli a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megelőzésével és megakadályozá-
sával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési köte-
lezettség elmulasztását is [Btk. 400. § (1) bekezdés]. 
A bejelentési kötelezettséget előíró norma nem más, 
mint a Pmt. 30. §-a. Azaz a Btk. más jogszabályra, a 
Pmt.-re hivatkozik (keretdiszpozíció), és így a bünte-
tőjogi tényállást a Pmt. rendelkezései töltik meg tar-
talommal. A pénzmosás (és a terrorizmus finanszíro-
zása) megelőzésével kapcsolatos speciális kötelezett-
ségeket tartalmazó Pmt. hatálya szűkebb, mint a Btk.-é: 
csak azokra a tételesen felsorolt szolgáltatókra terjed 
ki a törvény hatálya, amelyek tevékenységi köre pénz-
mosás (terrorfinanszírozás) szempontjából a legin-
kább veszélyeztetettek. Ezek a szolgáltatók a Pmt. 
2020. január 10. napjától hatályos 1. §-a alapján a Ma-
gyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephely-
lyel rendelkező hitelintézet; pénzügyi szolgáltató; 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltató; önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztár; nemzetközi postautalvány-felvételt 
és -kézbesítést végző; ingatlanügylettel kapcsolatos 
tevékenységet végző; könyvvizsgálói tevékenységet 
végző; játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy 
távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távsze-
rencsejátékot, online kaszinójátékot szervező stb.

14  BH 2014.7. Az alaki halmazat ugyanakkor látszólagos, ilyenkor tehát a 
pénzmosás háttérbe lép, mint például a jogtalan elsajátítással összefüggésben. 
Ehhez lásd BH 2019.125. és mezei Kitti: A Kúria harmadfokú végzése a jog-
talan elsajátításról és a pénzmosásról: az alapbűncselekmény és a pénzmosás 
kapcsolatának a vizsgálata, különös tekintettel az eredetleplezési célzatra. Jog-
esetek Magyarázata 2018/3–4. 21–28. o. 

BJSZ_2020_2.indd   7BJSZ_2020_2.indd   7 2021. 03. 08.   9:02:492021. 03. 08.   9:02:49



 8 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

2.3. Az új szabályozás értékelése

E fejezet összegzéseként megállapítható, hogy a pénz-
mosás 2021-től hatályos új szabályozásával a hazai jog-
alkotó alapvetően korszerű és az európai uniós kívá-
nalmaknak is várhatóan megfelelő módosítást végzett 
el. Az orgazdaságnak a pénzmosásba történő beépíté-
sével a bűnügyi statisztikában várhatóan nőni fog a 
pénzmosási esetek száma, hiszen a korábbiakban az 
orgazdaság körébe sorolt cselekmények is automati-
kusan a pénzmosás adatait fogják gyarapítani. Mind-
ezt számokkal is érzékeltetve: az ENyÜBS statisztikai 
adatbázis szerint 2019-ben országszerte 357 orgazda-
ság vált ismertté, míg pénzmosás 188. A következő 
évben, 2020-ban 422 orgazdaság és 308 pénzmosás 
jutott a hatóságok tudomására. Önmagában is jelentős 
növekedés figyelhető meg tehát a pénzmosás statisz-
tikai számaiban (korábban évente még csupán 20–30 
eset vált ismertté), ha pedig ehhez az orgazdaság ada-
tai is hozzáadódnak 2021-től, könnyen évi 1000 körüli 
elkövetést lehet majd regisztrálni. E bűncselekmények 
jelentős része ugyanakkor a bagatellkriminalitás kö-
réből kerül majd ki, hiszen akár egy 60–80 ezer fo-
rintra elkövetett, korábban egyszerű orgazdaságot 
képező cselekmény is pénzmosásnak fog számítani. 
Helyesen mérte fel e helyzetet a jogalkotó mind az al-
ternatív szankcionálás, mind a járás- és kerületi bíró-
sági elsőfokú hatáskör lehetőségének megteremtésé-
vel, mivel így sok esetben elkerülhető a szabadság-
vesztés, továbbá nem válnak leterheltté a törvényszé-
kek a megszaporodó pénzmosási ügyek folytán.

A nyitott törvényi tényállású első alapeset kapcsán 
az látszik kiemelhetőnek, hogy e tényállástani beso-
rolásra figyelemmel e deliktumváltozat akár mulasz-
tással is megvalósítható azon személy által, akinek 
speciális (például munkaviszonyból fakadó) kötele-
zettsége áll fenn az eredmény megakadályozása kap-
csán.15 Ez a körülmény azonban ugyanúgy még gon-
dosabb és körültekintőbb eljárásra kell, hogy sarkallja 
a pénzmosás elleni szakembereket, mint az előkészü-
leti stádium teljes körű büntetendővé tétele.

Végül szintén helyeselhető azon alapelvárás követ-
kezetes keresztülvitele a tényálláson, amely szerint a 
bűnös eredetű vagyon nem maradhat az elkövetőnél, 
így azt a büntetőjog teljes eszköztárának latba vetésé-
vel kell minél szélesebb körben elvonni tőle. 

3.  3.  
A hálapénz kriminalizálásaA hálapénz kriminalizálása

A vonatkozó orvosetikai fogalommeghatározás szerint 
a hálapénz „az a bármilyen előny és juttatás, amit a 
beteg vagy hozzátartozója az ellátást követően, utólag, 
kérés nélkül az orvosnak ad, amennyiben az még köz-

15  Gellér–Ambrus: i. m. 209–211. o.

vetve sem befolyásolja az ellátás minőségét”.16 A para-
szolvencia problémája természetesen számos társa-
dalmi, erkölcsi, szociológiai stb. kérdést is felvet,17 e 
tanulmány jelen fejezetében ugyanakkor kizárólag a 
büntetőjogi aspektussal foglalkozunk, és ez utóbbi 
körében is csupán a 2021-től hatályos módosításra té-
rünk ki részleteiben.

3.1.  A hálapénz büntetőjogi fogalma 
2020. december 31-ig

A büntető anyagi jogban a paraszolvencia kérdése18 a 
korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet)19 
körében juthat jelentőséghez, mivel a joggyakorlat 
számára eldöntendő kérdést jelentett, hogy a hálapénz 
jogtalan előnyként értelmezhető-e, így annak átadá-
sával vagy ígéretével – illetve passzív oldalon: elfoga-
dásával – megvalósulhat-e vesztegetés (Btk. 290. §) 
vagy vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §). 

A Kúria 2015-ben úgy foglalt állást, hogy „[h]álapénz 
az a juttatás, amelyet az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételét követően a beteg vagy hozzátartozója 
hálája, köszönete jelül a szolgáltatásban közreműködő 
egészségügyi dolgozónak önként nyújt. A hálapénz – 
amennyiben az nem a kötelességszegés honorálása – 
nem jogtalan előny, így annak elfogadása vesztegetést 
nem valósít meg”. Egy 2019-es – majd BH-ként 2020-
ban publikált – eseti döntésében a legfőbb bírói fó-
rum ismét foglalkozott a hálapénz kérdésével. Ebben 
felidézte a hálapénz előbb rögzített fogalmát, majd 
kiemelte, hogy „[a]z előre – az egészségügyi ellátás, 
gyógykezelés megkezdése előtt – adott előny nem há-
lapénz, és az sem, amelyet a beteg nem saját elhatáro-
zásából, nem önként szolgáltat. A kért és ennek ered-
ményeként kapott juttatás tehát nem sorolható a há-
lapénz kategóriájába. Kérés alatt értendő minden 
olyan magatartás – így a célozgatás, a szokásokra tör-
ténő figyelemfelhívás stb. –, amely az önkéntességet, 
s ennek folytán a juttatás hálapénz jellegét kizárja”.20 

16  Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe II.15. (1) bek.
17  Lásd pl. király Lilla: Mennyire fáj a paraszolvencia a magyar lakosság-

nak, avagy mit jelent a hálapénz a magyar egészségügyben? JURA 2016/2. 
94–111. o.

18  Vö. Gellér Balázs: Paraszolvencia – büntetőjogi kategória? Med. et Jur. 
2013/4. 18–21. o. és hollán Miklós: Adalékok a hálapénz büntetőjogi fogal-
mához: Gondolatok Ott István elemzése kapcsán. Jogesetek Magyarázata 
2015/4. 27–36. o.

19  Átfogóan lásd hollán Miklós: Korrupciós bűncselekmények az új bün-
tetőkódexben. HVG-ORAC, Budapest, 2014.

2 0  BH 2020.320. Szintén e döntésében járta körül a Kúria az önálló intézke-
désre jogosultság – mint a vonatkozó korrupciós bűncselekmény minősítő körül-
ménye – jelentését. Kifejtette, hogy „[a]z önálló intézkedésre jogosultság, mint 
a speciális alanyiság szempontjából a konkrét tevékenység végzésének, egyes 
döntési jogosultság meglétének, egy adott folyamat (kezelés) mikénti elvégzé-
sének van jelentősége. A főorvos kétségtelenül olyan döntéseket hoz, amelyek 
a beteg sorsát érintőek, és ezek nem kizárólagosan terápiás jellegű döntések 
lehetnek. Ilyen feladatok közé tartozhat egy műtéti időpont (sorrend) kiválasz-
tása, keresőképtelen állományba vétel, zárójelentés kiadása, a beteg további 
kezelési irányának, mikéntjének meghatározása. Ilyen jellegű tevékenységnek 
jogtalan előny adásához kötése, ilyen tevékenység végzéséért jogtalan előny 
kérése nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az adott döntési, ezáltal hatalmi helyzet-
ben lévő személy e helyzetét felhasználva (kihasználva) kíván anyagi előnyhöz 
jutni. Az orvosi tevékenység végzése körében, ezen (az adott tevékenység vég-
zésével egyébként értelemszerűen összefüggő, meglévő hatalmi) helyzetnek 
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Mindezek alapján tehát a hálapénz akkor nem minő-
sült jogtalan előnynek, és így nem szolgálhatott alapul 
korrupciós bűncselekmény megállapításához, ha azt 
egészségügyi körben, önkéntesen és utólagosan nyúj-
tották. Bűncselekményt valósított meg ugyanakkor 
már a 2021 előtti jogszabályi környezetben is, ha az 
említett konjunktív feltételek valamelyike hiányzott. 
Így jogerősen is marasztalták például azt az orvost, 
aki a neki előzetesen adott pénzösszeget kevésnek ta-
lálva közölte a beteg hozzátartozójával a számára fize-
tendő „tarifát”.21

3.2.  Hálapénz mint vesztegetés  
és vesztegetés elfogadása

2020. október 6. napján került elfogadásra az egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tör-
vény, amelynek preambulumában az Országgyűlés 
elismerte a magyar orvosok helytállását a koronaví-
rus-járvány kapcsán, átfogó béremeléseket irányzott 
elő, valamint elfogadta a Magyar Orvosi Kamarának a 
hálapénz megszüntetésére vonatkozó javaslatát. A ha-
zai társadalomban (is) mély gyökerekkel rendelkező 
jelenség eliminálását a jogalkotás azzal is elő kívánja 
mozdítani, hogy a hálapénz valamennyi formáját – 
ideértve tehát a Kúria által kimunkált, és az előző pont-
ban írt feltétel fennforgása esetén eddig büntetlen 
változatát – kriminalizálta.22 A 2020. évi C. törvény  
20. §-a alapján a Btk. 290. és 291. §-a 2021. január 1-jétől 
a következők szerint egészült ki:

„Btk. 290. § (6) Aki egészségügyi szolgáltatás nyúj-
tásával összefüggésben egészségügyi dolgozónak, 
egészségügyben dolgozónak vagy ezekre tekintettel 
másnak az egészségügyről szóló törvényben megha-
tározottak szerint jogtalan előnyt ad vagy ígér, ha sú-
lyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség mi-
att egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
[…]

Btk. 291. § (6) E § alkalmazásában az egészségügyi 
szolgáltatással összefüggésben jogtalan előnynek mi-
nősül az egészségügyről szóló törvényben meghatá-
rozottak szerinti jogtalan előny”.

Mind a vesztegetés, mind a vesztegetés elfogadása 
keretdiszpozíciós megoldást jelenít meg, amelyeket 
tartalommal az egészségügyről szóló 1997. évi  
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) új – a 2020. évi 
C. törvény 21. §-a alapján, ugyancsak 2021. január 1-től 
hatályos – 138/A. §-a tölt meg. Ez alapján, szűk körű 
kivételtől eltekintve, az egészségügyi dolgozó az egész-

ilyen módon való kihasználása, egyes résztevékenységek áruba bocsátása nem 
csupán az egészségügyi intézmény szervezetrendszerében az eszközbeszerzé-
sek során, hanem az orvos-beteg viszonylatában, a gyógyító tevékenység kö-
rében is felmerülhet, ami ezáltal fokozottabb társadalomra veszélyességet je-
lent, és szigorúbb büntetőjogi megítélést eredményez.”

2 1   https://hvg.hu/itthon/20210127_halapenz_zsarolas_nogyogyasz_
szulesz (2021. 02. 05.)

2 2  A jogkövetést elősegítő eszközként említik, hogy a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat fogja vizsgálni, hogy az orvosok a jövőben is elfogadnak-e hálapénzt. 
Lásd https://hvg.hu/gazdasag/20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_
majd_a_halapenzes_orvosokra (2021. 02. 05.)

ségügyi szolgáltatás nyújtása során (a meghatározott 
térítési díjon felül) az egészségügyi szolgáltatás nyúj-
tása alatt vagy azt követően semmilyen pénzbeli, gaz-
dasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természet-
beni ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, 
illetve nem fogadhat el. Az ilyen előny tehát immár a 
büntetőjogban is automatikusan jogtalan előnyt ké-
pezhet.23 Kivételt az Eütv. 138/A. § (4) bekezdése fo-
galmaz meg, amely szerint az egészségügyi dolgozó a 
szolgáltatás nyújtását követően, egy alkalommal elfo-
gadhat a beteg (vagy rá tekintettel más) által ajándék-
ként adott olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja 
meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át, 
amely 2021-ben kb. nettó 5500 forintot jelent.

A fentiek alapján tehát a jogalkotó kifejezetten ha-
tályon kívüli helyezte a Kúria legális hálapénzfogalmát, 
és annak eseteit is beemelte az aktív és passzív vesz-
tegetés büntetendő esetei körébe. A vesztegetés kap-
csán kiemelendő, hogy az olyan esetek, amelyek 2020. 
december 31-ig is korrupciós deliktumot valósítottak 
meg – mint például az előre felajánlott, kötelességsze-
gés végett adott jogtalan előny az egészségügyi szol-
gáltatás kapcsán –, továbbra is a Btk. 290. § (1) bekez-
dése (vagy a körülményektől függően, valamely mi-
nősített eset) szerint minősítendőek. 

Lényeges körülmény, hogy a Btk. 290. § (6) bekez-
dését a jogalkotó ún. szubszidiaritási záradékkal 
látta el, az tehát csak akkor megállapítható, ha súlyo-
sabb bűncselekmény nem valósul meg.24 Ez a súlyo-
sabb bűncselekmény pedig alapvetően az (1) bekezdés 
szerinti vesztegetés lehet. 

A szubszidiaritási klauzula kapcsán emelhető ki egy, 
a hálapénz kriminalizálásával foglalkozó cikk, amely 
kifejti, hogy „azok a páciensek sem lesznek könnyű 
helyzetben, akik a hálapénzt adják. Sőt egy orvost 
megvesztegető, de még időben „bűnbánó” beteg bizo-
nyos értelemben nehezebb helyzetbe is kerülhet, 
mintha nem egészségügyi dolgozót vesztegetett volna 
meg. A vesztegetési ügyekben ugyanis a vesztegető 
büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a vesztegetést 
még azelőtt bejelenti a hatóságnál, hogy erről a ható-
ság tudomást szerezne. A korlátlan enyhítésnek per-
sze feltétele az is, hogy a vesztegető a vesztegetés kö-
rülményeit is feltárja. Csakhogy ha valaki egészség-
ügyi szolgáltatással összefüggésben követi el a veszte-
getést, akkor nem számíthat a büntetésének korlátlan 
enyhítésére akkor sem, ha maga jelenti ezt be a ható-
ságnál és fed fel minden lényeges körülményt”.25 Ez 

23  Dogmatikai értelemben ugyanakkor kritikaként fogalmazható meg, hogy 
az Eütv. az előny „jogtalan” jellegét explicite nem említi, csupán annyit ír elő, 
hogy az egészségügyi dolgozó előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el. Ez 
alapján kérdéses lehet, hogy a cselekmény jogtalansága az egészségügyi vagy 
a büntetőjogból ered.

2 4  A szubszidiaritáshoz – amely látszólagos alaki halmazatként, de akár 
törvényi egységként is felfogható egységi esetkör – lásd Ambrus István: Egy-
ség és halmazat – régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben. SZTE-ÁJK, 
Szeged, 2014. 221–232. o.

2 5   https://hvg.hu/360/20210125_halapenz_buncselekmeny_nemzeti_
vedelmi_szolgalat_megbizhatosagi_vizsgalat (2021. 02. 05.)
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az okfejtés, noha publicisztikában hangzatos, bünte-
tőjogi értelemben mégis vitatható helyességű. 

A Btk. 290. § (5) bekezdése ugyanis valóban az (1) 
bekezdésre hivatkozva mondja ki, hogy a büntetés 
korlátlanul enyhíthető – különös méltánylást érdemlő 
esetben mellőzhető –, ha az elkövető a bűncselek-
ményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, 
a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit 
feltárja. A hálapénz kriminalizálását pedig a jogalkotó, 
mint láttuk, a Btk. 290. § (6) bekezdésében szövegezte 
meg, amely törvényhelyre az (5) bekezdés explicite 
tényleg nem utal. Erre azonban megítélésünk szerint 
nincs is szükség ahhoz, hogy az (5) bekezdés szerinti 
felelősségelimináló szabály alkalmazható legyen az új 
bűncselekményi változatra is. 

A (6) bekezdés ugyanis lényegében a vesztegetés új, 
enyhébb büntetési tétellel rendelkező, szubszidiárius 
esete. A korábban is büntetendő magatartások, mint 
láttuk, továbbra is a „rendes” vesztegetés valamely 
alakzatát valósíthatják meg. A (6) bekezdés körébe 
ezért alapvetően azon esetek sorolhatóak, amelyek a 
Kúria szerint az eddigiekben az előny legális nyújtá-
saként voltak értékelhetőek (az orvos-beteg reláció-
ban, hálából, önként, utólag nyújtott előny esete). 
Emellett ugyancsak a (6) bekezdés megállapításának 
lehet helye, ha a büntetőeljárásban nem bizonyítható, 
hogy az elkövető az előnyt kötelességszegés érdeké-
ben adta (tehát például azért, hogy hamarabb kerül-
jön sor a műtétjére, mint egyébként stb.).26 Ha viszont 
ez is bizonyítást nyer, az (1) bekezdés megállapítása 
megelőzi a (6) bekezdést. A bűncselekmény két alak-
zata tehát látszólagos alaki halmazatban áll. Ebből pe-
dig az is következik, hogy ha a jogalkotó meghatáro-
zott különös részi kedvezményt fűz az (1) bekezdés-
hez, az az argumentum a maiore ad minus (a többről 
a kevesebbre) logikai értelmezési elve alapján a (6) 

2 6  Ezt az esetkört lehetne akár „eljárásjogi (kvázi) maradék-bűncselekménynek” is 
nevezni (azért „maradék”, mert a súlyosabbat nem sikerül a terhelt terhére róni). 
Ezen esetkör természetesen nem összetévesztendő a maradék-bűncselekmény 
általánosan elismert esetkörével, amely az előkészülettől vagy a kísérlettől való 
önkéntes visszalépés eseteiben léphet működésbe, ha az előkészületi vagy a kí-
sérleti magatartás már önmagában is megvalósítja valamely bűncselekmény be-
fejezett változatát. Vö. Gellér–Ambrus: i. m. 376. és 380. o. 

bekezdésre is automatikusan vonatkozik. Ha ugyanis 
a „több”, tehát a kötelességszegés érdekében jogtalan 
előnyt nyújtó személy büntetése korlátlanul enyhít-
hető (vagy akár mellőzhető is) bizonyos feltételek tel-
jesülése esetén, formállogikai ellentmondást idézne 
elő, ha a „kevesebbre”, tehát az akár csak utólagosan, 
valóban a hála jeléül előnyt (de a minimálbér 5%-át 
meghaladó értékű előnyt) nyújtó személyre ne vonat-
kozna ez a felelősségenyhítő rendelkezés (ha az emlí-
tett feltételeket ugyancsak teljesítette).

4.  4.  
ÖsszegzésÖsszegzés

E tanulmányban a Btk. 2021. január 1-től hatályos, két 
alapvető jelentőségű módosítását tekintettük át és ér-
tékeltük röviden. A pénzmosás kapcsán megállapít-
ható, hogy a jogalkotás célja az európai uniós jognak 
való megfelelés mellett a minősítések egységesítése, 
illetve a jobban egyéniesíthető szankció lehetővé té-
tele volt. Az orgazdaságnak a pénzmosás fogalmában 
történő feloldása – jóllehet a pénzmosás kriminálsta-
tisz tikai adataira valóban „jótékony” hatást gyakorol-
hat – alapvetően rendhagyó megoldásnak tekinthető, 
ezért prognosztizálható, hogy bár az orgazdaság kife-
jezés az ítéleti és vádirati minősítésekből eltűnik 
ugyan, a büntetőjogi szaknyelvben még sokáig jelen 
lesz. A hálapénz kriminalizálása egy alapvetően nem 
a büntetőpolitika területére tartozó jogpolitikai dön-
tés büntetőjogi fenyegetettséggel való törvényhozói 
támogatásaként jellemezhető. A jogalkotás e körben 
egy olyan, a társadalomban régtől fogva rögzült rossz 
szokás kigyomlálását célozza, amely várhatóan csak 
fokozatosan lesz megvalósítható. Erre is figyelemmel 
a büntetőjogot a fokozatosság kívánalmának a meg-
tartásával, szankcionálás esetén az intézkedések, il-
letve a szabadságelvonással nem járó büntetések elő-
térbe helyezésével indokolt alkalmazni, ezáltal is elő-
segítve a jövőbeni jogkövető magatartást a társadalom 
tagjai körében.
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A 2010-es kormányváltást követő átalakulások a 
nemzetbiztonsági szolgálatokat is érintették. Az 
Alaptörvény a nemzetbiztonsági szolgálatok leg-
főbb feladataként az ország „függetlenségének 
és törvényes rendjének védelmét, nemzetbizton-
sági érdekeinek érvényesítését” jelölte meg. 

Korábban e szolgálatok államtitkári, tárca nél-
küli miniszteri felügyelet alatt álltak, ám az Alap-
törvény e téren is változást hozott, és leszögezte, 
hogy „a nemzetbiztonsági szolgálatok működését 
a kormány irányítja”1

A Kormány 2011-ben – az 1308/2011. (IX. 6.) 
Kormányhatározattal – felállította a Nemzetbiz-
tonsági Kabinetet (NBK) és a titkos információ-
gyűjtést folytató szervezetet, a Nemzetbizton-
sági Munkacsoportot (NBMCS). 

Ez utóbbi a belügyminiszter és a honvédelmi mi-
niszter közös irányítása alá került, míg az NBK-t köz-
vetlenül a miniszterelnök alá helyezték. 2012 január-
jában összevonták a két katonai szolgálatot, így jött 
létre a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ), 
mely irányításáért – a 2012-ben eszközölt törvénymó-
dosítás2 következtében – ugyancsak a miniszterelnök 
felel, azzal, hogy bizonyos hatásköröket átruházhat a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkárra.3

A továbbiakban az egyes nemzetbiztonsági szolgá-
latok jogállását, feladat- és hatáskörét, tevékenységé-
nek legfontosabb jellegzetességeit foglalom össze.

*  Jogász, kriminológus PTE Védelmi Kutatások Központ szakértő, Óbu-
dai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorjelölt.

1  Magyarország Alaptörvénye 45. cikk (3)–(4) bekezdések.
2  2012. évi XCVI. törvény az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési te-

vékenység irányításával kapcsolatos módosításáról.
3  bodA 2012, 120.

A nemzetbiztonsági A nemzetbiztonsági 
szolgálatokszolgálatok

Az Információs Hivatal

Az Információs Hivatal (a továbbiakban: IH) legfőbb 
feladatát az Nbtv. ekként határozza meg: „megszerzi, 
elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntések-
hez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi 
eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosít-
ható információkat, továbbá Magyarország érdekeinek 
érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat”.4

A fentiekből következően, az IH hírszerzési tevé-
kenysége kizárólag külföldre irányul, a megszerzendő 
információk külföldi eredetűek és/vagy külföldre vo-
natkoznak. 

Olyan információkról van szó, melyekre szükség 
van a kormányzati döntésekhez, ezért a kormány ha-
tározza meg azokat a témákat, melyek esetében a tá-
jékozódáshoz a hírszerzés segítségét kéri. Az IH fel-
adata tehát ezeknek az információk a megszerzése, 
elemzése és értékelése. Az információk megszerzése 
érdekében alkalmazhatja a titkos információgyűjtés 
eszközeit. A törvény külön is kiemeli, hogy az IH kö-
teles a megszerzett információt továbbítani a kor-
mányzati döntéshozóhoz: nemcsak az elemzést, érté-
kelést tehát, hanem az eredeti, torzítástól mentes in-
formációt is köteles eljuttatni az illetékes kormányzati 
szervhez.5 

4  Nbtv. 4. § a) pont
5  Dezső Lajos: A nemzetbiztonsági szolgálatok. In: Resperger István 

(szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest, Dialóg 
Campus, 2018. 209–210. 209.

Dr. FábIán Péter* 

Az állambiztonságtól  
a nemzetbiztonságig II.

„A nemzetbiztonsági intézményrendszer  
jogfejlődése 2010-től napjainkig”
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A fentebb idézett törvényszövegből ugyanakkor az 
is kiderül, hogy az IH az információk megszerzése 
mellett további, „Magyarország érdekeinek érvénye-
sítését szolgáló tevékenységet” is folytat.6 Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a megszerzett információkat 
a külföldre irányuló műveletei során saját maga is fel-
használhatja.7

A hírszerzés célja az, hogy időben felhívja a figyel-
met azokra a nemzetközi folyamatokra, történésekre, 
melyek lehetséges veszélyforrást jelenthetnek az or-
szág számára. Így feltérképezi azoknak a külhoni tit-
kosszolgálatoknak a tevékenységét, melyek sértik vagy 
veszélyeztetik Magyarország szuverenitását, politikai, 
gazdasági érdekeit. Ez egyúttal közreműködési köte-
lezettséget is jelent a NATO-, illetve az európai uniós 
tagállamok titkosszolgálataival.8 

Az IH ellátja a külföldön található magyar intézmé-
nyek biztonsági védelmét is, értelemszerűen itt a kor-
mányzati szempontból jelentős intézményekről, szer-
vekről van szó (konzuli szervek, a nemzetközi szervek 
mellett működő külképviseletek stb.).9 Ez azonban 
nem objektumvédelmet jelent, ez a feladat ugyanis az 
Alkotmányvédelmi Hivatalhoz tartozik, míg az őrzés 
és a védelem megszervezéséért, a fizikai védelem biz-
tosításáért a Külügyminisztérium a felelős. 

Az IH hatáskörébe a külképviseletek elleni leplezett 
támadások elhárítása, a lehallgatás elleni védelem biz-
tosítása, a terrorista szervezetek, külföldi titkosszol-
gálatok, bűnözői csoportosulások beépülésének meg-
akadályozása tartozik. Az IH tehát leginkább a terro-
rista cselekmények és az ellenséges szándékú titkos-
szolgálati akciók elleni fellépésre fókuszál.10

Az IH feltárja a transznacionális fenyegetések okait, 
lehetséges következményeit, ennek érdekében infor-
mációkat gyűjt a terrorszervezetekről, a külföldi szer-
vezett bűnözői csoportokról, a jogellenesen folytatott 
fegyver- és kábítószer-kereskedelemről, a tömegpusz-
tító fegyverek, illetve az azok előállításához szükséges 
anyagok nemzetközi forgalmáról.11 Feltérképezi, hogy 
a terrorszervezetek milyen kapcsolatban vannak egyes 
államokkal, vallási és politikai csoportokkal. Figye-
lemmel kíséri azt is, hogy az egyes országok milyen 
terrorellenes intézkedéseket vezetnek be, vagy ter-
veznek bevezetni. 

Vizsgálja az illegális migráció tendenciáit, várható 
hatását, a nemzetközi szervezett bűnözéssel való ösz-
szefonódását. Az IH tehát kulcsfontosságú szerepet 
tölt be a terrorizmus elleni küzdelemben.12 

Az IH műveleti tevékenysége során – más hírszerző 
szolgálatokhoz hasonlóan – alkalmazza a klasszikus 
hírszerzési forrásokat, vagyis a humán forrásokat 
(HUMINT, Human Intelligence) a technikai hírszer-

6  Nbtv. 4. § a) pont. 
7  Dezső 2018, 210.
8  Nbtv. 4. § b) pont.
9  Nbtv. 4. § f ) pont.
10  Dezső 2018, 211.
11  Nbtv. 4. § c) pont.
12  Dezső 2018, 212.

zés eszközrendszerét (TECHINT, Technical Intelli-
gence), a nyílt információforrásokat (OSINT, Open 
Source Intelligence), továbbá együttműködik a kül-
földi titkosszolgálatokkal.13 Ennek megfelelően a tör-
vény felhatalmazza az IH-t – a többi nemzetbiztonsági 
szolgálathoz hasonlóan – a titkos információgyűjtés 
eszközeinek az alkalmazására, emellett általános jel-
leggel biztosítja számára az adatkérési jogosultságot. 

Elkerülendő, hogy az adatszolgáltatás veszélyeztesse 
a szolgálatok tevékenységét, az Nbtv. kimondja, hogy 
az adatkezelő szervek a nemzetbiztonsági szolgálatok 
adatkéréséről, illetve a részükre történt adatszolgál-
tatásról sem az érintettnek, sem más szervnek tájékoz-
tatást nem adhatnak. 

Mind az adatkérés, mind az adatszolgáltatás ténye ál-
lamtitoknak minősül, a törvényi tiltás ellenére adott tá-
jékoztatás büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.14 

Az adatfelvétel és az adatkezelés is az érintett tud-
tán kívül történik, márpedig ez a személyiségi jogok 
súlyos korlátozását jelenti. Az Nbtv. ezért határoz meg 
a garanciális elveket, mint amilyen a célhoz kötöttség, 
a készletre történő adatgyűjtés tilalma, vagy éppen a 
törvényes adatminőség elve. A nemzetbiztonsági szol-
gálatok csak célhoz rendelt adatkezelést folytathatnak, 
és a megszerzett adatot csak az adott célra használhat-
ják fel. Ez alól kivételt csak az jelent, ha más nemzet-
biztonsági szolgálat feladatkörébe eső vagy bűncse-
lekmény elkövetésére utaló információról van szó. 

A hírszerzés sem jogosult adatokat gyűjteni vagy tá-
rolni konkrét cél nélkül, az esetleges jövőbeni felhasz-
nálás reményében. Azokat az adatokat, melyek a meg-
határozott feladatok elvégzéséhez nem szükségesek, 
törölni kell. A törvényes adatminőség elve azt jelenti, 
hogy a törvényeket és a tisztességes eljárás kritériumait 
betartva szabad csak az adatokat felvenni és kezelni, a 
felvett adatoknak csorbítatlannak, pontosnak, és ha a 
feladat azt kívánja meg, időszerűnek kell lenniük. Ada-
tot tárolni csak olyan módon lehet, hogy az érintettet 
a tárolás célját meghaladó időtartamon túl ne legyen 
azonosítható. A törvényes adatminőség elvét az adat-
kezelés valamennyi fázisában érvényre kell juttatni.15

Az Nbtv. az adatvédelmi törvényben foglaltaknak 
megfelelően határozza meg a nemzetbiztonsági szol-
gálatok által vezetett, az általuk továbbított adatokra 
vonatkozó adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmát. 
Ez az előírás biztosítja, hogy az adat útja mindvégig 
nyomon követhető legyen. A hírszerzési, felderítési 
feladatok eredményes ellátása érdekében bizonyos 
esetekben elengedhetetlen, hogy a különböző nem-
zetbiztonsági szolgálatok adatrendszereiket más adat-
kezelési rendszerrel vagy rendszerekkel összekapcsol-
hassák. Lényeges, hogy az adatkezelési rendszerek 
csak az adott, konkrét feladat ellátásához szükséges 
időtartamra kapcsolhatók össze, az eljárást követően 
a keletkezett adatállományokat törölni kell. 

13  Dezső 2018, 214–215.
14  Nbtv. 42. § (2) bekezdés.
15  Dezső 2018, 216.
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A szolgálatok – így az IH is – kötelesek folyamatosan 

ellenőrizni az általuk kezelt személyes adatok idősze-
rűségét, helyességét. Azokat az adatokat, melyek a va-
lóságnak nem, vagy már nem felelnek meg, helyesbí-
teni, aktualizálni kell. 

Az adatkezelés során egyértelmű módon különbsé-
get kell tenni a tényeken alapuló adatok és a vélemé-
nyen, illetve következtetésen alapuló adatok között. 
Az Nbtv. a személyes adatok védelmére vonatkozó tör-
vényi előírásoknak megfelelően részletesen meghatá-
rozza – adattípusokra lebontva – az adatok tárolásának 
maximális időtartamát, valamint azt is, hogy mely ese-
tekben kell a személyes adatokat hivatalból törölni. 
Az adatkezelésre való jogosultság így akár hetven évig 
is tarthat. A főigazgatók meghatározott feltételek fenn-
állta esetén megtagadhatják az érintett kérelmét, mely 
a szolgálatok által kezelt adatairól történő tájékozta-
tásra és törlésre vonatkozik, továbbá megtagadhatják 
a szolgálatok tevékenységével kapcsolatos közérdekű 
adat megismerésére irányuló kérelmeket is. Az eluta-
sított kérelmekről – éves rendszerességgel – tájékoz-
tatni kell az adatvédelmi biztost.16

Az Alkotmányvédelmi Hivatal

1990. március 1-jével két polgári és két katonai szol-
gálat kezdte meg a működését, a polgári szolgálatok 
egyike az Információs Hivatal, a másik pedig az össze-
tett – alkotmányvédelemi, terror-, kémelhárítási, va-
lamint gazdaságbiztonsági – feladatokat ellátó Nem-
zetbiztonsági Hivatal (NBH). A Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat ez utóbbiból vált ki 1995-ben. Már rö-
viddel az Nbtv. hatálybalépést követően felmerült az 
igény arra, hogy racionalizálják valamelyest a szerve-
zetrendszert, az egyik elképzelés az volt, hogy külön 
vonják össze a belföldi, és külön a külföldi hatókörű 
intézményeket. Egy másik elképzelés is született, esze-
rint a polgári, illetve a katonai hatáskör alapján kellene 
az összevonást végrehajtani.17

A 2002-es kormányváltást követően a kormányzati 
rendszerben is mélyreható változások történtek, egye-
bek mellett megszűnt a tárca nélküli miniszteri státuszt, 
ez pedig azzal a következménnyel járt, hogy a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokat a Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezető miniszter irányítása alá helyezték. 2007-
ben újabb átszervezésre került sor, ekkor újra tárca nél-
küli miniszter látta el a szolgálatok feletti irányítást.  
A miniszter e feladatát államtitkár, illetve az államtitkár 
irodája – a Nemzetbiztonsági Iroda – közreműködésé-
vel látta el. 2010-ben a német megoldást átvéve meg-
változtatták a hivatal elnevezését, és újragondolták a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kormányzati irá-
nyításának mikéntjét is. Az Alkotmányvédelmi Hivatal 
– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal együtt – ekkor 

16  Dezső 2018, 216–217.; Nbtv. 46–50. §.
17  kovács Zoltán András – reGényi Kund: Az Alkotmányvédelmi Hiva-

tal. In: Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálat-
ban. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 230–234. 230–231.

került a belügyminiszter alá, az Információs Hivatalért 
pedig ekkortól kezdve a külügyminiszter felel.18

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felderíti és el-
hárítja az ellenérdekelt titkosszolgálati törekvéseket, 
azokat a törekvéseket, melyek valamilyen szempont-
ból (politikai, ideológiai, vallási) szélsőségesnek mi-
nősülnek. Felderíti és elhárítja az ország gazdasági 
biztonságát veszélyeztető törekvéseket, és azokat is, 
melyek törvénytelen eszközökkel igyekeznek az or-
szág törvényes rendjét megváltoztatni. Az AH kiemelt 
szerepet játszik a jogellenes kábítószer-, illetve fegy-
verkereskedelem felderítésében, elhárításában. 

Végzi a menekültstátuszt, a magyar állampolgársá-
got és a vízumot kérelmező személyek ellenőrzését. 
A nyomozást megelőzően végzi egyes bűncselekmé-
nyek (például állam elleni bűncselekmények, háborús 
bűncselekmények) felderítését. 

Más bűncselekményeket érintően (például közve-
széllyel fenyegetés, jármű hatalomba kerítése) az in-
formációszerzésben működik közre.19

 A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) a Ka-
tonai Felderítő Hivatal (KFH) és a Katonai Biztonsági 
Hivatal (KBH) összevonásával jött létre, az 1990. évi 
átmeneti törvény elfogadását követően.20

A KNBSZ felett az irányítást a kormány gyakorolja. 
Önálló gazdálkodást folytat önálló költségvetéssel. Il-
letékessége kiterjed az egész ország területére. Elhá-
rító, hírszerző, védelmi és ellenőrzési feladatokat lát 
el az Nbtv.-ben írtak szerint, ezzel elősegítve az ország 
függetlenségének és rendjének védelmét, a nemzet-
biztonsági érdekek érvényesítését. Együttműködik a 
többi nemzetbiztonsági szolgálattal, részt vesz az or-
szág biztonságát veszélyeztető különféle tényezők – 
így különösen a terrorizmus, a nemzetközileg ellen-
őrzött termékek és technológiák jogellenes forgalma, 
az illegális fegyverkereskedelem felderítésében, ezen 
túlmenően pedig objektumvédelmi és személyi vé-
delmi feladatokat lát el a Honvédelmi Minisztérium 
(HM) és a Magyar Honvédség (MH) vonatkozásában.21

A KNBSZ feladatköre sokrétű. Így például katonai 
elemet tartalmazó, külföldi eredetű, a kormányzat 
döntéseihez hasznosítható információkat szerez meg, 
elemez, és továbbít az illetékes szervekhez. Részt vesz 
a honvédség műveleti területen működő erőinek nem-
zetbiztonsági védelmében. Működteti a katonai felde-
rítő rendszert. Adatokat gyűjt a katonai vonatkozású 
kibertevékenységről, az ilyen tevékenységet folytató 
szervezetekről. 

Információkat szerez azokról a külföldi erőkről (or-
szágokról, szervezetekről, csoportosulásokról), me-

18  kovács–reGényi 231–232.
19  Nbtv. 5. §.
2 0  simon László: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. in: resPerGer 

István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest, Di-
alóg Campus, 2018. 224–229. 225.

21  simon 2018, 225.
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lyek terrorcselekmény elkövetésére törekednek, az 
ország biztonságát is veszélyeztető szervezett bűnözői 
tevékenységet folytatnak, különösen tekintettel a ká-
bítószer- és fegyverkereskedelemre. A KNBSZ egyes, 
az Nbtv.-ben taxatíve meghatározott esetekben végzi 
a bűncselekmények felderítését, ha azok a működési 
területére esnek. Erre – értelemszerűen – csak a nyo-
mozás elrendeléséig terjedő időben jogosult.

Néhány példa az Nbtv. felsorolásából: emberiesség 
elleni bűncselekmények, állami elleni bűncselekmé-
nyek, a terrorcselekmény, a terrorcselekmény feljelen-
tésének elmulasztása, a terrorizmus finanszírozása, a 
jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a ha-
ditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés.22

A KNBSZ adott évre vonatkozó tevékenységét a hon-
védelemért felelős miniszter határozza meg, az Nbtv.-
ben írt keretek között. A miniszteri feladatszabás alap-
ján a szolgálat élén álló főigazgató intézkedésekben 
részletezi a feladatok végrehajtásának mikéntjét, a 
szakmai feltételeket, az alkalmazható módszereket, az 
igénybe vehető erőforrásokat, eszközöket. Ugyan a 
KNBSZ nem tartozik a Magyar Honvédség szerveze-
tébe, ám a vezérkari főnök közvetlen megkeresést in-
tézhet a KNBSZ főigazgatója felé, és közvetlenül igé-
nyelheti „a honvédelmi törvényben meghatározott 
feladatai ellátásához szükséges információ átadását”.23

A katonai nemzetbiztonsági szolgálat feletti ország-
gyűlési ellenőrzést két bizottság, a Nemzetbiztonsági 
Bizottság és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság 
látja el. Ellenőrzési jogokkal rendelkezik az Állami 
Számvevőszék, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóság.24

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) országos 
hatáskörrel rendelkező polgári nemzetbiztonsági szol-
gálat. Három fő feladatköre azonosítható: titkos infor-
mációkat szolgáltat, szakértői tevékenységet folytat, 
az állami és önkormányzati szervek vonatkozásában 
kiberbiztonsági feladatokat lát el. Szolgáltató jellegére 
tekintettel nem folytathat kormányzati tájékoztató te-
vékenységet, nyomozati jogkörrel – akárcsak a többi 
nemzetbiztonsági szolgálat – nem rendelkezik.25

A jogelődnek tekinthető Szakszolgálati Operatív 
Technikai Igazgatóság a 26/1990. (II. 14.) MT rende-
lettel jött létre, de ez még a Nemzetbiztonsági Hivatal 
része volt, az önálló Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
felállításáról az 1995. évi CXXV. törvény rendelkezett. 

Az irányítás, felügyelet kérdése is hasonlóképpen 
alakult, mint az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, az NBSZ 
2010 óta a belügyminiszter alá rendelve működik, ezt 

2 2  Nbtv. 6. §.
2 3  Nbtv. 13. § (2) bekezdés.
2 4  simon 2018, 228.
25  dobák Imre: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. In: Resperger István 

(szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest, Dialóg 
Campus, 2018. 235.

megelőzően 2007-től, valamint 1996 és 2002 között 
tárca nélküli miniszter, a köztes időben pedig a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt állt.26

Valamennyi polgári nemzetbiztonsági szolgálat fe-
lett ellenőrzést gyakorol az Országgyűlés Nemzetbiz-
tonsági Bizottsága, emellett bizonyos ellenőrzési jog-
kör illeti meg az Állami Számvevőszéket, az Alapvető 
Jogok Biztosát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, 
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hivatalt.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató szerv-
ként, lényegében háttérintézményként funkcionál, 
azokat a szervezeteket szolgálja ki, melyeket a törvény 
a titkos információgyűjtés különleges eszközeinek az 
alkalmazására feljogosít. Megrendelői körébe nyolc 
szervezet tartozik, ezeket látja el költséghatékony mó-
don, magas szakmaisággal a legkülönfélébb szolgálta-
tásokkal, mint amilyen például a helyiségátkutatás, a 
hírközlés-, rádiókommunikáció-, postaküldemény-el-
lenőrzés, a figyelés és környezettanulmányozás.27 

Az NBSZ e szervek javára működteti a titkos infor-
mációgyűjtés eszközeit, rendelkezésükre bocsátja a 
különleges technikai eszközöket és módszereket.  
A biztonsági okmányvédelem területén speciális ható-
sági jogkört lát el. Titkos információgyűjtést – főszabály 
szerint – saját kezdeményezésre nem folytathat, bizo-
nyos eszközök és módszerek tekintetében azonban fel-
jogosítja erre a törvény, feltéve, hogy a használat a szol-
gáltató feladatához, a feltételek megteremtése érdeké-
ben szükséges. Azokat a titkos információgyűjtési esz-
közöket és módszereket pedig, melyek a legerősebben 
korlátozzák az állampolgári jogokat (például lakás, 
jármű átkutatása, levélellenőrzés, telefonlehallgatás), 
saját kezdeményezésre semmiképpen nem alkalmaz-
hatja. Kivételt képez e szabály alól, ha a saját belső biz-
tonsági és bűnmegelőzési feladatai körében jár el.28 

Az NBSZ nem tekinthető klasszikus nemzetbizton-
sági szakszolgálatnak, nem rendelkezik sem nyomo-
zati jogkörrel, sem önálló hírszerzési, elhárítási jog-
körrel. Ugyanakkor, az NBSZ a legnagyobb személyi 
állománnyal, legnagyobb költségvetéssel, legkomple-
xebb tevékenységgel bíró szolgálat. 

Jelenleg az NBSZ rendelkezik a legnagyobb olyan esz-
közparkkal, mely alkalmas a vezetékes és mobiltelefon-
hálózatok lehallgatására, a postai küldemények ellenőr-
zésére, a megfigyelési és környezettanulmányozó felada-
tok ellátására. Működtet egy Szakértői Intézetet, melynek 
szakértői képesek magas szinten okmányvizsgálat, írás-
vizsgálat, vegyész szakértői, műszaki szakértői vizsgála-
tok lefolytatására.29 A Szakértői Intézet – a 86/1996. (VI. 

2 6  dobák 2018, 235.
27  Az NBSZ „megrendelői” a következők: az Alkotmányvédelmi Hivatal, 

az Információs Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal, a rendőrség és az ügyészség. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központ nem jogosult titkos információgyűjtésre. Nbv. 53. § (1) be-
kezdés; Dobák 2018, 240.

2 8  Nbtv. 8. §.
29  bodA 2012, 126.
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14.) Kormányrendelet alapján – okmányvédelemmel 
kapcsolatos hatósági feladatokat is ellát.30

Az NBSZ kiterjedt kapcsolatokat tart fenn a külön-
böző hazai és külhoni szervezetekkel. Belföldön két-
ségkívül legmeghatározóbb a Magyar Postával, a kü-
lönböző mobiltársaságokkal, közüzemi szervekkel 
történő együttműködés. A nemzetközi kapcsolatok 
közül kiemelendő az európai uniós munkacsoportban 
való részvétel, a NATO-val és az OLAF-fal történő 
együttműködés.31

A Terrorelhárítási Információs  
és Bűnügyi Elemző Központ

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ (TIBEK) létrejöttének közvetlen előzménye 
az 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározat, mely meg-
határozta Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégi-
áját.32 E dokumentum foglalkozott a terrorizmus elleni 
fellépés egyes kérdéseivel, rámutatott arra, hogy szük-
ség van e téren is a koordinációra, a kockázatelemzési 
és -kezelési eljárások összehangolására, a lakosság fel-
készítésére és megfelelő szintű tájékoztatására. Habár 
az ország terrorveszélyeztetettsége nem tekinthető 
jelentősnek, ám a veszélyhelyzetekre fel kell készül-
nünk, meg kell erősítenünk a kritikus infrastruktúra 
védelmét, a terrorizmust kiváltó okokat (mint amilyen 
a szegénység, a szélsőségek jelenléte) pedig komplex 
módon kell tudnunk kezelni – szögezte le a stratégia.33

A stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében szükségessé vált egy információs és elemző 
központ felállítása, így jött tehát létre a TIBEK.34  
A TIBEK jogelődje a Szervezett Bűnözés Elleni Koor-
dinációs Központ (SZBKK), melynek létrehozása az 
1999. évi LXXV. törvényhez köthető. 

Az SZBKK a nemzetbiztonság és a rendészet koor-
dinációs szervezeteként működött, alapvetően a szer-
vezett bűnözés jelenségeire fókuszálva.35 Az SZBKK 
nyomozati jogkörrel ugyan nem rendelkezett, de ösz-
szehangolta a szervezett bűnözés felderítésével fog-
lalkozó szervezetek munkáját, és még a felügyeletet 
gyakorló minisztérium irányában is voltak bizonyos 
jogkörei. Figyelemmel kísérte a párhuzamos felderí-
téseket, elemzéssel, értékeléssel segítette a nyomozó 
hatóságokat, monitorozta és folyamatosan értékelte a 
bűnszervezetek, szervezett bűnözői csoportosulások 
helyzetét.36 Mindezek ellenére az SZBKK nem volt ké-
pes maradéktalanul ellátni a neki szánt szerepkört, 

3 0  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének 
rendjéről.

31  bodA 2012, 127.
32  1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiájáról. 
33  1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiájáról. Melléklet 29. pont.
3 4  bálinT László: A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Köz-

pont. 243–255. 243.
35  1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal össze-

függő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó tör-
vénymódosításokról.

36  bálinT 2018, 245.

részben azért, mert a társszervek nem voltak nyitottak 
az együttműködésre, részben pedig azért, mert hiá-
nyoztak a hatékony működéshez nélkülözhetetlen 
technikai és jogi feltételek. 

2011-ben a kormány fejleszteni kívánta az SZBKK 
szervezetét, ám az erről szóló javaslatot az Országgyű-
lés nem fogadta el. A BM ezért – afféle kompromisszu-
mos megoldásként – egy fúziós központ tervével állt 
elő. 2016-ban azonban – a franciaországi és belgiumi 
terrortámadások hatására – felgyorsultak az esemé-
nyek, a Belügyminisztérium döntött egy terrortörvény-
csomag kidolgozásáról, és ezzel összefüggésben a 
TIBEK felállításáról.37

A TIBEK végül az Nbtv. 2016. évi LXIX. törvénnyel 
bevezetett módosításával állt fel. A Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ általános 
jogutódja az SZBKK-nak, ennek megfelelően átvette 
és tovább folytatta az SZBKK által megkezdett ügye-
ket, elemzéseket. Az egész ország területére kiterjed 
illetékessége, elemzést, értékelést végez, koordinálja 
az érintett társszervek működését, tájékoztatja a kor-
mányt a terrorellenes harccal összefüggő kérdések-
ben. Nyomozati jogkörrel nem rendelkezik, titkos in-
formációgyűjtésre nem jogosult.38

Feladatai sokrétűek. Folyamatosan figyelemmel kí-
séri és elemzi Magyarország terrorfenyegetettségét. 
Amennyiben közvetlen terrorhelyzet áll fenn, koordi-
nációs tevékenységet végez, összehangolja az érintett 
szervek tevékenységét. Tanulmányokat, elemzéseket 
készít, és ezekben nemcsak a terrorfenyegetettség 
kérdéseire tér ki, hanem általában véve vizsgálja az 
ország bűnügyi és biztonsági helyzetét. Titkos infor-
mációgyűjtést ugyan nem, de nyílt információgyűjtést 
és -feldolgozást végez. 

Támogatja a kormányt a szakirányú döntések meg-
hozatalában, tájékoztató anyagokat, stratégiai elemzé-
seket állít össze. Javaslatot tesz a terrorfenyegetettségi 
szint meghatározására. Elemző-értékelő tevékenysé-
gének súlypontjában – értelemszerűen – a terrorelle-
nes küzdelem áll. Feladatai teljesítését nagyban meg-
könnyíti, hogy a TIBEK és az együttműködő szervek 
(például a rendőrség, a TEK, a többi nemzetbiztonsági 
szolgálat, a NAV, a bűnügyi nyilvántartó, a Menekült-
ügyi Hatóság) között „közvetlen elektronikus adatkap-
csolat” került kiépítésre.39

A TIBEK hozzáféréssel rendelkezik az együttműködő 
szervek adatbázisaihoz, emellett pedig jelzést tud elhe-
lyezni a társszerv adatbázisában. A jelzés lényegében 
figyelmeztetésként funkcionál, adatváltozásra, adatot 
érintő intézkedésre hívja fel a figyelmet, vagyis azon-
nali információt jelent a megjelölt személyre, rend-
számra, címre, telefonszámra stb. vonatkozóan.40

A TIBEK figyelemmel kíséri PNR utasnyilvántartást 
(Passenger Name Record). Ez egy kereskedelmi célzat-
tal működtetett adatbázis, melyet a fuvarozók által rög-

37  bálinT 2018, 247–248.
38  bálinT 2018, 248.
39  bálinT 2018, 249–250.
4 0  bálinT 2018, 251.
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zített helyfoglalási adatokból, és járatindítási rendszerek 
által küldött adatokból áll össze, tartalmazza az utas ne-
vét, adatait, elérhetőségét, kiindulási és célállomását, a 
feladott poggyászok számát és súlyát. A PNR kiválóan 
alkalmas a terroristák, szervezett bűnözésben érintett 
személyek utazási szokásainak elemzésére. Visszamenő-
legesen is lehet az adatbázisban keresni, de a rendszer 
használója látja a már lefoglalt, de még meg nem kezdett 
utazásokra vonatkozó információkat is. A PNR azt is rög-
zíti, hogy milyen számú bankkártyával egyenlítette ki 
az utas, vagy az utas helyett más az út ellenértékét. Így 
például egy drogfutár és egy bűnözői csoport közötti 
kapcsolat is bizonyíthatóvá válik. Fontos ugyanakkor 
hangsúlyozni, hogy a hatóságok a megérkezés előtti ada-
tokat csak a biztonsági kockázatot jelentő utasok eseté-
ben ismerhetik meg, vagyis cél nélküli, készletre történő 
monitorozásra nincsen lehetőség.41

A TIBEK alkalmazza a nyílt forrású információgyűj-
tés módszerét is. Az OSINT (Open Source INTelligence) 
egy, az amerikai titkosszolgálatok által kifejlesztett és 
tesztelt módszer, mely alkalmas arra, hogy alkalma-
zója meghatározott szempontok szerint szűrje az in-
ternetet elárasztó információhalmazt. 

Az OSINT a legkülönfélébb eszközöket foglalja ma-
gában, így például lehetővé tesz adatbányászatot, nyel-
vészeti szempontok szerinti keresést, intelligens ke-
resőmotorok alkalmazását, RSS-csatornák, közösségi 
oldalak figyelését.42

A nemzetbiztonsági A nemzetbiztonsági 
szolgálatok nemzetközi szolgálatok nemzetközi 
kapcsolataikapcsolatai

A nemzetközi szolgálatok együttműködését két alapelv 
határozza meg: a „need to know” („tudni kell”) és – op-
timális esetben – a „need to share” („meg kell osztani”) 
elv alapvető jelentőséggel bír. Nemzetközi színtéren 
ugyanakkor egyre inkább elfogadottá válik a „pooling 
and sharing” („összegyűjteni és megosztani”) elv is.43

Az együttműködés ugyanakkor Janus-arcú is. Egy-
felől az átadott információk lehetővé teszik a gyorsabb 
és hatékonyabb reagálást, másfelől azonban az érzé-
keny adatok megosztása állami, nemzetbiztonsági ér-
dekeket is sérthet.44

A nemzetközi együttműködés lehet kétoldalú, két 
ország közötti szerződésen alapuló, és lehet multilate-
rális. Ez utóbbira tipikus példa a NATO és az Európai 
Unió közötti megállapodás, a Berni Klub, mely az Eu-
rópai Unió, Svájc és Norvégia hírszerző és biztonsági 
szolgálatai között jött létre 1972-ben, valamint a Berni 
Klub részeként felállított Terrorelhárító Csoport (CTG, 

41  bálinT 2018, 251.
42  bálinT 2018, 252–253.
43  kis-benedek József: A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi együtt-

működése. In: Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a köz-
szolgálatban. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 257–280. 257. 

4 4  kis-benedek 2018, 259.

Counter Terrorist Group).45 A Berni Klub mintájára 
hozták létre a Közép-európai Konferenciát, mely a pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködéséhez 
biztosít kereteket. A Trevi Csoport 1975-ben állt fel az 
Európai Unió igazságügy- és belügyminiszterei közre-
működésével. A cél eredetileg a rendőri együttműkö-
dés volt, ám jelenleg a csoport a terrorizmus és a szer-
vezett bűnözés elleni küzdelemre fókuszál. Feltétlenül 
megemlítendő a Visegrádi országok hírszerző szolgá-
latainak együttműködése, mely 2006 óta töretlen. 
Ugyan az Europol rendőri szervezet, ám nem hagyható 
ki a felsorolásból, ugyanis magas szinten együttműkö-
dik az Európai Unió nemzetbiztonsági szervezeteivel.46

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájára 
– miként az az Európai Unióról szóló Szerződésből 
(EUSZ) kiderül – „külön szabályok és eljárások” vonat-
koznak.47 

Az azonban a Lisszaboni Szerződéshez csatolt nyi-
latkozatokból tudható, hogy a közös kül- és biztonság-
politika intézményei és eszközei nem csorbíthatják a 
tagállamok külpolitikai hatásköreit.48

Nem állíthatjuk, hogy létezne az Európai Unión be-
lül hírszerzői együttműködés a gyakorlatban. Ennek 
legfőbb oka abban keresendő, hogy a tagállamok e té-
ren erősen védik szuverenitásukat. Igaz ugyan, hogy 
2013-ban felmerült egy Európai Hírszerző Szolgálat fel-
állításának szükségessége, az ötletet pártoló németek 
és franciák azonban ezt leginkább azért szorgalmazták, 
hogy a szervezet ellensúlyt képezzen az amerikai Nem-
zetbiztonsági Ügynökséggel (NSA) szemben.49 

Érdemi előrelépés az ügyben azóta sem történt. Igaz 
ugyanakkor az is, hogy biztonsági kérdésekben több 
munkacsoport is működik az Európai Bizottságban, 
illetve az Európai Tanácsban, és e munkacsoportok a 
terrorizmus, az illegális migráció, a szervezett bűnö-
zés elleni fellépés terén szerephez jutnak, habár konk-
rét hírszerzői munkát nem folytatnak. Ilyen például 
a COTER (Territorial Cohesion Policy Commission, 
Territoriális Kohéziós Politikai Bizottság), vagy a 
Clearing House, mely a tagállami hírszerző szolgála-
tok igazgatóiból áll.50

ÖsszegzéÖsszegzéss

Értekezésemben a magyar nemzetbiztonsági szolgála-
tok intézménytörténetének áttekintésére vállalkoztam. 
Áttekintésemet az állambiztonsági szervekkel kezdtem.

45  kis-benedek 2018, 260–279.
4 6  kis-benedek 2018, 263.
47  Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 24. cikk (1) bekezdés.
4 8  széP Viktor: Közös hang a világpolitikában. Az EU kül- és biztonság-

politikájának elméleti megközelítései. Politikatudományi Szemle XXVI. évf. 
2017/3. 133–149. 135–136.

49  benedek Márta: A hírszerzési együttműködés európai lehetőségei. Nem-
zetbiztonsági Szemle II. évf. 2014/III. 92. http://epa.oszk.hu/02500/02538/ 
00006/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2014_03_088-101.pdf

5 0  kis-benedek 2018, 269.
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Ezek a szervek a „rendszer ellenségei” ellen harcol-

tak, és e harc során előszeretettel vetettek be titkos 
eszközöket. Ezek az eszközök olyannyira titkosak vol-
tak, hogy sokáig csak belső utasítások, parancsok for-
májában szóltak ezekről, alkalmazásuk során pedig a 
legfőbb cél a dekonspiráció elkerülése volt. Törvényi 
szabályozás hiányában azonban nem léteztek garan-
ciális előírások, így a hatóságokat semmi nem akadá-
lyozta abban, hogy a titkos felderítés során – akár szán-
dékoltan is – megsértsék a polgár emberi jogait.

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok történeté-
ben az 1989-es és 1990-es év cezúrának tekinthető, 
ekkor alakult át a magyar állambiztonság nemzetbiz-
tonsággá. A mai is működő szervezeti rendszer létre-
jötte ugyanakkor 1995-höz, a nemzetbiztonsági tör-
vény hatálybalépéséhez köthető.

A jelenlegi nemzetbiztonsági szervezetrendszer öt 
intézményt foglal magában, ezek a következők: az In-
formációs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat, végül a Terrorelhárítási Informá-
ciós és Bűnügyi Elemző Központ. Dolgozatomban kü-
lön-külön bemutattam mind az öt szakszolgálatot, ösz-
szefoglaltam a jogállásukra és feladatköreikre vonat-
kozó legfontosabb rendelkezéseket. Külön foglalkoz-
tam a titkos információgyűjtésre, a leplezett adatgyűj-
tésre vonatkozó szabályok alakulásával. Szoros érte-
lemben vett bűnüldözési céllal (vagyis a felderítés és 
a bizonyítás érdekében) a büntetőeljárási törvény ke-
retein kívül csak a nemzetbiztonsági törvény alapján 
folytatható titkos információgyűjtés. 

Mind a Be., mind pedig az Nbtv. alapján elrendelt tit-
kos adatgyűjtő eszközökre és módszerekre igaz, hogy 
csak a törvényben meghatározott okokból, csak az ott 
írt szabályok betartása mellett alkalmazhatók, feltéve, 
hogy kiállják a szükségesség, az arányosság és a célsze-
rűség próbáját. A titkos eszközökre és módszerekre vo-
natkozó szabályozás egyre átláthatóbb, az eljárási ga-
ranciák egyre szélesebb körben érvényesülhetnek. 

Sajátos módon azonban, napjaink felderítő és hír-
szerző szolgálatai egyre ritkábban élnek a titkos infor-
mációszerzés eszközével. A terroristagyanús szemé-
lyeket, akciókat érintő nemzetbiztonsági vizsgálódá-
sok ugyanakkor az esetek jelentős részében konspirált 
módon zajlanak. A terrorcselekmények magas társa-
dalomra veszélyessége sem menti fel azonban a felde-
rítő és hírszerző szerveket az alól, hogy tevékenysé-
güket az emberi jogok és szabadságok tiszteletben 
tartásával folytassák.

Nem vitatható, hogy napjaink egyik legsarkalato-
sabb rendvédelmi és biztonsági kihívása terrorízmus 
elleni harc és küzdelem. Bármennyire átrendezödtek 
a feladattal kapcsolatos hírszerzési módszerek, s na-
gyobb dominanciát kapott a nyílt forrású hírszerzés 
– és a hangsúly az információ megszerzéséről annak 
értékelésére, elemzésére került át – a terrorizmus el-
leni harc tekintetében is, nem lehet letagadni, hogy a 
témában a titkosszolgálati munka megkerülhetetlen. 
Álláspontom szerint a terrorizmussal kapcsolatos fel-

derítő, feltáró, hírszerző tevékenység alapvetően nem-
zetbiztonsági feladat és nemzetbiztonsági tapasztala-
tokat, tudást ígényel. A cselekmény megszakítása, el-
követők elfogása, a büntetőeljárás lefolytatása már 
rendészeti, bünügyi feladatkör. Valószínűleg fenti gon-
dolataimmal való jellemző azonulás az oka, hogy a 
szinte a teljes rendvédemi, titkoszolgálati szakma fenn-
tartásokkal fogadta a TEK létrehozását 2010-ben, 
amely révén egy a 3 szegmense tagolt Rendőrség spe-
ciális, hibrid szerve kezdte meg müködését, s lett a 
terrorizmus elleni harc központi, primátussal rendel-
kező intézménye. Ezzel a feladatkör elkerült a nemzet-
biztonsági szervektől és egy speciális, korlátozott, cél-
irányos titkosszolgálati tevékenységre törvényi felha-
talmazással rendelkező rendőri szerv lett a gazdája. 

Dolgozatom zárszavaként éreztem szükségét erre 
kitérni, mert ezzel a jogalkotói döntéssel olyan formá-
ban alakult át a hazai nemzetbiztonsági szervezti rend-
szer amely tekintetében elmondhatjuk, hogy a II. vi-
lágháború utáni állambiztonsági szervezet, amely ak-
kor a Rendőrség keretein belül működött, részben 
restaurálodott. Hiszen – álláspontom szerint – a leg-
fontosabb nemzetbiztonsági feladatkör visszakerült 
65 év után a Rendőrség berkeibe.
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1.  1.  
A témaválasztás aktualitásaA témaválasztás aktualitása

A szándékos bűncselekmény megvalósulásának három 
szakaszát különíti el egymástól a magyar büntetőjogi 
szabályozás: a büntetendővé nyilvánított előkészület, a 
kísérlet és a befejezett bűncselekmény között tesz kü-
lönbséget.1 Ezek a stádiumok – absztrakt szinten – tör-
vényi tényálláshoz való viszonyukban különböznek 
egymástól. Mivel a bűncselekmények törvényi tényál-
lásai befejezett alakzatú tettesi cselekményt határoznak 
meg, így a kísérleti szak csupán a törvényi tényállás 
részbeni megvalósítását feltételezi, azaz részben tény-
állásszerű cselekmény. Ehhez képest az előkészületi 
magatartások a különös részi tényállás keretein kívül 

∗  Adjunktus, PhD (Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi 
Kar, Bűnügyi Tudományok Intézet); e-mail: andor.gal@juris.u-szeged.hu. 
A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenn-
tartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, inno-
vációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

1  Az egyik eseti döntésben megfogalmazottak szerint: „A bűncselekmény 
stádiumaiban első helyet a szándék kialakulása, második helyet az előkészület, 
harmadik helyet a kísérlet foglalja el a befejezettség előtt. A szándék kialaku-
lása – bármennyire is bűnös tartalommal telített – a büntetőjog számára kö-
zömbös; az a pszichikumban lejátszódó, mások előtt rejtve maradó folyamat. 
Ezzel szemben az előkészület már a külvilágban lejátszódó tényleges cselekvés, 
a szándék tettekben megnyilvánuló megerősítése, mások számára is megismer-
hetővé tétele.” BH 2016.294.

esnek,2 büntetendőségük 
pedig nem általános jellegű, 
az a törvény kifejezett ren-
delkezésén alapul.3

Az előkészületi stádium 
egyes ismérveivel össze-
függő büntetőjog-dogmati-
kai és joggyakorlati kérdések 
a közelmúltban ismételten 
az érdeklődés homlokterébe 
kerültek. Ennek oka, hogy a 
Kúria jogegységi tanácsa a 
bűncselekmény elköveté-
sére irányuló szándék felhí-
vás nélküli kinyilvánításá-
nak bűncselekmény megál-
lapítására való alkalmasságá-
ról szóló jogegységi határo-
zatot fogadott el, amelynek 
alkalmazása a bíróságok szá-
mára 2019. november 14. 
napjától kötelezővé vált 
(3/2019. BJE).4

A hivatkozott jogegységi 
döntésben tárgyalt minősí-
tési kérdés megfelelő meg-

válaszolása érdekében jelen tanulmány célja áttekin-
tést nyújtani azon, elsősorban német büntetőjog-tu-
dományban ismert teóriákról, amelyek az előkészületi 
büntetendőség elhatárolási problémáihoz kívánnak 
fogódzót adni. Ezen túlmenően a dolgozat – a bemu-
tatott elméleti következtetések figyelembevételével 
– elemzi is a 3/2019. BJE határozat rendelkezésében 
és indokolásában kifejtett elvi iránymutatásokat.

2.  2.  
Az előkészületi cselekmények Az előkészületi cselekmények 
kriminalizációja mint kriminalizációja mint 
kriminálpolitikai kérdéskriminálpolitikai kérdés

Az előkészület a szándékos bűncselekmény megvaló-
sulásának első stádiumát jelenti, amellyel az elkövető 
bűncselekményre irányuló szándéka és magatartása 
a külvilágban megjelenik.5 Tekintettel arra, hogy ezek 

2  A Kúria megfogalmazásában: „A bűncselekmény három szakaszát a kí-
sérlethez viszonyíthatjuk: ami még nem kísérlet, az előkészület, ami több mint 
kísérlet, az befejezett bűncselekmény.” Kúria Bfv.III.1012/2019/9. [15].

3  Vö. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Btk.) 11. § (1) bekezdés. A joggyakorlatban erre bővebben lásd Legfelsőbb 
Bíróság 5/1999. BJE.

4  Megjegyzem a Kúriai Döntések folyóiratban BH 2020.164. számon, a 
közelmúltban publikált eseti döntés – a rablás bűncselekménye (Btk. 365. §) 
kapcsán – szintén az előkészület-kísérlet stádiumainak egymástól való elhatá-
rolását helyezi a középpontba.

5  Így pl. nAGy Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része. HVG-ORAC, Bu-
dapest, 2008. 195. belovics Ervin: A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. In: 
belovics Ervin et al. (szerk.): Büntetőjog I. Általános Rész. A 2012. évi C. 
törvény alapján. HVG-ORAC, Budapest, 292.

Dr. Gál AnDor∗

Gondolatok az előkészületi 
cselekmények  

kriminalizációjáról, különös 
tekintettel a bűncselekmény 

elkövetésére irányuló 
szándék felhívás nélküli 

kinyilvánítására

BJSZ_2020_2.indd   19BJSZ_2020_2.indd   19 2021. 03. 08.   9:02:512021. 03. 08.   9:02:51



 20 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

a magatartások a védett jogi tárgyra nézve – a kísér-
lethez és a befejezettséghez képest – távoli veszélyt 
jelentenek, ezért a Btk. kimondja, hogy a legáldefi ní-
cióban rögzített egyes előkészületi cselekmények ki-
zárólag a büntetőkódex kifejezett rendelkezése esetén 
büntetendőek [11. § (1) bek.].

Az előkészületi magatartások kriminalizálása volta-
képpen a büntetőjogi felelősség kiterjesztésének idő-
beli síkon megvalósuló formáját jelenti.6 A német szak-
irodalom e megközelítés alatt az ún. „Vorverlagerung” 
jelenséget érti, amely szerint a törvény egy korábban 
már kriminalizált cselekmény szempontjából, a kau-
zális folyamatban időben korábban kifejtett, további 
magatartást is büntetendővé nyilvánít.7 Kriminálpoliti-
kai nézőpontból megállapítható, hogy a „Vorverlage-
r ung” jelenség hazai büntetőjogban való érvényesü-
lése erősödőben van. Mindezt jól mutatja, hogy a – 
befejezett bűncselekményként számon tartott, sui 
generis előkészületi diszpozíciókat ide nem értve – az 
1961. évi Btk. (1961. évi V. törvény) és az 1978. évi Btk. 
(1978. évi IV. törvény) hatálybalépésekor még közel 
húsz, míg a jelenleg hatályos Btk. több mint hatvan 
bűncselekmény esetében is büntetni rendeli az elő-
készületet. Ez a tendencia azon kriminálpolitikai tö-
rekvés következménye, amely szerint az országhatá-
rokon átívelő terrorizmus, migrációval összefüggő 
kriminalitás, valamint általában véve a szervezett bű-
nözés jelentette veszéllyel8 szemben a cselekvésre és 
tettre kész állam képét kívánja a jogalanyok felé köz-
vetíteni a társadalom megnyugtatása és biztonságér-
zete növelése érdekében.9

Az ismertetett kriminálpolitikai tényezők hatására 
az előkészületi cselekmények büntetendőségének 

6  A bűnfelelősség expanziója értelmezhető tárg yi síkon is, amikor a jogalkotó 
a büntetőjogi védelem körét további elkövetési tárgyakra is kiterjeszti, de az 
elkövetési magatartások köre változatlan marad. sinn, Arndt: Vorverlagerung 
der Strafbarkeit – Begriff, Ursachen und Regelungstechniken. In: sinn, Arndt – GroPP, 
Walter – nAGy, Ferenc (Hrsg.): Grenzen der Vorverlagerung in einem 
Tatstrafrecht. V&R Unipress, Göttingen, 16. Erre példaként említhető a ma-
gyar büntetőjogból a zugírászat tényállása, amelynek esetében a jogalkotó 2018. 
január 1-jétől a büntetőjogi védelmet kiterjesztette a szabadalmi ügyvivői te-
vékenységre is (vö. Btk. 286. §). Szintén tárgyi „Vorverlagerung”-ot jelent a 
gyógyszerhamisítás kriminalizálása 2019. január 1-jétől (vö. Btk. 185/A. §).

7  sinn (6. lj.) 16.; Puschke, Jens: Grund und Grenzen des Gefährdungsstrafrechts 
am Beispiel der Vorbereitungsdeikte. In: heFendehl, Roland (Hg.): Grenzenlose 
Vorverlagerung des Strafrechts? Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2010. 
23–24.

8  Ehhez lásd Kőhalmi László: A migráció és a kriminalitás néhány összefüggése. 
Jura, 2016/1. 94–99.; Kőhalmi, László: Terrorism and Human Rights. Journal of 
Eastern-European Criminal Law, 2016/1. 159–165.; Gál István László: Kor-
relációs kapcsolat az illegális migráció és a terrorizmus finanszírozásának volumene között. 
In: GAál, Gyula – hAuTzinGer, Zoltán (szerk.) A bűnüldözés és a bűnmeg-
előzés rendészettudományi tényezői. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr 
Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2019. 217–224.; Gál, István László – 
nAGy, Melánia: Criminal regulations related to illegal migration once and now. 
Zbornik Instituta za kriminološkai sociološka istraživanja / Journal of Insti-
tute of Criminological and Sociological Research 2018/2., 285–298.; bArTkó 
Róbert: Az illegális migráció elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései Mag yarországon. 
In: Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. Tanulmánykötet. Győr, 2020. 
329–343.; bArTkó, Róbert: Irregular Migration and Terrorism in the European Union 
– An Analysis Based on Reports of EUROPOL and FRONTEX. Advances in 
Politics and Economics, 2019/1. 16.

9  Puschke (7. lj.) 16. Hazai szakirodalomban a „szimbolikus büntetőjog” 
kategóriájához kapcsoltan hasonló konklúzióra jut nAGy Ferenc: Régi és új ten-
denciák a büntetőjogban és a büntetőjog tudományában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2013. 128.

rendszere immár kifejezetten komplex képet mutat, 
így a korábban létrehozott egyes, osztályozási kategó-
riák újragondolása vált indokolttá.10 Ezáltal lehetőség 
nyílhat azon cselekmények egymástól való elhatáro-
lására, amelyeket a törvény már büntetni rendel, és 
amelyek még a büntetendőség körén kívül esnek.

3.  3.  
Az előkészületi és kísérleti Az előkészületi és kísérleti 
magatartások magatartások 
elhatárolásának elméleti elhatárolásának elméleti 
megközelítéseimegközelítései

Az előkészületi cselekmények fogalma a büntetőtör-
vénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvény 
1951. január 1-jei hatálybalépéséig az anyagi jogban 
legáldefinícióval nem rendelkezett.11 Erre figyelemmel 
az azt megelőző jogirodalom érdeklődésének közép-
pontjában elsősorban e cselekmények definiálása, és e 
rendelkezésnek megfelelő egyes magatartások kísérleti 
stádiumtól való elhatárolása állt.12 Ezt követően a vizs-
gálódások viszonyítási pontját szükségképpen már a 
törvényi fogalommeghatározás jelentette.

A normatív definíció megalkotása óta pedig a bün-
tetőjogi szabályozás – a fentiekben megjelölt kriminál-
politikai célok elérése érdekében – folyamatos válto-
záson esett át,13 amely odáig vezetett, hogy jelen jog-
helyzetben az előkészületi magatartások bünteten-
dővé nyilvánításának már különböző formái léteznek. 
Erre figyelemmel a következőkben az előkészületi és 
a kísérleti stádium megkülönböztetésére a büntető-
jog-tudomány által kidolgozott egyes elméleteket – a 
magyar szabályozástól elvonatkoztatva – mutatom be 
annak érdekében, hogy a főszabály szerint büntetlen-
nek minősülő előkészítő magatartások a büntetőjogi 
felelősséget már megalapozó kísérleti stádiumtól el-

10  Éppen ezért jelen joghelyzetben már vitathatónak tartom Kónya István 
azon álláspontját, amely szerint „Az előkészület a Büntető Törvénykönyv Álta-
lános Részének olyan intézménye, amely jól kidolgozott, vitathatatlan dogmati-
kai alapokon nyugszik és a jogalkalmazásban viszonylag kevés problémát okoz.” 
Lásd kónyA István: A büntetőjogi felelősség. In: kónyA István (szerk.): Magyar bün-
tetőjog. Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, Budapest, 2013. 74.

11  Az első előkészületi törvényi meghatározáshoz lásd Btá. 19. § (1) bek. Eb-
ből következően az előkészület büntetendőségét ezt megelőzően az 1878. évi  
V. törvénycikk (ún. Csemegi-kódex) általában elvetette, csak kiemelkedő tárgyi 
súlyú bűncselekményekhez kapcsolódó, előkészítő jellegű magatartások krimi-
nalizálásáról rendelkezett. Így például büntetni rendelte a felségsértésre tett elő-
készületet (133. §), a szövetséget, ha az felségsértésre, hűtlenségre (148. §), láza-
dásra (156. §) irányult, valamint az előkészülettel együtt jelentkező szövetséget 
a felségsértés, a hűtlenség, a lázadás, a hatóság elleni erőszak (170. §), a pénzha-
misítás (205. §), a gyilkosság (288. §) és a gyújtogatás (428. §) esetében.

12  A Csemegi-kódexhez kapcsolódó jogirodalom azt a cselekményt tekin-
tette előkészületnek, amely a szándékos büntetendő cselekmény megvalósítá-
sára irányult anélkül, hogy a véghezvitel megkezdését magában foglalná; így 
többnyire azokat a cselekményeket, melyeket valamely bűntett vagy vétség le-
hetővé tétele, biztosabb vagy könnyebb véghezvitele céljából követtek el. Eh-
hez lásd pl. FAyer László: A mag yar büntetőjog kézikönyve I. Bevezető rész és Álta-
lános tanok. Franklin, Budapest, 1895. 195–197.; bursics Zoltán: A mag yar anyagi 
büntetőjog rövid összefoglalása. Grill, Budapest, 1937. 62–63.

13  Ennek áttekintéséhez lásd 3/2019. BJE VI.1. pont.
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különíthetővé váljanak. Az egyes teóriák különböző 
jellemzőinek említése már megjelenik a korábbi hazai 
jogirodalomban,14 a tanulmány célkitűzésére tekin-
tettel azonban ezen elméletek bemutatását az alábbi-
akban a német nyelvű jogtudományban kimunkált 
értelmezési eredmények alapján végzem el.

3.1. Objektív elméletek

Az objektív teóriák középpontjában eredendően azon 
gondolat áll, hogy a büntetőjogi beavatkozás akkor 
válik szükségessé, ha az oltalmazott jogi tárgy konk-
rét veszélyeztetettsége az elkövetett cselekménnyel 
összefüggésben fennáll.15 Az objektív megközelítés 
alapján pedig a jogi tárgy veszélyeztetettsége körében 
az orientációs pontot maga a törvényi tényállás, még 
pontosabban annak közelsége jelenti. Roxin elismeri, 
hogy a „tényállás közelsége” („Tatbestandsnähe”) tény-
legesen nem egzakt kategória, hanem egy objektív 
alapon nyugvó olyan zsinórmérték, amelyből a konk-
rét cselekmény minősítése levezethetővé válik.16

3.1.1. Formál-objektív teória

E felfogás a kísérlet fogalmi körét kifejezetten restrik-
tíven értelmezi azáltal, hogy annak kezdetét a tényál-
lásszerű elkövetési magatartás megkezdéséhez kap-
csolja.17 Ebből következően az előkészület és a kísérlet 
elhatárolása voltaképpen az érintett bűncselekményi 
tényálláshoz kapcsolódó szubszumciós vizsgálat alap-
ján oldható meg: ha a történeti tényállásban foglalt 
cselekmény részben a bűncselekményi tényállás kö-
rébe vonható, akkor az adott bűncselekmény már kí-
sérleti stádiumban valósul meg.18

Roxin–Eser-Bosch szerzőpáros szerint e szemlélet 
érdeme garanciális szempontból az, hogy a kísérletet 

14  Ahogyan Nagy Ferenc arra a korábbiakban felhívta már a figyelmet: „Az 
előkészületről elmondható, hogy ezzel kapcsolatban a mai napig gyakorlatilag 
alig rendelkezünk specifikus irodalommal”. nAGy Ferenc: Stádiumok, elkövetők 
és szankciók (Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez ). Magyar 
Jog, 2008/12. 769. Foglalkozott azonban az előkészület-kísérlet fogalompár 
közötti elhatárolás elméleti megalapozásával az elmúlt századforduló szakiro-
dalmában WlAssics Gyula: A bűnkísérlet és bevégzett bűncselekmény. A tettesség és a 
részesség tana. II. kötet. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1887. 96–112.; 
WlAssics Gyula: A kísérlet és a részesség köréből. In: Büntetőjogi dolgozatok. 
Balogh Jenő születése ötvenedik évfordulójának ünnepére. Wessely és Hor-
váth Könyvnyomda, Pécs, 1914. 317–325.; heller Erik: A magyar büntetőjog 
tankönyve. Szent István Társulat, Szeged, 1931. 257–259. Heil Fausztin: Bün-
tetőjogi Tanulmányok. Anyagi büntetőjog – Általános rész. Jogállam Kiadóhivatala, 
Budapest, 1911. 39–45. A recens irodalomban ehhez lásd Gál Andor: Az elő-
készületi cselekmények büntetendővé nyilvánításának eg yes típusairól. Magyar Rendé-
szet, 2018/3. 24–27.

15  eser, Albin – bosch, Nikolaus: § 22. In: schönke, Adolf – schröder, 
Horst (Hrsg.): Strafgesetzbuch Kommentar. C.H. Beck, München, 2014. 417.

16  roxin, Claus: Strafrecht Allgemeiner Teil. Band II. C.H. Beck, München, 
2003. 362.

17  Jescheck, Hans-Heinrich – WeiGend, Thomas: Lehrbuch des Strafrechts. 
Allgemeiner Teil. 5. Auflage. Dunckler&Humblot, Berlin, 1996. 519.

18  roxin (16. lj.) 362., zAczyk, Rainer: § 22. In: kindhäuser, Urs – neu-
mAnn, Ulfrid – PAeFFGen, Hans-Ullrich (Hrsg.): Strafgesetzbuch. Band 1. Nomos, 
Baden-Baden, 2010. 910., brockhAus, Matthias: Die strafrechtliche Dogmatik von 
Vorbereitung, Versuch und Rücktritt im europäischen Vergleich. Verlag Dr. Kovac. 
Hamburg, 2006. 41.; Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 
C.H. Beck, München, 2008. 196.

a kötelezően alkalmazandó törvényi tényállásba 
inkorporálja, így az elhatárolás alapját maga a norma 
szövege jelenti.19 A formál-objektív koncepció hátrá-
nyaként említhető ugyanakkor, hogy kizárólag olyan 
bűncselekményi tényállások esetében alkalmazható, 
amelyek elkövetési magatartása ismérvekkel részlete-
sen körülírt, így a részbeni tényállás-megvalósítás kér-
désében egyértelműen állást lehet foglalni.20

Ebből fakadóan a teória nem szolgáltat tényleges 
elhatárolási alapot az olyan akár tevéssel, akár mulasz-
tással megvalósítható bűncselekmények21 többsége 
esetében, ahol az elkövetési magatartás nem konkré-
tan meghatározott.22 Így az ún. nyitott törvényi tény-
állások, vagy a keretdiszpozíciós norma által megha-
tározott szabályok megszegésében álló bűncselekmé-
nyek esetében ezen elmélet nem feltétlenül igazít el 
a stádiumtani minősítés kérdésében. Szintén e meg-
közelítés hátrányos hatásaként említi továbbá a fran-
cia és német szakirodalom azon körülményt, amely 
szerint az elhatárolás tényálláshoz kapcsolása a kísér-
let fogalmi körét jogtárgyvédelmi szempontból túl-
zottan leszűkíti, ami társadalomra egyébként veszélyes 
cselekmények büntetlenül hagyását eredményezheti.23

3.1.2. Materiál-objektív teória

A német jogirodalomban az ún. materiál-objektív elha-
tárolási elmélet megalapozása Reinhard Frank nevéhez 
köthető.24 A teória lényege szerint a cselekmény akkor 
juthat a kísérlet szakába, ha az az általános és természe-
tes életszemlélet szerint már az adott bűncselekmény 
által oltalmazott jogi tárgyra nézve konkrét és tényleges 
veszélyt jelent. E megközelítés meghatározó eleme, hogy 
az emberi magatartás büntetőjogi minősítése eloldódik 
a konkrét tényálláshoz kapcsolódó szubszumciós ered-
ménytől, ennek következtében olyan cselekmények is 
kísérletet valósíthatnak meg, amelyek még részben sem 
tekinthetők tényállásszerűnek, a jogi tárgyra nézve 
azonban már konkrét fenyegetést jelentenek. Így Gropp 
példája szerint nem csupán a lőfegyver emberölési szán-
dékkal történő elsütése, hanem a fegyver ravaszának 
ilyen szándékkal történő megérintése is már kísérlet-
ként lehet értékelendő.25

3.1.3. Félreérthetetlenségi elmélet

Az ún. félreérthetetlenségi teória alapján kísérleti stá-
diumba akkor lép a cselekmény, amikor a külvilágban 

19  roxin (16. lj.) 364.; Eser–Bosch (15. lj.) 423.
2 0  GroPP, Walter: Strafrecht Allgemeiner Teil. Springer, Berlin–Heidelberg, 

2005. 309.
21  E deliktumok három csoportjának elkülönítéséhez lásd nAGy Ferenc: 

Anyagi büntetőjog I. Általános rész. Iuriperitus, Szeged, 2014. 161–162.
2 2  szomorA Zsolt: Die ungarische Versuchsdogmatik. In: sinn, Arndt – 

GroPP, Walter – nAGy, Ferenc (Hrsg.): Grenzen der Vorverlagerung in einem 
Tatstrafrecht. V & R Unipress, Osnabrück, 2011. 168–169.

2 3  brockhAus (18. lj.) 42.; Wessels, Johannes – Werner, Beulke: Strafrecht. 
Allgemeiner Teil. 42. Aufl. C.F. Müller, Heidelberg, 2012. 230.

2 4  FrAnk, Reinhard: Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst 
dem Einführungsgesetz, 18. Aufl. Tübingen. 1931. StGB § 43.

2 5  GroPP (20. lj.) 310.
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megjelenő magatartásból egyértelműen és kétséget ki-
záróan a bűncselekmény elkövetésére vonatkozó szán-
dék fennálltára lehet következtetést vonni.26 Ebből adó-
dóan, amennyiben a cselekmény az objektív körülmé-
nyek alapján megcáfolhatatlanul bűncselekmény elkö-
vetésére irányul, a szándékot a tárgyi tényezők alapján 
vélelmezni kell, és az érintett deliktum kísérlete meg-
állapításának van helye. Így a francia szakirodalom által 
szolgáltatott példa szerint elegendő a lopás kísérletének 
megállapításához már az, ha az elkövető a gépjárművet 
feltörve, annak utasterébe jut.27

3.2. Szubjektív elmélet

A szubjektív elhatárolási koncepció lényege szerint a 
bűncselekmények stádiumtani minősítése során csak 
az elkövető tudattartalma jelenthet eligazodási pontot, 
lévén a büntetőjogi felelősség alapját is a bűnösség ké-
pezi (bűnösségen alapuló felelősség elve – nullum 
crimen sine lege culpa).28 A teória szerint a szándék 
külvilágban való megjelenése már az adott cselekmény 
büntetendőségének alapját jelenti, a törvényi tényállás 
pedig a cselekmény irányultságára vonatkozóan (a szán-
dék konkretizálása során) nyújt eligazodási pontot. Eb-
ből fakadóan a kísérlet és előkészület közötti éles elha-
tárolás is szükségtelen, mivel azon cselekmények, ame-
lyek már az adott bűncselekmény elkövetésére vonat-
kozó szándék megnyilvánulásaként foghatók fel, kísér-
letként értendők. Azok a magatartások, amelyek bűnös-
ség síkján e szintet nem érik el, büntetőjogilag irrele-
váns cselekményeknek minősíthetők, amelyek a szub-
jektív felfogás szerint büntetőjogi felelősséget még nem 
alapozhatnak meg. Következtetésként állapítható meg, 
hogy a tisztán szubjektív felfogás elfogadása a kísérleti 
büntetendőség hatókörét – az előkészületi stádium kü-
löntartásának szükségtelenné tételével – összességé-
ben kiszélesíti.29

3.3.  Konklúziók az uralkodó magyar 
állásponttal összefüggésben

Ahogy a fentiekben már utaltam rá, a magyar bünte-
tőjogi szabályozás stádiumtani szempontból kifejezet-
ten az objektivista megközelítés talaján áll, amelyet a 
büntetőkódex azáltal juttat kifejezésre, hogy a szán-
dékos bűncselekmény kísérletének büntetendőségét 
hagyományosan az elkövetés megkezdéséhez kapcsol-
ja.30 E következtetést a hazai szakirodalomban Hollán 

26  A koncepció kidolgozója a francia büntetőjogban a Roger merle – André 
viTu szerzőpáros. Lásd Brockhaus (18. lj.) 43–45.

27  Brockhaus (18. lj.) 44.
2 8  Ezen elv bűncselekménytani vetületéhez lásd nAGy Ferenc: A bűnösségen 

alapuló felelősség elvéről. In: TóTh Károly (szerk.): Emlékkönyv dr. Tokaji Géza 
c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1996. 186–193.

29  Wessels–beulke (23. lj.) 230.
3 0  Így a kísérleti stádium megnyílásával összefüggésben a Csemegi-kódex 

(1878. évi V. tc. a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről 
65. §), a Btá. (17. §) és az 1961. évi Btk. (1961. évi V. tv. a Magyar Népköztár-
saság Büntető Törvénykönyvéről 9. §) a „véghezvitel megkezdéséről” rendel-

Miklós31 és Szomora Zsolt32 is levonja azáltal, hogy a 
hatályos szabályozást a formál-objektív elmélettel 
hozza összefüggésbe.

Így az elkövetés megkezdéséhez legalább a különös 
részi törvényi diszpozíció objektív tényállásának – kö-
zelebbről: a bűncselekmény elkövetési magatartásnak 
vagy elkövetési módjának33 – részbeni megvalósítása 
szükséges.34 Ez az értelmezés világos határ húzására 
alkalmas azon bűncselekmények esetében, ahol az el-
követési magatartás kifejezetten, és nem utalással 
meghatározott. Mivel az ún. nyitott törvényi tényállá-
sok (pl. emberölés, testi sértés), vagy a keretdiszpozí-
ciós norma által meghatározott szabályok megszegé-
sében álló bűncselekmények (pl. hűtlen kezelés, szer-
zői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése) 
esetében a formál-objektív teória nem feltétlenül iga-
zít el, a jogalkalmazót az elkövetési magatartás rész-
beni megvalósulására vonatkozó állásfoglalásakor a 
jogi tárgy elleni támadás mértéke befolyásolhatja.

E gondolati egység összegzéseként elmondható, 
hogy a magyar büntetőjogban uralkodó formál-
objektív megközelítés alapján a befejezetlen bűncse-
lekmény stádiumtani minősítését alapvetően a külö-
nös részi törvényi tényállás ismérvei határozzák meg. 
Abban az esetben, ha a tényállásszerkesztés sajátossá-
gai okán az elkövetés megkezdésének értelmezése 
nehézséget okoz, a magyar büntetőjog kiegészítő jel-
leggel a materiál-objektív teóriát is értékesíti azáltal, 
hogy a kísérlet-előkészület elhatárolása a védett jogi 
tárgy ténylegesen veszélyeztetettségén alapul.

4.  4.  
Az előkészület Az előkészület 
büntetendőségének egyes büntetendőségének egyes 
formáirólformáiról

4.1.  Teljes körű előkészületi 
büntetendőség

Az előkészület kriminalizálására vonatkozó jogalkotói 
szándék többféle módon jelenik meg a hatályos bün-
tetőkódexben. A törvény büntetendővé nyilváníthatja 
valamennyi előkészületi magatartást oly módon, hogy 

kezett; míg az 1978. évi Btk. (1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyv-
ről 16. §) és a hatályos büntetőkódex (Btk. 10. §) az „elkövetés megkezdéséről” szól.

31  hollán Miklós: Stádiumok. In: kis Norbert (szerk.): Büntetőjog I. Álta-
lános Rész. Alapismeretek a közigazgatási szakemberképzés számára. Dialóg 
Campus, Budapest–Pécs, 191.

32  szomorA (22. lj.) 158., 164.
33  Hollán szerint az elkövetési mód kifejtése csak akkor hoz létre kísérletet, 

ha annak megvalósítására a szándékolt elkövetési magatartással szoros tér-és 
időbeli kapcsolatban kerül sor. Hollán (31. lj.) 191. Ennek eklatáns példájaként 
említhető a tanulmány bevezetőjében már hivatkozott jogeset, amelyben a 
Kúria a sértettel szemben – az idegen dolog elvétele céljából kifejtett – élet, 
illetve testi épség elleni közvetlen fenyegetést a rablás törvényi tényállásának 
elkövetési magatartása megkezdéseként értelmezte. BH 2020.164.

3 4   Ennek a joggyakorlatban történő megerősítésére lásd Kúria Bfv.
III.1012/2019/9. [13]–[19]. Kúria Bhar.III.561/2016/4. [59]–[63].
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az „előkészület” szó használatával visszautal az általá-
nos részi diszpozícióra. Ebben az esetben a cselek-
mény büntetendőségét a Btk. Általános és Különös 
Részében foglalt rendelkezések voltaképpen együtte-
sen alapozzák meg: a Btk. 11. § (1) bekezdésében meg-
határozott egyes elkövetési magatartások ugyanis 
ténylegesen a különös részi tényálláshoz kapcsolód-
nak, és csak arra tekintettel válhatnak értelmezhetővé.

E büntetendőségi forma dogmatikai sajátossága, 
hogy „mivel az előkészület alanya még részben sem va-
lósítja meg annak a bűncselekménynek az elkövetési 
magatartását, amelyre az előkészület irányul, a bűncse-
lekmény elkövetésének előkészületi szakaszában nem 
lehet tettesek és részesek között különböztetni, s egy 
előkészületi cselekménynek nincs kísérlete.”35 A bün-
tetőjogi felelősség kérdésében történő állásfoglalás so-
rán szintén lényeges körülmény, hogy e kriminalizációs 
változat eseteiben az előkészülettől való önkéntes visz-
szalépés mint büntethetőséget megszüntető egyéb ok 
[Btk. 11. § (3) bekezdés] alkalmazható.

Ahogy korábban említettem, e változatra több mint 
hatvan bűncselekmény esetében is találunk példát a 
hatályos büntető anyagi jogban. Ez a szabályozási mo-
dell a Btá. óta alkalmazott, és jelenleg (még) ez tekint-
hető általánosan érvényesülőnek.

4.2.  Nem teljes körű előkészületi 
büntetendőség

Lehetséges továbbá az is, hogy a jogalkotó csak meg-
határozott előkészületi cselekményt von be a bünte-
tőjogi szabályozás körébe, ekkor a többi, a Btk. 11. § 
(1) bekezdésében meghatározott magatartás tanúsí-
tása argumentum a contrario nem keletkeztethet 
büntetőjogi felelősséget. Az ilyen típusú előkészületi 
alakzat a befejezett bűncselekményhez kapcsolódó 
ún. valódi előkészület,36 vagyis nem sui generis delik-
tum, amelytől az önkéntes visszalépésre van törvényes 
lehetőség.37 Hollán szerint mindez a logikai értelme-
zésből következik, mivel sui generis bűncselekmények 
közé besorolása által kizárnánk az elkövetőt az előké-
születtől való önkéntes visszalépésre vonatkozó bün-
tethetőséget megszüntető ok [Btk. 11. § (2) bek.] al-
kalmazásának lehetőségéből csak azért, mert a törvény 
egy előkészületi magatartást rendel büntetni, jóllehet 

35  Kúria Bhar.II.744/2019/3. [44].
36  hollán Miklós: A bűncselekmény közös elkövetésében való megállapodás a ma-

g yar büntetőjogban. Jogelméleti Szemle 2006/3.; Tokaji Géza szerint a valódi 
előkészületi jelleg abból is adódik, hogy az ilyen bűncselekmény jogtárgy-ve-
szélyeztető volta kizárólag a befejezett bűncselekményhez fűződő viszonyából, 
és nem pedig önálló szabályozásából fakad. TokAJi Géza: A bűncselekménytan 
alapjai a mag yar büntetőjogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1984. 334.

37  Korábban ettől eltérő álláspontra helyezkedett Varga Zoltán akkor, ami-
kor a pénzmosás elkövetésében megállapodást befejezett bűncselekménynek 
tekintette, az újabb (2009-es), még a korábbi Btk.-hoz írt kommentárban azon-
ban már – megváltoztatva álláspontját – a tényállást valóságos előkészületként 
fogja fel. Varga Zoltán: 303. § In: Jakucs Tamás (szerk.): A Büntető Törvény-
könyv magyarázata. KJK-Kerszöv, Budapest, 2004. 1194.; Varga Zoltán:  
303. § In: vArGA Zoltán (szerk.): A Büntető Törvénykönyv magyarázata. KJK-
Kerszöv, Budapest, 2009. 1289.

azoknál a deliktumoknál, ahol valamennyi előkészü-
leti magatartás büntetendő, erre van törvényes lehe-
tőség. Ezen álláspont dogmatikai helyességét igazolja 
azon további érv is, hogyha ezeket a tényállásokat sui 
generisnek fogadnánk el, kísérletük nem lenne fogal-
milag kizárt, miáltal a kísérlet körén belül további 
(materiális értelemben)38 előkészületi cselekmények 
is megalapozhatnák a büntetőjogi felelősséget. Mindez 
pedig a jogalkotói szándékkal nyilvánvalóan ellenté-
tes lenne, hiszen a törvény kifejezetten csupán egy 
előkészületi magatartást pönalizál.

Erre a kategóriára példaként hozható az üzletszerű 
kerítés elkövetésében való megállapodás [Btk. 200. § 
(6) bek.] vagy a szexuális erőszakhoz szükséges vagy 
azt könnyítő feltételek biztosítása [Btk. 197. § (5) 
bek.].39

4.3.  Előkészületi büntetendőség 
befejezett bűncselekményként

4.3.1.  Sui generis előkészületi 
büntetendőség

Az előkészületi büntetendőség törvényi kifejezése tör-
ténhet úgy is, hogy a büntetőtörvény a kriminalizálni 
kívánt előkészületi cselekményt egy önálló bűncse-
lekmény elkövetési magatartásaként, sui generis mó-
don határozza meg.40 Ennek az esetkörnek eklatáns 
példája lehet az információs rendszer védelmét bizto-
sító technikai intézkedés kijátszása (Btk. 424. §) vagy 
a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §) is.

E büntetendőségi forma büntetőjog-dogmatikai sa-
játosságaira külön is érdemes kitérni. A büntetőjogi 
jogszabálytan egyik alapvető tételének számít az, hogy 
a jogalkotó a büntetőjogi felelősséget megalapozó kü-
lönös részi tényállásokat befejezett, önálló tettesi alak-
zatban határozza meg. Abban az esetben, ha ezek a 
diszpozíciók elkövetési magatartásként olyan cselek-
ményeket jelölnek meg, amelyek a Btk. Általános Ré-
sze alapján más deliktumot érintően – adott esetben 

38  A materiális értelemben vett előkészületet elismerő – a recens magyar jog-
irodalomban kevéssé ismert – teória egy dogmatikai kategória, amely az előké-
szület fogalmat tágítja akképpen, hogy nemcsak a Btk. 11. § (1) bekezdésében 
meghatározott cselekmények minősülnek a büntetőjog-tudományban előkészü-
letnek, hanem azok a különös részi tényállások is, amelyek tényállási elemeik tar-
talmánál fogva egy másik deliktum előkészületeként foghatóak fel. A Karsai–
Szomora szerzőpáros ismerteti – a korábbi Btk. kapcsán, de a hatályos kódex 
alapján is helytálló – azon példát, amely a közokirat-hamisítás két alakzatát [Btk. 
342. § a) és b) pontok] helyezi el ilyen viszonyrendszerben. kArsAi, Krisztina – 
szomorA, Zsolt: Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung im ungarischen Strafgesetzbuch 
– Eine Bestandsaufnahme. In: Sinn, Arndt [et al.] (Hrsg.): Grenzen der Vorverlagerung 
in einem Tatstrafrecht. Eine rechtsverglichende Analyse am Beispiel des deutschen 
und ungarischen Strafrechts. V&R Unipress, Göttingen, 2011. 316.

39  2020. december 31. napjáig e kategóriába volt sorolandó a pénzmosás el-
követésében megállapodás [Btk. 399. § (5) bek.] is. Azonban a pénzmosás tény-
állását 2021. január 1-jei hatállyal módosítja a büntetőeljárásról szóló törvény és 
más kapcsolódó törvények módosításáról 2020. évi XLIII. törvény 53. §-a. E 
módosítás következtében 2021. január 1-jétől a pénzmosásra irányuló valameny-
nyi előkészületi cselekmény büntetendővé válik [Btk. 399. § (9) bek.].

4 0  Ehhez bővebben lásd Gál Andor: A sui generis előkészületi bűncselekmények 
eg yes dogmatikai kérdéseiről. In: hAck Péter – koósné, mohácsi Barbara (szerk.): 
Emberek őrzője. Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére, 1. kötet ELTE Eöt-
vös Kiadó, Budapest, 2014. 97–104.
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további törvényi feltételek teljesülése esetén41 – egyéb-
ként is büntetendőek lennének (pl: előkészület, fel-
bujtás, bűnsegély),42 akkor sui generis bűncselekmé-
nyi tényállásról szólunk, hiszen a büntetőjogi felelős-
séget kifejezetten már nem az általános részi diszpo-
zíció, hanem ez a különös részi rendelkezés mint ön-
álló deliktum alapozza meg. Az előkészületi magatar-
tás befejezett43 bűncselekményként történő szabályo-
zása az alábbi jogkövetkezményeket eredményezi:

1. Az előkészülettől való önkéntes visszalépés [Btk. 
11. § (2) bek.] mint büntethetőséget megszüntető 
egyéb ok nem alkalmazható.

2. A bűncselekmény (a valódi előkészülettel ellen-
tétben) kísérleti stádiumban is megvalósulhat.44

3. A bűncselekményhez kapcsolódhat felbujtás vagy 
bűnsegély.

Utóbbi megállapítással összevetésben emelendő ki 
azon joggyakorlati értelmezés, amely szerint külön ren-
delkezéssel, önálló tényállásban büntetendővé tett elő-
készületi magatartás elkövetője kizárólag önálló tettes 
lehet.45 Így a Kúria irányadó judikatúrája szerint a sui 
generis büntetendőség eseteiben „[…] társtettesi, fel-
bujtói és bűnsegédi elkövetői alakzat – függetlenül at-
tól, hogy az elkövető az elkövetés céljából az ehhez 
szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az 
elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik vagy a közös 
elkövetésben megállapodik, illetőleg ezen magatartá-
sok közül egyet, többet vagy valamennyit tanúsítja-e.”46

Nem nehéz belátni, hogy az előkészület ilyen for-
mában történő kriminalizálása az elkövetőre nézve in 
abstracto hátrányosabb, jóllehet ezt a képet árnyalhat-
ják egyéb tényezők. Ilyen lehet például büntethetősé-
get megszüntető ok társítása a sui generis deliktum-
hoz [pl. Btk. 424. § (2) bek.], valamint kísérlet esetén 
a befejezettség elmaradását a bíróság enyhítő körül-
ményként is értékelheti a büntetéskiszabás körében.47

4.3.2.  Kvázi sui generis előkészületi 
büntetendőség

Tovább tágítva a dogmatikai kategóriát, megkülön-
böztethetők még kvázi sui generis előkészületi tény-

41  Ilyen további feltétel alatt értem például az előkészület viszonylatában 
azt, hogy a másik bűncselekmény előkészületét a törvény büntetni rendelje.

42  Kivételesen sui generis kísérleti bűncselekményt is szabályoz a Btk., erre 
a kategóriára Hollán Miklós az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 
[Btk. 254. § (1) bek.], illetve a züllött életmódra rábírni törekvéssel elkövetett 
kiskorú veszélyeztetése tényállását [Btk. 208. § (2) bek.] hozza példaként. 
hollán (31. lj.) 187.

43  Ez az ismérv a bűncselekmény sui generis jellegéből már magától érte-
tődően következik, így egymás mellett történő említésük nem szükséges. Be-
fejezett, sui generis bűncselekmény kifejezésre lásd bAloGh Ágnes: A kísérlet 
és az előkészület, az önkéntes elállás, az önkéntes eredményelhárítás, felelősség a maradék-
bűncselekmény miatt. In: bAloGh Ágnes – Kőhalmi László: Büntetőjog I. Álta-
lános rész. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007. 72.

4 4  Megjegyezhető, hogy a korábbi szakirodalomban olvasható ezzel ellen-
tétes, ám már meghaladottnak tekinthető olyan álláspont, amely a kísérleti 
megvalósulást befejezett bűncselekményként szabályozott előkészület eseté-
ben kizárta. bursics (12. lj.) 64.

45  Kúria Bhar.II.744/2019/3. [44]; Kúria Bfv.II.758/2016/6.
4 6  Uo.
47  Lásd Kúria 56. BK vélemény III. 1. pont

állások is,48 amelyeket Nagy Ferenc rendszeridegen, 
besorolhatatlan előkészületi bűncselekmények között 
tart számon.49 Alapvető ismérvük, hogy a jogalkotó 
olyan előkészületi jellegű magatartást rendel önálló 
deliktum keretében büntetni, amely egyébként tartal-
milag az előkészület legáldefiníciójának valamely tar-
talmi elem (pl. a szubjektív oldalon a célzat) hiánya 
miatt nem feleltethető meg. Példaként erre a speciális 
kategóriára a pénzhamisítás elősegítése (Btk. 390. §), 
vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vissza-
élés elősegítése (Btk. 394. §) szolgálhat.

5.  5.  
A bűncselekmény A bűncselekmény 
elkövetésére irányuló elkövetésére irányuló 
szándék felhívás nélküli szándék felhívás nélküli 
kinyilvánítása mint kinyilvánítása mint 
előkészületi cselekményelőkészületi cselekmény

A Kúria 3/2019. BJE határozatában kimondta, hogy a 
bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhí-
vás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűncselek-
mény megállapítására. Ezen új, a joggyakorlat számára 
kötelező rendelkezés rendszertanilag a bűncselek-
mény elkövetésére „vállalkozás” előkészületi fordulat 
körébe sorolható, amely a fentiekben, a IV.1. pontban 
taglalt büntetendőségi forma keretében nyert szabá-
lyozást.50 A jogegységi döntés indokolásában foglaltak 
az alábbiak szerint rekonstruálhatók.

5.1.  A jogegységi eljárás 
lefolytatásának indokoltsága

A Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője a 
jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat 
meghozatalát az egységes ítélkezési gyakorlat biztosí-
tása érdekében indítványozta.51

A kollégiumvezető indítványában két kúriai dön-
tésre hivatkozott, amelyekben ugyanazon jogkérdést 
érintően a Kúria tanácsai eltérő következtetésre jutot-
tak.

5.1.1. A tények

A) A Kúria Bhar.III.561/2016/4. sz. határozatában 
értékelt cselekmények

A terhelt a devizahitelesek megsegítését célul tűzve 

4 8  Ennek a kategóriának az elkülönítése korábban megjelenik Hollán Mik-
lósnál és az Ambrus–Deák szerzőpárosnál is. hollán (31. lj.) 187.; Ambrus 
István – deák Zoltán: Súlyponti kérdések a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmé-
nyek köréből. Belügyi Szemle, 2011/2. 94.

49  nAGy (21. lj.) 161.
5 0  Vö. Btk. 11. § (1) bekezdés negyedik fordulata.
51  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

32. § (1) bekezdés a) pont; 33. § (1) bekezdés a) pont.
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„2013. évi MIC. számú devizarabszolga felszabadító 
törvény” elnevezésű, általa törvényjavaslatnak tekin-
tett fogalmazványt készített és juttatott el az ország-
gyűlési képviselőkhöz. Arra nézve a terhelt nem ren-
delkezett adatokkal, hogy az valamennyi címzetthez 
megérkezett-e, és az országgyűlési képviselők az írás 
tartalmát megismerték-e.

A terhelt 2013. június 25-ét követően, de 2013. au-
gusztus 4. napját megelőzően – pontosabban meg nem 
határozható időpontban – a tartózkodási helyén elké-
szítette, majd az általa szerkesztett weboldalra „Levél 
az Országgyűlés Elnökének” megjelöléssel feltöltötte, 
és ezáltal bárki számára megismerhetővé tette az ál-
tala készített „Fogadalom” megnevezésű írást az alábbi 
tartalommal: „Vállalom, hogy a népirtás csökkentése 
érdekében azt az országgyűlési képviselőt, aki a – 
http://devizarabszolga.5.mp.eu/weboldalon nyomtat-
ható – 2013. évi MIC. számú, devizarabszolga felsza-
badító törvényt 2013. augusztus 20-ig nem szavazza 
meg, állampolgártársaim számára példamutatóan, al-
kalom kínálta időben, helyen és módon kivégzem.”52

B) A Kúria Bfv.II.224/2019/5. számú határozatá-
val elbírált történeti tényállás

A terhelt 2018 február–március hónapjában Face-
book Messengeren és személyes beszélgetések alkal-
mával két középiskolai osztálytársának, egy iskolatár-
sának és egy ismerősének – valamennyien kiskorúak 
– azt az üzenetet közvetítette, hogy a gimnáziumuk-
ban több személyt lelő, ezt követően öngyilkosságot 
követ el. Üzeneteiben többek között azt írta, hogy 
„meséltem neked az emberölési vágyaimról?”, „egy fiú 
és egy lány tömeggyilkosságot követ el együtt és a vé-
gén lelövik magukat, és ismernél engem [...] tök jó 
lenne, nem?”. Egyik osztálytársának arra a kérdésére, 
hogy „miért jó nektek, hogy megöltök más embere-
ket”, azt válaszolta, hogy „mert élveznénk, meg érde-
kelne”. Terve nyomatékául egyrészt átküldte a Flori-
dában 2018 februárjában történt, több halálos áldoza-
tot követelő iskolai lövöldözéses vérengzés amatőr 
videóját azzal a megjegyzéssel, hogy felkeltették benne 
a korábban már érzett ölési vágyat. Küldött egy olyan 
linket is, melyet megnyitva egy dupla táras sorozat-
lövő gépkarabély képe és leírása látható; azt közölve, 
hogy nincs lőfegyverük. Egyik osztálytársának azt írta: 
„[...] most azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha lő-
fegyvert vinnék az iskolába [...]”.

Az osztálytársainak átküldött videóhoz azt a meg-
jegyzést fűzte, hogy a velük történt beszélgetései is-
mét felkeltették benne a korábban már érzett ölési 
vágyat, majd azt az üzenetet küldte ismerősének, hogy 
társát azért nem nevezi meg, hogy barátja ne tudja 
„meglékelni a tervet.”

Az elküldött üzenetek, az azt nyomatékosító 
videófelvétel, valamint a gépkarabély képe komoly fé-
lelmet keltettek az érintettekben, akik a terhelt men-
tális állapota, pszichiátriai kezelése miatt tartottak 
attól, hogy a terveiben megfogalmazott cselekményt 

52  3/2019. BJE I.1.a. pont.

véghez viszi. A terhelt kijelentéseit az érintettek ko-
molyan vették, mert először az iskolában, majd a ha-
tóságok felé jelentették a történteket, egyik osztály-
társa az iskolába sem mert bemenni.

A terhelt több ember megölésére irányuló szándéka 
komoly volt.53

5.1.2.  A tényállások eltérő jogi 
megítélései  
a Kúria gyakorlatában

A fentiekben bemutatott mindkét cselekménysor lé-
nyege abban ragadható meg, hogy az elkövető nyilvá-
nosságra hozta – a bíróságok által komoly elhatározás-
sal párosuló – azon kijelentéseit, amely szerint más 
személyek sérelmére emberölési magatartásokat fog 
kifejteni.

Az „A” esetben a harmadfokú bíróságként eljáró Kú-
ria arra következtetésre jutott, hogy az ilyen tartalmú 
terhelti megnyilatkozás az ölési szándék egyoldalú ki-
hirdetését foglalja magában, és annak fogadalommal 
történő megerősítése komoly elhatározást bizonyít, 
amely megvalósításának reális lehetősége nem zárható 
ki, így az a „vállalkozás” fordulat alapján emberölés 
előkészületeként [Btk. 160. § (3) bek.] értékelendő.54

A „B”-vel jelölt példában ugyanakkor a Kúria felül-
vizsgálati tanácsa arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy jóllehet az alapügyben eljárt bíróságok mérlege-
lése szerint a terhelt több ember megölésére irányuló 
szándéka komoly volt, azonban a tényállás egészéből 
az tűnik ki: a terheltben nem alakult ki az egy vagy 
több ember megölésére irányuló szándék, a döntésig 
jutó emberölési akarat, a tényleges ölési szándék, ar-
ról voltaképpen csupán vizionált. Abból a tényből ki-
indulva, hogy a terhelt az ölési vágyának állapotáról, 
helyzetéről üzeneteiben közvetített, a több személy 
lelövésének szándékára vont következtetés nem más, 
mint a megállapított tényekből további tényre vont 
téves következtetés.55

A Kúria kifejtette továbbá, hogy az előkészületi ma-
gatartások – az elkövetés tárgyi feltételeinek biztosí-
tásán túl – olyan verbális avagy írásbeli gondolatköz-
lések, amelyek az adott elkövető szempontjából ugyan 
egyoldalúak, de egyaránt máshoz kötendőek: bűncse-
lekmény elkövetésére irányulóan felhív mást; ajánl-
kozik másnak; vállalkozik más felhívására; a közös el-
követésben egymás között megállapodnak. Az „vállal-
kozik” tehát bűncselekmény elkövetésére, aki más ez 
irányú felhívását elfogadja.56

A „vállalkozik” előkészületi magatartás – mivel ez 
más bűncselekmény elkövetésére irányuló felhívásá-

53  3/2019. BJE I.2. pont.
5 4  A harmadfokú bíróság vizsgálta a terrorcselekménnyel fenyegetés bűn-

tette (Btk. 316. §) szerinti minősítés lehetőségét is, azonban azt arra tekintet-
tel vetette el, hogy az irányadó tényállás szerint a vádlott a fogadalmát – azon 
túl, hogy azt egy weboldalon nyilvánosságra hozta – az országgyűlési képvi-
selők részére nem továbbította BH 2016.294. [55].

55  Kúria Bfv.II.224/2019/5. [42].
56  Kúria Bfv.II.224/2019/5. [78].
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nak elfogadása – nem értelmezhető úgy, hogy magá-
ban foglalja azt is, amikor a bűncselekmény elköveté-
sének „vállalása” más személy kapcsolódó magatartá-
sához nem kötött pusztán egyoldalú kinyilatkoztatás.57

Így a felülvizsgálati tanács összességében arra a 
konklúzióra jutott, hogy az egyébként már ténylege-
sen kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilatkoztatá-
sát a hatályos Büntető Törvénykönyv nem rendeli bün-
tetni. A Kúria álláspontja szerint a de lege lata irány-
adó joghelyzetben a jogalkotónak kell mérlegelnie, 
hogy az általa eddig pönalizált előkészületi magatar-
tások mellett, a már kialakult ölési szándék egyoldalú 
kinyilvánításának, illetve közlésének a büntetőjogi 
fenyegetettségét is meg kívánja-e teremteni.58

5.1.3.  A jogegységi indítvány által 
helyesnek ítélt álláspont

A Kúria kollégiumvezetője az előzőekben A) pontban 
feltüntetett határozat értelmezésével értett egyet. Ki-
emelte, hogy ezen elvi álláspont helyességét támasztja 
alá a BH 2015.322. számon közzétett jogeset is, amely-
ben az eljáró tanács az alábbi következtetésre jutott: 
„Előkészületi cselekménynek nemcsak az tekinthető, 
amely önmagában megteremti a bűncselekmény el-
követésének közvetlen lehetőségét, hanem minden 
olyan (egyenes) szándékos tevékenység is, amely al-
kalmas a célzott bűncselekmény elkövetésének felté-
teleit akár közvetetten elősegíteni.” Így véleménye 
szerint a B) pontban jelzett határozatnak az előkészü-
let elkövetési magatartása kapcsán kifejtett jogi érve-
lése szűkítő értelmezés eredménye. Ennek megfele-
lően indítványozta, hogy a jogegységi tanács állapítsa 
meg: bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék 
felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűn-
cselekmény megállapítására.

5.2.  A jogegységi határozatban foglalt 
elvi álláspont értékelése

A Kúria jogegységi tanácsa a jogegységi indítványban 
foglaltakkal egyetértett. A jogegységi tanács álláspon-
tom szerint megfelelően alkalmazta a történeti, a 
nyelvtani és a logikai értelmezés módszereit, és így 
megalapozottan következtetett a Kúria Bhar.III.561/ 
2016/4. számú határozatban foglalt elvi megközelítés 
helyességére.

5.2.1.  A történeti interpretáción alapuló 
érvek

Ahogyan arra már a fentiekben kitértem, az előkészü-
let törvényi meghatározása a Btá. óta ismert az anyagi 
büntetőjogban.59 E definíció még ismerte a „felhívás 
folytán vállalkozás” előkészületi cselekményét. Az 

57  Kúria Bfv.II.224/2019/5. [88].
58  Kúria Bfv.II.224/2019/5. [72].
59  Vö. 11. lj.

1961. évi Btk. óta azonban e fordulat már a legáldefiní-
cióban nem szerepel: a „vállalkozik” fordulat elől 
ugyanis elmaradt az „erre felhívás folytán” szövegrész.

Így voltaképpen történeti interpretáció alapján a jog-
egységi tanács – véleményem szerint helyesen – arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az „elkövetésre vál-
lalkozik” fordulat megvalósulásához a hatályos törvény 
a Btá. szabályozásától eltérően nem kívánja meg, hogy 
ez a vállalkozás más felhívására történjék. Ebből adó-
dóan vállalkozni tehát saját elhatározásból, más személy 
befolyásától mentesen is lehet, és ha a törvény valamely 
különös részi magatartás előkészületét büntetni ren-
deli, úgy a szabad akarat alapján kialakult szándék köz-
lése is előkészületet valósíthat meg.

5.2.2. A nyelvtani értelmezés eredménye

Ezen túlmenően a Kúria vizsgálta a „vállalkozás” is-
mérvét szemantikai nézőpontból is. Így a vállalkozás 
nem csupán felhívás vagy ajánlat elfogadását, elválla-
lását jelentheti, hanem azt is, ha valaki elszánja, eltö-
kéli magát valamire, arra, hogy gondolatát, akarat elha-
tá rozását, tervét véghez vigye. Amennyiben e szán-
déka a külvilágban tett vagy közlés formájában meg-
jelenik, az önálló elhatározás, vagyis nem más, mint 
vállalkozás.60

5.2.3.  A hasonlatossági érven alapuló 
interpretációs megközelítés

A Btk. 11. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem bün-
tethető előkészület miatt, aki – egyebek mellett – az 
elkövetés elhárítása céljából korábbi vállalkozását 
visszavonja, feltéve, hogy a bűncselekmény elköve-
tésének megkezdése bármely okból elmarad.

E tényállás büntethetőséget megszüntető egyéb 
okot szabályoz, amelynek hatályosulása szintén – az 
elkövető szándékfeladását feltételező – egyoldalú ma-
gatartással lehetséges, az nem függ más személy nyi-
latkozatától. Ebből pedig argumentum a simile az a 
konklúzió fakad,61 hogy az eredeti szándék, elszánás 
és célra eltökéltség sem kell, hogy más befolyásának, 
ráhatásának legyen következménye.

6.  6.  
KonklúziókKonklúziók

Megállapítható, hogy a „Vorverlagerung” jelenségnek 
a hazai büntetőjogban való uralkodóvá válásával, az 
előkészületi rendelkezések rendszerint csupán egy-
fajta szimbolikus politikai, és nem feltétlenül tényle-

6 0  3/2019. BJE VI.1. pont.
61  Az ún. hasonlatosság érve a logikai értelmezés egyik fajtája, amely sze-

rint egy meghatározott esetcsoportra alkalmazandó jogi tétel egy másik esetre 
is alkalmazható, amennyiben az elsőként említett esetcsoporttal lényeges is-
mérveiben megegyezik. nAGy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I. 
Iurisperitus, Szeged, 2014. 111.
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ges jogtárgy-védelmi célt szolgálnak. Ezzel összhang-
ban a büntetendő előkészületi cselekmények száma 
kiugróan megnövekedett, ezen belül is meghatározó 
szabályozási eszközzé a sui generis tényállások váltak.

E kriminálpolitikai jelenségtől függetlenül is azon-
ban a joggyakorlat a kísérlet-előkészület elhatárolása 
során szigorúan ragaszkodik a kísérlet hatókörét meg-
szorító formál-objektív teória követéséhez. A befejezet-
len bűncselekmények egymástól való elhatárolásakor 
így tehát az elkövetés megkezdésének értelmezése je-
lenti a kiindulópontot, és a jogtárgy-sérelem tényleges-
sége – mint a materiális objektív elmélet meghatározó 
jellemzője – csak az ún. nyitott törvényi tényállások 
esetében – kiegészítő elvként – juthat szerephez.

Mindazonáltal jelen dolgozatból az is kiderül, hogy 
az előkészületi büntetendőség köre a fentiekben em-
lítetteken túl értelmezéssel is változtatható. Erre példa 

a 3/2019. BJE határozat rendelkezése, amely történeti-
nyelvtani-logikai interpretációs módok – meggyőző 
– felhívásával a „vállalkozás” fogalmának adott új ér-
telmet. 

A hivatkozott jogegységi határozat alapján újabb el-
határolási kérdés is adódott. Eszerint, ha az előkészü-
leti magatartás (pl. felhívás, egyoldalú vállalkozás) fe-
nyegető jellegű, akkor a fenyegetést mint elkövetési 
magatartást szabályozó tényállások az előkészületi 
alakzattal kollízióba kerülnek. Ennek a problémának 
a megoldása azonban egyszerű: valójában a célzat spe-
cialitása alapján juthatunk el a helyes minősítéshez. 
Így a zaklatás vétsége [Btk. 222. § (2) bekezdés] az em-
berölés előkészülete bűntettével [Btk. 160. § (3) bek.] 
csupán látszólagos alaki halmazatban áll. Utóbbi alak-
zathoz képest azonban a terrorcselekmény elköveté-
sével fenyegetés bűntette (Btk. 316. §) speciális jellegű.
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Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a vá-
laszt, hogy 2021-ben milyen esetekben tényállásszerű 
az orvvadászat szempontjából az éjjellátó vagy a 
hőkamera vadászat során történő birtoklása, illetve 
a használata. Konklúzióm az, hogy bármilyen éjjel-
látó vagy hőkamera (kereső vagy céltávcső) birtok-
lása legális Magyarországon, függetlenül attól, hogy 
az akár professzionális haditechnikai eszköznek 
vagy csak polgári felhasználásra szánt eszköznek 
minősül. Legális vadászati tevékenység során azon-
ban bűncselekménynek minősül a beépített szálke-
reszttel rendelkező elektronikus optikai eszköz bir-
tokban tartása, függetlenül attól, hogy a fegyverre 
felszerelték-e, illetve azzal ejtették-e el a vadat. Vala-
mennyi egyéb éjjellátó és hőkamera használta, akár 
keresőről, akár úgynevezett előtétről van szó, csak 
akkor tényállásszerű az in dubio pro reo elvének 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett, ha kétsé-
get kizáróan bizonyítható, hogy a vad elejtése azzal 
történt.

Haditechnikai termékek Haditechnikai termékek 
és a vadászat és a vadászat 

Évtizedekre visszanyúló vita hazánkban, hogy etikus-e 
éjjellátó vagy hőkamerás céltávcsővel vadászni. Nagy-

apám az 1940-es években 
kezdett vadászni, golyós 
puskáján négyszeres nagyí-
tású, az akkori kor techni-
kai színvonalának megfe-
lelő, kiváló német céltávcső 
volt. Azok az öreg vadászok, 
akik a XX. század elején 
vagy az 1800-as évek máso-
dik felében születtek, gyak-
ran mondogatták neki: nem 
etikus céltávcsővel vadászni, 
esélyt kell adni a vadnak. 
Nagyapámnak ezzel kap-
csolatban az volt a vélemé-
nye, hogy az érvel elsősor-
ban a nyílt irányzék mellett, 
aki nem tudja megvenni a 
céltávcsövet.

A 2000-es években az éj-
jellátó eszközök, napjaink-
ban a hőkamerák kezdenek 
rohamosan elterjedni a pi-

acon, és a vadásztársadalom azóta két részre oszlik: 
akinek van, harciasan érvel mellette (főleg, aki a ke-
reskedelemben is érdekelt), aki pedig nem engedheti 
meg magának, az határozottan ellenzi. Érvek és ellen-
érvek csapnak össze, lássunk ezekből néhány jellem-
zőt. Az elektronikus optikai eszközök mellett szóló 
érvek: kíméletesebb a vadnak, mint meglámpázni, és 
kapásból rálőni. Emellett biztonságosabb is, hiszen 
előtte meg lehet nézni, hogy nem ember jön ki a ku-
koricából, akire ráemeljük a puskát. A vadkárelhárítás 
hatékonysága pedig (vaddisznó esetében) ilyen tech-
nikai eszközök nélkül lényegesen kisebb, és például 
az ASP elleni védekezés keretében a disznóállomány 
radikális gyérítése nappal esélytelen. Ellenük szóló 
érv az, hogy a vadnak legalább éjszaka nyugalomra 
van szüksége. Etikátlan, nem ad esélyt a vadnak. El-
lenérvként hozzák fel továbbá, hogy egy ilyen eszkö-
zökkel felszerelt vadász komoly „mészárlást” rendez-
het a vadállományban éjszaka, és az egy vadászaton 
elejtett több vad közül nem biztos, hogy mind bekerül 
a hűtőházba, lehet, hogy egy-kettő közvetlenül a cso-
magtartóban fog összeesni… Persze tegyük hozzá rög-
tön: aki etikátlan, lop, kapzsi, az éjjellátó nélkül is így 
fog viselkedni. Hangsúlyozom, hogy az elektronikus 
optikai eszközökkel kapcsolatos etikai vitában nem 
kívánok állást foglalni. 

Hivatalos statisztikai adatok értelemszerűen nem 
állnak rendelkezésre, de saját óvatos becslésem sze-
rint legalább minden második magyar sportvadász, 
vagyis több tízezer ember rendelkezik valamilyen éj-
jellátó eszközzel vagy hőkamerával. 

A hatályos 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza az engedélyköteles ha-
ditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékét. Ezen 
belül az ML1, az ML5 és az ML15 fejezet határozza meg, 
hogy mely éjjellátó eszközök, hőkamerák, céltávcsö-

ProF. Dr. Gál István lászló* 

Orvvadászat 
[Btk. 245. § c) pont]

csillagfényben?
Az éjjellátó és a hőkamera 

legális és illegális használata 
a vadászat során

* tanszékvezető egyetemi tanár, ügyvéd PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék 
www.vedo-ugyved.hu
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vek tekinthetők haditechnikai eszköznek. Ezek gya-
korlatilag a kifejezetten katonai felhasználásra terve-
zett képalkotó, képerősítő berendezések és céltávcsö-
vek. Az ML15. fejezet ugyan nem vonatkozik az „első 
generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten 
az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával 
tervezett berendezésekre, de témánk szempontjából 
ez nem is lényeges. Ilyen haditechnikai eszközök en-
gedély nélküli birtoklása ugyanis nem valósítja meg 
a Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással vissza-
élést (Btk. 329. §), Magyarországon jelenleg bárkinek 
a birtokában lehet engedély nélkül bármilyen katonai 
éjjellátó vagy hőkamera eszköz, legyen az úgynevezett 
kereső, vagy akár a legmodernebb katonai éjjellátó 
fegyvertávcső. Ennek oka egyszerű, a tényállás alap-
esetben a következő magatartásokat rendeli büntetni:

329. § (1) Aki
a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túl-

lépve haditechnikai terméket gyárt, forgalomba hoz, 
vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt,

b) haditechnikai terméket az engedélytől eltérően 
használ fel,

c) tiltott haditechnikai terméket előállít, megszerez, 
felhasznál, tart, átad, forgalomba hoz, az ország terü-
letére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.

Vagyis a birtoklás csak a tiltott haditechnikai ter-
mékre vonatkozik, nem bármilyen haditechnikai ter-
mékre. Tiltott haditechnikai termékek azok az eszkö-
zök, amelyek még a Magyar Honvédség és a rendvé-
delmi szervek birtokában sem lehetnek jogszerűen, 
ilyenek például az akasztófák és egyéb kivégzőeszkö-
zök. A forgalomba hozatal viszont valamennyi hadi-
technikai termékre vonatkozik, mint ahogy a szolgál-
tatásnyújtás is. Ebből levezethetően tartani, birtokolni 
ugyan lehet engedély nélkül bármilyen elektronikus 
optikai eszközt akkor is, ha az haditechnikai eszköz-
nek minősül, de külön engedély nélkül forgalmazni 
(például vadászboltban árulni) vagy akár javítani en-
gedély nélkül két évtől nyolc évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy hazánk-
ban jelenleg bármilyen kereső vagy céltávcső birto-
kolható sportvadászok vagy fegyvertartási engedéllyel 
nem rendelkező magánszemélyek esetében is, jelen-
tősége csak a kereskedelem és a szerviz esetében van 
annak, hogy az illető rendelkezik-e engedéllyel. 

Orvvadászat éjjellátóval  Orvvadászat éjjellátóval  
vagy hőkamerával vagy hőkamerával 

A Btk. 245. §-a határozza meg az orvvadászat három 
alakzatát. Témánk szempontjából a c) pont érdemel 
figyelmet: „Aki […] külön jogszabályban meghatá-
rozott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati 
módon vagy kíméleti területen vad, illetve fokozot-

tan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy 
elfogására irányuló tevékenységet végez, bűntett mi-
att három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.

2016. július 1. előtt orvvadászat egyáltalán nem va-
lósult meg éjjellátó eszközök vagy hőkamerák vadászat 
során történő felhasználásával, hiszen a Btk. 245. § c) 
pontjában meghatározott tiltott vadászati eszközök 
között a Vadászati törvény nem említette meg az elekt-
ronikus optikai eszközt. Ennek ellenére nem volt jog-
szerű a használatuk (még ha a birtoklásuk az is volt, 
és mai is az), hiszen a vadászat során történő felhasz-
nálásuk korábban is jogellenes magatartásnak, a va-
dászat rendjének megsértésének minősült, amely köz-
igazgatási szankcióval sújtható szabálysértésnek mi-
nősült.

A Btk. ugyan nem változott, de a háttérnorma, a Va-
dászati törvény beemelte a tiltott vadászati eszközök 
közé az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakí-
tóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközöket. 
Ezáltal bűncselekménnyé vált, ha vadászat során (a 
vadászat megkezdésétől a végéig, vagyis egyéni vadá-
szat esetében a beírókönyvben szereplő időinterval-
lumban) éjjellátó vagy hőkamerás célzóeszköz van a 
vadász birtokában. Akár tehát a vadászterület felé, 
vagy az onnan hazafelé közlekedés során is megállapít-
ható álláspontom szerint a bűncselekmény elkövetése, 
a beírókönyv alapján a szabályos vadászat megkezdé-
sétől annak befejezéséig. Ha a vadász idegen vadász-
területen, vagy a beírókönyv használata nélkül stb., 
tehát szabálytalanul vadászik, akkor már általában 
nincs jelentősége annak, hogy milyen eszköz van nála, 
az orvvadászat ugyanis ilyenkor a legtöbb esetben a 
használt eszközökre tekintet nélkül is tényállásszerű. 

A tényállásszerűség vizsgálata során az 1996. évi  
LV. törvény két rendelkezését kell egyszerre figye-
lembe vennünk. Egyrészt tiltott vadászati eszköznek 
minősülnek a 37/A. § (1) bekezdésének 11. pontja ér-
telmében az elektronikus képnagyítóból vagy képát-
alakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök. 
Másrészt a 37/A. § 2018. január 2-től hatályos (2) be-
kezdése alapján: „A hivatásos vadász munkaköri fel-
adatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során 
éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.”

Egyértelműen megállapítható, hogy az úgynevezett 
beépített szálkereszttel rendelkező elektronikus esz-
közök, vagyis az éjjellátó vagy hőkamerás céltávcsövek 
az illegális kategóriába tartoznak. Tiltott vadászati esz-
közök, ugyan bárki birtokolhatja őket engedély nélkül 
is, de a vadászat során már a birtoklásuk is tényállás-
szerű az orvvadászat [Btk. 245. § c) pont] szempont-
jából. Egyértelmű az is, hogy a binokuláris („kétsze-
mes”) kereső távcsövek vadászat során használhatók, 
a Vtv. 37/A. § (2) bekezdése alapján. Az viszont már 
nem egyértelmű, hogy a monokuláris („egyszemes”) 
éjjellátó vagy hőkamerák legálisan használhatók-e, kü-
lönösen akkor, ha úgynevezett szorítóbilinccsel is el 
vannak látva, tehát a nappali céltávcső elé vagy mögé 
helyezhetők.
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Kérdés tehát az, hogy az úgynevezett éjjellátó vagy 
hőkamera „előtétek” birtoklása és használata tényállás-
szerű-e, vagy orvvadászatot valósíthat meg. Mivel bün-
tetőjogi felelősség múlhat a válaszon, az in dubio pro 
reo évszázados elvének figyelembevételével az értelme-
zés nem lehet semmilyen mértékben kiterjesztő. Vagyis: 
a tágabb kategória, az elektronikus optikai eszköz ma-
gában foglalja az összes éjjellátót, hőkamerát, de akár 
még az olyan hagyományos céltávcsöveket is, amelyek 
piros ponttal, világítóponttal rendelkeznek. A Vtv. vo-
natkozó rendelkezése szerinti tiltott vadászati eszközök 
azonban ezek közül kizárólag az „elektronikus képna-
gyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre al-
kalmas célzóeszközök”. Ez kisebb halmaz, mint az elekt-
ronikus optikai eszközök kategóriája. Az in dubio pro 
reo elvének megfelelően csak olyan eszközök tartozhat-
nak ide, amelyek kifejezetten célzóeszközök, nem pedig 
„célzásra is alkalmas” eszközök. Kizárható tehát állás-
pontom szerint a nappali távcső elé vagy mögé is illeszt-
hető elektronikus optikai eszköz, azaz a monokuláris 
éjjellátó keresőtávcső vagy hőkamera is. Ezek ugyanis 
nem célzóeszközök. Ilyen eszköz használata akkor válik 
tényállásszerűvé a Btk. 245. § c) pontja szempontjából, 
ha bizonyítható, hogy a fegyveren volt a vadászat alatt. 
Például: igazoltatáskor rajta van a fegyveren, a vadászt 
a terítékfotó során ezzel fényképezik le, tanúvallomás 
igazolja, hogy a vadász ezzel adott le lövést, illetve fel-
helyezte a fegyverére, vagy akár a vadkamera készített 
fotót a vadászról, amelyen látszik, hogy ilyen eszköz a 
fegyveren van. Minden egyéb esetben, ha például a „ko-
csiból, vagy a hátizsákból kerül elő” igazoltatáskor, az 
in dubio pro reo elvének alkalmazásával keresőtávcső-

nek kell minősíteni, büntetőeljárás álláspontom szerint 
ilyen esetekben nem indulhat a minden egyéb szabályt 
betartó vadász ellen. 

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Ügyvédi munkám során úgy látom, a gyakorlatban ma 
még viszonylag ritkán fordul elő, hogy éjjellátó vagy 
hőkamera vadászat során történő használata miatt 
bűncselekmény gyanújával büntetőeljárás induljon, 
bár az elmúlt években, 2018–2020 között akadt né-
hány ilyen ügy a rendőrség sajtótájékoztatói szerint, 
és a joggyakorlat nem egységes.

A jövőben negatív tendencia lehet majd, ha a ható-
ságok a helytelen jogszabály-értelmezésből adódóan 
olyan cselekményeket minősítenek bűncselekmény-
nek, amelyek esetében kizárható a tényállásszerűség. 
Az éjjellátó eszközök, illetve hőkamerák kereskedelme 
bizonyos esetekben minősülhet ugyan bűncselekmé-
nyek, de a megszerzése és a tartása nem. Bármelyik 
sportvadász bármilyen típusból bármennyit tarthat 
otthon. Ezeket el is viheti magával az erdőbe, ha nem 
vadászni megy, csak természetjártás céljából, azaz éj-
szakai vadmegfigyelés, éjszakai fotózás stb. vannak 
nála ilyen eszközök. Ha rendőri ellenőrzés során ilyen 
eszközt találnak egy sportvadásznál, de nem bizonyít-
ható, hogy a fegyveren volt a vadászat során, bűncse-
lekmény nem valósul meg, de legalábbis nem bizonyít-
ható kétséget kizáróan az orvvadászat elkövetése, ha 
komolyan vesszük az in dubio pro reo elvét: kétség 
esetén a terhelt javára kell dönteni.  

BJSZ_2020_2.indd   30BJSZ_2020_2.indd   30 2021. 03. 08.   9:02:532021. 03. 08.   9:02:53



 31 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       

1.  1.  
Bevezető gondolatokBevezető gondolatok

A 2018. július 1-jétől hatályos, a büntetőeljárásról szóló 
2018. évi XC. törvény (továbbiakban Be.) – szakítva az 
1998. évi XIX. törvény (továbbiakban régi Be.)1 szabá-
lyozásával és a XX. századi jogfejlődés fő irányaival – 
megteremtette a korlátozott fellebbezés lehetőségét 
büntetőjogi főkérdésben, azaz konkrétan a büntetés-
kiszabást érintően, mely a teljes revízió helyett korlá-
tozott felülbírálatot tesz lehetővé, biztosítva egyben, 
hogy az elsőfokú bíróság csak a támadott rendelkezé-
seket indokolja meg részletesen. A Be. 583. § (3) bekez-
dés a) pontja rögzíti, miszerint fellebbezésnek van he-
lye kizárólag a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott 
intézkedés neme, mértéke és tartama ellen is. Ilyen 
korlátozott fellebbezést a régi Be. nem ismert. A szank-
ciós, vagy másképp fogalmazva mértékes perorvoslat 
ezért jelentős reformot jelent a legutóbbi idők büntető 
perjogának fejlődésében, miáltal az elsőfokú ítélet meg-
szerkesztése és a felülbírálat egyszerűbb, így a törvény 
alapvető célja: az eljárás gyorsítása és hatékonyabbá té-
tele megfelelően biztosítható. A tanulmány alapvető 
felvetése, hogy valóban korlátozott-e, vagy csak részben 
korlátozott ez a revízió a szankciós fellebbezésből eredő 
másodfokú eljárásban, mely rendszerint a jogerős ügy-

* A szerző PhD, a Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszakos bírája. 
1  Erdei Árpád nyomán a jogtudományban az 1998. évi XIX. törvény a III. 

Be., a 2017. évi XC. törvény ennek megfelelően a IV. Be. Az alkotmánybírósági 
és rendes bírósági gyakorlatot követve azonban a tanulmányban a jogtörténeti 
előzményekre való részletes kitérés nélkül a régi Be. és Be. megjelölést hasz-
nálom. A hatályos törvény Be. elnevezése adott és egyértelmű, a régi Be. kife-
jezés nem teljesen pontos, mert több Be. is lehet régi, de a gyakorlatban ez 
rögzült. Lásd Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában, 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011, 12. 

döntő határozathoz vezet.2 Emellett vizsgálom, hogy a 
korlátozott felülbírálat, elsősorban a ténybeli revízió 
elmaradása hat-e és mennyiben a klasszikus bírói igaz-
ságszemléletre. 

2.  2.  
A jogorvoslat fogalma, A jogorvoslat fogalma, 
fellebbezés az elsőfokú fellebbezés az elsőfokú 
bíróság ügydöntő határozata bíróság ügydöntő határozata 
ellenellen

A törvény – az elsőfokú ügydöntő határozattal szem-
ben alapvetően megkötés nélkül,3 a másodfokú ítélet 
ellen a törvényben meghatározott speciális feltételek, 
a büntetőjogi felelősség kérdésében hozott eltérő dön-

2  Az ügydöntő határozat jogerejéhez olyan fontos hatások kapcsolódnak 
mint a kötőerő, a határozat megváltozhatatlansága, a kötelező erő, a végrehajt-
hatóság, a bizonyító erő, a kétszeres eljárás tilalma és az ún. egyéb jogerőha-
tások (többek között az ártatlanság vélelmének megszűnése, a kártalanítási jog 
esedékessé válása, a büntetés végrehajthatósága elévülésének kezdete). Lásd 
elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012, 117–179. 

3  A Be. 581. § a)–c) pontja és az 583. § (1), (2) bekezdése szerint az eljárás 
főszemélyei, mint az ügyész, a vádlott és a védő az elsőfokú ítélet bármely ren-
delkezését, vagy akár indokolását is támadhatják. Az ügyész fellebbezési joga 
a legszélesebb, mert a vádlott terhére és javára is fellebbezhet. A vádlott és 
védő ugyanakkor a vádlott terhére nem élhet jogorvoslattal [Be. 583. § (4) be-
kezdés]. A magánvádló és a pótmagánvádló pedig csak a vádlott terhére 
jelenthet be fellebbezést [Be. 778. § (3) bekezdés, 809. § (3) bekezdés]. A vád-
lott örököse a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés, a vádlott házastársa 
vagy élettársa a kényszergyógykezelés ellen a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
a magánfél a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, a vagyoni 
érdekelt pedig a rá vonatkozó rendelkezés ellen jogosult fellebbezésre [Be. 581. § 
d)–g) pont.].

Dr. háGer tAmás*
 

A korlátozott felülbírálat 
büntetőjogi főkérdésben  
a másodfokú eljárásban,  
a bírói igazságszemlélet  

és a korlátozott revízió 
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tés esetén – biztosítja a fellebbezés jogát a jogosultak 
számára.4 

A büntető jogorvoslat a büntetőeljárás egyik köz-
ponti jelentőségű jogintézménye, mely alkotmányos 
alapjog5 és az egyes eljárások tételes normái között is 
jelen van. A tanulmány a büntetőeljárás bírósági sza-
kaszát vizsgálja, ezért elsősorban a jogorvoslat bíró-
sági eljárásban irányadó fogalmával kapcsolatos jog-
irodalmi álláspontokat hívja fel. A jogorvoslatok az 
eljárás egyes szakaszaiban más és más elnevezést kap-
nak, a nyomozás során panaszként, felülbírálatként, a 
perben pedig fellebbezésként jelennek meg.6

Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés tárgyalását meg-
előzően vizsgáljuk meg, hogy konkrétan mit is jelent 
a jogorvoslat.

Angyal Pál szerint perorvoslat alatt azt az eljárást 
kell érteni, amelynek során a bíróságnak valamelyik 
félre vagy más érdekeltre sérelmes határozatából szár-
mazó joghátrány a perre visszahatóan elhárul.7

Cséka szerint a jogorvoslat lehetőséget teremt a már 
bekövetkezett eljárási tévedések, a helytelen, törvény-
sértő határozatok orvoslására annak érdekében, hogy 
a hibás döntés jogkövetkezményei lehetőleg ne állja-
nak be, illetve minél előbb megszűnjenek.8

Király a jogorvoslat lényegét a hatóság határozatai-
ban vagy intézkedéseiben előforduló ténybeli vagy 
jogi tévedések, törvénysértések kijavításának indítvá-
nyozásában mint jogi eszközben fogalmazta meg.9

Nagy Lajos szerint a jogorvoslat a törvény által fel-
jogosított fél indítványa avégett, hogy egy szervezeti-
leg magasabb fokú bíróság – az ügy újabb megvizsgá-
lása alapján az eljárás egy további szakaszának lefoly-
tatásával – a megtámadott határozatban lévő ténybeli 
vagy jogi tévedést javítsa ki, és a tévedés összes követ-
kezményét szüntesse meg.10

Amint Király nyomán Kardos Sándor utal rá, a jog-
orvoslat a büntetőeljárás fakultatív szakaszát nyitja 
meg, mert a perorvoslati eljárásoknak feltétele a fel-
lebbezés joghatályos bejelentése.11

Herke, Fenyvesi és Tremmel kifejti, hogy a peror-
voslat az eljáró bíróság valódi vagy vélt, súlyos vagy 
kevésbé súlyos, ténybeli (error in facto), jogi (error 
in iure), vagy eljárási (error in procedendo) hibájának 
kiküszöbölésére, orvoslására irányul.12

E körben kell utalni rá, hogy a jogorvoslat szabad 
gyakorlásának egyik fő garanciája a vádlott javát szol-

4  Be. 615. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a)–c) pont. 
5  Alaptörvény, Szabadság és felelősség Rész XXVIII. cikk (7) bekezdés.
6  FArkAs Ákos – róTh Erika: A büntetőeljárás, CompLex Kiadó, Budapest, 

2007, 367. 
7   AnGyAl Pál: A mag yar büntetőeljárásjog tankönyve I. kötet, Athenaeum 

Irodalmi és Nyomdai Rt. Kiadása, Budapest, 1915, 162. o.
8   csékA Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1985, 31. 
9  király Tibor, Büntetőeljárási Jog 3. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, Buda-

pest, 2003, 468. 
10  nAGy Lajos: Fellebbezés a büntetőperben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest,1960, 90. 
11  kArdos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban, Mag yar Jog 2003/1, 21.
12  herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog 

elmélete, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012, 338. 

gáló súlyosítási tilalom, mert az érvényesül a rendes 
és rendkívüli jogorvoslati eljárásokban is, függetlenül 
attól, hogy ki gyakorolta a jogorvoslat jogát.13 A vád-
lott a súlyosítási tilalom nélkül pszichológiai kényszer-
helyzetbe kerülne, mely akadályozná a fellebbezési 
jog szabad gyakorlását.14

A jogirodalmi álláspontok a fő kérdésekben egysé-
gesek, árnyalatnyi különbségeket láthatunk ugyan a 
jogintézmény genus proximumának megfogalmazása 
során, de a jogorvoslat lényegét egységesen a téves, 
sérelmes, törvénysértő határozatok hibájának kijaví-
tása érdekében felhasználható eljárásjogi eszközként 
jelölik meg. A jogorvoslat a jogirodalom képviselőinek 
gondolatait is összegezve leírható olyan, a törvényben 
meghatározott jogosultak számára nyitva álló eljárás-
jogi eszközként, mely a büntetőügyben eljáró hatóság 
téves, törvénysértő, avagy annak vélt döntése, a jogo-
sultra sérelmes mulasztása következményeinek meg-
szüntetésére, elhárítására irányul. Herke, Fenyvesi és 
Tremmel fogalommeghatározásából külön kieme-
lendő a hiba vélt volta. A jogorvoslat jogának gyakor-
lása ugyanis korántsem jelenti azt, hogy valóban tör-
vénysértés történt, a fellebbezési eljárást ugyanis a 
jogorvoslat akkor is megnyitja, ha a vélelmezett sére-
lem később valótlannak, a támadott határozat törvé-
nyesnek bizonyul. A bírósági eljárásban főszabályként 
a jogorvoslatot egy felsőbb szintű bírósági fórum bí-
rálja el. 

A bírósági szakaszban a jogorvoslatok lehetnek ren-
des és rendkívüli jellegűek. A büntetőperben rendes 
perorvoslat a fellebbezés, rendkívüli pedig a perújí-
tás, a felülvizsgálati indítvány, a jogorvoslat a törvé-
nyesség érdekében, a jogegységi eljárás és az alkot-
mányjogi panasz.15 A rendes perorvoslat olyan perjogi 
eszköz, mely jogerőre nem emelkedett, rendkívüli 
pedig az, amellyel a jogerős határozat támadható meg. 
A perorvoslatokat hatályuk alapján is megkülönböz-
tethetjük. A devolutív hatályú perorvoslatról, mint 
például a fellebbezés, a magasabb fokú bíróság hatá-
roz. Nem devolutív perorvoslatnál a döntés nem hárul 
a felsőbb bírósághoz, ilyen például rendszerint az iga-
zolás. A perorvoslat szuszpenzív hatályáról pedig ak-
kor beszélhetünk, ha a jogorvoslat felfüggeszti a meg-
támadott határozat végrehajtását. Ilyen perorvoslat az 
ítélet elleni fellebbezés.16

Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata (ítélete és 
eljárást megszüntető végzése) ellen a Be. 579. § (1) be-
kezdése biztosítja a fellebbezés jogát a már idézettek 
szerint a Be. 581. §-ában meghatározott személyeknek, 
kivéve az 580. § (1) és (2) bekezdésében részletezett 
esetköröket.

Az ügyészség, a vádlott és védő fellebbezése fősza-

13  herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban, PTE ÁJK, Pécs, 
2010, 2. 

14   kresTchmAnn, Hans-Jochen: Das Verbot der reformatio in peius im 
Jugendsrafrecht, Saarbrücken, 1968, 54. 

15  Az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárást a 2011. évi CCI. törvény 
vezette be 2012. január 1-jei hatállyal. 

16  király [2003] i. m.: 468–469.
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bályként teljes körű a törvény által meghatározott 
irányban. Azaz a per főszemélyei a tényállást, a bűnös-
séget, a cselekmény minősítését, a büntetéskiszabást 
és számos járulékos ítéleti rendelkezést sérelmezhet-
nek. Fontos korlát azonban, hogyha a bíróság a vádlott 
bűnösséget beismerő nyilatkozatát végzéssel elfo-
gadta, nincs helye fellebbezésnek az ítélet elleni a bű-
nösség megállapítása, illetve a váddal egyező tényállás 
és minősítés miatt.17 Ilyen esetben a vádbeli tényállás 
„rögzül” és nem kerülhet sor a bírósági eljárásban 
ténybeli revízióra, de a bűnösség és a minősítés sem 
támadható. Ez a törvény által meghatározott korláto-
zott fellebbezés, kiterjesztésének nincs helye. 

3.  3.  
A szankciós fellebbezés A szankciós fellebbezés 
korlátozott felülbírálatakorlátozott felülbírálata

3.1. A szankciós fellebbezés

Miként már utaltam rá, a Be. 583. § (3) bekezdés a) 
pontja lehetővé teszi, hogy a fellebbező kizárólag a 
büntetéskiszabást támadja. Ilyen fellebbezésre jogo-
sult az ügyészség, a magánvádló, a pótmagánvádló, a 
vádlott és a védő. Más perorvoslatra jogosult a bünte-
téskiszabást nem támadhatja annak megjegyzésével, 
hogy egy intézkedésnél a vádlott házastársát és élet-
társát is megilleti a fellebbezés jog, ez pedig a kény-
szergyógykezelés, de megítélésem szerint ez nem mi-
nősül klasszikus szankciós-mértékes fellebbezésnek. 
Habár kétségtelen, hogy joghátrányt kifogásol, rend-
szerint a vádlott elmeállapotával kapcsolatos ténykér-
dést is érinthet. 

A szankciós fellebbezés sérelmezheti: a büntetés 
nemét, azaz kifogásolhatja, hogy a bíróság szabadság-
vesztést, elzárást, közérdekű munkát, pénzbüntetést, 
foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitil-
tást, a sportrendezvények látogatásától való eltiltást, 
kiutasítást, vagy mellékbüntetésként közügyektől el-
tiltást alkalmazott.18 Az intézkedések, így a megrovás, 
a próbára bocsátás, a jóvátételi munka, a pártfogó fel-
ügyelet, a vagyonelkobzás, az elektronikus adat vég-
leges hozzáférhetetlenné tétele, a kényszergyógyke-
zelés, a jogi személlyel szemben alkalmazható bünte-
tőjogi intézkedés19 is sérelmezhetők.

A büntetések és intézkedések nemén kívül a felleb-
bező támadhatja azok tartamát, mértékét. A tartam a 
büntetés időbeli hatókörét, hosszúságát jelenti, míg a 
mérték a vagyoni jellegű joghátrányokhoz kapcsolódik.

Szabadságvesztés-büntetésnél a fellebbezés irányul-
hat a vád részéről a tartam felemelésére, mérséklésére, 
a védelmi oldalról a tartam csökkentésére, enyhítő 

17  Be. 580. § (2) bekezdés a), b) pont. 
18  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban Btk.)  

33. § (1), (2) bekezdés. 
19  Btk. 63. § (1) bekezdés a)–i) pont. 

szakasz alkalmazására, vagy enyhébb büntetési nem 
vagy intézkedés alkalmazására. Perorvoslat támad-
hatja próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésnél 
a büntetés és a próbaidő tartamát, az ügyész mindkét 
irányban, a védelem a vádlott javára gyakorolhatja e 
körben a perorvoslat jogát. Feltételes elítélésnél gya-
kori az előzetes mentesítést célzó jogorvoslat, vagy 
annak mellőzése iránti vádhatósági fellebbezés.20 

Szabadságvesztésnél a fellebbezés irányulhat a vég-
rehajtási fokozat megváltoztatására is. 

Életfogytig tartó szabadságvesztésnél az ügyészi 
perorvoslat indítványozhatja a feltételes szabadságra 
bocsátás kizárását, vagy a feltételes szabadságra bo-
csátás legkorábbi időpontjának vádlott javára vagy 
terhére történő megváltoztatását. A vádlott és védő 
pedig joghatályosan kérhetik ezen időpontnak a ter-
helt javára való módosítását, vagy tényleges életfogy-
tig tartó szabadságvesztésnél („tész”) a feltételes sza-
badságra bocsáthatóság kizárásának mellőzését.21 

A Btk. 33. § (3) bekezdése alapján egymás mellett ki-
szabott büntetések közül a védelmi fellebbezés céloz-
hatja egyes büntetések mellőzését, az ügyész pedig to-
vábbi büntetés kiszabását indítványozhatja. E körben 
megjegyzendő, hogy nem szabható ki szabadságvesztés 

2 0  Debreceni Ítélőtábla Bf.IV. 822/2018/5., Bf.IV. 101/2019/6. Az előbbi 
ügyben a másodfokú bíróság a vesztegetést elkövető vádlottnál mellőzte az 
előzetes mentesítést, a másodikban a költségvetési csalást több éve elkövető 
vádlottnál ugyanakkor lehetőséget látott az előzetes bírósági mentesítésre. 
Anyagi jogi kérdés, de megjegyzem, hogy az érdemesség megítélésekor releváns 
a bűncselekmény indítéka, tárgyi súlya. A korrupciós, köztisztaságot sértő 
bűncselekményt elkövető rendszerint nem érdemes az előzetes mentesítésre. 

21  A „tész” kapcsán jegyzem meg, hogy a büntetés a Kúria 3/2015. BJ-
határozata értelmében a magyar jogrend része, sem alkotmányos, sem emberi 
jogi oldalról alkalmazásának nincs akadálya, függetlenül a Magyar ügyben 
hozott EJEB (Case of Magyar László v. Hungary 73593/10.) és a Kúria felül-
vizsgálati (Bfv.II.1812/2014). döntéstől. Élet elleni ügyeket tárgyaló bíróként 
első fokon (B. J. ügye) és másodfokon (Magyar László ügye) is részt vettem a 
magyar büntetőjogban a ma legszigorúbb büntetés kiszabásában, vallva, hogy 
e büntetés kivételes, de az egyéni megelőzés szempontjából olykor szükséges 
lehet. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 9.Fk.1122/2000/101. számú 
és a Legfelsőbb Bíróság Bf.III.850/2001/4. számú ítéleteivel elbírált ügyben 
B. J. I. r. vádlott a vele szemben emberölés bűntette miatt kiszabott 12 éves 
fegyházbüntetés végrehajtása során az enyhébb végrehajtási szabályok enge-
délyezése után az eltávozása alatt késsel, egy nyaki szúrással ölt meg a lopási 
cselekmény leplezése érdekében egy 80 éves asszonyt. A vádlott harmadszor 
ölt, az elsőfokú és másodfokú bíróság is megállapította, hogy a társadalomból 
ki kell zárni, esetében kizárólag csak az egyéni megelőzés szempontjai a 
meghatározók. Az elítélt 2007-ben a büntetés végrehajtása során öngyilkos-
ságot követett el. A jogalkalmazói álláspontot a Debreceni Ítélőtábla követi, 
Balla Lajos tanácsa már több esetben alkalmazta a kivételes szankciót (pl. 
Bf.I.848/2011. „fekete sereg” ügy). E büntetést a jogirodalom és a közvéle-
mény sokszor kritikával illeti, de sohase feledjük el, hogy egy gyermek sérel-
mére, vagy több okból súlyosabban minősülő emberölést visszaesőként elkö-
vető vádlottaknál fontos társadalomvédelmi ok az elkövetők végleges kizárása, 
kiemelve, hogy az ítélkezési gyakorlat csak rendkívül indokolt esetben, viszony-
lag ritkán alkalmazza e büntetést. Tóth Mihály is utalt rá, hogy az EJEB nem 
állapította meg az Egyezmény 3. cikkének megsértését, de emberi jogi szem-
pontból támogatható azon elvárás, mely valamilyen formában reális lehetősé-
get nyújt a feltételes szabadságra bocsáthatóság érdemi megvizsgálására. Lásd 
TóTh Mihály: Kiszámítható döntések a kiszámíthatatlan jövőről. Az életfog ytig tartó 
szabadságvesztésről a legújabb, minket érintő strasbourgi döntés ürüg yén. https://ujbtk.
hu/toth-mihaly-kiszamithato-dontesek-a-kiszamithatatlan-jovorol/ (letöltés: 
2019. április 2.). A Debreceni Ítélőtáblán 2005. január 1-jétől 2014. május 31-
ig összesen 7 vádlottal szemben szabtak ki jogerősen tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztést a 39 határozatlan tartamú büntetés közül. Lásd Balla Lajos: 
Az életfog ytig tartó szabadságvesztés kiszabása a Debreceni Ítélőtábla g yakorlatában 
2005. január 1-től 2014. május 31-ig, https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/
default/files/field_attachment/az_eletfogytig_tarto_szab.vesz_._honlapra.
pdf (letöltés: 2019. április 5.).
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mellett elzárás vagy közérdekű munka, kiutasítás mel-
lett közérdekű munka vagy pénzbüntetés, életfogytig 
tartó szabadságvesztés mellett pénzbüntetés.22

Vagyoni jellegű joghátránynál, így pénzbüntetésnél 
a büntetés napi tételszámainak, és az egynapi tételnek 
megfelelő összeg változtatása iránti igény merülhet 
fel a jogosultak számára meghatározott irányban tör-
ténő módosítás érdekében. 

Valamennyi anyagi jogi helyzet feltárására az eljá-
rásjogi tanulmány nem vállalkozik, de a fontosabb 
perorvoslati célok bemutatását indokoltnak tartottam.

3.2. A korlátozott felülbírálat

A korlátozott fellebbezés leghangsúlyosabb perjogi 
következménye: a korlátozott felülbírálat. 

A törvény által meghatározottan korlátozott a fel-
lebbezés és ezáltal a felülbírálat a Be. 580. § (2) bekez-
désében szabályozott, már idézett esetben, amikor a 
bíróság a vádlott bűnösségét beismerő nyilatkozatát 
végzéssel elfogadja, mert ezen esetben a bűnösség 
megállapítása, illetve a váddal egyező tényállás és mi-
nősítés jogorvoslata kizárt. Ilyenkor az ítélet csak a 
Be. 583. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján tá-
madható, ezért a törvény által meghatározottan a per-
orvoslat kizárólag szankciós jellegű, vagy az egysze-
rűsített felülvizsgálat tárgyát képező, illetve egyéb 
járulékos kérdésekben hozott döntés, vagy a felmentő 
vagy eljárást megszüntető végzés érdemi indokolása 
ellen irányulhat.23 

Egyes álláspontok szerint, ami ellen nincs helye fel-
lebbezésnek, az felül sem bírálható, ekkor a másod-
fokú bíróság a Be. 590. § (3) bekezdése szerint a táma-
dott ítéletnek csak a fellebbezéssel érintett rendelke-
zését, illetve részét bírálja felül, mert a fellebbezést 
kizárólag a Be. 583. § (3) bekezdése alapján jelenthet-
ték be. 

A Be. 580. § (2) bekezdés b) pontjából és az 591. § 
(2) bekezdés a) pontjának előírásából következően a 
másodfokú bíróság nem vizsgálja az elsőfokú bíróság 
ítéletének megalapozottságát és határozatát az első-
fokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja. 

A Be. 590. §-ában rögzített revíziós szabályok ugyan 
külön nem térnek ki a vizsgált eljárásjogi szituációra, 
a törvényi rendelkezések összevetése által azonban le-
vonható olyan következtetés is, hogy ilyen perjogi hely-
zetben – a bűnösség beismerésének elfogadásakor – a 
felülbírálat a Be. 590. § (5) bekezdés a) és d) pontja, va-
lamint az 590. § (7) bekezdése alapján kiterjed:

 – az elsőfokú bírósági eljárásra, s azon eljárási sza-
bályok megtartására, amelyek megsértése esetén 
a Be. 607. § (1) bekezdése, illetve a Be. 608. § (1) 
bekezdése alapján az ítéletet hatályon kívül kell 
helyezni (abszolút eljárási szabálysértés);

2 2  Btk. 33. § (6) bekezdés.
2 3  belovics Ervin – TóTh Mihály: Büntető Eljárásjog. Harmadik, aktualizált 

kiadás. Az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény tankönyve, HVG-ORAC, Budapest, 
2017, 437–439. 

 – a büntetés kiszabására és intézkedés vonatkozó 
rendelkezésekre;

 – az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát ké-
pező, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti 
indítványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben 
elbíráló rendelkezésre.24

A Be. 606. § (3) bekezdése azonban fenti álláspont 
ellen szól, mert lehetővé teszi a vádlott javára az ítélet 
megváltoztatását, ha a terhelt felmentésének vagy az 
eljárás megszüntetésének van helye. Értelemszerűen 
ekkor a másodfokú bíróságnak a bűnösséget is felül 
kell bírálnia. Az alakuló gyakorlat e törvényi rendel-
kezésből fakadóan várhatóan azon irányba mozdul, 
mely a vádlott javára a bűnösség beismerése esetén is 
lehetővé teszi az eltérő döntést, azaz a felmentést, vagy 
az eljárás megszüntetését, ha annak törvényi előfelté-
telei fennállnak. Ennek egyértelmű jogszabályi hátte-
rét teremti meg az előbb idézett törvényhely. 

Egyértelműbb a felülbírálat terjedelme, ha a felleb-
bezésre jogosult saját választása szerint terjeszti elő a 
Be. 583. § (3) bekezdés a) pontja alapján a szankciós 
(mértékes) fellebbezést.

A másodfokú bíróság a Be. 590. § (3) bekezdés alap-
ján az ítéletnek csak a fellebbezéssel sérelmezett ren-
delkezését, illetve részét bírálja felül. E törvényi ren-
delkezésből az tűnik ki, hogy a revízió csak a felleb-
bezéssel támadott rendelkezést, ítéletrészt vizsgálja, 
ami az elemzett esetben a büntetéskiszabás, joghát-
rány-alkalmazás.

A Be. 590. § (5) bekezdése azonban a korlátozott 
fellebbezésnél is előírja:

 – az elsőfokú bírósági eljárás szabályossának 
felülbírálatát, annak kontrollját, hogy nem tör-
tént-e olyan eljárási szabálysértés, mely a 607. § 
(1) bekezdése és a 608. § (1) bekezdése alapján 
hatályon kívül helyezést eredményez;

 – a bűnösség megállapítására vonatkozó rendelke-
zés revízióját, ha a terheltet fel kell menteni, vagy 
vele szemben az eljárást meg kell szüntetni,

 – a bűncselekmény minősítésére vonatkozó rendel-
kezés felülbírálatát.

Emellett a Be. 590. § (3) bekezdése és az 590. § (5) 
bekezdés d) pontja alapján kerül sor a fellebbezéssel 
támadott szankció revíziójára, az 590. § (7) bekezdé-
sének megfelelően továbbá a másodfokú bíróság hi-
vatalból dönt az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát 
képező kérdésekben, valamint a szülői felügyeleti 
jogra és a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezé-
sekről is.

A korlátozott fellebbezés folytán miként láthattuk 
a felülbírálat nem szorítkozik magára a joghátrány al-
kalmazására, hanem vizsgálja a perjogi szabályok meg-
tartását, a bűnösség és a minősítés törvényességét is.25 
Ennek elvi indoka, hogy semmisségi hibával folytatott 
eljárásban hozott, vagy törvénysértő ítélet ne emel-
kedhessen jogerőre. A felülbírálat ezért álláspontom 

2 4  Lásd: Debreceni Ítélőtábla Bf.IV.822/2018/5. számú ítélet.
2 5  Debreceni Ítélőtábla Bf.IV.712/2018/3. 
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szerint csak részben korlátozott és elsősorban a tény-
állás felülbírálatának hiánya miatt. A Be. 591. § (2) be-
kezdés a) pontja alapján ugyanis, ha a fellebbezést ki-
zárólag az 583. § (3) bekezdése alapján jelentették be, 
a másodfokú bíróság nem vizsgálja az elsőfokú bíró-
ság ítéletének megalapozottságát és a határozatát az 
elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapít-
ja.26 Az általános szabályokhoz képest a tényálláshoz 
kötöttség a perjogi helyzetben teljes, kivétel nincs, a 
tényállás revíziójára és módosítására a törvény nem 
ad lehetőséget. A Be. rendelkezésein alakuló bírói gya-
korlatban felmerültek olyan jogalkalmazói érvek, 
hogyha a bíróság a felelősségre is kiható megalapozat-
lansági hibát észlel, úgy azt orvosolja a tényálláshoz 
kötöttség elve ellenére is. Véleményem szerint erre 
nincs lehetőség. Contra legem (a törvény ellenére) 
nem lehet ítélkezni, hasonló a helyzet a felülvizsgálati 
eljáráshoz,27 a tényálláshoz kötöttség nem törhető át, 
még akkor sem, ha felismerhetően létezik ténybeli 
hiba. Ha a ténybeli hiba kihat a büntetőjogi felelős-
ségre, azaz a tények nem feleltethetők meg a törvényi 
tényállásnak, akkor a törvény lehetővé teszi a vádlott 
javára a döntést, azaz a felmentést. 

4.  4.  
Az ítélet igazsága, bírói Az ítélet igazsága, bírói 
igazságszemlélet  igazságszemlélet  
és a korlátozott felülbírálatés a korlátozott felülbírálat

A Be. eltérően a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. 
évi XXXIII. törvénycikktől (Bp.) már nem követi az 
anyagi igazság eszményét. A bíróság azonban napja-
inkban is az igazságmonopólium letéteményese és al-
kotmányos feladata az igazságszolgáltatás.28 A Be. 163. § 
(2) bekezdésének előírása szerint a büntetőeljárásban 
a bíróság a döntését valósághű tényállásra alapítja. Ez 
„erősebb szabály” mint a régi Be. 75. § (1) bekezdésé-
ben írt norma, mely a valóságra törekvést írta elő, most 
viszont már konkrét jogalkalmazói elvárás a tényállás 
valósághűsége. A valóság, valósághűség és az igazság 
nem szinonim fogalmak. Álláspontom szerint a bírói 
ítéletnek konkrét törvényi kötelem nélkül is töreked-
nie kell az igazság elérésére, legalábbis a tényigazság 
feltárására, mely egyben záloga az ítélet igazságossá-
gának is. 

A történelem és a jogfejlődés során a jeles gondolko-
dók, filozófusok koronként és iskolánként eltérően ha-
tározták meg az igazság fogalmát. Amint Hans Kelsen 
is kiemelte, megállapíthatjuk, hogy Platóntól Kantig 
egy filozófiai kérdésen sem vitatkoztak ilyen hevesen, 
azonban e törekvések ellenére végleges választ nem 

2 6   beleGi József: A másodfokú bírósági eljárás általános szabályai – 
LXXXII. Fejezet. In beleGi József (szerk.): Büntető Eljárásjog. Kommentár a g ya-
korlat számára. Harmadik Kiadás II., HVG-ORAC, Budapest, 1188–1189. 

27  Be. 650. § (2) bekezdés. 
2 8  erdei i. m.: 281. 

kaphatunk arra, hogy mi az igazság, csak megkísérel-
hetjük a válaszok javítását.29 Már Jusztiniánusz kódexe 
kimondta: „Aliud nihil in iudiciis quam iustitiam locum 
habere debet” azaz a bírósági eljárás célja nem lehet 
más, mint az igazság felderítése.30

Az igazságot vizsgálhatjuk tisztán természettudo-
mányi, filozófiai, valamint erkölcsi, vallási, jogi és lo-
gikai aspektusból is. A téma kapcsán a fogalom jogi 
megközelítése hangsúlyos, osztva Erdei azon megjegy-
zését, hogy a különböző filozófiai irányzatok rendkí-
vül változatos és sokirányú elméleteit nem lehet kö-
töttség nélkül a büntetőperre rávetíteni, de nyilván-
valóan nem hagyhatók figyelmen kívül a filozófiai 
alapvetések, tekintettel arra is, hogy az igazság vizs-
gálatának tudománya maga a filozófia.31 

Jogfilozófiai oldalról megközelítve, az egyik igazság-
elmélet, a korrespondencia elmélet szerint az igazság 
egy felfedezésre váró „aranyrög”, s arra mint alapvetően 
objektív jelenségre tekint (material truth).32 A másik fő 
irány a konszenzus elméletben jelenik meg, melyben 
az igazságot az jelenti, amikor az emberek egy tisztes-
séges eljárásban megállapodnak. Ezt az elméletet leg-
inkább az angolszász jogi kultúra tükrözi vissza.

A hazai jogirodalomban három alapvető igazságfo-
galmi irányzatot különböztethetünk meg. Egyes állás-
pontok szerint – melyek elsősorban a Bp. hatálya alatt 
alakultak ki – az anyagi igazságeszmény, elérése cél a 
büntetőperben (Finkey Ferencz, Angyal Pál, Vámbéry 
Rusztem). Más nézetek azt vallják, hogy nincs reális le-
hetőség az objektív igazság elérésére, legfeljebb alaki, 
processzuális értelemben deríthető ki az igazság 
(Kadlót Erzsébet, Bárd Károly, Finszter Géza). A harma-
dik irányzatként jelölhető meg a Tremmel Flórián által 
fémjelzett, a valóságos tényállás megállapítására irá-
nyuló törekvést célul tűző, Elek Balázs által találóan 
„középutasnak” nevezett igazságszemlélet.33

Az ítélet igazsága, elsősorban a tényállás igazsága. 
A bíróságnak a tárgyaláson folytatott bizonyítási eljá-
rás során az ügyész által vád tárgyává tett tényeket kell 
vizsgálnia és megalkotnia azt a tényállást, mely a tör-
vényi elvárás értelmében valósághű. Nagy Lajos gon-
dolatai szerint a ténymegállapítási tevékenység egy 
megismerési folyamat, az „objektív valóság egyszer 
megtörtént, tehát térben és időben elhatárolható, ér-
zékeink által felfogható, büntetőjogilag releváns té-
nyeknek – összességében a történeti tényállásnak – a 

29  kelsen, Hans: Mi az igazságosság? In vArGA Csaba (szerk.): Jog és filozó-
fia. Antológia a XX. századi jogi gondolkodás köréből, Szent István Társulat, az 
Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 303. 

30  Codex Iustinianus 7, 62,6,1. Lásd nóTári Tamás, A jognak asztalánál…1111 
jogi regula és szentencia latinul és mag yarul, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 2008, 16.

31  erdei i. m: 282–291. 
32  WeiGend, Thomas: Should We search for the Truth, and Who Should 

Do it? North Carolina Journal Of International Law and Commercial Regulation, 
2011/2., Volume 36, 389–390.

33  elek [2012] i. m.: 19–45. Lásd még: háGer Tamás: Az igazság keresése 
a büntetőperben. In elek Balázs – Fázsi László (szerk): Az ítélőmesterség dilem-
mái. Tanulmányok dr. Remes Zoltán bíró emlékére, Printart-Press Kiadó, Budapest, 
141–158. 
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felderítése és megismerése, valamint a megismerés 
eredményeinek a bizonyítása és mindezek rögzítése”.34

A bíróság döntését megalapozott tényállásra ala-
pítja. A megalapozottságot a törvény pozitív formában 
nem határozza meg. Arra elsősorban a megalapozat-
lansági okok nemlétéből lehet következtetni. A meg-
alapozottság azonban pozitív módon is leírható a bi-
zonyításra vonatkozó alapvető normák, a vádelvi sza-
bályok és a valóság feltárásával kapcsolatos bírói kö-
telezettség alapján.35

Álláspontom szerint a megalapozottság meghatá-
rozó fogalmi elemei: a valóságnak megfelelő tényállás 
megállapítása, a bizonyítás és a tényállás-megállapítási 
folyamat törvényessége, a vád ténybeli keretei között 
a büntetőjogilag releváns tények teljes körű feltárása 
és rögzítése, és mindebből eredően a megalapozatlan-
sági ok hiánya.36 A megalapozottságtól eltérően a tör-
vény a megalapozatlansági okokat részletesen szabá-
lyozza. A megalapozatlanság lehet teljes és részleges. 
Teljes az ítélet megalapozatlansága a Be. 592. § (1) be-
kezdés a) pontja szerint, ha az elsőfokú bíróság nem 
állapított meg tényállást, vagy a b) pont értelmében, 
ha a tényállás teljes egészében felderítetlen. A tényál-
lás teljes hiánya ritka, arra rendszerint felmentő íté-
letnél kerülhet sor, vagy többcselekményes ügyben, 
ha egy vádpontról a bíróság „hallgat”. A teljes 
felderítetlenség is viszonylag ritka, mert a bíróság a 
releváns tények legalább egy részére az ügyekben le-
folytatja a bizonyítást. A teljes megalapozatlanság kö-
vetkezménye a Be. 610. §-a értelmében kasszáció, az 
elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és az elsőfokú 
bíróság új eljárásra utasítása. 

A hatálytalanítás következménye az, hogy az első-
fokú ítéletet ex tunc nem létezőnek kell tekinteni. 
Nagy Lajos gondolatai alapján ma is érvényesen leszö-
gezhető, hogy fellebbezési rendszerünk nem az ún. 
„tiszta” kasszáció elvét követi, hanem a hatálytalanítás 
egyben alkalom, lehetőség az alsóbb fokú bíróságok 
irányítására, tájékoztatására.37

A részbeni megalapozatlanságot a Be. 592. § (2) be-
kezdés a)–d) pontja szabályozza, megtartva a XX. szá-
zadi jogfejlődés során kialakult négyes okcsoportot: 
a tényállás hiányos megállapítása, részbeni felderítet-
len ség, iratellenesség, a megállapított tényekből to-
vábbi tényre helytelen következtetés. 

A felderítetlenség részben bizonyítási hiányosság-
ból ered, ami azt jelenti, hogy a bíróság nem vizsgál 
meg olyan létező, rendelkezésre álló bizonyítékot, 
mely meghatározó a büntetőjogi főkérdésekre. Emel-
lett részbeni felderítetlenséghez vezetnek egyes bizo-
nyítási eszközökkel kapcsolatos eljárási szabálysérté-
sek is, miáltal a bizonyíték felhasználása perjogi aka-

3 4  nAGy Lajos: Ítélet a büntetőperben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1974, 267. 

35  Lásd Be. 6. § (1)–(3) bekezdés, 163. § (3), (4) bekezdés.
36  háGer Tamás: A tényállás megalapozottsága a büntetőperben PhD értekezés, 

Debrecen, 2018, 105, https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/ 
252566/Hager_Tamas_disszertacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y (letöltés: 
2019. április 4.). 

37  Lásd nAGy (11. j.) 258–259. 

dályba ütközik. Hiányos a tényállás, ha a bíróság vizs-
gált és értékelt bizonyíték ellenére releváns tényt nem 
foglal ítéletébe. Iratellenességről van szó, ha a bíróság 
a vizsgált bűnügyi iratok (a bizonyítékokat tartalmazó 
jegyzőkönyvek, más okiratok) tartalmától eltérően ál-
lapítja meg a tényeket, vagy nem létező adatokra ala-
pítja ítéletét. A helytelen ténybeli következtetés rend-
szerint gondolati folyamati, logikai hiba, amikor vagy 
a kiinduló tétel téves, vagy az abból vont következte-
tés által kerül sor a szillogizmus szabályainak megsér-
tésével egyes tények megállapítására.

A részbeni megalapozatlanságot a Be. fellebbezési 
rendszerében a másodfokú bíróságnak ki kell küszö-
bölnie, ez nemcsak perjogi lehetősége, hanem egyben 
kötelezettsége is. Álláspontom szerint a teljes megala-
pozatlanság körét a törvény kissé szűkre szabta, mert 
központi tényre vonatkozó helytelen ténybeli követ-
keztetés is eredményezhet elméleti oldalról teljes meg-
alapozatlanságot. Példaként hozható fel, ha a bíróság 
a tanúk által a helyszín közelében észlelt vádlott bű-
nösségét úgy állapítja meg az emberölésben ténybeli 
következtetéssel, hogy más közvetlen vagy közvetett 
bizonyíték nem szól a vádlott ellen. 

Az ítélet perjogilag lehet megalapozott valóságtól el-
térő tények megállapítása mellett is, ilyen esetben azon-
ban a bírói döntés nem tekinthető igaznak és igazsá-
gosnak. Remélhetően mindez csak rendkívül ritka eset-
ben fordulhat elő. Miként Király Tibor kiemelte: a bün-
tetőítélet akkor igaz, ha a valóságot fejezi ki.38 

Az ítélet igazságának elérésében meghatározó a bí-
rói meggyőződés. Amint Elek rámutat, a meggyőződés 
belső folyamatának alakulását jogi normával nem le-
het szabályozni, a jogszabály legfeljebb arra lehet al-
kalmas, hogy tiltó rendelkezésekkel (a bíró kizárására 
vonatkozó szabályok) és pozitívan előírt követelmé-
nyekkel (megalapozottság, indokolási kötelezettség) 
lehetővé tegye a bírói döntés ellenőrzését a fellebbe-
zési fórumok, az ügyben érintett felek és nem utolsó-
sorban a közvélemény számára.39 E gondolatok nyo-
mán is megállapíthatjuk, hogy milyen nagy jelentő-
ségű az ítéletalkotási folyamatban a bíró személyisége, 
szubjektuma, a bíró maga: mint a „törvény szava”.40

Ha a terhelt nem egyezik meg az ügyésszel, a bűnös-
ségét nem ismeri el, akkor a bíróság bizonyítási eljá-
rást folytat le és részletesen megvizsgálja a vád és a 
védelem által felkínált bizonyítékokat. Ilyen esetben 
klasszikus ténymegállapító tevékenységről van szó, 
mely során a bíróság köteles a megismerési folyamat-
ban a releváns tényeket feltárni és azokat ítéletében 
rögzíteni. A bírói meggyőződés leginkább ilyen for-
májú perben jut kifejezésre és leginkább az igazság is 
ilyen eljárásban érhető el. 

Más a perjogi helyzet azonban, amint már kitértem 

38  király Tibor: Büntetőítélet a jog határán, Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó, Budapest, 1972, 241–249.

39  elek Balázs: A bírói meggyőződés és a megalapozott tényállás össze-
függései, Jura, 2014/1, 41–42. 

4 0  Iudex est lex loquens. Lásd nóTári Tamás: Jogi regulák és szentenciák 
latinul és magyarul, Lectum Kiadó, Szeged, 73. 
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rá, amikor a vádlott az előkészítő ülésen, vagy akár ké-
sőbb az elsőfokú eljárás folyamán a bűnösségét elismeri 
és a bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot elfo-
gadja. Ilyen esetben ugyanis a bíróság bizonyítást nem 
folytat, érdemben nem vizsgálja a tényállást és a bűnös-
ség kérdését. A bírói igazságszemlélet ilyen eljárásban 
kevésbé jut szerephez, e körben leginkább az ítéleti 
büntetés igazságosságának kérdése merülhet fel. A tör-
vény azonban szigorú feltételekhez köti a bűnösség be-
ismerésének elfogadását, mert arra csak akkor kerülhet 
sor, ha a vádlott e nyilatkozatának a természetét és jó-
váhagyásának a következményeit megértette, a beszá-
mítási képessége és beismerésének önkéntessége iránt 
észszerű kétely nem mutatkozik, továbbá a bűnösséget 
beismerő nyilatkozata egyértelmű és azt az eljárás ügy-
iratai alátámasztják.41 E hármas feltételnek együtt meg 
kell valósulnia. A beszámítási képessége teljében lévő 
vádlott feltehetően akkor tesz ilyen nyilatkozatot, ha a 
bűncselekményt a vád szerint elkövette, ezen esetben 
sem a valósághűség, sem az ítéleti igazság nem sérül, 
legfeljebb a bírói igazságszemlélet nem jelenik meg 
olyan markánsan az ítéletben, mint bizonyítási eljárást 
követően hozott döntésnél. 

A már részletezettek szerint a „törvény szerint meg-
határozott” és a „választott korlátozott” fellebbezés 
elsődleges perjogi következménye a korlátozott 
felülbírálat, mely nem terjed ki a tényállásra. A másod-
fokú eljárásban a kizárási szabályokból is eredően más 
összetételű bírói tanács dönt. A bűnösség beismerését 
követően hozott elsőfokú ítélet ellen a fellebbezés 
nem irányulhat a tényállás, a bűnösség és a minősítés 
ellen, csak a büntetéskiszabást sérelmezheti. Ekkor a 
másodfokú bíróság mellőzi a ténybeli revíziót és a bű-
nösséget is kivételesen akkor vizsgálhatja, ha a vádlott 
felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének van 
helye.42 Ebben az eljárási helyzetben a másodfokú bíró 
igazságszemlélete, igazságérzete jóval „gyengébben” 
tükröződhet, mint a teljes körű felülbírálatnál. 

Ennél jobban megjelenik a bírói szubjektum, a bírói 
meggyőződés és a bíró igazság iránti igénye a válasz-
tott korlátozott fellebbezést követő eljárásban, ahol 
– fellebbezési korlát hiányában – konkrét törvényi 
előírás folytán már vizsgálja a másodfokú bíróság, 
hogy helye lehet-e a vádlott felmentésének, és a reví-
zió érinti a bűncselekmény minősítését is.43 Az ítél-
kező igazságszemlélete ilyenkor nem a tényigazságra 
fókuszál, hanem a büntetőjogi főkérdésre, következés-
képpen inkább igazságosságszemléletről beszélhe-
tünk. Az igazság úgy gondolom, hogy elsősorban a 
ténykérdésekhez kapcsolódik, ezért is használatos a 
„tényigazság” fogalom. 

A klasszikus büntetőeljárási jogintézmények, így 
különösen a fellebbezési eljárás szabályainak változá-
sai, a korlátozott fellebbezés és a korlátozott felülbírálat 
megjelenése vitathatatlanul kihat a bírói igazságszem-

41  Be. 504. § (2) bekezdés a)–c) pont. 
42  Lásd Be. 606. § (3) bekezdés.
43  A Be. 590. § (5) bekezdés b) és c) pontja Be. 590. § (3) bekezdésben fog-

laltak ellenére kiterjeszti a felülbírálatot.

léletre oly módon, hogy a ténybeli revízió kizárásakor 
a másodfokú bírói tényigazság nem tud kifejezésre 
jutni úgy az ítéletben, mint amikor a fellebbezési bí-
róság akár bizonyítás lefolytatása után, akár anélkül a 
tényállást is felülbírálat alá vonja. 

5. Zárszavak5. Zárszavak

Felhasználva a közvetlen megfigyelés tudományos 
módszertanát, elméleti, dogmatikai és gyakorlati ol-
dalról is igazolt a hipotézis annyiban, hogy a szankciós 
fellebbezés valójában egy részlegesen korlátozott 
felülbírálatot eredményez. A teljes korlátozott felül bí-
rálat ugyanis az lenne, ha a másodfokú bíróság kizá-
rólag a szankciót vizsgálná. Ez azonban nem így van, 
mert a részletezettek szerint a korlátozott fellebbezés-
nél [Be. 583. § (3) bekezdés a) pont] a felülbírálat ki-
terjed az eljárási szabályok megtartására, a bűnösségre 
és a cselekmény minősítésére is. A kodifikáció során 
a Be. első munkaanyagának 610. § (1) bekezdése sze-
rint a fő szabály a korlátozott felülbírálat lett volna és 
a revízió kizárólag az ítéletnek a fellebbezésben meg-
támadott rendelkezését a fellebbezésben megjelölt 
okból és a fellebbezés irányának megfelelően bírálta 
volna el. Hasonló jogi megoldás jelent meg a Be. elő-
terjesztés formájában készített tervezetében [577. §  
(1) bekezdés]. A jogalkotó végül elvetette e megoldást 
és főszabályként megtartotta a teljes revíziót [Be. 591. § 
(1) bekezdés], mely alól fontos kivétel a szankciós fel-
lebbezés elbírálása. Megítélésem szerint azonban a 
törvény koncepcionális változásaihoz, új szelleméhez 
jobban igazodott volna a valóban korlátozott revízió. 
Az egyezségben is kifejezésre juttatott, a bűnösség 
beismerésében megnyilvánuló „vádalku”44 is tükrözi, 
hogy a bűnösség beismerésekor a védelem vállalja a 
tényállás és a bűnösség támadhatatlanságának követ-
kezményeit. Mindezt azonban saját akaratára teszi, 
ezért a favor defensionis (a vádlottnak nyújtott ked-
vezmény elve) nem igényli feltétlen a felülbírálat Be. 
590. § (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiterjesztését. 
A 2018. július 1-jétől hatályos Be. alkalmazása során is 
irányadónak tartom, hogy a bírói ítéletnek a valóságot 
kell tükröznie, mely remélhetően az igazságot is kife-
jezi és így megfelel az igazságosság követelményeinek 
is. Ez elsősorban a bizonyítási eljárás lefolytatását kö-
vetően meghozott bírói ítéletnél és a rendes fellebbe-
zési eljárásban a teljes körű felülbírálatnál érvényesül-
het. Az eljárást gyorsító és hatékonyabbá tevő új jog-
intézmények, mint az egyezség, a bűnösség beisme-
résének elfogadása és a tényállásra ki nem terjedő 
felülbírálat esetén azonban új bírói szemlélet szüksé-
ges, mert az elsőfokú bíró a vázolt eljárásjogi szituáció-

4 4  Amint Pápai-Tarr Ágnes is utal rá, az európai, többek között a francia 
és magyar „vádalku” eltér az amerikai „plea bargaining”-től. Lásd PáPAi-TArr 
Ágnes: A büntetőeljárás g yorsításáról, Gondolat Kiadó, Budapest, 2012, 97. Meg-
állapítható azonban, hogy a Be. az egyezségre és a bűnösség beismerésére 
vonatkozó normáiban már közelít az angolszász jogi kultúrában elfogadott 
megegyezéshez (a szerző). 
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ban a vádbeli, illetve jogorvoslati eljárásban a másod-
fokú bíró az elsőfokú bíróság által megállapított tény-
álláshoz kötve van, így előfordulhat olyan eset, amikor 
a bíró az „igazságérzetével” szemben hoz döntést. Úgy 
gondolom azonban, hogy a törvényben megvannak a 
garanciák a jogállamnak megfelelő, az igazságot tük-
röző és igazságos bírói ítélet meghozatalának „vád-
alku”, illetve korlátozott felülbírálat esetén is. A prob-

lémát elsősorban azt jelentheti, ha jól felismerhető 
ténybeli hibával találkozik a másodfokú bíróság, a 
tényálláshoz kötöttség azonban a ténybeli reformációt 
kizárja. A büntetőjogi felelősséget nem érintő tényhi-
bák nem bírnak relevanciával, az érdemi hiányossá-
gokat azonban a favor defensionis elvéből követke-
zően a vádlott javára kell értékelni, még ha az ítélet el 
is távolodik az igazságtól.
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ProblémafelvetésProblémafelvetés

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények minősí-
tését alapvetően a bűncselekménnyel érintett kábító-
szer mennyisége határozza meg. A jelentős és csekély 
mennyiségek meghatározása a jogalkotás hiányosságai 
miatt a régi Btk. hatályban léte alatt több évtizedes 
probléma volt, a Legfelsőbb Bíróság is visszatérően fog-
lalkozott ezzel.1 A jogalkalmazás bizonytalanságát a 
jogalkotó oldotta meg azzal, hogy 1999. március 1-jei 
hatállyal a Btké. 23. §-ában a leggyakoribb kábító 
szerfajtákra konkrét mennyiségi határokat állapított  
meg. Ezt a szabályozási technikát vette át a Btk. is a 
461. §-ában írt értelmező rendelkezésekkel. A Btk. mi-
niszteri indokolása szerint a jogalkotó csupán a leg-
gyakrabban előforduló kábítószerek esetében rögzített 
pontos mennyiségi határokat,2 az egyéb kábítószerek 
esetében ezt a kérdést szakértői hatáskörbe utalta. Ez 
a megoldás a dizájnerdrogok széles körű elterjedéséig 
elfogadható volt, hiszen a listán nem szereplő szerek 
rendkívül ritkán jelentek meg elkövetési tárgyként.3 A 

*  Bíró, Fővárosi Törvényszék
1  csík Attila: A Legfelsőbb Bíróság jogalkalmazói gyakorlatának alakulása 

különös tekintettel a jelentős mennyiség határainak változására és a jogsza-
bály-módosításokra In kAhler Frigyes (szerk.): Büntetőjogi Tanulmányok VI. 
(MTA Veszprémi Területi Bizottság, Veszprém, 2005) 133–140.

2  T/6958. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről – Miniszteri 
indokolás (továbbiakban: Btk. miniszteri indokolás) parlament.hu/irom39/ 
06958/06958.pdf 519.

3  riTTer Ildikó: Mennyi az annyi? Gondolatok az új pszichoaktív anyagok-
kal kapcsolatos mennyiségi kérdésekről Üg yészek Lapja 2017/1. 71. Ezt jól mu-
tatja, hogy egy, a szakértőknek a kábítószer-bűnözés elleni küzdelemben be-
töltött szerepéről szóló 2008-as konferencia-előadás meg sem említi, hogy az 
orvos szakértőknek bármilyen szerepe lenne a mennyiségi meghatározásban, 
lásd AnGyAl Miklós: Szakértők a kábítószer elleni küzdelemben In GAál Gyula 

kábítószerpiac azonban 
2010-től kezdődően átala-
kult, a klasszikus kábítósze-
rek helyét egyre inkább a 
dizáj nerdrogok vették át.4 
Ennek következtében a ki-
vételesnek szánt megoldás 
a napi gyakorlat részévé 
vált, ami felszínre hozta a 
Btk. 461. § (4) bekezdésének 
értelmezési problémáit.

A Btk. 461. § (4) bekezdése 
szerint az (1) és (2) bekezdé-
sében nem nevesített kábító-
szerek esetén a kábítószer 
csekély mennyiségű, ha an-
nak tiszta hatóanyag-tar-
talma a hozzá nem szokott 
fogyasztó átlagos hatásos 
adagjának hétszeres mérté-
két nem haladja meg. A nor-
maszöveg felveti a „hozzá 
nem szokott fogyasztó” és az 
„átlagos hatásos adag” fogal-
mak értelmezésének kérdé-

sét – erre a bírói gyakorlat nem tudott megnyugtató vá-
laszt adni. 2017-ben több bíró úgy értékelte, hogy a sza-
bályozás nem felel meg az Alaptörvény rendelkezései-
nek, és ennek megállapítása érdekében az Alkotmány-
bíróság eljárását kezdeményezte.5 Tanulmányomban azt 
vizsgálom, hogy a bírói gyakorlat hogyan tett kísérletet 
a jogértelmezési probléma megoldására. A szabályozás 
történeti fejlődésének bemutatását követően tárgyalom 
a hatályos szabályozással kapcsolatosan felmerült gya-
korlati problémákat az alkotmánybírósági indítványo-
kon keresztül, majd az ezekre adott alkotmánybírósági 
válasz elemzésére kerül sor. Az Alkotmánybíróság által 
kidolgozott jogértelmezés és a bírói gyakorlat viszonyát 
az egyedi ügyekben született határozatok elemzésével 
vizsgálom, és a határozatok tartalma alapján kísérletet 
teszek annak az adatkörnek a meghatározására, amelyet 
a szakértők a vizsgálat során felhasználhatnak.

A szabályozás történeteA szabályozás története

A jelentős mennyiség fogalmát az 1961. évi Btk.  
198. §-ának 1972. január 1-jei módosítása vezette be: „A 

– hAuTzinGer Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények IX. (Ma-
gyar Hadtudományi Társaság, Pécs, 2008) 183–186.

4  horváTh Gergely (szerk.): A kábítószer-helyzet Mag yarországon 2004–2014 
(Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2014) 21., romPos Éva: Designer drog 
– új pszichoaktív anyag – kábítószer. A terület jogi szabályozásának változása, 
hiányosságai és azok hatása a vegyészszakértői tevékenységre In Keserű Barna 
Arnold (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2017 (SZE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola, Győr, 2017) 287–291.

5  A Pécsi Törvényszék 15.B.233/2016/35-II., a Fővárosi Törvényszék 
501.B.1688/2016/39. és a Tatabányai Törvényszék 8.B.379/2016/39. számú 
határozatai, public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/C9FAE8FC3FBA188FC12580F2
0058DBB1

Dr. IGnácz GyörGy*

„Hozzá nem szokott 
fogyasztó átlagos hatásos 

adagja” – a bírói gyakorlat 
válaszai egy  

természettudományos 
problémára

BJSZ_2020_2.indd   39BJSZ_2020_2.indd   39 2021. 03. 08.   9:03:002021. 03. 08.   9:03:00



 40 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a bűncselekményt […] jelentős mennyiségű, illető-
leg értékű kábítószerrel követték el.” A törvény nem 
definiálta a jelentős mennyiség, illetve érték fogalmát, 
azt a joggyakorlatra bízta. A miniszteri indokolásból 
kitűnően ez a minősített eset az üzletszerűséggel ro-
kon: beiktatását az indokolta, hogy a kábítószerrel való 
visszaélést gyakran nagy mennyiségű vagy értékű ká-
bítószerrel követik el, de az üzletszerűség nem mindig 
állapítható meg. A gyakorlat számára a miniszteri indo-
kolás annyi iránymutatást adott, hogy a jelentős meny-
nyiség megállapításánál a forgalomban rendelkezésre 
álló készletek nagyságát és az egy személy részére szük-
séges adagot egyaránt figyelembe kell venni, így „leg-
többször” szakértői vélemény beszerzése indokolt. 6

Az 1978. évi Btk. 282. §-ának eredeti szövege átvette 
a korábbi törvény által használt fogalmakat, illetve az 
(5) bekezdésben bevezette privilegizált esetként a 
csekély mennyiséget: „Aki kóros élvezetre alkalmas 
kábítószert, nem forgalomba hozatal céljából csekély 
mennyiségben készít, megszerez vagy tart […]”. A mi-
niszteri indokolás részletes magyarázatot nem nyúj-
tott, csupán rögzítette azt a jelenséget, hogy a kábító-
szer-kereskedelemre specializálódott bűnbandák „oly-
kor hatalmas mennyiségű kábítószerrel bonyolítanak 
le milliós értékű üzleteket”7. A jogalkotó által elmu-
lasztott iránymutatást a Legfelsőbb Bíróság pótolta a 
BK 75. számú állásfoglalással, amely szerint az átlagos 
kábítószerélvező mintegy egyévi fogyasztásának meg-
felelő mennyiségű, káros élvezetre alkalmas kábító-
szert kell jelentős mennyiségűnek tekinteni. Az állás-
foglalás indokai között az szerepel, hogy

„a kábítószer jelentős mennyiség szerinti minősí-
tése sem súlyhatárhoz, sem pedig meghatározott 
forintértékhez nem köthető, mivel a kábítószerek 
sokfélék, hatásuk nagymértékben eltér egymástól, 
hatásmechanizmusuk az egyén biológiai adottsága-
itól is függően alakul. Minthogy továbbá a kábítósze-
rek forgalma tilos, többnyire csak a zugárfolyamon 
kialakult értékük válhat ismertté. A minősítésnél a 
kóros élvezetre alkalmas szereknek e sajátos jellegé-
ből, felhasználási módjából, a kábítószerek különbö-
zőségéből és nem utolsósorban az ember életére, 
egészségére, testi épségére gyakorolt romboló hatá-
sából, végül abból kell kiindulni, hogy az ilyen sze-
rek rendszeres fogyasztása a társadalomra is fokozott 
veszélyt jelentő kriminogén tényező. Abban a kér-
désben, hogy valamely kábítószerből a rendszeres 
kábító szerélvező évente kb. milyen mennyiséget fo-
gyaszt, a bíróságnak általában orvos szakértői véle-
mény beszerzése útján kell állást foglalnia.”8

A csekély mennyiségre nem adott a Legfelsőbb Bíró-
ság definíciót, és az is viszonylag gyorsan világossá 

6  1971. évi 28. törvényerejű rendelet indokolása a Büntető Törvénykönyv 
módosításáról és kiegészítéséről, 44. §-hoz fűzött indokolás 2. pont, uj.jogtar.
hu/#doc/db/4/id/97100028.TRI/lr/44/

7  1978. évi IV. törvény indokolása a Büntető Törvénykönyvről, 282. §-hoz 
fűzött indokolás 3. pont, uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/97800004.TVI/lr/282/

8  uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/00000075.BK/ts/10000101/

vált, hogy a BK 75. számú állásfoglalás sem az orvos 
szakértők, sem a bírók számára nem nyújt segítséget 
az ügyek eldöntésében.9 Ennek elsődleges oka az volt, 
hogy az „átlagos kábítószerélvező” fogalmát nehezen 
lehetett kellő pontossággal meghatározni, és az sem 
volt könnyen tisztázható, hogy az elkövető mennyi ká-
bítószert fogyasztott.10 A probléma megoldását a Leg-
felsőbb Bíróság egy újabb elvi iránymutatás kidolgo-
zásában látta, amely az 1986. december 27-én hatályba 
lépett VI. Büntető Elvi Döntésben jelent meg.

A VI. BED kimondta, hogy csekély mennyiségű az a 
kábítószer-mennyiség, amely egy személyre vonatkoz-
tatva a) gyógyszerként is alkalmazott kábítószerek ese-
tében az egy alkalommal kiadható gyógyszermennyi-
séget nem haladja meg, b) a gyógyászatban nem hasz-
nálatos kábítószereknél a mérgezést okozó mennyiséget 
nem éri el. Jelentős mennyiségű a sok ember – legalább 
tíz személy – életének vagy egészségének veszélyezte-
tésére alkalmas mennyiségű kábítószer.11 Az elvi döntés 
indokolása szerint csekély mennyiségűnek az olyan 
mennyiségű kábítószer tekinthető, amely csak egy sze-
mély saját fogyasztására, és így általában csupán arra 
elégséges, hogy magának a fogyasztónak az egészségét 
veszélyeztesse. Ennek a mennyiségnek a meghatározása 
során a Legfelsőbb Bíróság a gyógyszerként alkalmaz-
ható kábítószerek szabályozásából indult ki. Ezeket le-
gálisan lehet egy-egy betegnek juttatni, az így juttatott 
mennyiség kizárólag a beteg, vagyis egy személy szük-
ségletére szolgálhat – ennyiben teljesen megfelel a ká-
bítószerrel visszaélés törvényi tényállásában szereplő 
csekély mennyiségnek. Az egy alkalommal kiadható 
gyógyszermennyiséget az igazgatási szabályok12 8–10 
napi szükségletet általában meg nem haladó mennyi-
ségben határozzák meg, így az elvi döntés úgy rendel-
kezett, hogy a gyógyszerként is előírható kábítószerek 
legnagyobb napi adagjának tízszerese tekinthető cse-
kély mennyiségnek. A gyógyszerként nem használatos 
kábítószereknél ez a számítási mód nem használható 
fel, mivel ezeknek nincs legnagyobb napi adagjuk. Az 
természettudományos módszerekkel megállapítható, 
hogy az ilyen szerek milyen mennyiségben okoznak 
mérgezést. Ez a mennyiség már nem tekinthető csekély-
nek. A jelentős mennyiség fogalmának meghatározása 
során a „sok ember” számszerűsítése volt a megoldandó 
probléma. Ennek során a tömegszerencsétlenség fogal-
mát vette alapul a Legfelsőbb Bíróság, amely tíz embert 
érint, így a gyakorlat egyöntetűsége érdekében célszerű 
volt a jelentős mennyiség értelmezése során is ezt a szá-
mot alapul venni. Mivel a csekély mennyiség meghatá-

9  Frech Ágnes: A kábítószeres ügyek ítélkezési gyakorlata In lévAy Mik-
lós (szerk.): A jog és a terápia összefüggései a kábítószerfog yasztók kezelésében. Krimi-
nológiai Közlemények 25. (Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1988) 24.

10  berkes György: Elvi döntés a kábítószerrel visszaélésről In PolT Péter 
(szerk.): A kábítószer és a kábító hatású anyagok fog yasztásának büntetőjogi problémái. 
Kriminológiai Közlemények 15. (Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest,  
1987) 70.

11  VI. BED III. pont
12  A VI. BED Indokolásának III.1.a) pontja szerint az irányadó szabályo-

zást a Magyar Gyógyszerkönyv és a gyógyszerek kiadásáról szóló 32/1976. 
(EüM 23.) EüM miniszteri utasítás tartalmazza. 
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rozása azon alapult, hogy milyen mennyiség alkalmas 
egy ember egészségének a veszélyeztetésére, és mivel 
a jelentős mennyiség legalább tíz ember egészségének 
veszélyeztetésére alkalmas, logikus a következtetés, 
hogy a jelentős mennyiség alsó határa a jelentős meny-
nyiség felső határának tízszerese.13

A VI. BED a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmé-
nyeket tárgyaló bírók körében nem bírt elfogadottság-
gal, még olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy a 
szabályozás a jogalkotói céllal ellentétes és a gyakorlat-
ban alkalmazhatatlan.14 Ezt az álláspontot egy empirikus 
kutatás eredményei is alátámasztják, amely az 1990–1992 
közötti időszakban keletkezett orvos szakértői vélemé-
nyeket vizsgálta. A szakvéleményekben 26 vizsgálatot 
végeztek, és mindössze két esetben állapították meg a 
szakértők az alapeseti mennyiséget. Ez azt mutatja, hogy 
olyan szűk ez a kategória, hogy aki több mint csekély 
mennyiségre követi el a bűncselekményt, az már majd-
nem biztos, hogy a jelentős mennyiségre való elkövetés 
valósította meg.15 Így a VI. BED végül nem is bizonyult 
alkalmasnak az egységes gyakorlat kialakítására: a kiren-
delt szakértők többsége a gyógyszerkönyvre hivatkozva 
saját becslés alapján és eltérően állapította meg a jelen-
tős mennyiség határát.16

A BK 75. számú állásfoglalás és a VI. BED szabályo-
zási koncepciója alapjaiban különbözött: az előbbi a 
kábítószer-fogyasztó által szokásosan használt adagból 
indult ki, utóbbi az egészséges embert tekintette mér-
cének. Ezzel a VI. BED alacsonyabban húzta meg a 
mennyiségi határokat, ami a szigorítás irányába moz-
dította el a bírói gyakorlatot, és ezzel számos jogalkal-
mazási problémát okozott.17 Az egészséges ember mér-
ceként való alkalmazása azzal a következménnyel is 
járt, hogy amikor az 1993. évi XVII. törvény bevezette 
az elterelés lehetőségét, a mennyiségi határokra figye-
lemmel az nem volt alkalmazható, mivel a kábítószer-
függők napi adagja a csekély mennyiséget rendszerint 
meghaladta.18 Annak érdekében, hogy az elterelés le-
hetőségétől eleső elkövetők cselekményét ne kelljen 
a törvény szigorával elbírálni, a bírói gyakorlat az eny-
hítő szakasz alkalmazásával reagált, amelyet szinte 
minden ügyben felhívtak a bíróságok.19 Ezek az ano-
máliák ahhoz vezettek, hogy a Legfelsőbb Bíróság a 
VI. BED-et 1994. március 25-én hatályon kívül he-
lyezte. Mivel ezzel egy időben nem gondoskodott új 
iránymutatás kibocsátásáról, ismét bizonytalan hely-
zet állt be a jogalkalmazásban.20

13  berkes (10. lj.) 75–79.
14  Frech (9. lj.) 27–28.
15   Fridli Judit – Pelle Andrea – rácz József: A kábítószerkérdés 

büntetőjogi szabályozásának ellentmondásai – A Legfelsőbb Bíróság VI. sz. 
Büntető Elvi Döntéséről Jogtudományi Közlöny 1994/4. 170.

16  ruPA Melinda: A kábítószer probléma nemzetközi és hazai büntetőjogi 
szabályozásának áttekintése és a jogalkalmazói gyakorlat alakulása In kAhler 
Frigyes (szerk.): Büntetőjogi Tanulmányok II. (MTA Veszprémi Területi Bizott-
ság, Veszprém, 2000) 150.

17  csík (1. lj.) 135–136.
18  bAloGh Ágnes: Az egészség védelme a büntetőjogban Doktori Értekezés, 2006 

pea.lib.pte.hu/handle/pea/15530 215–216.
19  ruPA (16. lj.) 153., csík (9. lj.) 139.
2 0  Időközben az 1987. évi III. törvény 1988. január 1-jei hatállyal elhagyta 

Ezt a hiányt az 1995. március 27-től hatályos BK 155. 
számú állásfoglalás21 próbálta meg kitölteni. Az új 
iránymutatás szerint a csekély mennyiségű kábítószer 
a kábítószerhez hozzá nem szokott fogyasztóra vonat-
koztatott halálos (letális), illetve a mérgező (toxikus) 
adag legfeljebb tízszerese, jelentős mennyiségű kábí-
tószer az ilyen adag több mint százszorosa. Az állás-
foglalás indokolása szerint mind a gyógyszerként al-
kalmazott, mind a gyógyászatban nem használatos 
kábítószereknél természettudományos módszerekkel 
megállapítható és az igazságügyi orvos szakértői gya-
korlatban általánosan elfogadott alapegység egy-egy 
kábítószernek a hozzá nem szokott fogyasztóra vonat-
koztatott halálos adagja. Némely kábítószernél a halá-
los adag nem ismert, ezért ehelyett a mérgező adag 
szolgál alapegységként. A szabályozás bevallottan nem 
alkalmazható a kannabiszra, amelyről maga az irány-
mutatás jelentette ki, hogy halálos vagy mérgező 
adagja nem bizonyított, ezért az alapegységet a hazai 
és külföldi tapasztalatok alapján a szakértő vélemé-
nyezi. Ez a bírói gyakorlatban úgy jelent meg, hogy a 
szakértők az átlagos fogyasztó két-három napra ele-
gendő adagját véleményezték,22 majd a szakértői gya-
korlat beállt az 1 grammos mennyiségi határra.23 

A kollégiumi állásfoglalás gyakorlatilag megemelte 
a csekély mennyiség felső és a jelentős mennyiség alsó 
határát.24 A kiadását követően években kialakult gya-
korlat mindazonáltal nem volt egységes, bár ez a kora-
beli elemzések számára sem volt feltétlenül világos. 
Rupa Melinda 2000-ben közzétett tanulmányában úgy 
fogalmazott, hogy az orvos szakértő alkalmazása már 
formalitás volt, mivel a szakértők között egységes táb-
lázat készült a leggyakrabban felmerülő kábítószerek 
vonatkozásában.25 A tanulmányban közölt táblázatot 
összevetve Karsai Krisztina 1998-os publikációjában 
közölt, a Magyar Narkológiai Társaság és az Igazságügyi 
Orvostani Intézet adatai alapján összeállított adatok-
kal26 az látszik, hogy a morfin, a heroin és a kokain ese-
tében sem voltak egységesek a mennyiségi határok.

A fenti összefoglalásból látható, hogy húsz év alatt 
három legfelsőbb bírósági iránymutatás is megkísérelte 
az egységes bírósági gyakorlat kialakítását – kevés si-
kerrel. A választott szabályozási módszer emellett ko-
moly alkotmányossági kérdéseket is felvetett, hiszen a 

a jelentős érték fogalmát. A miniszteri indokolás szerint ennek magyarázata 
az volt, hogy a kábítószer jelentős értékének tartalma nem alakult ki az ítélke-
zési gyakorlatban, és egzakt meghatározása a kábítószer forgalmi értékének 
bizonytalansága folytán nem is volt várható. 

21  Hatályosított tartalommal jelenleg 57. BK vélemény.
2 2  sárosi Péter: Trendek a nemzetközi és a hazai drogpolitikában In bíró 

Judit (szerk.): Biopolitika – Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fog yasztás meg-
előzéséről (L’Harmattan – ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2006) 
56.

2 3  Pelle Andrea: A drogfogyasztás büntetőjogi következményei Belüg yi 
Szemle 1997/11. 41.

2 4  lévAy Miklós: „A kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitika 
és büntetőjogi szabályozás alakulása Magyarországon az 1970-es évek végétől 
napjainkig” Jogtudományi Közlöny 2002/6. 249.

2 5  ruPA (16. lj.) 155–156.
2 6  kArsAi Krisztina: A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai In 

TóTh Károly (szerk.): Emlékkönyv Dr. Szabó András 70. születésnapjára ( JATE 
Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1998) 202.
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mennyiségi határokat nem a büntetőtörvény tartalmaz-
ta.27 Ez a kritika nem maradt meg a szűk tudományos 
keretek között: a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása 
Érdekében Létrehozott Eseti Bizottság jelentésében – 
több más mellett – a csekély és jelentős mennyiség tar-
talmának meghatározási módját is bírálta.28 Ezt felis-
merve a jogalkotó úgy határozott, hogy törvényi szin-
ten kell meghatározni a mennyiségi határokat, ezért az 
1998. évi LXXXVII. törvény 1999. március 1-jei hatállyal 
bevezette a ma is főszabályként kezelt tömegalapú sza-
bályozást: a leggyakrabban előforduló kábítószerek 
esetében törvényi szinten (akkor ez a Btké.29 volt) sza-
bályozták a csekély mennyiség felső határát jelentő tö-
meget kábítószerenként, és a jelentős mennyiség alsó 
határát ennek szorzatában rögzítette a jogszabály. A 
jogalkotó elképzelése szerint az új szabályozásban ki-
emelt kábítószerek mintegy 99%-ban lefedték az elő-
forduló kábítószerfajtákat. Az ezen a körön kívül eső 
kábítószerek esetében a törvény egy megfeleltetési 
módszert alakított ki: a morfin bázis élettani hatásához 
viszonyította a kérdéses kábítószer élettani hatását. Vé-
gül a jogalkotó azzal is számolt, hogy a kannabisz nö-
vény esetén a hatóanyag-tartalom a fejlettségi fázishoz 
képest változó, ezért a növények egyedszámával defi-
niálta a mennyiségi határokat.30

A Btk. hatálybalépésével a szabályozás alapkoncep-
ciója nem változott, de a nem tömegalapon szabályo-
zott kábítószerek esetében a jogalkotó szakított a 
morfinbázishoz viszonyított számítási móddal. Ennek 
oka az volt a miniszteri indokolás szerint, hogy a „szak-
értői szerv szerint ez a »kötelező átváltás« bizonytalan 
jogalkalmazói gyakorlatot eredményez”.31 Az új szabá-
lyozás szerint a nem tömegalapon szabályozott kábí-
tószer csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatá-
sos adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg.

A hatályos szabályozás A hatályos szabályozás 
alkotmányossági vizsgálataalkotmányossági vizsgálata

Mivel a jogalkotó semmilyen támpontot nem adott a 
jogalkalmazónak az új norma értelmezéséhez, annak 
hatálybalépését követően a bírói gyakorlat rendkívüli 
bizonytalanságot mutatott. A problémát súlyosbította, 

27  kArsAi (26. lj.) 201–202., Frech Ágnes: Jogalkotás és jogalkalmazás In 
Felvinczi Katalin – nyírády Adrienn (szerk.): Drogpolitika számokban 
(L’Harmattan, Budapest, 2009) 293.

2 8  A bírálatokra részletesen lásd riTTer Ildikó: (T)örvény. A kábítószerrel való 
visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata – 1999. március 1. után (L’Harmattan, 
Budapest, 2003) 37., 67.

29  A Btké. módosításai közül kiemelendő a 2010. évi CLXI. törvény, amely 
2011. január 1-jei hatállyal új kábítószereket vett fel a tömegalapon szabályo-
zott kábítószerek listájára. A 2011. évi CL. törvény 2012. január 1-jei hatállyal 
bevezette a delta-9-THC-tartalmú kábítószerek hatóanyag-tartalmának szá-
mítására a totál-THC-t.

3 0  1998. évi LXXXVII. törvény indokolása a büntető jogszabályok módo-
sításáról, 83 §-hoz fűzött indokolás, uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/99800087.TVI/
lr/83/

31  Lásd 2. lj.

hogy a dizájnerdrog-robbanás következtében a kivé-
telesnek szánt szabályozást a napi gyakorlatban a várt-
nál gyakrabban kell alkalmazni.32 Ez arra motivált több 
bírót, hogy a szabályozás alkotmányossági vizsgálatát 
indítványozza az Alkotmánybíróságnál: az első indít-
ványt a Pécsi Törvényszék33 nyújtotta be 15.B.233/2016/ 
35-II. számú határozattal, ehhez csatlakozott később 
a Fővárosi Törvényszék (501.B.1688/2016/39.) és a Ta-
tabányai Törvényszék (8.B.379/2016/39.) is.

Az indítványok érvelésének lényege szerint „a Btk. 
461. § (4) bekezdése a törvény által nem nevesített 
anyagok vonatkozásában a jogalkalmazó számára nem 
vagy kizárólag önkényesen értelmezhető rendelkezést 
tartalmaz”.34 Az indítványok rögzítik, hogy valameny-
nyi kábítószer vonatkozásában szükséges a csekély, 
jelentős és különösen jelentős mennyiségnek megfe-
lelő tömeg jogalkotó általi pontos meghatározása, en-
nek hiányában a „hozzá nem szokott fogyasztó” és az 
„átlagos hatásos adag” fogalmakat kellett volna értel-
meznie a jogalkotónak. Az indítványok érvelése sze-
rint a jogalkalmazó orvos szakértő kirendelésével ha-
tározhatja meg a jogszabályhely pontos tartalmát, de 
„a jogalkalmazó nem alkothat jogszabályt, a szakértők 
pedig vitatják esetleges kompetenciájukat”.35 További 
probléma, hogy a bíróság nem tudja meghatározni, ki 
tekinthető hozzá nem szokott fogyasztónak: a vád tár-
gyává tett szerhez hozzá nem szokott vagy a kábító-
szerhez általánosságban hozzá nem szokott fogyasztó. 
Azt sem lehet meghatározni, hogy mi tekinthető hoz-
zászokásnak, az azonos-e a korábbi kábítószer-függő-
séggel, mik az ismérvei, mint ahogy azt sem, hogy mi 
az átlagos hatásos adag: a fogyasztó által megvásárolt 
egyszeri adag vagy ennek a tiszta hatóanyag-tartalma, 
továbbá az sem, hogy a kábítószer-használat melyik 
módját kell figyelembe venni. Ezen adatok hiányában 
a jogalkalmazó kénytelen jelenleg önkényesen az egy-
szeri adag bázisformában megadott tiszta hatóanyag-
tartalmával számolni, mert ez a terhelt számára ked-
vezőbb. De mivel ez nem szerepel a Btk. 461. § (4) be-
kezdésében, ez a joggyakorlat jogalkotásnak minősül. 
Az indítványozók szerint rendkívül aggályos, hogy a 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (továbbiakban: 
NSZKK) nem adott ki ajánlást, ezért a szakértők az in-
terneten hozzáférhető ajánlásokból dolgoznak, ame-
lyek vagy illegális terjesztők weboldalai, vagy olyan 
oldalak, ahol a fogyasztók egymással osztják meg ta-

32  A lefoglalások számának 2009–2018 közötti alakulását lásd Nemzeti 
Drog Fókuszpont „2019. éves jelentés az EMCDDA számára” drog fokusz pont.
hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2019_HU.pdf 175.

33  Az indítvány érvelését a határozatot hozó bíró szakmai elemzés formá-
jában részletesebben is bemutatta: dArvAsi Szilvia: A kábítószer mennyiségé-
nek meghatározása – alapjogi aggályok a Btk. 461. § (4) bekezdésében írt ren-
delkezéssel kapcsolatban www.mabie.hu/attachments/article/151/kábítószer-
mennyisége-cikk.pdf

3 4  Pécsi Törvényszék 15.B.233/2016/35-II. számú végzése (továbbiakban: 
AB Indítvány) 2. oldal 8. bekezdés public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/c9fae8fc3fb
a188fc12580f20058dbb1/$FILE/III_668_0_2017_ind%C3%ADtv%C3%A1ny_
anonimiz%C3%A1lt.pdf Mivel a másik két indítványozó lényegében szó szerint 
átvette a Pécsi Törvényszék érvelését, és eltérés kizárólag az előttük folyamat-
ban levő ügy tényei tekintetében látható, az indítványok tartalmát az első in-
dítvány szövegének idézésével mutatom be.

35  AB Indítvány 3. oldal 6. bekezdés.
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pasztalataikat. A tisztességes eljárás követelményével 
nem fér össze, hogy a bíróság a terhelt bűnösségét 
olyan szakértői véleményre alapítsa, amely az interne-
ten hozzáférhető ajánlásokon alapszik.

Összességében az indítványozók azt állapították 
meg, hogy a jogalkalmazás esetleges: nem kiszámít-
ható, hogy egy adott lefoglalt mennyiség megyénként/
szakértőként hogyan minősülhet. Ezért a támadott 
jogi norma sérti a jogbiztonság elvét, a hatalommeg-
osztás elvét, a bírói jogértelmezésre vonatkozó köve-
telményeket, valamint az érintettek tisztességes bíró-
sági eljáráshoz való jogát, vagyis ellentétes az Alaptör-
vény B) cikk (1) bekezdésével, C) cikkével, XV. cikké-
vel, XXVIII. cikkével és 28. cikkével.

Az Alkotmánybíróság felkérésére igazságügyi mi-
niszter is kifejtette álláspontját (továbbiakban: amicus 
curiae): a „hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatá-
sos adagja” fordulat természettudományos megalapo-
zása az igazságügyi orvos szakértő kompetenciájába 
tartozik. A vitatott értelmező rendelkezés az illetékes 
szakértői intézet által javasolt fogalom, amelynek célja 
egy olyan rendelkezés megalkotása volt, amely kellően 
absztrakt, azaz nem az adott elkövető vagy valamely 
konkrét fogyasztó személyétől függ a kábítószer pon-
tos mennyiségének meghatározása. A fogalomból meg-
állapítható, hogy olyan nem konkrétan beazonosítható 
személyről van szó, aki nem szokott hozzá általában a 
kábítószerhez. Az átlagos hatásos adag pedig egy or-
vos-, egészségügy-statisztikai szempontból átlagos sú-
lyú és magasságú, egészséges emberre pszichoaktív 
hatást kifejtő mennyiséget jelenthet. A miniszter rá-
mutatott arra, hogy amennyiben az indítványozó által 
kifogásolt fogalmak valóban eltérő szakértői vélemé-
nyek elkészítéséhez vezetnek, úgy elsősorban az 
NSZKK-nál célszerű ajánlás vagy módszertani levél 
kiadását, eltérő joggyakorlat kialakulása esetén pedig 
a Kúria jogértelmezését kezdeményezni.36

Az Alkotmánybíróság a 3284/2017. (XI. 14.) AB ha-
tározatban (továbbiakban: Abh.)37 a bírói kezdeménye-
zéseket elutasította.

A szabályozás mögött meghúzódó jogalkotói indo-
kokat vizsgálva az Alkotmánybíróság abból indult ki, 
hogy a Btk. 461. § (1) bekezdésében nevesített kábító-
szerek esetében nem volt akadálya annak, hogy a meny-
nyiségüket a jogalkotó számszerűsítse, figyelemmel 
az olykor több évtizedes – a kábítószerek esetén rele-
vanciával bíró szakértői vélemények által is alakított – 
joggyakorlatra. A felsorolásban nem szereplő kábító-
szerek mennyiségmeghatározása esetében a jogalkotó 
a támadott jogszabályban egy olyan absztrakt mércét 
alkotott, amelynek célja, hogy a különböző típusú és 
összetételű kábítószerek mindegyike esetén általáno-
san alkalmazható legyen. Ez a törekvés nem ismeret-
len, ugyanis a régi Btk. sem rendelt pontos tömeget 
valamennyi kábítószerhez, a ritkábban előforduló vagy 

3 6  Igazságügy Miniszter XX-AJFO/91/2017. 7. pont public.mkab.hu/dev/
dontesek.nsf/0/c9fae8fc3fba188fc12580f20058dbb1/$FILE/III_668_2017_7_
amicus%20curiae_anonim.pdf

37  ABH 2017, 1688.

újonnan megjelent kábítószerekre szintén absztrakt 
mérce vonatkozott: az adott szer élettani hatásának a 
morfinbázis élettani hatására történő átváltása, ame-
lyet éppen a szakértői szerv javaslatára változtatott 
meg a jogalkotó.

Az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra, hogy 
a támadott rendelkezés alkalmazása különleges szak-
értelmet is megkíván. A jogalkalmazónak minden 
esetben szakértőt kell igénybe vennie annak megálla-
pításához, hogy az adott ügyben fennállnak-e, ha igen, 
milyen mértékben a kifogásolt fogalom elemeit alátá-
masztó tények. Vagyis „a Btk. 461. § (4) bekezdésének 
jogalkalmazói értelmezéséhez az ügyben kirendelt 
szakértő(k) véleménye biztosítja a természettudomá-
nyos megalapozást”.38 A szakértők és a bíróság közötti 
kompetenciamegoszlást az Alkotmánybíróság a követ-
kező szerint rögzítette: az orvos szakértő szolgáltathat 
adatot a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos 
adagjára vonatkozóan, a mennyiségfogalom értelme-
zését azonban a bíróság végzi el. Ennek az értelmezés-
nek az alapja, hogy 

„[...] az általános – és átlagot középpontba állító – 
megfogalmazással válik a mennyiség-meghatározás 
objektívvé, hiszen a kábítószer mennyisége nem a 
konkrét elkövető személy tulajdonságaitól, a kábí-
tószer konkrét használati módjától függ. Az Alkot-
mánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az 
»átlagos hatásos adag« nyilvánvalóan az adott szer 
lehetséges felhasználási módjait számba vevő, átla-
gos testfelépítésű személyre gyakorolt hatást a maga 
absztraktságában meghatározó mérce [...].”39

A generálklauzulákkal történő szabályozásról az Al-
kotmánybíróság azt rögzítette, hogy sokszor éppen 
az általános jellegű – és nem a részletező – szabályo-
zás segíti elő a jogbiztonságot. Bizonyos, folytonos 
változásnak kitett életviszonyok, körülmények kime-
rítő vagy túlzottan konkrét szabályozása következté-
ben előfordulhat, hogy a jogszabály hatályát olyan 
helyzetekre is ki kell terjeszteni, amelyre a jogalkotó 
esetleg nem gondolhatott, ez pedig a sorozatos jogsza-
bályváltozások kényszere folytán veszélyt jelentene a 
jogbiztonságra. A jogalkotói cél is az volt, hogy egy 
univerzálisan használható mérce használatával ne kell-
jen a tömegalapon szabályozott kábítószerek listáját 
módosítani.

Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a vizsgált 
norma nem eleve értelmezhetetlen, hiszen olyan fo-
galmakat használ, amelyek a szakértők és a bíróságok 
számára megfelelően értelmezhetők. A támadott jog-
szabályi rendelkezés megfogalmazási módja nem gátja 
annak, hogy a jogalkotó által részletesen meg nem ha-
tározott fogalmakat a jogalkalmazók – figyelemmel a 
természettudományos megalapozást szolgáló szakvé-
leményben foglaltakra – tartalommal töltsék ki, illetve 
értelmezzék. Nem jelenti a jogbiztonság sérelmét ön-
magában az, ha egy, a jogalkotó által újonnan megal-

38  Abh. (37. lj.) 1692. [31] bekezdés.
39  Abh. (37. lj.) 1693. [37] bekezdés.
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kotott norma, fogalom értelmezésében kezdeti bizony-
talanság mutatkozik a jogalkalmazók részéről.

„A Kúria [...] feladata ugyanis, hogy a jogalkotó ál-
tal kodifikált fogalmak viszonylagos újdonságából 
fakadó jogbizonytalanságot a jogegység megte-
remtése érdekében tett intézkedésekkel megszün-
tesse. Annál is inkább, mert az Alkotmánybíróság 
a norma egyértelműségének, illetve határozottsá-
gának vizsgálata során mindig nagy jelentőséget 
tulajdonított annak, hogy a vizsgált rendelkezéssel 
kapcsolatban a kialakult és megszilárdult bírói 
gyakorlat milyen értelmezést kapcsol az adott jog-
szabályhoz.”40

Az Alkotmánybíróság a szakértői bizonytalanságokat 
sem látta a norma alkotmányosságára kiható problémá-
nak: a szakértői kérdések megválaszolásánál a bizony-
talanság nem a norma határozatlanságából, hanem ab-
ból fakad, hogy az újonnan megjelenő kábítószerek 
hatásmechanizmusa nehezebben azonosítható. Ennek 
megfelelően általános gyakorlat, hogy a szakértők ré-
széről a „hatásos adag” mennyiségi meghatározása adott 
esetben csak tág határok között történhet meg. A szak-
értői vélemények mikénti értékelése kapcsán az Alkot-
mánybíróság azt fejtette ki, hogy a vegyész szakértői és 
orvos szakértői vélemény – mivel különleges szakértel-
met tételez fel – nem vethető el csupán azon az alapon, 
hogy azt a bíróság az általános élettapasztalattal ellen-
tétesnek véli. Ha a bíróság nem találja kétséget kizáróan 
bizonyítottnak a kábítószer mennyiségének jelentős 
vagy különösen jelentős mértékét, az in dubio pro reo 
elv alapján csak az aggálytalanul megállapítható meny-
nyiségű kábítószer alapján minősülő bűncselekmény-
ben állapíthatja meg a terhelt bűnösségét.41

Végigtekintve az Abh.-n szembetűnő, hogy az Alkot-
mánybíróság az igazságügyi miniszter jogértelmezé-
sét tükröző amicus curiae több érvét is kritika nélkül 
átvette annak ellenére, hogy alappal vitatható – vagy 
legalábbis részletesebb kifejtést igénylő – kijelentések 
olvashatók abban. Ilyen elsősorban az az érv, amely 
szerint a kifogásolt normaszöveg a szakértői szerv ja-
vaslatán alapul. Azt, hogy melyik ez a szakértői szerv 
és pontosan mi volt a javaslata, sem az amicus curiae, 
sem az Alkotmánybíróság határozata nem részletezi, 
de az még a Btk. miniszteri indokolásából sem derül 
ki. Ez utóbbi nem is tartalmaz arra utalást, hogy az új 
normaszöveg bármilyen formában szakértői megala-
pozást kapott volna, csupán azt tartalmazza, hogy a 
régi Btk. morfinbázisra történő átváltási rendszerét 
kritizálta a „szakértői szerv”. Ilyen formában a szakér-
tői szerv javaslatára való hivatkozás csupán egy valódi 
tartalom nélküli tekintélyelvű érv, amely azonban a 
kérdéses normaszöveg pontos értelmezését nem moz-
dítja elő.

Szintén az amicus curiae szóhasználata köszön visz-
sza az alkotmánybírósági érvelés azon részében, ahol 
azt fejti ki az Abh., hogy a szakértők véleménye bizto-

4 0  Abh. (37. lj.) 1693. [42] bekezdés.
41  Abh. (37. lj.) 1694. [45] bekezdés.

sítja a természettudományos megalapozást a norma 
értelmezéséhez.42 Azt azonban már nem tisztázta az 
Alkotmánybíróság, hogy milyen kompetencia meg osz-
lás mellett lehet biztosítani azt, hogy még a bíróság 
értelmezze a jogot, de ahhoz meglegyen a szükséges 
„természettudományos megalapozás”. Nincs válasz 
arra a kérdésre sem, hogy milyen tényeket kell szol-
gáltatnia a szakértőnek, márpedig könnyen belátható, 
hogy a szakértő akkor látja el megfelelően a feladatát, 
ha egy pontos tömegértéket közöl. Ehhez pedig ismer-
nie kell mind a „hozzá nem szokott fogyasztó”, mind 
az „átlagos hatásos adag” fogalmak tartalmát. Tehát 
előbb kell a bíróságnak értelmeznie ezeket a fogalma-
kat, és csak utána tud a szakértő megalapozott véle-
ményt adni. A másik megoldás az, hogy a szakértő 
maga tölti meg tartalommal a vitatott fogalmakat, eb-
ben az esetben viszont alaposnak tűnik az indítványok 
azon kifogása, hogy nem a bíróság, hanem a szakértők 
kénytelenek értelmezni a büntető anyagi jogi normát. 
A jogalkotó ugyanúgy bízott abban, hogy természet-
tudományos módszerekkel ki lehet tölteni tartalom-
mal az általa alkotott fogalmat, mind a Legfelsőbb Bí-
róság a VI. BED és a 155. BK vélemény megalkotása-
kor.43 A történeti áttekintésből látható, hogy ez a sza-
bályozási koncepció legfeljebb részsikerek elérése volt 
alkalmas.

Az Alkotmánybíróság érvelése szerint azért fogad-
ható el a generálklauzulával való szabályozás, mert a 
folytonos változásoknak kitett életviszonyok szabá-
lyozásában ezzel, nem pedig a norma folyamatos vál-
toztatásával érvényesíthető a jogbiztonság.44 Ez az ér-
velés megállja a helyét, azonban a felvázolt veszélyek 
a kérdéses életviszony esetében nem azonosíthatók. 
Nem arról van szó ugyanis, hogy a csekély mennyiség 
felső határa az egyes kábítószereknél folyamatosan 
változhat, hanem arról, hogy újonnan megjelent sze-
rek kerülhetnek fel a törvényi listára. Nem látszik a 
jogbiztonságot fenyegető veszély a folyamatos módo-
sítások folytán, hiszen a korábbi normaszöveg válto-
zatlan, a lista rendszeres bővítése a korábbi szöveggel 
rendezett életviszonyokra nincs kihatással.

Az Alkotmánybíróság az indítványokban felvetett 
jogértelmezési kérdések egy részére választ adott az-
zal, hogy megfogalmazott három tételmondatot: 1. a 
„hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja” 
az adott kábítószer lehetséges felhasználási módjait 
számba vevő, átlagos testfelépítésű személyre gyako-
rolt hatást meghatározó mérce; 2. mivel az újonnan 
megjelenő kábítószerek hatásmechanizmusa nehezeb-
ben azonosítható, a szakértők részéről a „hatásos adag” 
meghatározása tág határok között történhet meg; 3. 
ha a bíróság nem találja kétséget kizáróan bizonyított-
nak a kábítószer mennyiségének jelentős vagy külö-
nösen jelentős mértékét, az in dubio pro reo elv alap-
ján csak az aggálytalanul megállapítható mennyiségű 

42  Lásd 38. lj.
43  Lásd 5. és 15. lj.
4 4  Abh. (37. lj.) 1692. [34] bekezdés.
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kábítószer alapján minősülő bűncselekményben álla-
píthatja meg a terhelt bűnösségét.

Ezekkel a megállapításokkal egyetértve komoly hi-
ányosságnak tartom, hogy az indítványok által a „hozzá 
nem szokott fogyasztó” fogalma kapcsán felvetett ag-
gályokkal nem foglalkozik a határozat. A határozat 
azon megállapításából, amely szerint „az általános – és 
átlagot középpontba állító – megfogalmazással válik 
a mennyiségmeghatározás objektívvé” arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy az Alkotmánybíróság e körben is 
egyetértett az igazságügyi miniszter álláspontjával. 
Márpedig az amicus curiae szerint a kifogásolt foga-
lom konkrétan a nem beazonosítható, általában a ká-
bítószerhez hozzá nem szokott és orvos/egészségügyi-
statisztikai szempontból átlagos tömegű, magasságú, 
egészséges emberre pszichoaktív hatást kifejtő meny-
nyiséget jelent. Ezt a következtetést alátámasztja a 
rendszertani értelmezés: a kábítószer-kereskedelemet 
és a kábítószer birtoklását az egészséget veszélyeztető 
bűncselekmények között helyezte el a jogalkotó, jogi 
tárgya az emberi egészség. Ebből következően a mérce 
az egészséges, vagyis nem droghasználó személy.

Az indítványok kifogásolták azt is, hogy a Btk. szö-
vege alapján nem dönthető el, hogy a „hozzászokás” 
azonos-e az 1978. évi Btk. 282/C. §-ában szereplő kábí-
tószer-függőséggel.45 Ez azért nem lehet alapos kifogás, 
mert a hozzászokás és a kábítószer-függőség közötti 
különbségeket a bírói gyakorlat a kábítószerfüggő el-
követő kapcsán már a régi Btk. hatálya alatt feltárta: a 
Fővárosi Ítélőtábla 2/2004. (VI. 16.) kollégiumi állás-
foglalása a kábítószer-függőség fogalmi meghatározása 
körében az Egészségügyi Világszervezet klasszifikáció-
jára hivatkozással különböztette meg a hozzászokást a 
függőségtől. Az állásfoglalásban foglaltak a bírói gya-
korlatban következetesen érvényesültek.

A „hozzá nem szokott fogyasztó” fogalom értelme-
zése azért sem jelenthet megoldhatatlan jogértelme-
zési problémát, mert azt – ahogy a történeti áttekin-
tésben bemutattam – nem a Btk. vezette be a bünte-
tőjog fogalomrendszerébe. A szabályozás legalábbis 
részben visszatért BK 155. számú kollégiumi állásfog-
laláshoz, amely azt mondta ki, hogy „[m]ind a gyógy-
szerként alkalmazott, mind a gyógyászatban nem hasz-
nálatos (gyógyszerként fel nem írható) kábítószerek-
nél természettudományos módszerekkel megállapít-
ható és az igazságügyi orvos szakértői gyakorlatban 
általánosan elfogadott alapegység egy-egy kábítószer-
nek a hozzá nem szokott fogyasztóra vonatkoztatott 
halálos (letális) adagja”. Arra is utaltam már, hogy bár 
a bírói és a szakértői gyakorlat már ebben az időben 
sem volt teljesen egységes, a korabeli, vagyis 1995 és 
1999 közötti jogfejlődést és bírósági gyakorlatot 
elemző tanulmányok46 nem jelezték, hogy a szakértők 
vagy a bíróságok számára a kollégiumi állásfoglalás 

45  AB Indítvány 3. oldal 9. bekezdés.
4 6  Frech Ágnes: Kábítószerügyek a magyar bírói gyakorlatban Belüg yi Szemle 

1997/11. 66–67., kóTi Réka Ágnes: A jogalkalmazás kérdőjelei a kábítószer-
problémával kapcsolatos kriminálpolitikában Iustum Aequum Salutare 2008/3. 
155-57., Frech (27. lj.). 292–294., ruPA (16. lj.) 154–156., csík (1. lj.) 140.

iránymutatása különösebb problémát okozott volna. 
Hasonló következtetés vonható le Dénes Balázsnak a 
régi Btk. 1998. évi módosításával kapcsolatos vélemé-
nyéből. A szerző az akkor hatályos szabályozást annyi 
kritikával illeti, hogy kollégiumi vélemény, nem pedig 
jogszabály szabályozza a kérdést, ami sérti a jogbiz-
tonságot és a jogegyenlőséget.47 Karsai Krisztina eh-
hez azt tette hozzá, hogy a kollégiumi állásfoglalás 
alapján a szakértők gyakorlatában kialakult standard 
értékek határozzák meg a csekély és jelentős mennyi-
ségeket, ami tovább lazítja a nullum crimen sine lege 
elvét.48

Az indítványok által felvetett problémák fennma-
radó részével még csak érintőlegesen sem foglalkozott 
a határozat – azonban ez nem feltétlen hiba. Ugyanis 
az indítványok legnagyobb hiányossága, hogy nem 
tudtak a vizsgált norma alaptörvény-ellenessége mel-
lett érdemi érveket felsorakoztatni, valójában csak 
felvetették az értelmezést igénylő kérdéseket, illetve 
utaltak arra, hogy milyen lenne az ideális szabályozás. 
Azt egyik indítvány sem mutatta be, hogy miért nem 
lehet jogértelmezéssel megoldani a felmerült problé-
mákat. Az indítványokból az tűnik ki, hogy a megol-
dást a bíróságok a szakértőkre hárítják, és még csak 
kísérletet sem tettek arra, hogy a kérdéses fogalmak 
értelmezésével a szakértők tevékenységét behatárol-
ják. Márpedig régóta érvényesülő elv, hogy elsősorban 
nem szakértői, hanem jogi kérdés az, hogy a kábító-
szer jelentős mennyiségű-e (BH 1991.55.).

Az azonban kritizálható, hogy az Alkotmánybíróság 
a vitatott fogalom értelmezését csak félig végezte el: 
a „hozzá nem szokott fogyasztó” értelmezése kiolvas-
ható a határozatból, az „átlagos hatásos adag” fogalom-
mal azonban az Abh. nem foglalkozik érdemben. Eb-
ben a tekintetben az indítványoknak nem alapos azon 
kifogása, amely szerint nem dönthető el, hogy ez a 
fogyasztó által megvásárolt egyszeri adag vagy ennek 
a tiszta hatóanyag-tartalma az irányadó. A Btk. rend-
szerében mind a kábítószerek, mind az új pszichoak-
tív anyagok esetében kizárólag a tiszta hatóanyag-tar-
talom lehet a számítás alapja. Nyilvánvaló, hogy a kér-
déses norma esetében sem választott más megoldást 
a jogalkotó. Az amicus curiae sem foglalkozik részle-
tesen a kérdéssel, csupán arra utal, hogy a pszichoak-
tív hatást kiváltó mennyiségről van szó. Az Abh. annyi 
eligazítást ad, hogy az adott kábítószer valamennyi 
lehetséges felhasználási módját számba kell venni, ami 
választ ad az indítványok erre irányuló kérdésére.

Az Alkotmánybíróság nem foglalkozott az indítvá-
nyok azon kifogásával sem, amely szerint a tisztességes 
eljárás követelményével nem fér össze az, hogy a szak-
értők az interneten hozzáférhető ajánlásokból dolgoz-
nak. Az indítványok nem fejtették ki részletesen, hogy 
a vitatott szakértői módszer és a tisztességes eljárás kö-
vetelménye között milyen összefüggés van. Az Alkot-
mánybíróság nyilvánvalóan nem látta ezt az összefüg-

47  dénes Balázs: Ártalomnövelő drogpolitika Fundamentum 1998/4. 130.
4 8  kArsAi (26. lj.) 202.
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gést, ellenkező esetben részletes érvelést vezetett volna 
elő ebben a kérdésben is. Ez a visszafogottság helyesel-
hető, mivel a szakértői módszer megválasztása a szak-
értő felelőssége, a jogalkalmazónak rendkívül szűk 
körben van lehetősége azt alappal kritizálni.

Összességében az Alkotmánybíróság részben értel-
mezte a „hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos 
adagja” fogalmat, azonban a gyakorlatban felmerült 
kérdések nagy részére nem adott választ. Az Abh. jogi 
érvelése azokban a részekben is felületes, amely ér-
demi jogértelmezést tartalmaz, így a határozat ugyan 
valamelyest alkalmas a joggyakorlat orientálására, a 
probléma rendezésére nem ad megfelelő alapot. A ta-
nulmány következő részében azt mutatom be, hogy 
az egyedi ügyekben hozott határozatok mennyiben 
felelnek meg az Alkotmánybíróság jogértelmezésének, 
illetve hogy a bírói gyakorlat választ talált-e az indít-
ványok által felvetett valamennyi kérdésre.

A határozatelemzés A határozatelemzés 
eredményeieredményei

A minta

A határozatokat a Bírósági Határozatok Gyűjteményé-
ből válogattam le, ahol valamennyi olyan ügyben szü-
letett ügydöntő határozat szerepel, amely ítélőtáblán 
vagy a Kúrián fejeződött be jogerősen. Ez azzal a hát-
ránnyal jár, hogy a legnagyobb mennyiségben előfor-
duló ügyek, vagyis a helyi bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyek nem vizsgálhatók. Ezt a hátrányt ellensúlyozza 
az a tény, hogy a törvényszéki hatáskörbe tartozó 
ügyek tekintetében a határozattár teljes körű, így a 
mintavételi kérdésekkel nem kellett foglalkozni, to-
vábbá hogy a törvényszékek – tárgyi vagy személyi 
összefüggés okán – nemritkán eljárnak helyi bírósági 
hatáskörbe tartozó ügyekben is. Azért is lehet a tör-
vényszéki ügyeken keresztül az országos gyakorlatot 
vizsgálni, mert ezeknek az ügyeknek a tárgyi súlya 
olyan mértékű, ami a mennyiségi kérdéseknek rend-
kívül nagy súlyt ad. Elég arra utalni, hogy a jelentős 
mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bün-
tetési tételkerete 5 évtől 20 évig terjedő, vagy élet-
fogytig tartó szabadságvesztés, az alapeset büntetési 
tételkerete pedig „csupán” 2 évtől 8 évig terjed. Tehát 
a védelem már azzal is nagy eredményt tud elérni, ha 
a jelentős mennyiségre felajánlott bizonyítás eredmé-
nyét kétségessé tudja tenni. További érv a törvényszéki 
ügyek vizsgálata mellett, hogy a fellebbezés folytán 
eljáró ítélőtáblák az egész régió, vagyis több megye 
gyakorlatát tudják befolyásolni, így alappal feltételez-
hető, hogy az ítélőtáblai gyakorlat a helyi bíróságokon 
is irányadó. Az ítélőtáblai a döntések már csak azért 
is alkalmasabbak a gyakorlat orientálására, mert ezek 
– szemben a törvényszéken jogerőre emelkedett ha-
tározatokkal – egy nyilvános adatbázisban elérhetők. 
Márpedig a célom a közzétett, így bárki számára elér-

hető, a bírói gyakorlat elsődleges forrásának tekint-
hető határozatok elemzése.

A határozatok kigyűjtése szabadszöveges kereséssel 
történt. Ennek az alapvető indoka az volt, hogy az al-
kalmazott jogszabályhelynél a Btk. 461. §-ára való szű-
rés nem tudta volna kiszűrni azokat az ügyeket, ahol 
tömegalapon szabályozott kábítószer volt az ügy tár-
gya. Ezenkívül a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
értelmező rendelkezések hivatkozását mind a határo-
zatokban, mind az anonimizálás során igen felülete-
sen kezelik a bíróságok. A keresőkifejezések a „hozzá 
nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja” kifeje-
zés különböző részei, variációi voltak, valamint a „Btk. 
461. § (4) bekezdés” kifejezés. Összesen 44 elsőfokú 
ítéletet sikerült ezzel a módszerrel kigyűjteni, ame-
lyekhez társultak a másodfokú határozatok is.

Maguk a szakértői vélemények ezzel a módszerrel 
nem kutathatók, hiszen a Be. nem írja elő a teljes szak-
értői vélemény beemelését az ügydöntő határozatba. 
Ezért a vizsgálat azon része nem feltétlenül teljes, 
amely a szakértői módszert és a szakértők által vizs-
gált adatokat elemzi. Ezzel együtt fontos megállapítá-
sok tehetők ezzel a módszerrel, hiszen a bíró mindig 
azokat a részeket emeli ki egy-egy bizonyítási eszköz-
ből, amelyek az ügy eldöntéséhez hozzá tudnak járulni. 
Így ha egy-egy hivatkozás hiányos is, azt megmutatja, 
hogy a bíróságok milyen adatokat várnak el a szakér-
tői vélemények megalapozottságához.

Általános tapasztalatok

Az ítéletek áttekintése alapján az látható, hogy a bíró-
ságok nagyon ritkán vezetnek le absztrakt, az ügy konk-
rét jellemzőitől elszakítható és így más ügyben is fel-
használható jogértelmezést. Elvi iránymutatást főleg a 
másodfokú bíróságoktól várhatnánk, ehhez képest a 
44 ügyből csupán 12 olyan volt, ahol a másodfokú ha-
tározat érdemben hozzátett az elsőfokú bíróság jogi 
érveléséhez, de ezek közül is hét kizárólag az elsőfokú 
ítélet kelte után megváltozott normaszövegből követ-
kező kérdésekkel, elsősorban a Btk. 2. §-ának alkalma-
zásával foglalkozott. Ezzel összefüggésben az is megál-
lapítható, hogy a másodfokú bíróságok kizárólag akkor 
bírálták felül az elsőfokú ítéleteknek a mennyiségi ha-
tárra vonatkozó rendelkezését, ha a törvény változása 
folytán már a Btk.-ban írt mennyiségi határ alkalmazá-
sát látták indokoltnak. Olyan ügy nem volt, ahol a má-
sodfokú bíróság az orvos szakértői bizonyítás eredmé-
nyét illetően helyezkedett volna eltérő álláspontra. Ez 
egyrészt arra utal, hogy az ítélőtáblák elfogadják a tör-
vényszékek értékelő tevékenységét, másrészt viszont 
több ítélőtábla ugyanarra a kábítószerre eltérő meny-
nyiségi határokat állapított meg. Ez a hozzáállás az íté-
lőtáblák részéről különösen azért kritizálható, mert egy 
közismerten bizonytalan helyzetben az alsóbíróságok 
joggal várnak iránymutatást a fellebbviteli bíróságtól. 
Ezt az elmúlt években nem hogy nem kapták meg, de 
több esetben maguk az ítélőtáblák is egymásnak ellent-
mondó döntéseket hoztak.
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Sok esetben az elsőfokú bíróságok sem fejtették ki 

részletesen, milyen megfontolások alapján fogadták el 
a szakértői véleményeket: 17 ítéletben nincs semmilyen 
indokolás, csupán rögzíti a bíróság, hogy a szakértői 
vélemény alapján állapította meg a vonatkozó tényeket 
az ítéletben, de volt olyan ítélet is, amelyben még ez a 
tény sem került rögzítésre (Kecskeméti Törvényszék 
2.B.27/2017/38.). Ez az eljárás olyan szakértői vélemé-
nyek esetében, amelynél a szakértői módszerek, vizs-
gálatok, eljárások problémamentesek, nem kifogásol-
ható.49 Így például – maradva a kábítószerrel kapcsola-
tos bűncselekményeknél – nem elvárás, hogy a 
toxikológus szakértőnek a biológiai minta vizsgálatáról 
adott véleményét, vagy a vegyész szakértőnek a lefog-
lalt anyag vizsgálatáról adott véleményét részletesen 
elemezze a bíróság az ítéletben. De a mennyiségi meg-
határozás körüli bizonytalanságok miatt elvárható 
lenne, hogy a bíróság részletes indokolást adjon.

Annak ellenére, hogy az alkotmánybírósági indít-
ványok hosszasan elemzik a szakértői módszerekkel 
kapcsolatos problémákat, a 44 ügyből csupán nyolc-
ban került kirendelésre második szakértő. Ez azt mu-
tatja, hogy a bíróságok túlnyomórészt elfogadták a 
nyomozás során kirendelt szakértő véleményét. Nem 
így történt a Miskolci Törvényszék 6.B.30/2016. számú 
ügyében, ahol a szakértői vélemény értékelése során 
olyan mértékben volt bizonytalan a bíróság, hogy vé-
gül öt szakértői vélemény adatait kellett összevetnie 
az ítéletben. Az ügyben az elkövetési tárgy AB-CHMINACA 
nevű szintetikus kannabinoid volt. A hozzá nem szo-
kott fogyasztó átlagos hatásos adagját az első szakértő 
0,5-1 mg-ban, a második 20 mg-ban, a harmadik 15 
mg-ban, a negyedik 0,1–0,5 mg-ban, az ötödik szakér-
tőként kirendelt Egészségügyi Tudományos Tanács 
szakértői testülete 0,5–2 mg-ban véleményezte. Az 
ötödik szakértőt már az után rendelte ki a bíróság, 
hogy az előző négyet meghallgatta a tárgyaláson. A 
szakértők párhuzamos meghallgatása abban a tekin-
tetben eredményes volt, hogy a harmadik és a negye-
dik szakértő megváltoztatta a véleményét, és egyetér-
tett az első szakértővel. Ennek ellenére úgy döntött a 
bíróság, hogy bevon még egy szakértőt a korábbi szak-
vélemények felülvéleményezésére. Így a bíróság abba 
a helyzetbe hozta magát, hogy nem tudta elfogadni 
azt az értéket, amit három szakértő egybehangzóan 
állapított meg, de a vádlottra legkedvezőbb értékkel 
sem számolhatott, hiszen egyik sem egyezett meg az 
ETT állásfoglalásával. Végül az ítélőtábla oldotta meg 
a kérdést azzal, hogy az elsőfokú ítéletnek a szakvéle-
mények elemzéséről szóló részét „pertörténeti átte-
kintésnek” tekintette, ugyanis a másodfokú eljárás 
idején hatályba lépett jogszabályváltozás folytán az 
AB-CHMINACA-ra irányadó mennyiségi határokat a 
Btk. már tömegalapon szabályozta.

A szakvélemények szinte minden esetben egy inter-
vallumot adtak meg a hozzá nem szokott fogyasztó 

49  A szakértői módszerek ilyen differenciálására lásd erdei Árpád: Tény és 
jog a szakvéleményben (KJK, Budapest, 1987) 146.

átlagos hatásos adagjára, és a bíróságok túlnyomórészt 
az intervallum felső értékével számoltak az in dubio 
pro reo elvére figyelemmel. Egy olyan ügy volt, ahol 
a bíróság a vádlottra kedvezőtlenebb adatot fogadta 
el, de ennek részletes indokát adta. Több esetben a 
bíróság nem foglalt állást abban, hogy a szakértő által 
megadott intervallum melyik értékét tekinti irányadó-
nak. Az ügyek egy részében erre az volt a magyarázat, 
hogy más kábítószerek is megjelentek elkövetési tárgy-
ként, amelyre pontos mennyiségi határok voltak meg-
állapíthatók, és a kétséges mennyiségű kábítószer a 
minősítést nem befolyásolta volna. De voltak olyan 
ügyek is, ahol a bíróság ezzel a kérdéssel egyáltalán 
nem foglalkozott, ami komoly indokolási hiányosság.

Több esetben a bíróság azt a praktikus, de kevéssé 
perrendszerű megoldást választotta, hogy az eljárás so-
rán beszerzett, eltérő adatokat tartalmazó szakvélemé-
nyek közül a vádlottra kedvezőbbet vette alapul. Egyet-
len ítélet foglalkozott ennek a megoldásnak a magya-
rázatával: a Szegedi Törvényszék 1.B.833/2016/82. 
számú ítélete szerint az eltérő tartalmú szakvéleményt 
adó szakértők azt fejtették ki a tárgyaláson, hogy mivel 
a pentedron egyszeri dózisának tényleges értékelésére 
és meghatározására természettudományos bizonyíték 
nincs, a szakértők között eltérő álláspontok vannak. 
Ezért a bíróság úgy foglalt állást, hogy egy újabb szak-
értő kirendelésétől sem várható eredmény, így a vád-
lottakra kedvezőbb szakvéleményt fogadta el. Ez a gya-
korlat lehet célszerű és így indokolható, de eljárásjogi 
szempontból aggályos. Az elvileg nem fordulhat elő, 
hogy ugyanarra a kérdésre, ugyanazon adatok alapján, 
ugyanazt a szakértői módszert alkalmazva két szakértő 
eltérő választ adjon. Ha a szakvélemények tartalma el-
térő, akkor legalább az egyik nem lehet aggálymentes. 
A bíróságnak ebben a helyzetben az az elsődleges fel-
adata, hogy az eltérés okait feltárja, megállapítsa, hogy 
melyik szakértői vélemény szenved valamilyen hibá-
ban. A másik oldalról megvilágítva: ha az eltérés oka 
ismert a bíró számára, és ez alapján az egyik érvényes 
módszert alkalmazó szakvélemény megbízható megál-
lapítást tartalmaz, a másikról pedig tudható, hogy mi-
ért és mennyiben aggályos, úgy az adott tény megálla-
pításának nincs akadálya.50

Több ügyben felmerült, hogy a vád tárgyát képező 
kábítószert más ügyben már vizsgálta szakértő, esetleg 
a védelem által felkért, de az eljárásba formálisan be 
nem vont szakértő is adott szakvéleményt. A bírói gya-
korlat az ilyen szakvéleményeket okirati bizonyítékként 
értékeli. A vizsgált problémakörben azért van nagyobb 
jelentősége ennek a kérdésnek, mert – szemben szinte 
minden más esettel – a szakvélemény tárgyát képező 
kérdés nem ügyspecifikus: egy adott kábítószernek ki-
zárólag egy átlagos hatásos adagja lehet, az nem függ a 
konkrét ügy semmilyen egyéb adatától. Ezért a szakvé-
leményt alappal kérdőjelezheti meg egy másik ügyben 

5 0  Grósz Tamás: A bírói mérlegelés mikéntje ellentétes szakvélemények 
esetén In FAzAkAs Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok 2014 (ELTE Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2014) 163.
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beszerzett szakvélemény, hiszen a vizsgálat alapjául 
szolgáló adatoknak és a vizsgálat módszerének elvileg 
azonosnak kell lennie. A mintában szereplő ügyekben 
– ahol ez a probléma felmerült – a bíróság minden eset-
ben bevonta okirati bizonyítékként a másik ügyben 
beszerzett szakvéleményt, attól függetlenül, hogy a bí-
róságnak volt hivatalos tudomása arról, vagy pedig a 
védelem csatolta be. A bíróság ezután érdemben vizs-
gálta ezt a szakvéleményt is, arra nyilatkoztatta az előtte 
folyamatban levő ügyben eljárt szakértőt, és ezt köve-
tően foglalt állást a szakvélemény elfogadhatóságáról.

Összességében az látszik, hogy a bíróságok prakti-
kus alapon oldották meg a kérdést: különösebb indo-
kolás nélkül lényegében bármilyen szakvéleményt 
megalapozottnak fogadtak el, és ezt az eljárást az in 
dubio pro reo elvére hivatkozással tették törvényessé. 
Ez a konkrét ügy elintézése szempontjából lehet jó 
megoldás, de egymásnak merőben ellentmondó ítéle-
teket eredményezett. Így egy eleve bizonytalan hely-
zetben születtek nem összeegyeztethető tartalmú jog-
erős ítéletek, ami most már fokozottabban veti fel a 
felsőbírósági iránymutatás iránti igényt. Ezeknek a 
hiányosságoknak is köszönhető, hogy több kérdés is 
nyitva maradt: 1. milyen adatokat kell alapul vennie a 
szakértőnek, elfogadhatók-e a fogyasztói beszámolók; 
2. a szakértő által megadott intervallum valamennyi 
eleme átlagos hatásos adagnak tekinthető-e, vagy szak-
vélemény az elképzelhető legkisebb és legnagyobb 
dózist tartalmazza, amelyre aztán átlagot kell szá-
molni; 3. ha az elbíráláskor már tömegalapon szabá-
lyozza a Btk. az adott kábítószer mennyiségét, mikor 

kell alkalmazni a Btk. 2. §-át. A tanulmány következő 
részében azt mutatom be, hogy ezekre a kérdésekre 
a vizsgált ügyekben milyen válaszokat adtak a bírósá-
gok, de előtte szükséges átfogóan értékelni a mennyi-
ségi határokra vonatkozó adatokat.

A hozzá nem szokott fogyasztó átlagos 
hatásos adagjára adott szakértői 
vélemények

Az 1. táblázat a szintetikus kannabinoidokra, a 2. táblá-
zat a dizájner stimulánsokra megállapított értékeket tar-
talmazzák.51 A táblázatok a hozzá nem szokott fogyasztó 
átlagos hatásos adagját mutatják, tehát ezek azok az ér-
tékek, amelyek kiindulópontként szolgálnak a csekély 
mennyiség felső határának kiszámítása során. A tábláza-
tokban feltüntetett kábítószerek nagy részét jelenleg 
már tömegalapon szabályozza a Btk. Ez azonban nem 
teszi szükségtelenné a vizsgálódást, hiszen ezek a kábí-
tószerek legkorábban 2018. január 1-je óta szerepelnek 
nevesítve a Btk.-ban, így jelenleg még nagy számban tár-
gyalnak olyan ügyeket a bíróságok, amelyek elkövetési 
ideje a korábbi szabályozás hatálya alá esik. Ezenkívül a 
kutatás elsődleges célja nem a mennyiségi határok ki-

51  A szakértők számozása nem feltétlenül az eljárásba bevont szakértők 
számát mutatja, azt is feltüntettem, ha a szakértő módosított a véleményén, 
vagy ha okirati bizonyítékként vett figyelembe a bíróság más ügyben készült 
szakértői véleményt vagy a védelem által becsatolt magánszakértői véleményt. 
A „Btk.” érték azt mutatja, hogy a bíróság az elbíráláskor hatályos törvényt 
alkalmazva a Btk.-ban rögzített tömeg alapján állapította meg a kábítószer 
mennyiségét.

Törvényszék 1. szakértő 2. szakértő 3. szakértő I. fok II. fok
ADB-FUBINACA

BKT 0,5–2 mg – – Btk. Btk.
BKT ? - - Btk. Btk.
Tatabánya 10–100 mg 0,5–1 mg 100 mg 100 mg
Székesfehérvár ? – – Btk. Btk.

AB-FUBINACA
Veszprém 1–10 mg – – 5 mg 5 mg

AB-CHMINACA
Főváros 0,5–1 mg 0,5–1 mg – 1 mg 1 mg
Szolnok 0,1–0,5 mg ? – ? Btk.
Szeged 0,1–0,5 mg 1 mg – 1 mg Btk.
Pécs 1–5 mg 1 mg – 5 mg 5 mg
Pécs 0,05–0,25 mg 0,05–0,4 mg – Btk. ?
Nyíregyháza 1 mg – – 1 mg 1 mg

MDMB-CHMICA
Nyíregyháza 1 mg – – 1 mg 1 mg
Tatabánya 1–5 mg 1–15 mg 0,1–15 mg 15 mg 15 mg
Pécs – – – Btk. Btk.
Szeged ? ? – Btk. 0,5 mg

1. táblázat: A szintetikus kannabinoidokra megállapított hozzá nem szokott fogyasztó  
átlagos hatásos adagja
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számítása, hanem annak vizsgálata volt, hogy a Btk.  
461. § (4) bekezdésében írtak mennyire alkalmazhatók 
a gyakorlatban. Ha a mennyiségi határokat nagyobbrészt 
egységesen húzták meg a jogerős döntések, nincsenek 
olyan mértékű jogalkalmazási problémák, amelyeket az 
alkotmánybírósági indítványok állítottak. Ha viszont na-
gyobb számban tárhatók fel eltérő tartalmú döntések, 
az azt mutatja, hogy a bírói gyakorlat még nem alakított 
ki olyan értelmezési keretet, amelyben a szakértők meg-
felelően tudnak dolgozni. 

A szintetikus kannabinoidok tekintetében lefolyta-
tott bizonyítási eljárások és ítéleti indokolások több 
olyan hiányosságban szenvednek, amelyek folytán 

nem lehet egyértelműen megállapítani a bíróság dön-
tésének ténybeli alapjait. A Budapest Környéki Tör-
vényszék a 17.B.89/2017/34. számú ítéletben és a Szé-
kesfehérvári Törvényszék a 12.B.3/2018/30. számú 
ítéletben nem tért ki a szakértői vélemények tartal-
mára, a bíróság kizárólag a Btk. elbíráláskor hatályos 
szövege alapján járt el. A Szolnoki Törvényszék 
6.B.1381/2016/48. ítéletéből az AB-CHMINACA vonat-
kozásában csak annyi derül ki, hogy két szakértő is 
eljárt, akik eltérő véleményt adtak, majd a bíróság 
előtti meghallgatásuk során egyetértésre jutottak.  
A bíróság ennek ellenére nem döntötte el a mennyi-
ségi határt: „[...] az 1–5 mg-os egyszeri adag elfogad-

Törvényszék 1. szakértő 2. szakértő 3. szakértő I. fok II. fok
α-PVP

Pécs 5–45 mg 1–100 mg – Btk. ?
Pécs 5–45 mg – – ? ?
Nyíregyháza 25–40 mg – – ? ?
Nyíregyháza 15–40 mg 70 mg – ? 40 mg
Miskolc 30 mg – – Btk. Btk.
Kecskemét ? ? ? ? ?
Kecskemét 10 mg – – 10 mg 10 mg

DMT
Főváros 15–58 mg – – ? ?
Főváros 10–150 mg – – ? ?

Pentedron
Eger 10–100 mg – – 100 mg 100 mg
Főváros 10–20 mg 10–100 mg – 20 mg Btk.
Főváros 20–100 mg 10–20 mg 50 mg 100 mg 100 mg
Főváros 15 mg – – 150 mg 150 mg
Főváros 15 mg Btk. Btk.
Veszprém 100 mg – – 100 mg 100 mg
Kecskemét 50 mg – – 50 mg 50 mg
Kecskemét ? – – 50 mg 50 mg
Szolnok 10–100 mg – – 100 mg 100 mg
Nyíregyháza 10–100 mg 80–150 mg – 115 mg ?
Szeged 70 mg 10–20 mg 70 mg 70 mg
Szeged ? ? – Btk. 70 mg

2C-B
BKT 15–25 mg 5–50 mg – 50 mg 50 mg
BKT 1–12 mg 2–50 mg – 50 mg 50 mg
Balassagyarmat 20 mg – – 20 mg 20 mg
Kaposvár 20 mg – – 20 mg 20 mg
Nyíregyháza 15–40 mg – – ? ?
Veszprém 15–25 mg – - 20 mg 20 mg
Főváros ? ? ? ? ?

DOC
Győr 1–5 mg 1–7 mg – 7 mg 7 mg

2. táblázat: A dizájner stimulánsokra megállapított hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja
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ható. Így a lefoglalt adag akár 1400 adagnak is megfe-
lel.” Hasonló problémát lehet feltárni a Pécsi Törvény-
szék 15.B.268/2017/71. számú ítéletében, ahol a tör-
vényszék az elbíráláskor hatályos törvényben rögzített 
mennyiségi határt alkalmazta, az ítélőtábla viszont az 
elkövetéskor hatályos törvény alapján járt el, a meny-
nyiségi határokat azonban nem rögzítette.

A dizájner stimulánsok tekintetében még több bi-
zonytalanság volt feltárható: az első- és másodfokú 
ítéleteknél szereplő kérdőjelek minden esetben azt 
jelölik, amikor a határozatból nem volt kiolvasható, 
hogy a bíróság a szakértő(k) által megadott interval-
lum melyik értékét vette alapul. Ezek mellett megta-
lálhatók azok a döntések is, amelyek határozott állás-
pontot foglaltak el a mennyiségi határt illetően, de 
ennek levezetése hiányzik az ítéletből. Így a Kecske-
méti Törvényszék 2.B.490/2016/83. számú ítélete csak 
a pentedron mennyiségét rögzíti és azt, hogy az a kü-
lönösen jelentős mennyiség 1,26-szorosa, de a számí-
tás alapjául szolgáló tényekről nincs szó az ítéletben. 
Az indokolási kötelezettséget komoly mértékben meg-
szegte a Fővárosi Törvényszék a 28.B.686/2018/42. 
számú ítéletben, amely csak annyit rögzít, hogy a vád-
lottól „lefoglalt 2C-B tartalmú tabletták tiszta ható-
anyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos 
hatásos adagja 58,6-szeres mértékének felel meg, mely 
a jelentős mennyiség alsó határát nem haladta meg, 
annak 41,8%-a”. Mivel az ítélet nem rögzíti a lefoglalt 
kábítószer hatóanyag-tartalmát, az idézett értékekből 
még csak vissza sem lehet számolni a mennyiségi ha-
tárra. Még ennél is nagyvonalúbban bánt az indoko-
lással a Kecskeméti Törvényszék a 2.B.27/2017/38. 
számú ítéletben, amelyben kizárólag a lefoglalt α-PVP 
hatóanyag-tartalmát rögzítette, még azzal is a másod-
fokú bíróságnak kellett kiegészítenie a tényállást, hogy 
a lefoglalt kábítószer mennyisége csekély. Azonban 
azzal már nem foglalkozott az Szegedi Ítélőtábla, hogy 
ezt a tényt milyen bizonyíték alapján rögzítette, illetve 
hogy mennyi a csekély mennyiség felső határa.

A bírói gyakorlat bizonytalanságát jól mutatja az a 
Pécsi Törvényszék ítéleteiben rendre visszatérő meg-
állapítás, amely szerint a szakértő „ugyanolyan mód-
szerrel állapította meg a kábítószer mennyiségét, mint 
a többi ilyen kérdésben eljáró szakértő, és vizsgálati 
módszere teljesen megfelel az e körben kialakított or-
szágos orvos szakértői gyakorlatnak” (12.Fk.81/2016/ 
123.), illetve „ajánlások hiányában más szakértőkkel 
együtt az AB-CHMINACA és az α-PVP esetében gyakor-
latilag egyazon értékekkel számoltak” (15.B.268/2017/ 
71.). A feldolgozott adatokból azonban jól látszik, hogy 
ez legfeljebb helyi jellegzetesség lehet, az országos gya-
korlatot semmiféleképpen nem tükrözi.

A szakértői módszer

A szakértői vélemény vizsgálati módszerét akkor te-
kintettem a bíróság által elfogadottnak, ha az ítélet 
vagy elfogadólag, vagy megjegyzés nélkül idézte a 
szakértői vélemény tartalmát. Olyan ítélettel nem ta-

lálkoztam, amely kritizálta volna a szakértői módszert, 
esetleg megjelölte volna, hogy milyen további vizsgá-
latokat kellett volna elvégezni. Így a bírósági határo-
zatok közötti eltérések abban érhetők tetten, hogy 
milyen szakértői módszert fogadtak el irányadónak. 
A bíróságok részéről egységesen elfogadottnak tekin-
tendő vizsgálati módszerek voltak a 1. gyógyszerkísér-
letek adatai, 2. klinikai adatok, 3. szakirodalom, 4. tu-
dományos konferenciák eredményei, 5. toxikológiai 
eseteknél mért vizelet- vagy vérkoncentráció, 6. fo-
gyasztási, beviteli módok elemzése, 7. enyhe, közepes, 
erősebb és nagyon erős hatás számszerűsítése, 8. az 
adott kábítószer részletes kémiai és addiktológiai 
elemzése (összetétel, előállítási folyamat, szervezetre 
gyakorolt hatás, függőségi potenciál, feketepiaci ki-
szerelés, adagolás stb.).

Több olyan ítélet is volt a mintában, amelyben a bí-
róság által elfogadott szakértői módszer nem tűnik 
kellőképpen alaposnak. A Fővárosi Törvényszék a 
24.B.1535/2015/43. ítéletében kiemelte, hogy a szak-
értő – többek között – a „témában jártas személyekkel 
való konzultációk” során nyert adatokat is felhasználta. 
Ezzel a megoldással szemben kritikaként lehet meg-
fogalmazni, hogy elvileg maga a szakértő a témában 
jártas személy, ha nincs megfelelő szakértelme, akkor 
jeleznie kell a kompetenciahiányt a kirendelő hatóság 
felé. Az idézett megoldás azért is kritizálható, mert a 
szakértő nem jelölt meg olyan objektív vizsgálati ered-
ményt, amely ellenőrizhetővé tenné a véleményét. 
Hasonló hiány volt feltárható a Fővárosi Törvényszék 
24.B.1091/2017/84. számú ítéletében, ahol a szakértő 
csupán a „szakmai tapasztalat alapján” adott véle-
ményt, illetve a Kecskeméti Törvényszék 2.B.519/2016/ 
21. számú ítéletében, ahol a szakértői vélemény alap-
ját a „szakértői gyakorlatban kidolgozott módszertan” 
és a „szakértői tapasztalat” képezte.52

A probléma nem új keletű: már a nyolcvanas évek-
ben lefolytatott kutatások is jelezték, hogy a szakértők 
gyakran nem közlik az elvégzett vizsgálatokat, esetleg 
csak általánosságban jelölik meg a módszert. Márpe-
dig a szakértői vélemények csak akkor értékelhetők, 
ha az eredmény elérésének módszereit ellenőrizni le-
het, ennek pedig elemi feltétele, hogy a szakértő a 
kellő részletességgel ismertesse azokat.53 A történeti 
áttekintésnél már bemutatott, a VI. BED iránymuta-
tása alapján 1990–1992 között készült szakértői véle-
ményeket elemző kutatás hasonló következtetésekre 
jutott: gyakran megtörténik, hogy a szakvélemény 
nem jelöli meg a forrásokat, amelyek alapján a ható-
anyag mennyiségét értékeli, a szakértők nem fordíta-
nak gondot arra, hogy az összes mennyiségi értéket 
megadják. A 22 vizsgált szakvéleményből egyetlen 

52  Ez utóbbi már csak azért is fenntartásokkal kezelendő, mert a kérdéses 
szakértői vélemény arra az α-PVP-re adott 10 mg-os értéket, amely esetében 
más ítéletekben 5–45, 25–40, 15–40 és 30 mg-os értékekkel is dolgoztak a 
szakértők.

53  erdei (49. lj.) 143.
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olyan volt, amely kimerítő részletességgel adta meg a 
mennyiségi határokat, és a forrásokat is megjelölte.54

A szakértőknek ez az eljárása amellett, hogy meg-
sérti a Szaktv. 47. § (4) bekezdés b) pontját, lehetet-
lenné teszi mind a szakvélemény kialakulásához ve-
zető út, mind a szakvélemény helyességének utólagos 
ellenőrzését.55 Ezt az álláspontot tükrözi a bírói gya-
korlat is: a szakértőtől meg kell követelni mindazok-
nak az adatoknak és tényeknek az ismertetését, ame-
lyeknek jelentőségük volt a szakértői vélemény meg-
hozatalánál és amelyek szükségesek a szakértői véle-
mény hitelességének ellenőrzéséhez. A szakértői vé-
lemények helyes alkalmazásához az szükséges, hogy 
a bíróság a véleménynek ne csak a végkövetkeztetését, 
hanem az alapjait és indokait és részletesen ismerje.56

Abban valamennyi elemzett ítélet egyetért, hogy a 
szakirodalmi adatok hivatkozása támogatandó szakér-
tői módszer. Abban azonban már vannak ellentmondá-
sok, hogy milyen formában kell ezeket hivatkozni. Van 
olyan ítélet, amely a szakértői vélemény elfogadhatósá-
gát többek között azzal támasztja alá, hogy a szakértő 
pontosan hivatkozott a szakcikkekre, a Fővárosi Ítélő-
tábla pedig az 5.Bf.301/2017/31. számú határozatában 
azért is vetette el a védő által benyújtott magánszakér-
tői véleményt, mert az „minden konkrétumot nélkülö-
zően, hivatkozását tényszerű adatokkal alá nem tá-
masztva mindössze leszögezi, miszerint »irodalmi ada-
tok szerint« a hozzá nem szokott fogyasztó esetén az 
átlagos hatásos adag 10–100 mg-ban adható meg”.57 Eh-
hez képest a Fővárosi Törvényszék a 24.B.1535/2015/43. 
számú ítéletben nem értett egyet azzal a védői hivatko-
zással, hogy a szakértőknek mélyebben, irodalmi jegy-
zék felsorolásával jobban alá kellene támasztania a vé-
leményét. Konkrét szakirodalmi hivatkozás kettő for-
dult elő az ítéletekben: az Egészségügyi Világszervezet 
Drogfüggőséggel Foglalkozó Szakértői Bizottság 2016. 
november 18-án közzétett jelenése és Kábítószerügyi 
Tárcaközi Koordinációs Bizottság Jogi Szakbizottság 4. 
ülésén elhangzottak.

A beviteli módok vizsgálata kapcsán szintén eltérő 
megoldásokkal találkozni. A Pécsi Törvényszék 
22.B.94/2016/112. számú ítélete elfogadja azt, hogy a 
szakértő a szer szervezetbe juttatásának leggyakoribb 
módját vette alapul. Hasonló módszert követett a Nyír-
egyházi Törvényszék a 2.B.105/2016/64. számú ítélet-
ben és a Fővárosi Törvényszék a 24.B.1091/2017/84. 
számú ítéletben. Ezzel szemben a Debreceni Ítélőtábla 
a Bf.I.404/2017/9. számú határozatban a szakvélemény 
alaposságát többek között azzal támasztotta alá, hogy 
a használat többféle módját is jelezte a szakértő, ille-
tőleg intervallumokat adott meg az egyes használati 

5 4  Fridli–Pelle–rácz (15. lj.) 169–170.
55  PuszTAi László: A szakvélemény és a bizonyítékok szabad mérlegelése 

In Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 24. (KJK, 
Budapest, 1987) 363.

56  Kúria Joggyakorlat-elemző Csoport Összefoglaló Vélemény – A szakértői 
bizonyítás a bírósági eljárásban kuria-birosag.hu/sites/default/files/jog g yak/
osszefoglalo_velemeny_2.pdf 161–162.

57  Ugyanez az ítélőtábla az 5.Bf.7/2019/12. számú határozatában ezekkel 
a mennyiségi adatokkal számolt.

módokat érintően. Utóbbi megoldás tűnik alaposabb-
nak, és az Abh.-nak is az felel meg, ugyanis aszerint az 
adott kábítószer lehetséges felhasználási módjait is 
számba kell venni. Vagyis azt kell elvárni a szakértő-
től, hogy minden beviteli módra külön-külön adja meg 
a hatásos adagra jellemző értékeket, és ezekből kiin-
dulva adjon véleményt.

Nem egységes a gyakorlat abban, hogy egy másik, 
tömegalapon szabályozott kábítószer mennyiségi ha-
táraiból ki lehet-e indulni arra hivatkozással, hogy a 
két kábítószer hasonló hatásmechanizmussal rendel-
kezik. Több ítélet elfogadhatónak tartja ezt az eljárást, 
de a Debreceni Ítélőtábla Bf.I.404/2017/9. számú íté-
lete kategorikusan leszögezi, hogy nem valamely tör-
vényben szabályozott kábítószerhez kell hasonlítani 
az eljárás tárgyát képező kábítószer hatóanyag-tartal-
mát. Ezzel az állásponttal tudok egyetérteni: lehetsé-
ges, hogy a szakértői vizsgálat eredménye az lesz, hogy 
a két kábítószer mennyiségi határa azonos, de ebből 
nem lehet kiindulni. Különösen azok a szakértői vé-
lemények problémásak ebből a szempontból, amelyek 
a hasonlóságok rögzítése után más mennyiségi határt 
adtak meg, azonban ennek semmilyen érdemi indo-
kát nem adták.

Az alkotmánybírósági indítványokban az indítvá-
nyozó bíróságok az egyik legnagyobb problémának 
az internetes fogyasztói beszámolók alapulvételét tar-
tották. Ehhez képest öt szakértői vélemény is hivatko-
zott ilyen adatokat, és ezeket a bíróság minden eset-
ben elfogadhatónak tartotta.58 A bíróságok az ellenté-
tes tartalmú szakvéleményekkel sem vitatkoztak, pe-
dig a mintában két olyan ügy is volt, amelyben a szak-
értő azt fejtette ki, hogy a fogyasztásra vonatkozó 
droghasználói adatok nem megbízhatók. Mivel ez a 
probléma fogta meg legjobban az indítványozó bírá-
kat, a tanulmány későbbi részében külön is vizsgálom 
ezt a kérdést.

Átlagos hatásos adag

Az 1. és 2. táblázat adataiból látszik, hogy a szakértők 
nagy többsége egy intervallumot adott meg, és a bí-
róságok túlnyomórészt a vádlottra kedvezőbb felső 
értékkel számoltak. Több esetben a bíróság a két szélső 
érték számtani átlagát vette figyelembe, és olyan ügy 
is volt, ahol a szakértő egy pontos értéket adott meg. 
Ez utóbbi megoldás nem helyeselhető. Ennek egyik 
oka az, hogy minden természettudományos vizsgálat 
jár bizonyos mérési bizonytalansággal, amelynek a 
szakértői véleményből is ki kell tűnnie. A másik ok, 
hogy az Abh. is azt a szakértői módszert tekintette 
irányadónak, amikor a „hatásos adag” mennyiségi 
meghatározása tág határok között történik meg. Szin-
tén az Abh.-ban megfogalmazottak alapján illethető 
kritikával az a megoldás, amikor a bíróság a szakértő 

58  Budapest Környéki Törvényszék 13.B.7/2017/43., Egri Törvényszék 
6.B.36/2015/32., Fővárosi Törvényszék 31.B.767/2018/47., Miskolci Törvény-
szék 6.B.30/2016/95., Tatabányai Törvényszék 8.B.382/2017/5.
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által megadott két szélső érték számtani átlagát veszi 
alapul. Ugyanis az Alkotmánybíróság álláspontja sze-
rint ha a bíróság a bizonyítási eszközök beszerzésére 
vonatkozó kötelezettségének teljesítését követően 
nem találja kétséget kizáróan bizonyítottnak a kábító-
szer mennyiségének jelentős vagy különösen jelentős 
mértékét, az in dubio pro reo elve alapján csak az ag-
gálytalanul megállapítható mennyiségű kábítószer 
alapján minősülő bűncselekményben állapíthatja meg 
a terhelt bűnösségét.

Ez az iránymutatás feltételezi, hogy a szakértő által 
megadott teljes intervallum az átlagos érték, nem pe-
dig az összes lehetséges érték, amelyből aztán átlagot 
kell számolni. Ezt az jogértelmezést fejti ki a Budapest 
Környéki Törvényszék 13.B.7/2017/43. számú ítélete: 
a szakértő által megadott tartományba eső valameny-
nyi érték átlagos hatásos adagnak tekintendő, és a vád-
lottra legkedvezőbb értékkel, vagyis a felső értékkel 
kell számolni. Ahogy már utaltam rá, ez az általánosan 
követett, de nem teljesen egységes gyakorlat. Az 
egyedi megoldások közül kiemelendő a Fővárosi Tör-
vényszék 24.B.1091/2017/84. számú ítélete. Ebben a 
szakértő a véleményében kifejtette, hogy a pentedron 
„egyszeri adagja” a szervezetbe juttatási módtól füg-
gően 10–150 mg, 10 mg-ot leginkább intravénásan 
adagolnak a fogyasztók, míg a nagyobb mennyiséget 
a szájon át vagy orron keresztül felszippantva fogyaszt-
ják. Ennek tükrében a hozzá nem szokott fogyasztó 
egyszeri átlagos adagja 10 és 20 mg közé tehető – te-
hát átlagosan 15 mg. Ezekből az adatokból a bíróság 
arra a következtetésre jutott, hogy mivel a rendelke-
zésre álló adatokból a terheltre nézve legkedvezőbbet 
kell alapul venni, 150 mg-mal kell számolni.

Arra, hogy milyen hatást kell figyelembe venni, lé-
nyegében egységes a gyakorlat: nem a biológiai, ha-
nem a pszichoaktív hatás irányadó, a kérdéses dózis 
a mérgezés nélküli pszichotrop hatás kiváltásásra al-
kalmas adag. Két ügyben is foglalkozott a szakértő az-
zal a kérdéssel, hogy milyen tényezők alapján állapí-
totta meg a felső értéket: a felső határ feletti dózis „már 
toxikus, ami nem tekinthető a hozzá nem szokott fo-
gyasztó alapeseti droghasználatához” (Nyíregyházi 
Törvényszék 2.B.105/2016/64.), illetve itt már olyan 
viharos reakció kiváltása prognosztizálható, ami nem 
tekinthető szokásos használati dózisnak (Fővárosi Tör-
vényszék 24.B.1535/2015/43.). Nem illeszkedik ebbe a 
gyakorlatba a Győri Törvényszék B.313/2017/14. számú 
ítélete. Az ügy tárgya a DOC volt, és az orvos szakértő 
azt fejtette ki, hogy a szakértőnek mindig a terápiás 
mennyiséget kell meghatároznia. Ez az ítélet azért is 
kritizálható, mert a bíróság által megállapított 7 mg-
os felső határt a szakértői vélemény a „súlyos” fogyasz-
tóhoz köti, alkalmi fogyasztónál az „1–1,5 mg tiszta 
bázistartalmú kábítószer is komoly hatást érhet el”.  
A bíróság által megállapított 7 mg-os érték így egyér-
telműen törvénysértő, hiszen a szakértői vélemény 
szerint ez nem a hozzá nem szokott fogyasztóra jel-
lemző érték.

A tabletta formájában forgalmazott kábítószerek 

esetén két bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy 
a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja 
egy tabletta (Budapest Környéki Törvényszék 
12.B.13/2015/33., Pécsi Törvényszék 22.B.94/2016/112.). 
Ez a megoldás azért kritizálható, mert a fogyasztói be-
számolók gyakran kitérnek arra is, hogy egy tabletta 
fele vagy negyede az ajánlott egyszeri adag, így pél-
dául: „Egészben is meg lehet enni, ha tapasztaltabb 
vagy a dologban. Abszolút kezdőknek egy félnél több 
egyszerre nem ajánlott!”59

Időbeli hatály

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél a 
jogszabályok gyakori változása nem ismeretlen jelen-
ség. Ez a mennyiségi határoknál is látható: 2018. január 
1. óta az α-PVP, a pentedron, a GBL, az AB-CHMINACA, 
az MDMB-CHMICA, az AM-2201, az AB-PINACA, az 
AB-FUBINACA és az ADB-FUBINACA is tömegalapon 
szabályozott kábítószer. Ez felveti az alkalmazandó 
büntetőtörvény kérdését, hiszen az eltérő számítási 
mód eltérő mennyiségi határhoz vezethet, sőt az ada-
tokat elemezve az látszik, hogy minden esetben eltér 
az orvos szakértő által megállapított mennyiségi határ 
a törvényi határtól.

A gyakorlat megosztott a kérdésben: az ítélőtáblai 
határozatok közül több úgy foglalt állást, hogy a Btk. 
2. §-a alapján akkor is az alacsonyabb mennyiségi ha-
tárt előíró törvényt kell alkalmazni, ha annak a minő-
sítésre nincs kihatása. Ennek az indokát a határozatok 
többnyire nem fejtik ki, utalnak azonban arra, hogy a 
büntetéskiszabás szempontjából kedvezőbb helyzetbe 
kerül így a vádlott. Három ügyben az ítélőtáblák úgy 
foglalt állást, hogy a mennyiségi határ változása csak 
abban az esetben érinti az alkalmazandó büntetőtör-
vény kérdését, ha befolyásolja a vádlott által elkövetett 
cselekmény jogi minősítését vagy a vele szemben al-
kalmazható jogkövetkezményt (pl. Szegedi Ítélőtábla 
Bf.II.126/2019/12.).

A Btk. 2. § (1) és (2) bekezdése szerint a bűncselek-
ményt az elkövetése idején hatályos büntetőtörvény 
szerint kell elbírálni, de ha a cselekmény elbírálásakor 
hatályban lévő új büntetőtörvény szerint a cselekmény 
már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó 
el, akkor az új büntetőtörvényt kell alkalmazni. A prob-
léma szempontjából a második fordulatnak van rele-
vanciája, vagyis az a kérdés, hogy az „enyhébb elbírá-
lás” kizárólag a minősítésre és azokra az esetekre vo-
natkozik-e, amikor maga a törvény rendel kedvezőbb 
büntetéskiszabási szabályokat alkalmazni. A publikált 
eseti döntések áttekintése alapján az látható, hogy a 
Btk. hatálybalépése óta nem született olyan értelmű 
iránymutatás, amely a Btk. szövegének változásán túl-
menő más szempontok érvényesítését is előírta volna 

59  www.daath.hu/showTopic.php?id=162&only=144544 Ez a leírás tökéletesen 
fogalmazza meg az adott szernél a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatá-
sos adagját.
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a Btk. 2. §-ának alkalmazása során. A BH 2014.129. 
számú eseti döntés részletesen elemzi a kérdést:

„[...] elsősorban a bűncselekmény – e két törvény 
szerinti – minősítéséhez tartozó büntetési tételek 
összevetésével kell állást foglalni. Ehhez képest ve-
hetők figyelembe a büntetőtörvények Általános 
Részeiben írt egyéb, a büntetés kiszabásával össze-
függő és az elbírálásra kiható rendelkezések, ame-
lyek a kedvezőbb büntetési tételkeret alkalmazása 
folytán előálló előnyösebb helyzetet akár közöm-
bösíthetik is, ezzel a főszabály, az elkövetéskor ha-
tályos törvény szerinti elbíráláshoz vezetnek.”

Ebből a jogértelmezésből az következik, hogy kizáró-
lag annak van jelentősége, hogy a bűncselekményre 
irányadó tételkeret, illetve a büntetéskiszabási szabá-
lyok változtak-e az elkövetés és az elbírálás között. Ha 
ezek változatlanok, akkor annak nincs jelentősége, 
hogy az ugyanabban a keretben elbírálandó cselek-
ménynél az értékhatárok változása miatt megváltoz-
nak a büntetéskiszabási körülmények.

Ezzel látszólag nem egyeztethető össze az ÍH 2020.2. 
számon közzétett eseti döntés:

„Egyes kábítószerek esetén az elkövetéskori meny-
nyiségi határok számításánál orvos szakértő bevo-
násával nem történhet mérlegelés, ha az elbírálás-
kor hatályos Btk. a bázis formában megadott tiszta 
hatóanyag-tartalmat rögzíti és annak értékelése a 
szakvéleménynél kedvezőbb.”

A ratio decidendi alapján úgy tűnhet, mintha a dön-
tés minden esetben a Btk.-ban szabályozott mennyi-
ségi határok alkalmazását írná elő, azonban a határo-
zat tartalmát elemezve látható, hogy erről nincs szó. 
Ugyanis a konkrét ügyben az elbíráláskor hatályos Btk. 
alapján értékelve, a vádlott terhére rótt bűncselek-
ményt enyhébb minősítés volt megállapítható: a kü-
lönösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer 
birtoklása helyett jelentős mennyiségre elkövetett ká-
bítószer birtoklása. Tehát az iránymutatásban szereplő 
„annak értékelése a szakvéleménynél kedvezőbb” eb-
ben az esetben is a minősítésre kiható kedvezőbb el-
bírálást jelent, nem pedig önmagában a kedvezőbb 
mennyiségi határokat.

A szakértői véleményhez A szakértői véleményhez 
felhasználható adatok körefelhasználható adatok köre

A határozatok elemzésénél bemutattam azt a négy 
adatkört, amelynek felhasználását vagy a szakvéle-
ményben történő bemutatását illetően nem teljesen 
egységes a bírói gyakorlat. Azt is kifejtettem, hogy a 
vitás kérdések közül a fogyasztási, beviteli módok ér-
tékelése az Abh. iránymutatása alapján egyértelműen 
rendezhető, de a szakirodalmi források részletezése, 
illetve a tömegalapon szabályozott kábítószerekkel 
való összehasonlítás kérdésében is megnyugtatóan 
állást lehet foglalni. Más a helyzet a fogyasztói beszá-
molókkal. Ezeknek a tipikusan internetes honlapokon 

fellelhető forrásoknak a használatát az alkotmánybí-
rósági indítványok kategorikusan elutasították, azon-
ban azt nem fejtették ki, hogy ennek milyen eljárás-
jogi indokai vannak.

A probléma a szakértői módszerről szóló elméleti 
diskurzusba helyezve elemezhető, azon belül is a szak-
értői vélemény megalapozottsága a vizsgálandó prob-
lémakör. Ebben a kérdésben számos szerző fejtette ki 
az álláspontját az elmúlt évtizedekben, de a vita rész-
letes bemutatása nem tárgya jelen dolgozatnak.60 Rész-
letes kidolgozottsága és átfogó jellege folytán Erdei 
Árpád nézetei alapján fogom elemezni a kutatás ered-
ményeit. Erdei megkülönbözteti a módszer tudomá-
nyos megalapozottságát és a szakvélemény megalapo-
zottságát. Utóbbi számos feltételtől függ, és ezen fel-
tételek egyike az alkalmazott módszer tudományos 
megalapozottsága. A szakértői módszer tudományo-
san megalapozott, ha összhangban áll a tudomány 
eredményeivel és a tudomány vagy szakma ún. termé-
szetes szabályaival.

„Elvként mondhatjuk ki, hogy olyan módszert, 
amely a tudományos ismeretekkel vagy az általá-
ban elfogadott szakmai szabályokkal és tapaszta-
latokkal ellentétben áll, a szakértő nem alkalmaz-
hat. Az viszont nem követelmény, hogy az alkal-
mazott szakértői módszernek általánosan elterjed-
nek kell lennie.”61

Erdei komoly kételyeket fogalmaz meg aziránt, hogy 
„a hatóság a szakmai megállapítások és következteté-
sek vagy az alkalmazott módszerek helyességét min-
den esetben meg tudja állapítani”.62 Magam is osztom 
ezeket a kételyeket. Azonban ez nem von le semmit 
az elvi megállapítások értékéből, hiszen a szakértői 
módszer tudományos megalapozottsága akkor is alap-
vető feltétele a szakértői vélemény megalapozottságá-
nak, ha azt a legtöbb esetben a büntetőeljárásban el-
járó hatóságok – és végső soron az ügydöntő határo-
zatot meghozó bíróság – érdemben nem tudja vizs-
gálni. Katona Géza kifejtette, hogy a jogalkalmazói 
értékelés azokkal a vizsgálati módszerekkel kapcso-
latban kerül nehezebb helyzetbe, amelyeknek bizo-
nyításbeli alkalmazása újszerű:

„A körültekintő értékelés nem jelentheti az új mód-
szerek alkalmazásától történő elzárkózást, az új 
módszerek bizonyító erejének megtagadását, 
azonban arra késztetheti a jogalkalmazót, hogy 
további bizonyítási eszközök beszerzésével győ-
ződjön meg az új módszerek tudományos megala-
pozottságáról.”63

A fogyasztói beszámolók értékelése kétségkívül új 
szakértői módszer, hiszen arra a dizájnerdrog-robba-
nás és a Btk. hatálybalépése előtt nem volt szüksége 

6 0  A szakirodalmi álláspontok bemutatására lásd noGel Mónika: A szak-
értői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alap fogal mai 
Jog-Állam-Politika 2017/1. 124–128.

61  erdei (49. lj.) 140–141.
62  erdei (49. lj.) 242.
63  kATonA Géza: Valós vag y valótlan? Értékelés a büntetőperbeli bizonyításban 

(KJK, Budapest, 1990) 320.
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a szakértői gyakorlatnak. Ez tehát önmagában nem 
okoz problémát, de kétségkívül fokozottabban kell 
vizsgálni a módszer tudományos megalapozottságát. 
Az állásfoglalást nem könnyíti meg, hogy az elemzett 
ügyek között kettő olyan is volt, ahol a szakértő pont 
azt fejtette ki, hogy a fogyasztói beszámolókból szár-
mazó adatok megbízhatatlanok. Ez önmagában szin-
tén nem zárja ki a módszer tudományos megalapo-
zottságát, hiszen – ahogy Erdei Árpád rámutatott – 
nem feltétel, hogy az alkalmazott szakértői módszer 
általánosan elterjedt legyen, és ez az új módszerek 
esetén nem is lehet elvárás. De még a bevett módsze-
reknél is szinte mindig található olyan szakember, aki 
az uralkodó állásponttal ellentétes véleményen van, 
és ezt szakértőként hajlandó is képviselni.64 Így tehát 
azt kell vizsgálni, hogy a fogyasztói beszámolók érté-
kelése a tudomány eredményeivel összhangban áll-e, 
ennek a vizsgálatnak a módszere pedig az orvostudo-
mányi és addiktológiai szakirodalom tanulmányozása.

Számos fogyasztói beszámolókat feldolgozó honlap 
ismert, magyar nyelvterületen a legnagyobb a több 
mint nyolcezres felhasználói bázissal rendelkező a 
daath.hu,65 a külföldi honlapok közül kiemelendő az 
erowid.org.66 A hazai addiktológiai szakirodalom 
ezeknek a honlapoknak a monitorozását elfogadható 
módszernek tartja:

„Az interneten számos helyen találkozunk struk-
turált (például: www.daath.hu vagy www.erowid.
org) vagy kevésbé strukturált formában droghasz-
nálók által megosztott információkkal: egy-egy 
szer hatásával, adagolásával, rövid és középtávú 
hatásával, együttes szerhasználattal kapcsolatban. 
Ezek az információk természetesen nem érik el 
egy tudományos közlemény ellenőrzött források-
ból és meghatározott módszertan által szolgálta-
tott információját, megbízhatóságát. Sokszor azon-
ban az új szerekkel kapcsolatos első információk 
éppen ilyen internetes droghasználói csoportok 
oldalain, illetve beszélgetőcsoportjaiban jelennek 
meg. Ezért ezek monitorozása az új szerekkel kap-
csolatban elfogadottá vált – minden bizonytalan-
sága ellenére is.”67

Az angol nyelvű szakirodalomban Oskar Enghoff és 
Judith Aldridge arra hívják fel a figyelmet, hogy az 
újonnan megjelent, illegális, gyógyászati felhasználás-

6 4  PuszTAi (55. lj.) 381.
65  A honlapról részletes elemzést ad móró Levente – rácz József: Online 

drug user-led harm reduction in Hungary: a review of „Daath” Harm Reduction 
Journal 10:18 harmreductionjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1477-7517-
10-18

66  Ezt a két honlapot a szakértői gyakorlat is hivatkozza: TóTh Anita Réka: 
UPSZ – Az igazságügyi orvosszakértői véleményezés kihívásai A Nemzeti 
Drog Fókuszpont Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői 
szemmel VI. című konferenciáján 2016. december 7-én elhangzott előadás, 
drog fokusz pont.hu/wp-content/uploads/tothreka_forensics.pdf

67  rácz József – csák Róbert: Új pszichoaktív anyagok megjelenése egy 
budapesti tűcsereprogram kliensei körében Orvosi Hetilap 155:35. 1392. A szer-
zők a tanulmányban hivatkoznak is ezekre a forrásokra a mefedron és az MDPV 
szokásos pszichoaktív dózisa kapcsán: „a szerhasználók közösségének tapasz-
talatai szerint az átlagos dózis szippantás esetén a mefedronnál 20–80 mg 
(erowid.org, daath.hu), míg az MDPV esetében 5–11 mg (erowid.org, daath.
hu).” uo. 1391.

sal nem rendelkező szerekre jellemző egyfajta infor-
mációs deficit: ezeknek a szereknek a hatásai és koc-
kázatai nem kellőképpen ismertek a hatóságok, orvo-
sok, szociális munkások, ártalomcsökkentésben dol-
gozó szakemberek stb. számára, ami rendkívül ne-
hézzé teszi a szükséges információk beszerzését. Ezért 
a szerhasználók által az online közösségekben közölt 
adatok figyelemmel kísérése és elemzése értékes ada-
tokkal szolgálhat.68 Christophe Soussan és Anette 
Kjellgren szerint az internetes fórumokon megjelenő 
fogyasztói beszámolókat fel kell használni a kutatá-
sokban, különösen a kevésbé ismert szerek hatásainak 
elemzésére, amelyek esetében semmilyen más infor-
máció nem áll rendelkezésre.69 Marie Claire Van Hout 
kutatásában a 4-MEC-et kifejezetten fogyasztói beszá-
molókon keresztül vizsgálta azon az alapon, hogy az 
újonnan megjelent kábítószerekre irányuló kutatások 
egyre inkább az internetes bejegyzések szövegének 
kvalitatív elemzésére támaszkodnak.70

Az online térben nem csak fogyasztói beszámolókat 
találhatunk, ugyanis a dizájnerdrogokat nemritkán in-
ternetes boltokban árusítják. Ezek a tipikusan dark-
neten elérhető ún. kriptopiacok kinézetben, felépítés-
ben és funkcionalitásban a legális internetes áruhá-
zakra hasonlítanak. Az eladók részletes információkkal 
szolgálnak az árusított kábítószerek fajtájáról, minősé-
géről, kiszereléséről, áráról, mindezt összekötve a fo-
gyasztók által adott visszajelzésekkel.71 Ez a megoldás 
a magyar joggyakorlatban sem ismeretlen: a 2012-ben 
a nyomozó hatóság látókörébe került Dexter’s 
Chemstore nevű oldalt üzemeltető elkövetők a Kínából 
beszerzett szereket bevizsgáltatták, és a laboratóriumi 
eredményekkel együtt hirdették a honlapon.72

Az elemzett ügyek közül kettőben hivatkozott a 
szakértő az Egészségügyi Világszervezet jelentésére 
az MDMB-CHMICA és a pentedron tekintetében.73 
Ezek a források kétségkívül növelik a szakértői véle-
mény megbízhatóságát, azonban azt nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy az adagolás kérdésében 
ezek a jelentések is fogyasztói beszámolókra hagyat-
koznak. Így az MDMB-CHMICA tekintetében a jelen-
tés arra utal, hogy az internetes fórumokon található 
információk alapján a szokásos adag 15 mg-ig terjed,74 
a pentedron tekintetében pedig a NeuePsychoaktive 
Substanzen.de oldalt hivatkozza,75 amely szintén fo-
gyasztói beszámolókra alapítja az egyes szerek bemu-

68  enGhoFF, Oskar – AldridGe, Judith: The value of unsolicited online 
data in drug policy researh International Journal of Drug Policy Vol. 73. 216.

69  soussAn, Christophe – kJellGren, Anette: The flip side of „Spice”: The 
adverse effects of synthetic cannabinoids as discussed on a Swedish Internet 
forum Nordic Studies on Alcohol and Drugs Vol. 31. 216.

70  vAn houT, Marie Claire: An internet study of user’s experiences of the 
synthetic cathinone 4-methylethcathinone (4-MEC) Journal of Psychoactive Drugs 
Vol. 46:4. 275.

71  enGhoFF–AldridGe (68. lj.) 212.
72  Fővárosi Törvényszék 8.B.218/2017/69.
73  Nyíregyházi Törvényszék 2.B.105/2016/64., Tatabányai Törvényszék 

8.B.382/2017/5.
74  „MDMB-CHMICA – Critical Review Report” Expert Committe on 

Drug Dependence, 38th Meeting, Geneve, 14–18 November 2016 who.int/
medicines/access/controlled-substances/4.9_MDMB-CHMICA_CritReview.pdf 10.

75  „Pentedron – Critical Review Report” Expert Committe on Drug 
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tatását. Alappal lehet hivatkozni arra, hogy ha az Egész-
ségügyi Világszervezet elfogadhatónak tartja a fo-
gyasztói beszámolókon alapuló adatokat, akkor a bün-
tetőügyben eljáró hatóságoknak sem lehet különösebb 
kifogásuk ezek ellen.

A hivatkozott szakirodalmi források megfelelően 
igazolják, hogy az internetes honlapokon megjelent 
fogyasztói beszámolók elemzése tudományosan meg-
alapozott módszer, és mint ilyen, a szakértői módszer-
tan része lehet. Ezzel nem azt állítom, hogy a vizsgált 
ügyekben eljárt szakértők minden esetben okkal nyúl-
tak az internetes forrásokhoz, vagy hogy az abból le-
vont következtetések feltétlenül helytállóak lennének. 
Ezt az ügyek vizsgálata nélkül nem is lehet biztonság-
gal kijelenteni. Azonban a bírói indítványokban olvas-
ható elzárkózás az ilyen szakértői módszer elől jogi és 
tudományos érvekkel nem támasztható alá. Az termé-
szetesen elfogadható, hogy ha egy bíró esetleg idegen-
kedik ettől a módszertől, hiszen a büntetőbírói gon-
dolkodást alapvetően határozza meg az in dubio pro 
reo elve. De az Abh. is arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy az orvos szakértői vélemény különleges szakér-
telmet feltételez, ezért nem vethető el csupán azon az 
alapon, hogy azt a bíróság az általános élettapasztalat-
tal ellentétesnek értékeli. Mindemellett úgy tűnik, 
hogy az indítványozó bírókon kívül más bíró nem osz-
tozik a fenntartásokban: a vizsgált határozatok közül 
egy sem volt, amely kritikával illette volna azokat a 
szakértőket, akik internetes fogyasztói beszámolókra 
is alapították szakértői véleményüket.

Összességében tehát az mondhatjuk, hogy a fogyasz-
tói beszámolók elemzése megfelelő szakértői módszer. 
Azonban bizonyos korlátokra rá kell mutatni. Mivel a 
fogyasztók a legritkább esetben tudják, hogy ponto-
san mekkora hatóanyag-tartalma volt annak a szernek, 
amit elfogyasztottak, önmagában ettől a módszertől 
nem lehet pontos értékeket várni. Ezért elsősorban 
arra alkalmas, hogy az adott kábítószer jellemző bevi-
teli módjait, hatásmechanizmusát feltárja, összehason-
lítást adhat más kábítószerekkel, elemezhetővé teszi, 
hogy ugyanazon az utcai néven milyen hatású szerek 
jelentek meg a piacon stb.

KövetkeztetésekKövetkeztetések

A kutatás eredményeinek összefoglalása során abból 
az elvből kell kiindulni, hogy a kábítószer mennyisé-
gének meghatározása alapvetően nem szakértői, ha-
nem jogi kérdés (BH 1991.55.). Ezért az alkotmánybí-
rósági indítványok által felvetett két alapvető prob-
léma, vagyis a „hozzá nem szokott fogyasztó” és az 
„átlagos hatásos adag” fogalmak meghatározása is jog-
értelmezési módszerekkel oldható meg. A probléma 
megoldása során a bevált jogértelmezési módszerek 

Dependence, 38th Meeting, Geneve, 14–18 November 2016 who.int/medicines/
access/controlled-substances/4.6_Pentedrone_CritReview.pdf 9.

mellett az Alkotmánybíróság iránymutatása és az em-
pirikus kutatás adatai állnak rendelkezésre.

Ezek alapján a „hozzá nem szokott fogyasztó” foga-
lom tartalma megnyugtatóan rögzíthető: egészséges, 
kábítószert nem használó, átlagos testfelépítésű (átla-
gos súlyú és magasságú) személy. A kábítószer-haszná-
lat általában a kábítószerekkel, nem pedig az ügy tár-
gyát képező konkrét kábítószerrel összefüggésben ér-
telmezendő, így nemcsak a kábítószer-függők, de a ká-
bítószerhez hozzászokott fogyasztók sem jöhetnek 
szóba. Az átlagos hatásos adag meghatározása során az 
adott kábítószer valamennyi lehetséges beviteli, hasz-
nálati módját figyelembe kell venni, és egyenként ki 
kell munkálni azokra is a hatásos adagot. A „hatás” alatt 
a pszichoaktív hatás értendő, a toxikus, mérgezést ki-
váltó dózis már túllép a keresett értéken. A számítás 
alapja mindig a tiszta hatóanyag-tartalom. A szakértő 
nagy szabadságot élvez abban, hogy milyen adatok alap-
ján végzi el a számítást, de mivel a probléma alapját az 
információszegénység képezi, elvárható, hogy vala-
mennyi elérhető adatot értékeljen és részletesen bemu-
tasson a szakvéleményben. Az internetes fogyasztói 
beszámolók elemzése tudományosan megalapozott 
módszer, így a szakértői módszerben történő alkalma-
zása nem kritizálható. Az ismert bizonytalanságok mi-
att a szakértő tág határok között határozhatja meg az 
átlagos hatásos adagot, és az így megadott teljes inter-
vallum az átlag. Az in dubio pro reo elve alapján min-
dig a vádlottra legkedvezőbb értékkel, vagyis az inter-
vallum felső elemével kell a számítást elvégezni.

Az, hogy a norma értelmezhető, nem teszi semmissé 
azt, hogy a bírói gyakorlat rendkívül széttartó. Ennek 
az orvoslására két megoldás mutatkozik. Az egyik meg-
oldás a jogalkalmazó szervek kezében van. A bírósá-
gok egységes jogalkalmazásának biztosítása a Kúria, 
a szakértők egységes módszertanának kidolgozása a 
szakértői kamara feladata. A probléma komplexitása 
folytán az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a két 
szerv összehangolt, egységes elméleti alapon álló 
iránymutatásokat tenne közzé. További megoldási le-
hetőség a jogalkalmazás oldaláról annak elfogadása, 
hogy a kábítószer mennyiségi határait elegendő egy-
szer meghatározni, ezt követően szakértő kirendelése 
erre a kérdésre szükségtelen. Ugyanis – ahogy már 
korábban utaltam rá – a mennyiségi határ meghatáro-
zása nem függ az ügy egyedi jellemzőitől, hiszen a ká-
bítószerek tulajdonságai nem változnak ügyenként. 
Ebből következően ha egy jogerős ítélet tényállása 
tartalmazza az adott kábítószer mennyiségi határait, 
az minden később indult ügyben irányadó lehet. En-
nek a megoldásnak már most is léteznek az elméleti 
alapjai a jogirodalomban: a régi Be. kommentárja sze-
rint kivételes esetekben mellőzhető a szakértő kiren-
delése, ha a bizonyítandó tény egyéb más, a felek által 
nem vitatott módon, például okirati úton bizonyítható, 
és bizonyos esetekben a korábbi szakvélemények is 
felhasználhatók.76

76  bodor Tibor – csák Zsolt – somoGyi Gábor – szePesi Erzsébet – szo-
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A másik megoldás a jogalkotóra hárít feladatot. Ha 
elkötelezett a hatályos szabályozás iránt, azt kell biz-
tosítania, hogy kizárólag azok az új pszichoaktív anya-
gok kerüljenek fel a kábítószerlistára, amelyeknek leg-
alább azon alapvető tulajdonságai tisztázásra kerültek, 
amelyek alapján állást lehet foglalni a mennyiségi ha-
tár kérdésében. Ennek a jogszabályi háttere adott: az 
új pszichoaktív anyagok akkor kerülhetnek fel a Gytv. 
kábítószerlistájára, ha megtörtént a Gytv. 15/C. §-ában 
szabályozott kockázatértékelés. A kockázatértékelés 
eredménye akkor indokolja az adott szer besorolásá-
nak megváltoztatását, ha bebizonyosodik, hogy az ha-
sonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészség-
ügyre, mint a kábítószerek. Már önmagában ebből a 
rendelkezésből látható, hogy kizárólag akkor kerülhet 
fel egy szer a kábítószerlistára, ha a tudományos vizs-
gálatok alátámasztják az egészséget veszélyeztető ha-
tását. De még ennél is többet lehet(ne) tudni az ilyen 
szerekről. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagok-
kal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 
vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. 
(IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése szerint a 
kockázatértékelés során a Nemzeti Drog Fókuszpont 
vizsgálja, hogy a kérdéses anyag kiválthat-e függőségi 
állapotot és a központi idegrendszer izgalmát vagy 
depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros 
vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogó-
képességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, 
vagy a P1, P2, P3 vagy P4 jegyzéken szereplő valamely 
anyaghoz hasonló visszaélést és káros hatást, és okkal 
feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és 
szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy 
adhat lehetőséget, amely indokolja annak a Gytv. 2. 
számú mellékletére történő felvételét.

kolAi Gábor – vArGA Zoltán: A büntetőeljárási törvény mag yarázata (KJK, Buda-
pest, 2009) 342.

Arról nincsenek megbízható információim, hogy 
ezek a rendelkezések hogyan érvényesülnek a napi gya-
korlatban. Könnyen elképzelhető, hogy nincs lehetőség 
a listára került anyagok alapos, mindenre kiterjedő 
vizsgálatára, amivel párhuzamosan a jogalkotás részé-
ről határozott nyomás nehezedhet a szakértőkre azért, 
hogy minél több szert, minél rövidebb idő alatt tegye-
nek fel a kábítószerlistára. Azt azonban nem lehet állí-
tani, hogy a jogszabályok ne adnának lehetőséget arra, 
hogy a Btk. 461. § (4) bekezdésében foglaltak alkalma-
zásához rendelkezésre álljanak a megfelelő adatok. Az 
is előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre olyan meny-
nyiségű új pszichoaktív anyag, amely a teljes körű vizs-
gálatot lehetővé tenné. Ez már csak azért is könnyen 
elképzelhető, mert a dizájner drogok piacára jellemző, 
hogy a listára került anyagokról lemondanak a terjesz-
tők. Ilyen esetben azonban azt kell megállapítani, hogy 
az adott anyagból nincs komolyabb mennyiség a pia-
con, fogyasztása alkalomszerűen történt, de nem ter-
jedt el. Ilyen esetben nincs alap annak megállapítására, 
hogy az adott anyag hasonló közegészségügyi és szoci-
ális problémát jelentene, mint a kábítószerek.

A szabályozás módosítására két lehetőség is felme-
rülhet. Egyrészről nem látható semmilyen indoka an-
nak, hogy a dizájnerdrogokat is olyan mértékben meg-
különböztesse a törvény, mint a hagyományos kábító-
szereket. Amennyiben az új pszichoaktív anyagoknál 
nem jelent problémát az egységesen 2 grammban rög-
zített tiszta hatóanyag-tartalom, ugyanez tartható le-
het akkor is, ha az anyagból időközben kábítószer lett. 
Végül azon is el kell gondolkodnia a jogalkotónak, 
hogy mennyiben érik meg a kockázatértékeléssel, 
majd az egyes ügyekben a szakértői vizsgálatokkal fel-
merült költségek akkor, amikor a kábítószerlistára való 
felkerülésnek annyi valós eredménye van, hogy a cse-
kély mennyiségre megszerzéssel, tartással és fogyasz-
tással elkövetett cselekmények is büntethetők lesznek. 
Hiszen a terjesztői magatartásokat az új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés keretében is büntetni lehet.
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„A család az család.” Írásom összeállítását ez a napja-
inkban sokszor használt, figyelemfelkeltő mondat mo-
tiválta, amelyet a Háttér Társaság Magyarország civil 
szervezet által 2020-ban indított kampány jelmondata 
volt. A kampányt 2020 novemberében az igazságügyi 
miniszter által beterjesztett Alaptörvény-módosítás 
indukálta, mellyel a kormány álláspontja szerint be-
emelték a magyar családok erősebb védelmét és a 
gyermekek biztonságát is az Alaptörvénybe. Az Alap-
törvény L) cikke szerinti rendelkezés kimondja: „Ma-
gyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi 
és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létre-
jött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 
fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a 
házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, 
az apa férfi.”

A kampány fókuszpontja a gyermek, a család fon-
tossága mint a társadalom mikrostrukturális részrend-
szere. Napjainkban a gyermek, a család társadalmi 
szerepe jelentős igényt támaszt a jogi eszközök haté-
kony és gyors alkalmazására a családi viszonyokban. 
Védelemben kell részesíteni a nemi kapcsolatoknak a 
társadalomban elfogadott rendjét is, a gyermekek he-
lyes fejlődését, büntetni az ezen védett jogi tárgyak 
elleni erőszakot.

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a magyar 
jogrendszer miként szabályozza a gyermeki jogokat, 
az ezek érvényesülését biztosító kötelezettségeket, il-
letve miként szankcionálja azok megsértését. A ci vi-
lisz tika, a polgári jog több ágazati törvényén keresztül 
igyekszem megvilágítani a családdal és gyermekkel 
kapcsolatos jogok érvényesülését és végrehajtását se-
gítő szabályozást, illetve a vonatkozó kötelezettségek 
megszegését szankcionáló büntetőjogi normákat.

Szükséges kiemelni, hogy a 2012. évi C. törvény (Btk.) 
XX. fejezetének csupán négy szakasza foglalkozik a 

gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmé-
nyekkel, azok alapját a polgári jog jelentős szeletét ki-
tevő, a mindennapi életet átszövő törvény által szabá-
lyozott társadalmi kapcsolatok képezik. Ezen kapcso-
latok szabályozásának alapelvi szintű kodifikációja jóval 
korábbra nyúlik vissza. A hatályos szabályozás komplex 
büntető és polgári jogi szemléletű tanulmányozásához 
az 1950-es évekig szükséges visszanyúlnunk.

I.  I.  
Történeti-nemzetközi Történeti-nemzetközi 
kitekintéskitekintés

Magyarország Alaptörvényének legutóbbi, 2020. no-
vemberi módosítását megelőzően már az 1949. évi  
XX. törvény (Alkotmány) is tartalmazott a házasság, 
a család és a gyermek mint alapvető társadalmi érték 
védelme érdekében alapvető normákat. 

Az Alkotmány már annak kihirdetésekor (1949. au-
gusztus 20.) rögzítette a gyermekek és a család védel-
mét:

50. § (1) A Magyar Népköztársaságban a nők a fér-
fiakkal egyenlő jogokat élveznek. (2) A nők egyenjo-
gúságát szolgálják: munkafeltételeiknek a férfiakéval 
azonos módon való biztosítása, a terhesség esetére a 
nőknek járó fizetett szabadság, az anyaság és a gyer-
mek fokozott törvényes védelme, továbbá az anya- és 
a gyermekvédelmi intézmények rendszere.

51. § A Magyar Népköztársaság védi a házasság és a 
család intézményét.

A fenti szabályozást megelőzően a gyermeki jogok 
kialakulása hosszú folyamat eredménye volt. Az újko-
rig a gyerekeket a szüleik – elsősorban az apa – tulaj-
donának tekintették, ők döntöttek a gyermek életének 
fontos kérdéseiben. Az iskolakötelezettség bevezeté-
sével kezdődött meg a gyermekek és felnőttek világá-

Dr. mAkAI kAtInkA*

A gyermekek érdekeit sértő 
és a család ellen tanúsított 
magatartások büntetőjogi  

és polgári jogi vetületei  
 I. rész

*  A szerző a Kaposvári Törvényszék bírósági titkára. 
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nak megkülönböztetése. Kezdetben megtiltották a 9 
év alattiak alkalmazását a gyárakban, a föld alatti mun-
kavégzésüket, majd egy későbbi szakaszban már meg-
büntették a gyermeküket elhanyagoló szülőket. A gyer-
meki jogok fejlődésének legfontosabb korszaka a  
20. század, mert ekkor ismerték el, hogy a gyermeke-
ket speciális védelem illeti meg, speciális jogok vonat-
koznak rájuk. Az 1924-es Genfi Nyilatkozat az első 
olyan dokumentum, amely a gyermekek jólétét bizto-
sító alapvető jogokat tartalmazza. A második világhá-
ború után nagy volt az elvárás az Egyesült Nemzetek 
Szervezete irányába, hogy némi módosítással erősítse 
meg az 1924-es Genfi Nyilatkozatot. Az ENSZ Közgyű-
lése azonban 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát, s ez meghiúsította a gyer-
mekek szükségleteihez igazított újabb dokumentum 
elfogadását. Az Egyetemes Nyilatkozat azonban tartal-
mazott a gyermekek javát – különösen a védelmüket – 
szolgáló rendelkezéseket is.1

1959-ben az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága által ké-
szített, a Gyermek Jogairól Szóló Nyilatkozat ugyan 
nem bírt kötelező erővel a tagállamok vonatkozásá-
ban, azonban megerősítette a korábbi alapelveket, és 
kiegészítette azzal, hogy nem csupán jogi, hanem min-
den más eszközzel is biztosítani kell a gyermekek vé-
delmét annak érdekében, hogy egészséges környezet-
ben fejlődhessenek, szabadságot és méltó körülmé-
nyeket biztosítva számukra. A nyilatkozat kimondta, 
hogy a jogszabályok megalkotásakor mindenkor a 
gyermek legfőbb érdeke tartandó szem előtt. A gyer-
meki jogok igazi gyűjteménye az 1989. évi, az ENSZ 
közgyűlése által elfogadott Gyermek Jogairól szóló 
Egyezmény. Az Egyezmény azon jogok minimumának 
összessége, melyeket az aláíró államoknak biztosíta-
niuk kell a gyermekek számára. Az aláíró államok szá-
mára kötelezettség az egyezménybe foglaltak biztosí-
tása. A gyermekjogi egyezmény a legszélesebb körben 
elfogadott és támogatott emberi jogi egyezmény a vi-
lágon. Magyarország is aláírta, majd 1991-ben ratifi-
kálta, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel ki is hirdette.2

Az 1989. november 20-án New Yorkban az ENSZ 
Közgyűlése által elfogadott a Gyermek jogairól szóló 
New York-i Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) 
célja volt az aktív szerepvállalásra ösztönzés, a koor-
dináció és a harmonizáció. Az Egyezmény összefog-
lalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket 
minden államnak biztosítania kell a gyermekek szá-
mára így a gyermekek életben maradását, fejlődését 
(„provision”), védelmét („protection”), és a társada-
lomban való részvételi jogokat („participation”). Ezek 
alapján a gyermekek jogai az ún. „3P” modell alapján 
csoportosíthatóak: Provision, Protection, Participation. 

1  Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek „A jog nem 
éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég” – Herczegh Anita, Orszá-
gos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014.

2  Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek „A jog 
nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.” – Herczegh Anita, 
Országos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
2014.

Az Egyezmény jogi kötőerővel bíró gyermekjog-
katalógus, a nemzetközi és európai jogvédelem alap-
vetően és kiemelten erre épül. Az egyezmény ponto-
san kifejti, hogy milyen jogokkal rendelkeznek a gyer-
mekek; ezen a területen ez az első kötelező érvényű 
nemzetközi jogi eszköz. Az egyezmény oszthatatlan 
és a cikkek kölcsönösen összefüggenek, az egyes cik-
kek önmagukban nem vizsgálhatóak. Az általános el-
vek: a diszkrimináció tilalma (2. cikk), a gyermek leg-
főbb érdeke (3. cikk), az élethez életben maradáshoz 
való jog (6. cikk), a gyermek véleményének tisztelet-
ben tartása (12. cikk).3

A dokumentum a gyermek érdekét mint „mindenek 
felett álló” alapjogot határozza meg. A magyar jog sza-
bályai is az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével össz-
hangban szabályozzák a gyermekek és a család intéz-
ményének jogait. 

II.  II.  
Hatályos magyar szabályozásHatályos magyar szabályozás

A hatályos magyar jogszabályok közül Magyarország 
Alaptörvénye – mint a legmagasabb szintű jogi norma – 
az alábbi módon rendelkezik a család és a gyermekek 
jogairól és védelméről:

„L) cikk (1) Magyarország védi a házasság intézmé-
nyét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatá-
rozás alapján létrejött életközösséget, valamint a csa-
ládot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A csa-
ládi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyer-
mek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabá-

lyozza.”
„XV. cikk (5) Magyarország külön intézkedésekkel 

védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket 
és a fogyatékkal élőket.”

„XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga van a meg-
felelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi 
a gyermekek születési nemének megfelelő önazonos-
sághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos 
önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló ér-
tékrend szerinti nevelést. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyerme-
küknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gon-
doskodni. E kötelezettség magában foglalja gyerme-
kük taníttatását.

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szü-
leikről gondoskodni.”

„XVIII. cikk (1) Gyermekek foglalkoztatása – testi, 

3  A gyermekek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és annak kiegészítő jegy-
zőkönyvei, Jogalkotási reformok, Szeged–Budapest–Miskolc–Pécs–Győr 
(2018). Dr. hegeDűs Andrea PhD. LLM, egyetemi docens (SZTE), családjogi 
szakjogász. 2018.04.28.
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szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, 
törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos.

(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja 
a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.”

„XXX. cikk (1) Teherbíró képességének, illetve a 
gazdaságban való részvételének megfelelően min-
denki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájá-
rulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyer-
meknevelés kiadásainak figyelembevételével kell meg-
állapítani.”

Az Alaptörvényben is nevesített sarkalatos törvény 
a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 
alapelvei között rögzíti, hogy „az állam – önmagukban 
vett méltóságuk és értékük miatt is – védi a család és 
a házasság intézményét. A rendezett családi viszonyok 
védelme különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi 
és a lelki egészség megóvása érdekében.”4 A szülői kö-
telezettségeket és jogokat, a családban élő gyermek 
kötelezettségeit és jogait, a család és a gyermekválla-
lás védelmét a foglalkoztatás terén, a családok és a 
gyermekvállalás állami támogatását három fejezetben 
szabályozza. 

A gyermeki jogok szűkebb körét a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) – és ennek végrehajtási rende-
letei, úgy mint a gyámhatóságokról, valamint a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.  
(IX. 10.) Korm.rendelet (Gyer.) – tartalmazza, mely a 
gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbsé-
get biztosítva a családban történő nevelkedésnek. En-
nek érdekében a különböző támogatások széles körét 
biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó 
eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, 
azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként ha-
tározza meg a családba történő visszagondozást. A 
gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egy-
mástól a hatósági munkát és a szolgáltatásokat. Előbbi 
a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntése-
ket – pl. családból való kiemelés és visszahelyezés; 
gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról – jelenti, 
amit a gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; 
utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatáso-
kat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe 
vehetnek. Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermek-
védelmi törvény a szolgáltatások két körét: a minden 
család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alap-
ellátásokat, és a családból kiemelt gyermekek gondo-
zást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat. A gyer-
mekvédelmi rendszer működtetése állami és önkor-
mányzati feladat, melyben részt vesznek civil szerve-
zetek, egyházi szervezetek, egyéni vállalkozók is. A 
fenti szervezeteken túlmenően számos más szervezet-
nek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszé-
lyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt a 
kerületi gyermekjóléti szolgálatnak. E szervek közé 
tartozik többek között a gyermekegészségügyi szol-

4  2011. évi CCXI. törvény 1. § (1)–(2) bek.

gálat; a különböző közoktatási intézmények; a család-
segítő szolgálatok; a rendőrség; az ügyészség; az áldo-
zatsegítő szolgálat; a gyerekekkel kapcsolatba kerülő 
civil szervezetek; de bármely állampolgár is tehet, sőt 
köteles is bejelentést tenni, ha gyerekbántalmazást 
vagy más módon történő veszélyeztetést tapasztal. A 
gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellá-
tások; személyes gondoskodást nyújtó alapellátások; 
személyes gondoskodást nyújtó szakellátások; vala-
mint hatósági intézkedések biztosítják.5

Ezek mellett további ágazati törvények is tartalmaz-
nak a gyermekek jogaihoz kötődő rendelkezéseket. 

A fentieken túl a Btk. és a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) is kiemelt védelemben részesíti a gyermekeket. 
Az Alaptörvény kimondja, hogy minden gyermeknek 
joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődé-
séhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A 
Btk.-ban a gyermekek érdekét sértő és a család elleni, 
valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs el-
leni bűncselekmények külön fejezetbe kerültek. Az 
utóbbi években számos jogszabályi rendelkezés szü-
letett, amely a gyermekek sérelmére elkövetett bűn-
cselekmények megelőzését, elkövetés esetén a felde-
rítés megkönnyítését, majd a szigorú szankcionálást 
szolgálja. A Btk. mellett, átfogóan a családi viszonyok 
és a gyermekek jogait és kötelezettségeit a Ptk. Negye-
dik, Családjogi Könyve szabályozza.

Annak elhatározását követően, hogy a családjogi 
jogszabályanyag beépítésre kerül a Ptk.-ba, még na-
gyobb súlyt kapott, hogy a Ptk. Családjogi Könyve ele-
jén megfogalmazódjanak olyan, kizárólag a család-
jogra jellemző alapelvek, amelyek kellőképpen kifeje-
zésre juttatják a családi viszonyok sajátosságait.

A Ptk. kodifikációs munkálatainak kezdetétől az volt 
az elképzelés, hogy a Ptk. Családjogi Könyve ne ismé-
telje meg azokat a polgári jogi alapelveket, amelyek a 
polgári jog általános elveiként az Első Könyvben szere-
pelnek, és ne ismétlődjenek az Alaptörvényben sze-
replő elvek. Kezdettől fogva nem volt kétséges az sem, 
hogy a családjogi kapcsolatokban, jogviszonyokban al-
kalmazandó, illetve alkalmazható valamennyi elv ne 
kerüljön feltüntetésre. A Ptk. négy elvet tartalmaz, ezek 
a házasság és család védelme, a gyermek érdekének vé-
delme, a házastársak egyenjogúságának elve, továbbá 
a méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve.6 

Szükséges rögzíteni, hogy a polgári jogban a hatá-
lyos Ptk.-t megelőzően a család fogalmát a magyar jog 
korábban nem határozta meg; a családjogi törvény 
kommentárirodalma egyetértett abban, hogy a család 
fogalmát kiterjesztően kell értelmezni. Ez megjelent 
abban az értelemben, hogy a szülő és gyermek kap-
csolata a házasság felbontását követően is védelmet 
érdemel,7 és hangsúlyosan úgy is, hogy a család vé-
delme nemcsak a házasságon alapuló, illetve a vérségi 

5  A magyar gyermek- és ifjúságvédelem rendszere – budapest.hu
6  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvényhez, 

Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.
7  Weiss Emilia: A törvény célja. In: PeTrik Ferenc (szerk.): A családjogi tör-

vény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988, 24. o.
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vagy örökbefogadással keletkező kapcsolatokra terjed 
ki, hanem az ún. tényleges családi kapcsolatokra is.8 
A Ptk. Családjogi Könyvének megalkotásakor ezzel a 
felfogással kívánt lépést tartani a Szakértői Javaslat 
annyiban, hogy nem a család, hanem a családi kapcso-
latok tekintetében indítványozta a védelemben része-
sítést. A Szakértői Javaslat indokolása kitért arra, hogy 
a családi kapcsolatok védelme azt fejezi ki, hogy a csa-
ládjog a családot, mint a családtagok közötti kapcso-
latrendszert védi, azaz a családtagok közötti kapcso-
latok érdemelnek védelmet. Családi kapcsolat alatt 
javasolta érteni a házasságon, leszármazáson, örökbe-
fogadáson és gyámságon alapuló kapcsolatok mellett 
a törvény által szabályozott tényleges családi kapcso-
latokat; az élettársi viszonyt, a gyermeket ténylegesen 
nevelő személyek (mostohaszülő, nevelőszülő) és a 
gyermek közötti viszonyt.9 

Noha a Ptk. jelenlegi megfogalmazása a család fo-
galmát használja, a Ptk. családjogi szabályainak szel-
lemiségét nagymértékben határozza meg annak kiin-
dulópontja; így a családjogi szabályok alkalmazása 
szempontjából – különös tekintettel a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a 
Gyer. rendelkezéseire is – a család fogalma (továbbra 
is) kiterjesztő értelmezést igényel.10 A jogalkalmazás 
során a társadalmi és így a családi változásokkal együtt 
gyakoriak a nem megszokott, nem feltétlenül átlagos 
élethelyzetek, amelyeket az – az által – érintettek ér-
dekeit kellőképpen mérlegelve szükséges rendezni, 
különös tekintettel a gyermekre is. A Ptk. hatálybalé-
pése óta eltelt időszakban a nem tipikus, nem átlagos 
élethelyzetek száma nem csökken, különösen, ami a 
családjogi vitákban ítélkező bíróságok és gyámható-
ságok által látható családokat illeti. Igen gyakori ré-
szint az, hogy a közös gyermek nagyon alacsony élet-
korában válnak külön a szülők (szintén nemritkán 
még az anya várandóssága alatt), s az is, hogy új házas-
ságot kötnek, új élettársi kapcsolatot létesítenek, 
amelynek keretei között nevelik a két fél gyermekei 
mellett akár a közös gyermeket is.11

Az Alaptörvény L) cikke a házasságot tekinti a csa-
lád alapjának, valamint a szülő-gyermek viszonyt. 
Noha a házasság tekintetében a fogalom szűkítő jel-
legű, annak rögzítésével, hogy a szülő-gyermek vi-
szony a család alapja, két kifejezést, amelyek napjaink-
ban lassanként kikopnak a köznyelvből is, örvendete-
sen kiiktat: a „házasságon kívül született gyermek” és 
a „csonka család” kifejezéseket. Ez nemcsak a gyer-
meki jogok figyelembevételével tart lépést, hanem 

8  Kőrös András: A családjog alapelvei. In: Kőrös András: A családjog ké-
zikönyve I. HVG-ORAC, Budapest, 2007, 12. o.

9  vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv ter-
vezetéhez. CompLex, Budapest, 2008, 396. o.

10  Kőrös András: Alapelvek. In: Kőrös András (szerk.): Az új Ptk. magya-
rázata. III/VI. HVG-ORAC, Budapest, 2013, 25. o.

11  szeiberT Orsolya: A szülői felügyelet rendezése a Kúria által felülvizs-
gálati eljárásban elbírált ügyekben tükröződő ítélkezési gyakorlat alapján. 1. 
rész. Napjaink családi élethelyzetei és a Ptk. által nyújtott keretek. Családi Jog, 
2020/1. sz., 10–15. o.

azzal a ténnyel is, hogy napjainkban a társadalom tag-
jai eltérő élethelyzetekben, családi közösségekben él-
nek, és erre a tényre tekintettel kell lennie a jogalkal-
mazásnak is. Az EJEB kiterjedt ítélkezési gyakorlatot 
folytat a magánélet és családi élet védelmét biztosító 
Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkének értel-
mezése kapcsán, és ebből egyértelműen az tűnik ki, 
hogy a tényleges családi kapcsolatokat védelemben 
kell részesíteni. Ezt erősíti a családba fogadó gyámság 
kifejezés is, amelyet a Ptk. ugyan nem használ, de a 
gyermekvédelmi törvény igen. Abból a tényből, hogy 
a családi kapcsolatokat a strasbourgi bíróság az állam 
által védendőnek ítéli, nemcsak a be nem avatkozás 
következik, hanem az is, hogy az állam részéről a tá-
mogatás is elvárható.12

III.  III.  
Büntetőjogi védelem mint Büntetőjogi védelem mint 
ultima ratioultima ratio

Figyelemmel arra, hogy a Btk. ezen jogviszonyok vé-
delmét alapelvi éllel a XX. fejezetben nem rögzíti, a 
fejezetben a bűncselekmények sorrendjének megvál-
toztatását az elkövetési magatartások súlyossága sze-
rinti osztályozás indokolja. Ezért ezen bűncselekmé-
nyek értékelésénél szükségszerű és nem mellőzhető 
a polgári jogi jogviszonyok fenti ismerete. Különösen 
azért, mert a Btk. ilyen jellegű fogalommeghatározásokra 
– a jogszabály jellegénél fogva – nem tér ki, de a vé-
dendő jogviszonyt a Ptk. definiálja, így arra támasz-
kodva, mintegy mankóul, a Btk. a XX. fejezet szerinti 
tényállások sértetti körét pontosítja: ahol a passzív 
alany természetszerűleg csak kiskorú lehet (pl. a kis-
korúval való kapcsolattartás akadályozása), ott a kis-
korú megjelölést, egyébként a tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy megnevezést használja, figye-
lemmel arra, hogy a magyar jog szerint a tizenhatodik 
életévet betöltött személyek engedéllyel házasságot 
köthetnek, a gyermekek védelme érdekében született 
nemzetközi egyezmények azonban valamennyi tizen-
nyolcadik életévét be nem töltött személyt gyermek-
nek tekintenek, és előírják speciális védelmüket.13

Már a Btk. XX. fejezetének első tényállásnál szüksé-
ges a polgári jogi relációkat tisztázni. A Családjogi 
Könyv számos tekintetben pontosítja azt, hogy miként 
keletkezik a szülői jogállás az anya és az apa oldalán, 
illetve – hagyományosan – ettől elkülönülten rendezi 
az örökbefogadás kérdéskörét. Az anya vonatkozásá-
ban rögzítésre kerül, hogy a gyermek anyja az a nő, 
aki megszülte. Ezt a határozott pontosítást az asszisz-
tált humánreprodukciós eljárások igénybevétele is 
indokolta, tekintettel arra, hogy ezen eljárások számos 

12  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény-
hez, Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.

13  Nagykommentár a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény-
hez, Szerkesztette: kArsAi Krisztina.
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esetében, ahol a petesejt donortól származik, a gyer-
meket megszülő nő és a gyermek között genetikai 
kapcsolat nincs. Az apaság vonatkozásában az apasági 
vélelmek rendszere tisztább és világosabb lett: apai 
jogállást első helyen továbbra is az anya házassága ke-
letkeztet a férj javára, ezt követően és élettársak – tény-
legesen együttélő, mással házassági kötelékben nem 
álló férfi és nő – emberi reprodukcióra irányuló rész-
vétele keletkeztet apaságot az élettárs férfi javára. 
Amennyiben egyik eset sem áll fenn, illetve az apaság 
vélelme megdőlt, a gyermek apjának azt a férfit kell 
tekinteni, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozattal a magáénak ismerte el; végső eszköz pe-
dig az apaság bírósági úton történő megállapítása. Az 
apaság vélelmének megdöntése körében az új megol-
dások egyike a nemperes eljárásban történő megdön-
tés lehetősége. Erre akkor van mód, ha az apai vélelem 
az anya férjével szemben áll fenn, a házastársak élet-
közössége azonban legalább háromszáz napja meg-
szűnt és az a férfi, akitől a gyermek valójában szárma-
zik, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatko-
zattal a magáénak szeretné elismerni. A rendelkezés 
számol azzal a nem ritka helyzettel, amikor a házasság 
kötelékként még fennáll, de a házassági életközösség 
már megszakadt.14

A kiskorú – polgári jogi értelemben, aki a tizennyol-
cadik életévét nem töltötte be – gyermek szülői fel-
ügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői felügyelet a 
kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozá-
sának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározá-
sának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének 
jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyám-
ságból való kizárásnak a jogát foglalja magában (Ptk. 
4:146. §).

A szülői felügyelet kérdéskörét a Családjogi Könyv 
részletesen szabályozza olyan módon, hogy még in-
kább tekintetbe vegye a gyermek érdekének minél 
teljesebb érvényesülését. A szabályozásban először a 
szülői felügyelet általános szabályai kerülnek megfo-
galmazásra, ezt követi a szülői felügyelet tartalmának 
részletezése, majd a szülői felügyelet gyakorlásának 
rendezése. Noha az együttélő szülők által gyakorolt 
szülői felügyelet is ennek keretei között kap helyet, a 
hangsúly – értelemszerűen – a különélő szülők szülői 
felügyeleti jogának gyakorlására, ennek rendezésére 
esik. Ugyanitt kap helyet – új, önálló szerkezeti egy-
ségben – a különélő szülő jogainak és kötelezettségei-
nek szabályozása, amely természetesen érinti mind a 
gyermeket, mind a gyermeket gondozó szülő helyze-
tét, jogait és kötelezettségeit.15 

A családjog és így a Ptk. szülői felügyeletre vonat-
kozó rendelkezései gyakorlatilag elválaszthatatlanok 
a Gyvt. és a Gyer. rendelkezéseitől, és ennek több oka 

14  Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései II. rész: Szülői felelős-
ség, örökbefogadás, gyámság, gyermektartás *– dr. szeiberT Orsolya Jegyző 
és közigazgatás 2013/5,30. oldal, www.jegyzo.hu 

15  Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései II. rész: Szülői felelős-
ség, örökbefogadás, gyámság, gyermektartás*– dr. szeiberT Orsolya, Jegyző 
és közigazgatás 2013/5, 30. oldal, www.jegyzo.hu

van. Ezek közül kiemelendő, hogy a gyermekvédelem 
a mai gyermekjogi felfogásnak megfelelően egyálta-
lán nem ott kezdődik, ahol a családjog „véget ér”. A 
gyermek, akár családban nevelkedik, akár nem, min-
denképpen az állam és a gyermekvédelem védőer-
nyője alatt van. Az államnak ez a feladata megjelenik 
a Gyermekjogi Egyezmény 19. cikk 1. pontjában is; 
eszerint: az egyezményben részes államok megtesz-
nek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazga-
tási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék 
a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki 
durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz 
bánásmód vagy a kizsákmányolás – ideértve a nemi 
erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig, amíg 
szüleinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvé-
nyes képviselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely 
más olyan személynek, akinél elhelyezték, felügyelete 
alatt áll.16

A szülői felügyelet tartalmi elemei közé tartozik a 
gyermek nevének meghatározása, gondozása, neve-
lése, tartózkodási helyének meghatározása, vagyoná-
nak kezelése, törvényes képviselete, továbbá a gyám-
nevezés és a gyámságból való kizárás. (Ptk. 4:146. §) 
Bár a Családjogi Könyv a fentieket mint részjogosítvá-
nyokat határozza meg, legtöbb feladat vonatkozásában 
elsősorban kötelezettségről van szó, amelyek a másik 
oldalról természetesen jogokként is jelentkeznek.  
A gyermek gondozása-nevelése körében a gyámható-
sági feladatok: a tizenhatodik évét betöltött gyermek 
a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt tartóz-
kodási helyét a szülők beleegyezése nélkül elhagy-
hatja, amennyiben ehhez a gyámhatóság hozzájárul; 
s amennyiben vita van a szülők és a gyermek között 
az életpálya kijelölésével, a taníttatással, az iskola meg-
választásával kapcsolatban, a gyámhatóság rendelke-
zik döntési kompetenciával.17 Azzal minden esetben 
számolni kell, hogy a szülők nem úgy járnak el, ahogy 
az a gyermek érdekében indokolt lenne. 

A szülői felügyeletet a szülők, ha együtt élnek, kö-
zösen gyakorolják, s ebben a tekintetben nincs jelen-
tősége annak, hogy házastársakként vagy élettársak-
ként élnek-e együtt, s amíg a különélő szülők nem 
rendezték a szülői felügyelet gyakorlásának módját 
vagy gyámhatóság, bíróság ebben a kérdésben nem 
döntött, addig a szülői felügyelet továbbra is mindkét 
szülőt megilleti, azaz gyakorlása közösen történik.  
A rendezés módja elsődlegesen a szülők megállapo-
dásán alapszik. A különélő szülők megállapodhatnak 
a szülői felügyelet közös gyakorlásában, megoszthat-
ják egymás között a jogokat és kötelezettségeket, to-
vábbá úgy is rendezhetik a helyzetet, hogy egyikük 
gyakorolja teljeskörűen a szülői felügyeletet. Az új Ptk. 
Családjogi Könyv alapvető változást deklarált azzal, 
hogy a gyermekelhelyezés kifejezés alkalmazási körét 

16  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény-
hez, Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.

17  Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései II. rész: Szülői felelős-
ség, örökbefogadás, gyámság, gyermektartás*– dr. szeiberT Orsolya Jegyző 
és közigazgatás 2013/5, 30. oldal, www.jegyzo.hu
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megváltoztatta. A Családjogi Könyv a gyermekelhe-
lyezést arra az esetre tartja fenn és egyúttal korlátozza, 
amikor a mindkét szülő alkalmatlan a gyermek neve-
lésére, illetve a szülői felügyeleti jogok részükre tör-
ténő biztosítása a gyermek érdekét veszélyeztetné, s 
így a gyermek feletti gondozási-nevelési feladatokat, 
s egyúttal a vagyonkezelés, törvényes képviselet fel-
adatát harmadik személyre bízza. Ekkor a gyermek 
harmadik személynél való elhelyezéséről van szó.  
A közös szülői felügyelet a különélő szülők esetében 
a fentiek értelmében lehetséges megoldás, de külön-
élő szülők esetén a szülői felügyelet közös gyakorlása 
csak megállapodás alapján maradhat fenn, azaz a bí-
róság hivatalból nem rendelheti el. A Családjogi Könyv 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a gyermek kiegyen-
súlyozott életvitelét. Amennyiben a szülők között bár-
mely, a gyermek életét érintő kérdésben vita van, a 
gyámhatósághoz fordulhatnak, s ez eltérést jelent, te-
kintve, hogy jelenleg erre a bíróság kompetenciája 
terjed ki. Amennyiben a szülők között nem jön létre 
megállapodás, a bíróság dönt – kérelemre, illetve adott 
esetben hivatalból – abban a kérdésben, hogy melyik 
szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat. A döntés 
eredménye, azaz, ha az egyik szülő mellett dönt a bí-
róság, akkor a határozatban az egyik szülőt ruházza 
fel a bíróság a szülői felügyelet teljes körű gyakorlásá-
nak jogával. Ebben a helyzetben is azonban (s termé-
szetesen akkor is, ha a szülők állapodnak meg így) a 
gyermek életét érintő lényeges kérdésekben közösen 
döntenek. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdések 
körébe tartozik a gyermek nevének meghatározása és 
megváltoztatása, a tartózkodási helyének meghatáro-
zása, amennyiben az nem azonos a gyermeket nevelő 
szülő tartózkodási helyével, a gyermek külföldi tar-
tózkodási helyének kijelölése, ha a külföldön tartóz-
kodás huzamos idejű vagy a letelepedés szándékával 
történik, továbbá a gyermek iskolájának, életpályájá-
nak kijelölése, s az állampolgárság megváltoztatása. 
Vita esetén ezekre a kérdésekre is kiterjed a gyámha-
tóság döntési jogköre.18

A Ptk. kimondja, hogy a szülők jogosultak a gyer-
mek nevelésének és életpályájának megválasztására. 
Annak módját a gyermek képességei figyelembevéte-
lével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a 
gyermek milyen életpályára készüljön. Az életpálya 
kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek tanít-
tatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban 
a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyám-
hatóság dönt (Ptk. 4:153. §).

Álláspontom szerint ezen a polgári jog által szabá-
lyozott jogviszonyok alapos és részletes ismeretében 
vizsgálhatjuk a Btk. XX. fejezetének rendelkezéseit.

A törvény a jelenleg kiskorú veszélyeztetése alcím 
alatt szereplő tényállást három külön tényállásra 
bontja, és kiskorú veszélyeztetése elnevezéssel csak a 

18  Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései II. rész: Szülői felelős-
ség, örökbefogadás, gyámság, gyermektartás*– dr. szeiberT Orsolya Jegyző 
és közigazgatás 2013/5, 30. oldal, www.jegyzo.hu 

kiskorú fejlődését ténylegesen veszélyeztető vagy azt 
károsító magatartásokat rendeli büntetni. A 208. §-ban 
szabályozott bűncselekménynek két fordulata van.19

1. Az (1) bekezdés értelmében a kiskorú testi, ér-
telmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésének veszélyezte-
tése minősül bűncselekménynek. A bűncselekmény-
nek csak speciális alanyai lehetnek: a kiskorú nevelé-
sére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy 
(pl. szülő, gyám), továbbá a szülői felügyeletet gyakorló 
szülő vagy gyám élettársa, és a szülői felügyeleti jogá-
tól megfosztott szülő is, ha a kiskorúval közös háztar-
tásban vagy egy lakásban él.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a súlyos 
kötelességszegés, amely leggyakrabban mulasztás kö-
vetkezménye. 

A kötelességszegést a törvény nem nevesíti, hanem 
meghatározza azokat a feladatköröket, amelyekből 
eredő kötelesség megszegése esetén – az egyéb tény-
állási elemek megvalósulása mellett – a bűncselek-
mény megvalósul. E körbe tartozik a kiskorú nevelése, 
felügyelete, gondozása. A nevelés tervszerű magatar-
tások sorozata, amely a kiskorú életkorához, szellemi 
állapotához, egyéniségéhez igazodó tudatos ráhatá-
sokból tevődik össze, idesorolva a nem kifejezetten 
nevelési célzatú, de a kiskorú fejlődését mindenkép-
pen befolyásoló személyes példamutatást is. A felügye-
let a kiskorú körülményeinek és magatartásának rend-
szeres figyelemmel kísérését és ellenőrzését, a lehet-
séges veszélyek elhárítását jelenti. A felügyeleti köte-
lezettség terhelhet egyes személyeket folyamatosan, 
de lehet csupán időleges vagy éppen rövid ideig tartó. 
A gondozás a kiskorú alapvető – főleg testi – szükség-
leteinek kielégítésére irányul, mely sokféle tevékeny-
séget foglal magában. Így többek között a kiskorú el-
látását élelemmel, ruházattal, gondoskodást a személyi 
higiéniájáról, normális életkörülményeiről. 

A kötelességszegés aktív és passzív magatartással 
egyaránt megvalósulhat, a gyakorlatban általában a 
mulasztással megvalósuló kötelességszegés fordul elő. 
Ez leginkább különböző jellegű kötelességszegések 
sorozataként jelentkezik, de közös jellemzőjük, hogy 
általában a kiskorúnak mind a testi, mind a szellemi 
fejlődését érintik. Rendszerint huzamosabb ideig 
tartó, ismétlődő cselekményekkel valósítják meg a 
bűncselekményt, de nem kizárt egyetlen magatartás 
tanúsításával történő elkövetés sem (pl. a nevelő a 14. 
életévét betöltött neveltjével annak beleegyezésével 
közösül). Az elkövetési magatartás megszövegezése 
szerint csak a súlyos kötelességszegés tényállásszerű, 
a törvényhozó a kisebb mulasztásokhoz, nevelési hi-
bákhoz nem kívánt büntetőjogi jogkövetkezményeket 
fűzni. A gyakorlatban súlyosnak tekinthető a köteles-
ségszegés, ha az arra utal, hogy az elkövető az általá-
nos társadalmi felfogás szerinti minimális elvárható-
ság követelményeinek sem tesz eleget. Így a 22. BK 
vélemény elvi éllel fejti ki – teljes összhangban a pol-

19  Nagykommentár a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény-
hez, Szerkesztette: kArsAi Krisztina.

BJSZ_2020_2.indd   62BJSZ_2020_2.indd   62 2021. 03. 08.   9:03:032021. 03. 08.   9:03:03



 63 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       
gári jogi szabályozással –, hogy a Btk. 208. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott kiskorú veszélyeztetése 
megvalósulásának alapjául szolgálhat a tankötelezett 
gyermek huzamos időn keresztül való visszatartása az 
iskola látogatásától, ha ez a kiskorú értelmi vagy er-
kölcsi fejlődését veszélyezteti. A gyermek értelmi fej-
lődésének veszélyeztetése nemcsak akkor áll fenn, ha 
a gyermek írástudatlan marad, hanem akkor is, ha az 
iskolalátogatástól való huzamos visszatartás következ-
tében nem szerzi meg azokat az alapvető ismereteket, 
amelyek folytán később az életvitelhez szükséges to-
vábbi ismereteket sem képes megszerezni.

Az elkövetési magatartás rendszerint több szempont-
ból veszélyezteti a kiskorú fejlődését, ez természetszerű 
(pl. a testi fejlődés veszélyeztetése kisebb gyermekek 
esetében tipikusan összekapcsolódik az érzelmi, ér-
telmi fejlődés veszélyeztetésével). Az adott ügy összes 
körülményének figyelembevételével, a sértett kiskorú 
személyiségét, életkorát stb. elemezve kell elbírálni, 
hogy a veszélyeztetési deliktum megvalósult-e.

E helyütt szükséges utalni arra, hogy polgári jogi 
eszközökkel is megvalósul a gyermekvédelem, ha 
fennálló veszélyeztetettséget kell megszüntetni, s a 
gyermeket ki kell emelni a családból (azaz ideiglenes 
hatállyal kell a gyermeket elhelyezni vagy nevelésbe 
kell venni), de a gyermekvédelemnek feladatai vannak 
a veszélyeztetettség megelőzése terén is, márpedig a 
családban élő gyermekek is ki lehetnek téve a veszé-
lyeztetettségnek. Gyakori helyzet, hogy a szülő a gyer-
meket ellátja, gondozza, neveli, de nem tud kezelni 
olyan helyzeteket, amelyek a gyermekre nézve sérel-
mesek. Az államnak nemcsak akkor van feladata a csa-
ládban nevelkedő gyermekek kapcsán, ha őket szüleik 
bántalmazzák (adott esetben elhanyagolják) és az ki-
meríti Btk. által szankcionált tényállást, hanem akkor 
is, ha a szülő segítségre, támogatásra szorul.20

A Ptk. nem egy olyan szabályt tartalmaz, amely ön-
magában is jól jelzi a családjogi és gyermekvédelmi 
rendelkezések összeforrottságát. Amikor a bíróság a 
gyermeket harmadik személynél helyezi el, lényegé-
ben a gyermek védelmét látja el, hiszen a Ptk. 4:169. §-a 
alapján akkor van mód a gyermek harmadik személy-
nél való elhelyezésére, ha a szülői felügyelet szülők 
általi gyakorlása a gyermek érdekét veszélyezteti. Szin-
tén a családjog és a gyermekvédelem határán áll a csa-
ládba fogadás intézménye (Ptk. 4:187. §), amely eset-
ben a szülő maga fordul a gyámhatósághoz, hogy aka-
dályozottsága ideje alatt engedélyezzék a gyermek 
meghatározott másik személynél való nevelkedését. 
A Kúria BH 2020.40. szám alatt közzétett határozatá-
nak összefoglalója szerint „a gyámhatóság feladata an-
nak eldöntése, hogy szükség van-e a gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedé-
sekre; erre a polgári perben eljáró bíróság nem adhat 
felhívást és különösen nem adhat utasítást a gyámha-
tóság eljárására”. Noha mind anyagi jogi, mind eljárás-

2 0  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény-
hez, Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.

jogi tekintetben elhatárolhatók a szabályok, a család-
jog és a gyermekvédelem kapcsolatát az is jelzi, hogy 
a bíróság is része a Gyvt. 17. §-ában szabályozott gyer-
mekvédelmi jelzőrendszernek [Gyvt. 17. § (1) bekez-
dés f) pont].

Tehát a Btk. 208. § (1) bekezdése által szankcionált 
magatartás teljes összhangban a Ptk.-beli normatív 
szabályozással, annak megszegése esetén szankcionál. 

A tényállás nem materiális bűncselekmény, befeje-
zettségéhez elegendő a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi, 
érzelmi fejlődésének veszélyeztetése, amelyet a súlyos 
kötelességszegés általában magában rejt. 

2. A kiskorú veszélyeztetésének második alakzata 
Btk. 208. § (2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem 

valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizen-
nyolcadik életévét be nem töltött személyt

a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, 
illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni 
törekszik,

b) bűncselekmény elkövetéséhez felajánl [208. §  
(2) bekezdése].

A bűncselekmény tárgya a kiskorú erkölcsi fejlődése.
A szülői felügyeletet a szülők a gyermek megfelelő 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egy-
mással együttműködve kötelesek gyakorolni. A szülői 
felügyelet közös gyakorlása során a szülők jogai és kö-
telezettségei egyenlők (Ptk. 4:147. §).

A Ptk. több elvet is tartalmaz a szülői felügyelet gya-
korlásának elvei körében. Az első ezek sorában a gyer-
mek érdekének elsődlegessége. A gyermek megfelelő 
fejlődése érdekében kell a szülői felügyeletet gyako-
rolni: valamennyi feladatot annak érdekében kell el-
látni, hogy az a gyermek fizikai, szellemi és erkölcsi 
fejlődését szolgálja, személyi és vagyoni viszonyait, 
jogait és jogos érdekeit megfelelően védje. Emellett 
kap helyet az együttműködés kötelezettségére történő 
utalás is, amelyet a Ptk. a különélő szülők jogai és kö-
telezettségei körében, a Ptk. 4:173. §-ában megismétel. 
Az együttműködés mint a szülői felügyeleti jog gya-
korlásának általános alapelve azt jelzi, hogy a gyerme-
ket érintő valamennyi szituációban elvárható az, hogy 
a szülők tekintettel legyenek egymás álláspontjára, és 
együttesen hozzanak olyan döntéseket, amelyeket a 
gyermek számára a legmegfelelőbbnek ítélnek. A szü-
lők együttműködésének hiánya, mindkét fél vagy 
egyik fél együttműködési készségének hiánya végső 
soron számos szituációban akár gyámhatósági, akár 
bírósági döntés keretei között értékelést nyerhet. Ha 
a szülők a közös szülői felügyelet gyakorlása során va-
lamely kérdésben nem tudnak megegyezni, főszabály-
ként a gyámhatóság jár el. Noha ez lehetőségként 
adott, elvárható, hogy a szülők felelősen, a gyermek 
érdekében és egymás érdekeire is tekintettel határoz-
zanak a gyermeket érintő kérdésekben. Fokozottan 
van szükség az együttműködésre különélő szülőknél.21

21  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény-
hez, Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.
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A Btk.-beli tényállást vizsgálva passzív alany csak 
tizennyolcadik életévet be nem töltött személy lehet, 
akkor is, ha a házasságkötés révén nagykorúvá vált. 

Az elkövetési magatartás a bűncselekményre, sza-
bálysértésre, züllött életmód folytatására való rábírás, 
illetve rábírni törekvés, vagy bűncselekmény elköve-
téséhez felajánlás. A rábírás fogalmilag eredményes 
felbujtás, a rábírásra törekvés pedig – mint eredmény-
telen felbujtás – előkészületi jellegű magatartás (elkö-
vetésre felhívás). 

„Bűncselekményen” olyan büntetendő cselekményt 
is érteni kell, amelyet gyermekkorú vagy olyan fiatal-
korú követ el, aki a cselekményéért pl. beszámítási 
képesség hiánya miatt nem büntethető. A „züllött élet-
mód” nem elszigetelt, egyszeri magatartás, hanem hu-
zamosabb időn át tartó, erkölcsileg kifogásolható 
olyan életvitelt jelent (pl. rendszeres csavargás, koldu-
lás), amely még nem valósít meg bűncselekményt. A 
hatályos törvényhez fűzött indokolás is rögzíti, hogy 
a 182. számú ILO Egyezmény a gyermekmunka leg-
rosszabb formái közé sorolja, és büntetni rendeli a 
gyermekek tiltott tevékenységek céljából történő fel-
használását, megvásárlását vagy felajánlását. A meg-
vásárlást az emberkereskedelem tényállása rendeli 
büntetni, a felhasználás egy tettesi magatartás. A fel-
ajánlás korábban nem volt büntethető, ezért a törvény 
kiegészítette a kiskorú veszélyeztetését ezzel az elkö-
vetési magatartással. 

A bűncselekmény alanya a tizennyolcadik életévét 
betöltött személy lehet. 

A kiskorú veszélyeztetésnek ezen alakzata szubszidi-
árius jellegű, csak abban az esetben állapítható meg, 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. 

A rábírni törekvés esetében az elkövető büntethe-
tősége attól függ, hogy a bűncselekmény – amelynek 
elkövetésére a tizennyolcadik életévét betöltött sze-
mély a passzív alanyt rábírni törekedett – előkészüle-
tét a törvényhozó büntetni rendelte-e vagy sem: ha az 
előkészület 5 évi szabadságvesztésnél súlyosabban 
büntetendő, akkor az elkövető büntetése az előbbi kö-
rülményekre figyelemmel alakul. Ha az előkészület 
nem büntetendő, az elkövető a kiskorú veszélyezteté-
sének tetteseként felel.

A kiskorú veszélyeztetése annyi rendbeli bűncse-
lekmény, ahány kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi 
fejlődését veszélyeztette az elkövető. 

A szülői felügyelet korlátozásának kivételes jellege 
megvalósulhat. A szülői felügyeleti jog korlátozásának 
kivételes jellege már a Ptk. Negyedik Könyve alapel-
veiben is szerepel, akárcsak a gyermekvédelmi tör-
vényben. A Gyvt. 7. § (1) bekezdésének értelmében a 
gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját 
érdekében, törvényben meghatározott esetekben és 
módon választható el, a gyermeket kizárólag anyagi 
okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad 
családjától elválasztani. A Gyermekjogi Egyezmény 
nem hagy kétséget afelől, hogy mind a szülőknek, 
mind a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a szülői stá-
tuszt betöltő szülők gyakorolják a szülői felügyelettel 

együtt járó jogokat. A gyermek érdeke azonban elsőd-
leges: ha éppen a gyermek jóléte, érdekeinek biztosí-
tása miatt szükséges, a szülő felügyeleti joga korlátoz-
ható, illetve akár el is vonható; ez alapvetően bizonyos 
szülői jogosítványoktól való megfosztást, azok gyakor-
lásának felfüggesztését, továbbá olyan döntéseket je-
lent, amelyek a szülői felügyeleti jog szünetelését, 
végső esetben megszűnését vonják maguk után. A csa-
lád magánélete azonban – az EJEB ítélkezési gyakor-
lata által is megerősített módon – védett: az állami, 
hatósági beavatkozásra csak törvényben meghatáro-
zott és kivételes esetekben kerülhet sor, és a korláto-
zás mércéje a gyermek érdeke. Így nagyobb mértékű 
korlátozás a gyermek harmadik személynél történő 
elhelyezése, amelynek alapja, hogy a szülők a gyermek 
érdekét veszélyeztetnék [Ptk. 4:169. § (1) bekezdés], 
tekintve, hogy ez a szülői felügyelet szünetelését fogja 
eredményezni [Ptk. 4:186. § (1) bekezdés h) pont]. A 
legsúlyosabb beavatkozás a szülői felügyeleti jog meg-
szüntetése, amelynek alapja lehet a szülő olyan felró-
ható magatartása, amely a gyermek javát súlyosan sérti 
[Ptk. 4:191. § (1) bekezdés a) pont].22

Az alábbiakban a fenti tényállásokkal összefüggés-
ben mind a polgári jog, mind a büntetőjog által alakí-
tott bírói gyakorlat eseti döntései jól tükrözik a gyer-
mekvédelem érvényesülését:

BDT 2010.2364.1. A belátási képességgel rendelkező 
kiskorú felügyeletre köteles gondozója nevelési, fel-
ügyeleti kötelezettségét felróhatóan megszegi, ha a 
kiskorú helyes irányú erkölcsi fejlődéséről nem gon-
doskodik. A szülőnek nevelési kötelezettsége körében 
a kiskorú gyermeknek át kell adnia az általános erköl-
csi normákat, a kiskorú jellemét, értékrendjét és szo-
kásait a társadalom által elfogadott erkölcsi kívánal-
makkal összhangban kell alakítania.

BH 1985.51.II. A züllött életmódra rábírással elkö-
vetett kiskorú veszélyeztetése akkor állapítható meg, 
ha huzamosabb időn át tanúsítandó és erkölcsileg sú-
lyos fokban kifogásolható életvitel folytatására törté-
nik a ráhatás.

BH 1987.73.I. A kiskorú veszélyeztetésének büntette 
egyetlen elkövetési tevékenységgel és eshetőleges 
szándékkal is megvalósítható; tettese pedig olyan sze-
mély is lehet, akit a kiskorú nevelésével, felügyeletével 
vagy gondozásával – állandó vagy ideiglenes jelleggel – 
megbíztak vagy azt elvállalta.

A Ptk. 4:147. §-a kapcsán említett gyermeki jogok, 
szülői kötelezettségek természetesen a gyermek gon-
dozása-nevelése körében közvetlenül is érvényesül-
nek. Ilyen módon a szülői felügyelet gyakorlása során 
a gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyer-
mekét családban gondozza, nevelje, és a gyermeke 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szüksé-
ges feltételeket – különösen a lakhatást, étkezést, ru-
házattal való ellátást –, valamint az oktatásához és az 

2 2  Nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény-
hez, Szerkesztette: vékás Lajos – Gárdos Péter.

BJSZ_2020_2.indd   64BJSZ_2020_2.indd   64 2021. 03. 08.   9:03:032021. 03. 08.   9:03:03



 65 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       
egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.
(lásd a Ptk. 4:147. §-ához fűzött magyarázatot).

A gyermek gondozása körében a gyermek egészség-
ügyi ellátásáról is gondoskodni kell. A Kúria a BH 2017. 
101. szám alatt közölt döntésben rögzítette, hogy a 
gyermek veszélyeztetését jelenti az, hogy a szülők nem 
választanak a gyermekük számára házi gyermekor-
vost. A házi gyermekorvos választása a szülők számára 
kötelezettség, ennek egyik indoka az, hogy hatéko-
nyabb a gyermek ellátása akkor, ha a szabadon válasz-
tott orvos a gyermeket rendszeresen látja, így őt nem-
csak gyógyítani tudja, de az esetleges betegségek is 
megelőzhetők. Megvalósítja a gyermek veszélyezteté-
sét az is, ha a szülők elmulasztják a gyermek számára 
a kötelező védőoltások beadatását. Miután a szülők 
ezen magatartása a gyermek testi fejlődését gátolhatja 
vagy akadályozhatja, a gyermek védelembe vételének 
elrendelése is szükséges lehet (a védelembe vételt a 
Gyvt. 68. §-a rendezi). 

EBH 2018.K.21. A gyermek családból történő kieme-
lését és ideiglenes elhelyezését elrendelő hatósági in-
tézkedést eredményezhet, ha a szülő elmulasztja a 
gyermeke kötelező védőoltásainak beadatását, annak 
végrehajtását a gyermek elrejtésével akadályozza, és 
megtagadja az együttműködést az egészségügyi és 
gyermekvédelmi szervekkel.

BH 2012.58. Kiskorú veszélyeztetése bűntettével 
halmazatban védekezésre képtelen személy sérelmére 
elkövetett könnyű testi sértés bűntettében állapítandó 
meg annak a terheltnek a büntetőjogi felelőssége, aki 
az élettársa néhány hónapos gyermekei táplálásának, 
gondozásának az elmulasztásával nemcsak veszélyez-
tette a kiskorúak testi, értelmi fejlődését, hanem ez-
zel, valamint a bántalmazásukkal testi sérülést, táplál-
kozási hiányállapotot, valamint rühesség megbetege-
dést is okozott. 

BH 1991.265. A lopásoknak társtettesként vagy bűn-
szövetségben elkövetése nem állapítható meg, ha a 
terhelt a cselekményeit – a kiskorú veszélyeztetését is 
megvalósítva – gyermekkorú személy közreműködé-
sével viszi véghez.

A gyermek érdekét sértő és a család ellen tanúsított 
cselekmények büntetőjogi és polgári jogi vetületeit, 
a család és a gyermeki jogok védelmét két aspektus-
ból vizsgáló tanulmányom II. részében – figyelemmel 
a joganyag terjedelmére – a gyermekmunka, a kisko-
rúval való kapcsolattartás akadályozása, kiskorú elhe-
lyezésének megváltoztatása, tartási kötelezettség el-
mulasztása, kapcsolati erőszak, családi jogállás meg-
sértése és a kettős házasság tényállásait vizsgálva ve-
tem össze azokat a polgári jog releváns szabályaival, 
ezzel is segítve a jogalkalmazást.
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„Földből lettünk és a föld belőlünk lesz. A rézbőrű 
ember legféltettebb kincse a levegő. Minden élő 

– az állat, a fa, az ember – ugyanazon a lélegze-
ten osztozik. Erre a leheletre és lélegzetre minden-

kinek szüksége van. Ha eltűnnek az állatok, az 
ember nagy lelki magányban hal meg. Az az 

oktalanság, ami az állatok sorsára tör, az hama-
rosan az embert is utoléri. Ha az ember a földre 
köp, saját magát köpi le. A föld nem az emberé. 

Mi ezt mindig is tudtuk. Minden mindennel ösz-
szefügg. Minden egybefonódik úgy, mint a csalá-

dot a vér egyesíti. Az élet fonalát nem az ember 
teremtette. Azt a szőttes szálai alkotják. Amit a 

fonallal művel, az ember önmagával teszi.”

Chief Seattle válasza az USA elnökének –  
részlet, 1854

I.  I.  
BevezetésBevezetés

Napjainkban a környezet, a környezetjog, környezet-
védelem, környezetszennyezés – és még sorolhatnánk 
a témához különböző módon kapcsolódó fogalmakat 
– igen széles rétegeket – nemtől, kortól, politikai irá-
nyultságtól, vagy bármely közösséghez való tartozás-
tól függetlenül – foglalkoztató kérdéskör. A környe-
zethez, illetőleg annak védelméhez fűződő egyéni, 
társadalmi és jogalkotói érdek egyrészről vitathatat-

lan, másrészről ezen meg-
kérdőjelezhetetlen érdekek 
ma már egyértelműen visz-
szatükröződnek a külön-
böző jogszabályokban, le-
gyen az a közigazgatási jog, 
a polgári jog, vagy éppen a 
büntetőjogi jogkövetkez-
mények, mint ultima ratio 
jellegű szankciók területe.

A büntetőjog a legvégső 
és legradikálisabb társa-
dalmi reakció a környezet 
vagy természet ellen irá-
nyuló cselekményekre. 
Célja az, hogy a társadalom 
védelme érdekében mind 
az egyént, mind másokat 
visszatartson az ilyen jel-
legű bűncselekmények el-
követésétől. A felelősség 
vétkes alapú, azaz az elkö-
vető akkor büntethető, ha 
az általa tanúsított magatar-
tás szándékos, vagy ha a tör-
vény úgy rendelkezik, gon-
datlan.1

A jogalkotói érdekek, s egyben jogpolitikai célok 
hosszú időre visszanyúló változásainak legjelentősebb 
mérföldköve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény, melynek XXIII. fejezetével a törvény-
hozó – már annak címével is egyértelműen jelezve a 
fejezetben foglalt tényállások által óvni kívánt abszt-
rakt társadalmi érdekek vagy inkább értékek újszerű-
ségét – egy külön egységet szentelt a környezet és a 
természet – és ezen keresztül nyilván a társadalom 
egésze, vagy annak egy meghatározott része – ellen 
irányuló bűncselekményeknek.

Jelen tanulmányomban a környezet és a természet 
elleni bűncselekmények, azon belül is a környezetká-
rosítás (Btk. 241. §) bűncselekményének történeti ki-
alakulásával, áttekintésével foglalkozom, melyen ke-
resztül kísérletet teszek annak tisztázására, hogy a jog-
alkotó, hogyan jutott el az egészség, illetve közegész ség 
védelmének legfőbb céljától az emberi környezet mint 
absztrakt jogi tárgy megóvásának elsődlegessé- 
géig. A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé a Btk. 
XXIII. fejezétben megfogalmazott valamennyi bűncse-
lekmény kialakulásának áttekintését, azonban a kör-
nyezetkárosítás tényállása kialakulásának vizsgálata 
során mindenképpen szükséges némi kitekintés a fe-
jezet alá rendelt természetkárosítás bűncselekményé-
nek történeti előzményeire, hiszen a pönalizált maga-
tartások úgyszólván „egy tőről fakadnak”.

1  Dr. lAczi Beáta: környezet és a természet büntetőjogi védelmének nem-
zetközi és történeti vonatkozásai, a védelem jogszabályi alapjai, Magyar Jog, 
2004/4., 203–210. o.

Dr. mAkAI krIsztIán*

A közegészség védelmének 
elsődleges céljától  

a környezet védelmének 
előtérbe helyezéséig:  
a környezetkárosítás 

tényállásának kialakulása

*  PhD-hallgató. PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék.
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II.  II.  
Környezet és Környezet és 
környezetvédelemkörnyezetvédelem

A konkrét tényállás kialakulásának története kapcsán 
elsőként tisztázni szükséges két alapvető fogalmat, il-
letőleg fogalmi különbséget, melyek a környezet és a 
környezetvédelem. Az e tekintetben nemzetközi téren 
is kiemelkedő hazai tudományos vállalkozás, a Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Lexikon a környezet fo-
galmát négyféle módon is definiálja:2

1. Az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai 
és biológiai körülmények összessége;

2. A valakit körülvevő személyek összessége;
3. A biológiai, ökológiai környezet (az élőlény vagy 

társulás életfeltételeit megszabó külső tényezők, 
amik az élőlényre, társulásra hatnak);

4. Az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb 
közösségeinek élete zajlik.3

A négy meghatározás valójában együtt adja meg a 
környezet teljes fogalmát, de talán a jogászi gondolko-
dás számára kissé túl bonyolult módon, hiszen nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a fogalmaknak a jog-
alkotás és jogalkalmazás során is fontos szerepük le-
het. Ezért közvetlenebb, hasznosíthatóbb és általáno-
sabb az a megfogalmazás, amit az Európa Tanács a 
környezetre veszélyes tevékenységekkel okozott ká-
rokkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 
egyezménye tartalmaz (Lugano, 1993): „A környezet 
magában foglalja a természetes erőforrásokat, legye-
nek azok élők vagy élettelenek, mint amilyen a levegő, 
a víz, a talaj, a flóra és a fauna és mindezek közötti köl-
csönhatások; ugyancsak idetartoznak mindazok a va-
gyontárgyak, amelyek a kulturális örökség részeit al-
kotják; illetve a tájkép meghatározó jellemzői.” Ez a 
definíció éppen elegendő ahhoz, hogy a környezettel 
kapcsolatos jogi szabályozást jobban megértsük.4  
A környezet fogalmának meghatározására szintén 
megfelelő definícióval szolgál a ma hatályos, a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény, s mely jogszabály egyébként a környe-
zetkárosítás tényállásának – mint keretdiszpozíciónak 
– a hátterét is adja. A törvény 4. § 1. pontja szerint kör-
nyezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, va-
lamint az ember által létrehozott épített (mestersé-
ges) környezet, továbbá ezek összetevői, míg 2. pontja 
értelmében környezet: a környezeti elemek, azok 
rendszerei, folyamatai, szerkezete.

A környezet definíciójának közérthetőbb – illetőleg 
a már hivatkozott Bándi Gyula szerint plasztikusabb 
– megfogalmazása Barry Commoner nevéhez köthető, 
miszerint „a környezet egy nagy, hihetetlenül komp-
lex élő gépezet, amely a Föld felszínén vékony, dina-

2  bándi Gyula: Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest, 2011, 1–2. o.
3  bándi, 2011, 1–2. o.
4  bándi, 2011, 1–2. o.

mikus réteget alkot, ahol minden emberi tevékenység 
e gépezet integritásától és megfelelő funkcionálásától 
függ. A zöld növények fotoszintetizáló aktivitása nél-
kül nem lenne oxigén gépeink, kohóink, erőműveink 
számára, nem is beszélve az emberi és állati életről.  
A növények, állatok és a bennük élő mikroorganizmu-
sok működése nélkül nem lenne tiszta víz folyóinkban 
és tavainkban. A termőtalajban évezredek alatt vég-
bement biológiai átalakulások nélkül nem lennének 
növényeink, sem olajunk, sem szenünk. Ez a gépezet 
a mi biológiai tőkénk, az a bázis, amelyen az egész ter-
melésünk alapul. Ha leromboljuk, a legelőrehaladot-
tabb technológiánk is haszontalanná válik, és minden 
gazdasági és politikai rendszer, amely erre épül, eltű-
nik. A környezeti válság a közeledő katasztrófa jele.”5 
Commoner e 20. században kelt megfogalmazása kap-
csán több ízben is párhuzamra lelhetünk Chief Seattle 
a 19. században kelt és fent idézett válaszlevelével.

A környezetvédelem fogalmát is sokszor és sokat hasz-
nálták a környezet megőrzésére irányuló aktív tevékeny-
ségek összefoglaló neveként. A Környezet- és természet-
védelmi Lexikon szerint: „A környezetvédelem olyan 
céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társa-
dalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, 
mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó 
káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az 
élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradá-
sának érdekében. E tevékenység tudományos alapjait 
elsősorban műszaki tudományok, alkalmazott termé-
szettudományok és az ökonómia képezik. Hatékony-
ságát és működőképességét a használók felelősségén 
alapuló törvényi szabályozás és intézményrendszer 
biztosítja.”6 A környezetkárosítás tényállását tartalom-
mal megtöltő és fentebb hivatkozott környezetvédelmi 
törvény 4. § 32. pontja is meghatározza a környezetvé-
delem fogalmát, miszerint a környezetvédelem olyan 
tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek 
célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, 
szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérsék-
lése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet meg-
előző állapot helyreállítása.

A környezetvédelem fogalma ugyan tovább finomít-
ható, de megfogalmazása inkább elvi, mintsem gya-
korlati jelentőségű. A környezet fogalmának tartalma 
ugyanakkor jogi jelentőséget is kaphat, ha a környe-
zetet érő károkat kívánjuk meghatározni – ekkor 
ugyanis tisztában kell lenni azzal, meddig is terjed a 
környezet. Ezzel szemben a környezetvédelem nagyon 
leegyszerűsítetten nem más, mint mindaz a magatar-
tás, amely e környezet állapotát fenntartja, javítja stb.7 

A környezet, mint fogalom definiálásának, illetve a 
fogalmi elemek tisztázásának azonban azóta van bün-
tetőjogi relevanciája, amióta a környezetet károsító új-
szerű tényállások jelentek meg az újabb büntetőtörvé-
nyeinkben. A régebbi jogpolitikai felfogások – mint 

5  comonner, Barry: The Closing Circle. New York, 1971., 16–17. o.
6  bándi, 2011, 1–2. o.
7  bándi, 2011, 1–2. o.
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arra tanulmányom bevezető részében már utalást tet-
tem – az egyének, illetőleg a közösség egészségének 
védelmét tekintették a büntetőjogi szabályozás kiindu-
lópontjának, s ekként a környezet fogalmi elemei tisz-
tázásnak nem tulajdonítottak jelentőséget. A hatályos 
Btk.-t megelőző büntetőjogi tárgyú törvények, illetve 
azokhoz fűzött indokolások rendre egyfajta absztrakt 
veszély előidézését szankcionálták, s így a környezetet 
és természetet károsító bűncselekmények veszélyessé-
gét is abban látták, hogy azok közvetetten, többszörös 
áttétel útján veszélyeztetik az állampolgárokat.

A hatályos Btk.-hoz fűzött miniszteri indokolás a 
korábbiakkal szemben akként fogalmaz a környezet 
és a természet elleni bűncselekmények külön feje-
zetbe tagolása kapcsán, hogy „A fejezet címe, illetve 
önmagában az önálló fejezet ténye a hatályos Btk.-
nál jobban fejezi ki a fejezetben foglalt tényállások 
által védett jogi tárgyakat és azok jelentőségét, hiszen 
jelenleg a környezetet és természetet károsító vagy 
ezzel összefüggő cselekmények nem is szerepelnek 
önálló fejezet vagy cím alatt. Napjainkban azonban 
egyértelműen igény mutatkozik a környezet auto-
nóm védelmére, így a törvényben indokolt egy külön 
fejezetben, önállóan, a többi közegészség elleni tény-
állástól elkülönítve rögzíteni a környezetvédelmi 
tényállásokat. A fejezet alá tartozó tényállások igen 
sokrétűek, vannak azonban olyan közös jellemzők, 
amelyek miatt egy fejezet alá vonhatók. Ilyen közös 
jellemző, hogy a környezetet és a természetet, vala-
mint azok elemeit védik (ld. környezetkárosítás, ter-
mészetkárosítás).” Ekként a hatályos környezetkáro-
sítás tényállása által védett jogi tárgy is az emberi kör-
nyezet védelméhez fűződő társadalmi érdek.

A fentiek előre bocsátását követően kell megvizs-
gálni, hogyan jutott el a büntetőjogi szabályozás a köz-
egészség védelmének, illetőleg a környezetkárosítás, 
mint adott közösség egészségét veszélyeztető maga-
tartás gondolatától, a környezet, mint konkrét jogtárgy 
védelméhez? Mielőtt azonban rátérnék a magyar kör-
nyezeti büntetőjog kialakulásának és fejlődésének 
tárgyalására, érdemesnek tartom példálózó jelleggel, 
röviden áttekinteni a környezet védelmével kapcsola-
tos szabályok néhány korai előképét.

III.  III.  
A környezet védelmével A környezet védelmével 
kapcsolatos jogszabályok kapcsolatos jogszabályok 
korai előképeikorai előképei

Mai szemmel nézve a környezetvédelminek mondott 
szabályoknak számos előzménye megtalálható – akár 
Platón Törvények című művében –, amelyek azt iga-
zolják, hogy az ember, amióta a földön él, egyre hatá-
rozottabb befolyást gyakorol környezetére, és a külön-
böző korokban eképpen szükséges volt a káros kör-
nyezeti hatások elleni fellépés. A szabályozás történe-

tének elemzése során megismerkedhetnénk az 1581-
től jegyzett székely falutörvényekkel, amelyek közül 
számos részletesen szabályozza pl. az erdőhasználatot 
(Gyergyóújfalu, Zalán stb.).8 

Már az ókorban megjelentek azok a gondok, amelyek 
ma is környezeti problémát okoznak a nagyvárosok-
ban: szemétkezelés, vízellátás, szennyvízelvezetés, hi-
giéniai kérdések. Szükséges volt olyan megoldások al-
kalmazása, amelyek ma is beletartoznak a környezet-
védelem eszköztárába. Míg az erdőpusztulással kap-
csolatosan találhatók közvetlen adatok a szakirodalom-
ban, a légköri környezettel összefüggésben ilyenek 
nem állnak rendelkezésre. A légszennyezésnek valaha 
is hozott első törvényhozói megközelítése Szolón ne-
véhez fűződik, aki alapvető törvényhozói munkáiban 
a Kr. e. 6. századi Athénban – többek között – szabá-
lyozta, hogy lakott területeken a kovácsmesterség nem 
űzhető, annak át kell tevődnie a városon kívülre, an-
nak érdekében, hogy elkerüljék a zajt és a légszennye-
zést. Horatius megemlíti, hogy a római épületek egyre 
feketébbek a füsttől, s ez a probléma számos más ókori 
városban is bizonyára fennállt. Seneca – Néró császár 
tanítója – egész életében betegeskedett, s orvosa gyak-
ran tanácsolta neki, hogy hagyja el Rómát. Egyik leve-
lében, Kr. u. 61-ben azt írta Luciliusznak, hogy el kell 
hagynia Róma nyomasztó füstjét és a konyhai szagokat, 
hogy jobban érezhesse magát.9

A környezetvédelem, illetőleg környezetvédelmi 
gondolkodás történetében szintén fontos kiemelni 
jelen tanulmányban fent hivatkozott Chief Seattle 
1854-ben kelt válaszlevelét az USA elnökének, mely 
jól mutatja, hogy a különböző országokban élő, eltérő 
kultúrájú, vallású stb. egyének, illetve közösségek már 
jóval a környezetvédelmi jellegű jogalkotás magyar-
országi megjelenése előtt milyen előrehaladottan gon-
dolkodtak a környezet és a természet károsításának 
negatív következményeiről.

A középkori Londonban a széntüzelésből származó 
légszennyezés olyannyira komoly gond volt, hogy 
1285-ben bizottságot állítottak föl annak kivizsgálá-
sára. Még ezt megelőzően, az első ismert angliai kísér-
let a levegőminőség kezelésére a porszén használatá-
nak a megtiltása volt 1273-ban. Egy 13. századi följegy-
zés szerint egy szénkereskedőt megkínoztak, majd 
fölakasztották füst okozásáért. 1306-ban nyilatkozatot 
adtak ki a kőszén betiltására, ugyanakkor két héttel 
később törvényes bejelentést tettek, miszerint ez a 
nyilatkozat gyakorlatilag érvénytelen. A kémény ma-
gasságának a fontosságát a légszennyezés terjedésé-
ben 1377-ben ismerték föl, s ettől kezdve szabályozzák 
Londonban a minimális kéménymagasságokat. Ez né-
mileg csökkentette ugyan a légszennyezést a kibo-
csátó közvetlen szomszédságában, viszont a levegő-
minőség általános romlásához vezetett a környező 
területeken.10

8  bándi, 2011, 2. o.
9  Ifj. dr. lomnici Zoltán: A környezet-egészségügyi jog kialakulásának tör-

téneti és dogmatikai alapjai, Magyar Jog, 2006/4., 205–210. o.
10  Ifj. dr. lomnici, 2006/4., 205–210. o.
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IV.  IV.  
A magyarországi szabályozás A magyarországi szabályozás 
a kezdetektől  a kezdetektől  
a régi Btk. hatálybalépéséiga régi Btk. hatálybalépéséig

Magyarországon a kodifikált környezetvédelmi jellegű 
jogszabályok közül az elsők egyike a mezei rendőrség-
ről szóló 1840. évi IX. tcz.11 Véleményem szerint na-
gyon óvatosan kezelendő, hogy e törvény környezet-
védelmi jellegűnek tekinthető-e, vagy a jogalkotónak 
a törvény megalkotásával valami egészen más célja 
volt. A tcz. 1. §-a szerint „ezen törvény rendelése alá 
esnek a kertekben, szőlőkben, mindennemű ülteté-
sekben és erdőkben, vetésekben, növevényeken, ré-
teken, nádlásokban, legelőmezőkön, méhesekben, 
nem különben országos, dülő- s vasutakon, hídakon 
és kőszénbányákon, turfa-téreken, valamint a teme-
tőkben is elkövetett károsítások, szóval: a gazdálkodás 
s iparnak kivül fekvő tárgyait veszélyeztető cselekvé-
sek.” Megjegyzendő, hogy a Tripartitum (1514) „Az or-
szág jogainak és szokásainak harmadik részéről álta-
lában” c. részében már említést tesz arról, hogy külö-
nös és határozott büntetés alatt tett tilalom, hogy a 
vetésekben vagy rétekben, avagy az erdőkben senki 
kárt ne tegyen.”

Az a vélelem, hogy a fenti – 1840-ben született – 
törvényben nem feltétlenül környezetvédelmi indít-
tatású szabályok megalkotását tűzte célul a jogalkotó, 
véleményem szerint kettős alapon nyugszik. Egyrészt, 
a majd 40 évvel később keletkezett – a magyar bün-
tető-jogalkotás első nagy mérföldköve – az 1878. évi 
V. törvénycikkhez fűzött miniszteri indokolás ezzel 
ellentétes álláspontra vezet, melyről a későbbiekben 
részletesen szót kívánok ejteni. A környezetvédelmi 
jelleg ellen ható másik ok az 1840. évi IX. tcz. megal-
kotásának jogpolitikai indoka:

Magyarország történetében a kiegyezést (1867) 
megelőző időszakban az emberek döntően 80-90%-
ban a mezőgazdaságban végzett munkájukkal szerez-
ték meg a napi megélhetéshez szükséges javakat. Ezzel 
van összefüggésben, hogy a modern magyar rendé-
szethez vezető út első állomásainak egyike, a mezei 
rendőrségről született első törvényi szintű, jogi sza-
bályozás. Ebben döntő szerepet játszott Zsoldos Ignác 
akadémikus, jogtudós, aki érdemben először foglal-
kozott a közigazgatással és rendészettel. A rendészet 
témájához szorosan kapcsolódó műve, a Néhány szó 
a honi közbátorságról. Zsoldos szükségesnek tartotta 
egy polgári államban a rendőrség felállítását, amelyet 
külső és belső rendőrségre lehet felosztani, amelyek 
közül a belső rendőrség az, amely a városok és egyéb 
helységek belső közbátorságára felügyel, és amelyet a 

11  Kőhalmi László: A magyar környezeti büntetőjog kialakulása. In: Feny-
vesi Csaba, herke Csongor (szerk.): Minúciák – Tanulmányok Tremmel Fló-
rián 60. születésnapjának tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2001, 147. o.

helyi lakosokra lehet bízni. Emellett szükségesnek 
érezte a mezei rendőrség felállítását. E szellemben 
született meg az 1840. évi IX. törvénycikk a mezei 
rendőrségről, amelynek szabályairól 1843-ban szintén 
Zsoldos Ignác adott közre egy könyvet. Ebben az idő-
szakban az ország gazdasága szinte teljesen mezőgaz-
dasági jellegű volt, ezért is tartotta fontosnak Zsoldos 
Ignác és a törvény alkotói is, hogy az agrárgazdálko-
dás területén, (amelynek színtere a mező) rend legyen. 
Ennek lényege, hogy akié a föld, az a terményt haza-
vihesse, de máséhoz ne nyúljon.12 A vizekről és csa-
tornákról szóló 1840. évi X. törvénycikk rendelkezései 
szintén arra engednek következtetni, hogy az inkább 
egyfajta gazdaságvédelmi, kárrendezési, valamint a 
vizekhez kapcsolódó kereskedelem rendezésével kap-
csolatos indíttatással született meg.

Az 1843-as Büntetőjogi Javaslatokban környezetvé-
delmi büntetőjogi rendelkezés,13 vagy legalábbis az 
egyesek, illetve a köz egészsége védelmének célja már 
mindenképpen fellelhető. A Javaslatokhoz kapcsolódó 
Toldalékban is fellelhető környezetet védő előírás, mely 
így szól:14 „A ki olly kutakba, víztározókba vagy forrá-
sokba, mellyeknek víze ivásra vagy főzésre rendesen 
használtatik, valamelly az egészségre ártalmas, vagy 
undorító tárgyakat vett, száz forintig büntettethetik.”

Az 1840-es évek törvénykezését követően elérkez-
tünk egy jelentős állomáshoz, jelesül az 1878. évi  
V. törvénycikk (Csemegi-kódex) rendelkezéseihez, 
mely az első magyar büntető törvénykönyv a bűntet-
tekről és vétségekről. Az Országgyűlés által elfogadott 
törvénycikk 315. §-a tekinthető álláspontom szerint 
az első olyan jogszabályi rendelkezésnek, mely a köz-
egészség védelmét „magasabb szintre emeli”. E § ak-
ként rendelkezik, hogy „a ki használatban levő ku-
tat, vizvezetéket, viztartót megmérgez, ugyszintén a 
ki életveszélyes, vagy az egészségre ártalmas anyag-
gal kevert valamely élelmi czikket (314. §) – ennek 
veszélyes vagy ártalmas tulajdonságát elhallgatva, 
elárusit, áruba bocsát vagy szétoszt: öt évtől tiz évig 
terjedhető fegyházzal; s ha ebből valakinek sulyos 
testi sértése vagy halála következett be, – a mennyi-
ben gyilkosság nem forog fenn – tiz évtől tizenöt évig 
terjedhető fegyházzal büntetendő.” 

A fenti jogszabályhely a Csemegi-kódex XXI. fejeze-
tében került elhelyezésre, mely a Közegészség elleni 
büntettek és vétségek címet viseli, s ezzel megte-
remtette alapját a későbbi közegészség- és környezet-
védelmi tárgyú büntetőjogi rendelkezéseknek. A 
Csemegi-kódexben azonban álláspontom szerint még 
korántsem beszélhetünk környezetvédelmi tárgyú 
rendelkezésről, melyet a Kódexhez fűzött indokolás 
is alátámaszt. A Kódex indokolása egyrészt általános-
ságban megfogalmazza, hogy a fejezetbe foglalt bűn-
cselekmények, mint „közveszélyü cselekmények közös 
carasteristikája”, hogy azok a polgárok határozatlan 

12  bAcsárdi József – chrisTián László – sAllAi János: A mezei rendőrség-
től a mezei őrszolgálatig, Magyar Rendészet, 2018/4. 31–47. o.

13  Kőhalmi, 2001, 148. o.
14  Kőhalmi, 2001, 149. o.
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számát, ezeknek életét, vagy más fontos érdekét ve-
szélyeztetik, amely az egészséget, illetőleg közegész-
séget veszélyeztető magatartások pönalizálásának mai 
napig indoka.

Kőhalmi László szerint a kódexbeli bűncselekmény 
megtartotta azt a szabályozási technikát, hogy egy sza-
kaszban rendelkezett két jogtárgy (környezet és a köz-
egészség) védelméről.15 Véleményem szerint a Kódex 
315. §-hoz fűzött indokolás ezzel ellentétes álláspontra 
enged következtetni. A § két különböző magatartást 
és különböző elkövetési tárgyat jelöl ugyan meg, azon-
ban az indokolás a jogtárgy tekintetében nem tesz kü-
lönbséget. Fordított sorrendben kezdi a magatartások 
bűncselekménnyé nyilvánításának indokolását ak-
ként, hogy először azon elkövetőkről beszél, akik az 
élelmiszereket („élelmi czikkek”), mint elkövetési tár-
gyakat, azok ártalmas tulajdonságát elhallgatva eláru-
sítják, áruba bocsátják stb. azokat a törvény büntetni 
rendeli, s az indokolás egészéből pedig egyértelmű, 
hogy a törvényhozó által védeni kívánt jogtárgy itt az 
egészség, a közegészség védelme. A kutakkal, vízve-
zetékekkel, víztározókkal kapcsolatban megvalósít-
ható deliktumokkal összefüggésben az indokolás ek-
ként fogalmaz: „A mi a kutak, vizvezetékek, vagy 
viztartók megmérgezését illeti: ennek fölvételét 
ugyanazon szempontok igazolják, melyek az élelmi 
szerekre vonatkozólag fenntebb kiemeltettek.” 
Utóbbi alapján tehát a jogalkotó célja az elkövetési tár-
gyak és a kapcsolódó magatartások kriminalizálásával 
az egyesek és a köz egészségének védelme volt, kör-
nyezetvédelmi jelleg álláspontom szerint ekként nem 
állapítható meg. 

Finkey Ferenc szerint „az, hogy a BTK a közegészség 
elleni cselekményeket a testi sértés (XX.) után he-
lyezte el, ennek oka az volt, hogy tényleg ezek a cse-
lekmények is az egyesek életét és egészségét támadják 
meg. Miután azonban a támadás, illetőleg a veszélyez-
tetés itt az emberek egész tömege, a közönség ellen 
irányul s e cselekmények közveszélyes jellegét maga 
a BTK elismeri: a rendszere beosztás szempontjából 
e fejezet ide, a társadalom elleni cselekmények közé 
kellett helyeznünk, ugy miként azt az 1843-iki javaslat 
s az összes mai BTK-ek és javaslatok teszik.”16 A XXI. 
fejezetben szabályozott bűncselekményekről Finkey 
azt mondja, hogy azok mindegyike által nagyobb 
számú embercsoport (község, vidék) egészsége van 
veszélyeztetve, esetleg megtámadva úgy, hogy ezen 
cselekmények könnyen óriási pusztulást eredményez-
hetnek az emberi életben.

A fentiek ellenére a Csemegi-kódex jelentős állo-
másnak tekinthető a közegészség mint védendő jogi 
tárgy megjelenésében, továbbá azon folyamat elindí-
tásában, mely majd 135 évvel később arra indította a 
jogalkotót, hogy külön fejezetet szenteljen a környe-
zetet és természetet károsító bűncselekményeknek. 

15  Kőhalmi, 2001, 150. o.
16  Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. Politzer Zsigmond és 

fia Könyvkereskedése, Budapest, 1902, 640. o.

Azonban mielőtt továbbmennénk a jogfejlődésben, 
mindenképpen kiemelendő az 1879. évi XL. törvény-
cikk (Kbtk.), mely a Csemegi-kódexet kiegészítve, a 
különféle kihágásokról rendelkezett. A Kbtk.-hoz fű-
zött korabeli indokolás úgy fogalmaz „Az 1878. évi V. 
törvénycikkben foglalt büntetőtörvénykönyv a bün-
tetendő cselekmények hármas felosztásának elve 
szerint a bűntettekről és vétségekről intézkedik, a 
kihágásokat pedig több jeles európai törvénykönyv 
nyomán, külön törvénynek tartotta fen.”

A Kbtk. 105. §-a szerint: „A ki az emberek haszná-
latára szolgáló kútba, vizvezetékbe vagy forrásba 
ronda vagy undoritó tárgyat dob: három napig ter-
jedhető elzárással büntetendő.

A ki pedig közhasználatban levő kutat, vizvezetéket 
vagy forrást szándékosan akként ront meg, hogy vize 
élvezhetlenné válik, vagy használhatósága félbe sza-
kad: tizenöt napig terjedhető elzárással és száz forin-
tig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.” A Kbtk. 
konkrétan megjelöli, hogy csak emberi használatra 
szolgáló kút esetén valósulhat meg a kihágás17 így pél-
dául olyan kút, mely az állattenyésztés igényeinek ki-
szolgálására, vagy ipari célú nem tartozik ebbe a kör-
be.18 Véleményem szerint a Kbtk., mint a Csemegi-
kódex kihágásokra vonatkozó kiegészítése, szintúgy a 
közegészség védelmének céljával vette fel a 105. §-t so-
raiba. Megjegyzendő, a Kbtk. megfogalmazása, misze-
rint csak emberi használatra szolgáló tárgyakat jelöli 
meg elkövetési tárgyként még inkább azt erősíti, hogy 
a büntetni rendeltség alapja az egészségvédelem, arra 
is tekintettel, hogy a környezetvédelmi célzat pontosan 
azt indokolná, hogy ne kizárólag az emberek használa-
tában álló tárgyak, illetve az ember azokból származ-
tatott előnye élvezzen büntetőjogi védelmet.

Jelen tanulmánynak nem képezi tárgyát a külön-
böző környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok összességének, illetve azok történetének 
teljes áttekintése, hanem csupán a büntetőjog terüle-
tére szorítkozik, azonban mégis fontosnak tartom ki-
emelni a szintén 1879. június. 14. napján kihirdetett 
első erdőtörvényt. Az 1879. évi XXXI. törvénycikk 
alapvetően az erdők használatát és kezelését a törvény-
ben meghatározott intézkedésekkel korlátozta és fel-
fedezhetőek benne környezetvédelmi, vagy inkább 
természetvédelmi indíttatású elemek is. Ilyenek vol-
tak, hogy a törvény tiltotta például az irtásokat és tar-
vágásokat olyan hegyeken, havasokon, magas helyeken 
stb., melyek kő- vagy hógörgetegek és vízmosások tá-
madásának és terjedésének megakadályozására szol-
gálnak. A törvény tiltotta az olyan területeken is az 
erdőirtásokat, melyeknek talaja másnemű gazdasági 
művelésre (szántóföld, rét, kert, vagy szőlő) állandóan 
nem volt alkalmas. A törvény indokolása szerint: „E 
terület és a rajta létező nagy famennyiség igen jelen-
tékeny tőkeértéket képvisel. Ily érték már nemzetgaz-
dasági fontosságánál fogva is teljesen megérdemli a 

17  Kőhalmi, 2001, 153. o.
18  Kőhalmi, 2001, 153. o.
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törvényhozási munkásság figyelmét. Elődeink az 
erdő fontosságát mindig felismerték s annak fenn-
tartására elegendő sulyt fektettek. Az 1700–1701., 
1807., 1836. és az 1840-iki törvények e tekintetben 
teljes tanuságot tesznek arról, hogy az akkori kor, a 
maga és a jövő nemzedék érdekeit felfogva, az erdő-
tulajdont megóvni s az erdőpusztitást meggátolni 
igyekezett […] Miután pedig a fentemlitett minőségü, 
majdnem tisztán vadászszemélyzetet rögtön szak-
értő erdőgazdákkal felváltani nem lehetett, sőt erre 
még sokkal később is csak igen kevesen gondoltak, 
igen természetes, hogy az erdők használata számos 
esetben nem annyira rosz akaratból, mint a kezelők 
járatlansága folytán, valóságos pusztitássá fajult. 
Később és nevezetesen a legujabb időszakban, a ro-
hamosan fejlődött közlekedés, az egymásután kelet-
kezett iparvállalatok, tehát a belfogyasz tás nagy-
mérvü fokozódása és a külföldre való kivitel köny-
nyebb lehetősége idézték elő azt, hogy azon nagyszerü 
kincs, mely erdőségeinkben őseinkről reánk maradt, 
nem mindenütt az okszerü kezelés elvei szerint, 
értékesittetett, sőt számos helyen és vidéken a közér-
dek nagy kárára könnyelmüen pusz tittatott…”

A fenti okokból kifolyólag kiemelendő még az er-
dőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi  
IV. törvénycikk, melynek ugyan még szintén nem volt 
büntetőjogi vonatkozása, de mégis óriási jelentőség-
gel bír a természet és környezet védelmének alakulá-
sában. A törvény azon túl, hogy felváltotta az első er-
dőtörvényt, illetve különböző egyéb korabeli jogsza-
bályokat egy törvény keretében rendezett, hatodik 
cím alatt, újszerű elemként szabályozta a természet-
védelmet. E körben szabályozta többek között a ki-
pusztulás veszélyével szemben oltalomra érdemes va-
don tenyésző állat- és növényfajokat, vagy például fog-
lalkozott azokkal a forrásokkal és patakokkal, ame-
lyeknek vize a vadon tenyésző állatok számára nélkü-
lözhetetlenek voltak.

Az 1950. évi II. törvény – a Btá. – nem érintette a 
különös részi szabályokat, s az 1961. évi V. törvény 
megalkotása jelentett újabb állomást a vizsgálódásunk 
tárgykörében, melynek XII. fejezetének „kútmérge-
zés” elnevezésű ekocid jellegű bűncselekménye érde-
mel említést.19 A törvény 197. §-a szerint (1) Aki kutat, 
forrást, vízvezetéket vagy egyéb olyan víztárolót, 
amelynek vizét ivóvízként használják, az egészségre 
ártalmas anyaggal beszennyez, vagy vizét fogyasz-
tásra más módon alkalmatlanná teszi, három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A bün-
tetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a bűntett folytán emberi életre veszély szárma-
zott. (3) Aki a bűntettet gondatlanul követi el, egy 
évig, a (2) bekezdés esetében három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.

A jogalkotó „A közbiztonság és a közrend elleni bűn-
tettek” között helyezte el a kútmérgezés bűntettét, s 
e fejezetről a Kommentár így ír: „Ha beható vizsgálat 

19  Kőhalmi, 2001, 154. o.

alá vesszük az egyes bűntetteket, azt tapasztaljuk, 
hogy minden bűntett közvetve vagy közvetlenül sérti 
a közbiztonságot és a közrendet, a társadalom rend-
jét. A bűntettek jelentős része azonban csak közvetve 
fenyegeti a közbiztonságot és a közrendet. Az ilyen 
bűntettek a védett tárgyakhoz igazodóan (a Btk. 
rendszerében) más fejezetekben nyertek elhelyezést… 
a XII. fejezetben felvett bűntettek közös jellemzője, 
hogy az állampolgárok szélesebb körét, azok vala-
mely közös érdekét, vagy az egész dolgozó nép érde-
két, avagy kisszámú, de előre meg nem határozható 
személyt fenyeget, veszélyeztet.”20 Ahogy Kőhalmi 
László fogalmaz, a kútmérgezés tényállásának kodifi-
kálása valószínűleg inkább a jogi szabályozásban gya-
korta megjelenő „tehetetlenségi mozgás” terméke. A 
fentiek tükrében tehát a környezetnek a büntetőjog 
eszközrendszerével megvalósuló védelméről még ek-
kor sem beszélhetünk. Ezen állomásnál szükséges 
megemlíteni az 1961. évi 18. törvényerejű rendeletet, 
mely a természetvédelemről szólt. A rendelet szabá-
lyai azonban tulajdonképpen átvették, finomították 
az 1935. évi IV. törvénycikk szabályait.

Az igazi áttörés a büntető törvénykezés fejlődésé-
ben az 1961. évi V. törvény 1976. évi II. törvénnyel tör-
tént módosítása. A jogszabály az emberi környezet vé-
delméről szólt, ezen belül a törvény 9. §-a meghatá-
rozta a környezetvédelem körét, miszerint „a Magyar 
Népköztársaságban az emberi környezet megóvása 
érdekében védelem alatt áll: a) a föld, b) a víz, c) a 
levegő, d) az élővilág, e) a táj, f) a települési környe-
zet.” A környezeti tárgyak fő csoportjaira részletsza-
bályok is vonatkoztak. A jogszabály ezen túlmenően 
meghatározta a környezeti tárgyakkal kapcsolatos tár-
sadalmilag veszélyes – az embert, illetve környezetét 
közvetve vagy közvetlenül károsító, illetőleg veszé-
lyeztető – jelenségeket és magatartásokat.

A ’76 évi törvény mérföldkő jellegét azonban annak 
47. §-a adja, mely kimondja:

„A Magyar Népköztársaság Büntető Törvényköny-
véről szóló 1961. évi V. törvény 197. §-a helyébe a kö-
vetkező rendelkezések lépnek:

A környezetvédelmet sértő bűncselekmény
197. § (1) Aki az emberi környezet védelem alatt 

álló tárgyait úgy szennyezi, ártalomnak vagy káro-
sodásnak teszi ki, hogy ezzel az ember életét vagy 
egészségét jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyá-
solja – ha súlyosabb bűncselekmény nem valósult 
meg – három évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény folytán emberi életre 
veszély származott.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott cselek-
ményt gondatlanul követi el, három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.”

Az újonnan megalkotott tényállás 1976. április 1. 
napjával a korábbi kútmérgezés bűncselekményének 

2 0  Kőhalmi, 2001, 154. o.
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helyébe lépett, s bár továbbra is a közbiztonság és a 
közrend elleni bűncselekmények között kapott helyt, 
s a védendő jogi tárgy is inkább a köz egészségének 
megőrzésében, a nép, az emberek védelmében öltött 
testet, azonban közvetetten már megjelentek a tény-
állásban a környezet védelem alatt álló tárgyai és – 
azok szennyezésével, károsításával – az ember életé-
nek, egészségének a közvetlen befolyásolása.

A törvény ugyan már rendelkezett környezetvédelmi 
színezettel (sőt kifejezetten környezetvédelmi jogsza-
bály volt), ami igazi fordulatot jelentett a hatályos sza-
bályozás kialakulásának történetében, azonban hang-
súlyozandó annak miniszteri indokolása, ami még egy-
értelműen az emberi élet és egészség alakulását teszi a 
szabályozás középpontjává és a 197. §-nak a szocialista 
Btk. rendszerében való elhelyezése sem a legszerencsé-
sebb. Az indokolás szerint „a javaslat önálló tényállás-
ként szabályozza a környezetvédelmet sértő bűncse-
lekményt, s az alapesetben az ember élete vagy egész-
sége alakulásának jelentős mértékű kedvezőtlen be-
folyásolását, a minősített esetben pedig az emberi 
életre származó veszélyt jelöli meg eredményként. A 
gondatlan cselekményt csak az utóbbi eredmény be-
következése esetén rendeli büntetni.”

V.  V.  
A régi Btk. hatálybalépésétől A régi Btk. hatálybalépésétől 
napjainkignapjainkig

Az 1976. évi II. törvény hatálybalépését követően, ki-
csit több, mint három évvel később hatályba lépett az 
1978. évi IV. törvény (régi Btk.). A jogalkotó a koráb-
ban egységes környezetvédelmet sértő bűncselek-
mény helyett az új törvénybe már két tényállást veze-
tett be a jelenleg is ismert „környezetkárosítás”, illetve 
„természetkárosítás” megnevezésekkel és azokat be-
sorolta a közegészség elleni bűncselekmények közé. 
Az eredeti szövegezés szerint a környezetkárosítás 
bűntettének elkövetője az, „aki az emberi környezet 
védelem alatt álló tárgyát jelentős mértékben szeny-
nyezi, rongálja vagy pusztítja. A büntetés öt évig ter-
jedő szabadságvesztés, ha a környezetkárosítás élet-
veszélyt idéz elő” [régi Btk. 280. § (1)–(2) bek.]. A tör-
vény a gondatlan elkövetést is büntetni rendelte, még-
pedig az alapeset megvalósulásakor vagylagosan egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő mun-
kával, illetve pénzbüntetéssel, a minősített esetnél 
pedig három évig terjedő szabadságvesztéssel.21 Az 
eredeti tényállásoknak, mint keretdiszpozícióknak a 
hátterét továbbra is az 1976. évi II. törvény adta, mely 
– mint korábban arról már szó esett – megfogalmazta, 
mik a környezet védelem alatt álló tárgyai. A régi Btk.-
hoz fűzött miniszteri indokolás szerint a XVI. fejezet-
ben a Javaslat olyan bűncselekmé- nyek tényállásait 

21  Dr. lAczi,2004/4., 203–210. o.

határozza meg, amelyek általában nem meghatározott 
személy jogait vagy érdekeit sértik vagy veszélyezte-
tik, hanem káros hatásuk ennél szélesebb kört érint, 
az állampolgárok nagyobb vagy szűkebb csoportját. 
E káros hatás iránya határozza meg a fejezet belső ta-
golódását. Ennek eredményeként alakult ki a négy 
cím: a közbiztonság, a köznyugalom, a közbizalom és 
a közegészség elleni bűncselekmények tényállásaival.

Kiemelendő, hogy a régi Btk. környezetkárosítás és 
természetkárosítás névvel ellátott tényállásainak 
pönalizálása elsődlegesen még mindig egészségvé-
delmi céllal történt. Mindkét tényállás jellemzője, 
hogy azok megalkotásának indítéka csak részben tör-
tént a környezetvédelem talaján, hiszen elsődlegesen, 
többszörös áttétel útján az emberek, a lakosság életé-
nek, egészségének a veszélyeztetését kívánta szankci-
onálni. Ugyan az eredeti törvényszöveg a veszélyezte-
tés szót egyik tényállás esetében sem használta és ek-
ként a büntetni rendeltségnek sem volt feltétele ve-
szélyhelyzet létrehozása, azonban a miniszteri indo-
kolás szerint a tényállások létjogosultsága mégis a la-
kosság egészségének megőrzése és a veszélyeztetés 
elkerülése. Hozzátéve, hogy a környezetkárosítás ere-
deti tényállásának (2) bekezdése minősített esetként 
értékelte és súlyosabban rendelte büntetni, ha a kör-
nyezetkárosítás életveszélyt idézett elő, tehát ameny-
nyiben az alapesetben körülírt absztrakt veszély konk-
retizálódik.

A régi Btk. 280. §-ához fűzött miniszeri indokolás 
egyébként konkrétan kiemeli, hogy „a gazdasági ha-
ladásnak, előnyei mellett, hátrányos mellékhatásai 
is vannak. Ilyen különösen a természeti környezet 
károsítása, mely a lakosság egészségét, sőt a gazda-
sági fejlődést magát is veszélyezteti, hátrányosan hat 
rá vissza”, valamint ezen túl visszautal a korábban hi-
vatkozott 1976. évi II. törvényre is, amikor megfogal-
mazza „E veszélyek megelőzése, illetőleg csökkentése 
érdekében alkották meg az emberi környezet védel-
méről szóló 1976. évi II. törvényt.” A bűncselekmény 
tárgya: az emberi környezet kiegyensúlyozott, rendel-
tetésszerű alakulásával biztosított közegészség.22

A fentiek alapján levonható tehát a következtetés, a 
jogpolitikai cél a régi Btk. megalkotásakor még min-
dig elsődlegesen a gazdasági fejlődés és az egészség-
védelem volt, melyet a miniszeri indokolás a legkonk-
rétabban úgy fogalmaz meg, hogy „a környezetvéde-
lem alatt álló tárgy jelentős mértékű károsításának 
társadalomra veszélyessége – a Javaslat szerint – a 
közegészségnek, mint jogi tárgynak a vonalán lép 
előtérbe. Az a tény, hogy az ilyen károsítás a közegés-
zség szempontjából veszélyes, tudományosan is iga-
zolt, sőt köztudomású is; bizonyításra nem szorul.”

A környezetkárosítás eredeti tényállása egészen az 
1996. évi LII. törvény elfogadásáig hatályban volt. 

2 2  erDősy Emil – Földvári József: A magyar büntetőjog különös része.  
A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs, 
1994, 312. o.
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1996. augusztus 15. napjával azonban az alábbi tény-
állás lépett a korábbi meghatározás helyébe:

280. § (1) Aki a környezetet vagy a környezet va-
lamely elemét károsítja, illetve jogszabályban vagy 
hatósági határozatban megállapított kötelezettsége 
megszegésével olyan magatartást tanúsít, amely al-
kalmas arra, hogy a környezetet vagy annak vala-
mely elemét károsítsa, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a kör-
nyezetet vagy a környezet valamely elemét jelentős 
mértékben szennyezi, illetve jogszabályban vagy ha-
tósági határozatban megállapított kötelezettsége 
megszegésével olyan magatartást tanúsít, amely al-
kalmas arra, hogy a környezetet vagy annak vala-
mely elemét jelentős mértékben szennyezze.

(3) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
az (1) bekezdésben írt bűncselekmény jelentős mér-
tékű károsodást okoz, illetve alkalmas arra, hogy az 
a környezetet vagy annak valamely elemét jelentős 
mértékben károsítsa.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekmény a környezetet vagy 
annak valamely elemét olyan mértékben károsítja, 
hogy a környezet vagy a környezeti elem természe-
tes vagy korábbi állapota nem állítható helyre.

(5) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból kö-
veti el, vétség miatt az (1)–(3) bekezdés esetén két 
évig terjedő szabadságvesztéssel, a (4) bekezdés ese-
tén három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.

Az újabb tényállás hatálybalépését megelőzte egy 
fontos állomás, jelesül az a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, mely 
több módosítással a jelenleg is hatályban lévő környe-
zetvédelmi törvényünk. A törvény miniszteri indoko-
lása már nagyon közel áll azokhoz az elképzelésekhez, 
érvrendszerhez, érdekekhez és értékekhez, melyet a 
jelenleg hatályos Btk. büntetőjogi vonatkozásban is 
megteremtett. Az indokolás szerint: „az emberi kör-
nyezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény a maga 
idejében előremutató jogszabálynak számított és ele-
get tett annak a 70-es években jelentkező követel-
ménynek, hogy a környezetvédelem, mint társa-
dalmi probléma, a törvény szintjén nyerjen megfo-
galmazást. Ugyanakkor magán viselte az adott kor-
szak sajátosságait, így a törvény valójában nem je-
lentett a végrehajtás számára igazi normát, a kör-
nyezetvédelem nem épült be a társadalmi-gazdasági 
folyamatokba. A törvény – a politikai rendszer kor-
látai miatt – nem tartalmazott garanciális szabá-
lyokat a társadalmi nyilvánosság és az ellenőrzés 
számára. Indokolja az új törvény kidolgozását az a 
jelentős változás is, ami a környezet védelmének 
nemzetközi téren való megítélésében végbement az 
utóbbi két évtizedben. A környezeti elemek megóvá-
sának és takarékos használatának jelentősége felér-
tékelődött. Az ENSZ égisze alatt kidolgozásra kerül-
tek a harmonikus fejlődés alapelvei, és erre támasz-

kodva már több nemzetközi egyezményt is kidolgoz-
tak elsősorban az országhatároktól függetlenül je-
lentkező, vagy az azokon átterjedő hatásokkal kap-
csolatban. Ezeken túlmenően a fejlett országok egész 
sorában (pl. Európai Közösség, USA, Japán) jelentő-
sen megszigorították, illetve szabályozták a külön-
féle környezethasználatok módját, mértékét határ-
érték rendszerek kidolgozásával és előírásával. A 
rendszerváltást követően a környezetvédelem meg-
újításának igénye elemi erővel merült fel. Olyan tör-
vény meghozatala vált szükségessé, amely a megvál-
tozott társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok 
között hatékonyan képes érvényre juttatni a környe-
zetvédelem egyetemes érdekeit. A környezetvédelmi 
szabályozás megújítása elsődlegesen a környezetba-
rát jogrendszer fogalmával jellemezhető. E fogalom 
lényege, hogy a törvényalkotás ill. törvényszerkesz-
tés tekintettel van a környezet védelmének érdekeire. 
Nem születhet a jövőben jogszabály úgy, hogy az nem 
harmonizál a környezetvédelem alapvető célkitűzé-
seivel, sőt a hatályos joganyagot is felülvizsgálatakor, 
és a környezetvédelmet érintő meglévő jogszabályo-
kat is a fentieknek megfelelően módosítják.”

Visszatérve tehát a régi Btk. ’96-os módosítására, az 
tulajdonképpen mellőzhetetlen volt, hiszen az új szem-
léletű környezetvédelmi törvény merőben új megol-
dást kívánt a büntető-jogalkotástól is. A régi Btk. ezen 
módosításának indokolása is tartalmazza, hogy „a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény elfogadása az első lépés volt a kör-
nyezetvédelmi jogunk korszerűsítése, hatékonyabbá 
tétele érdekében. Figyelemmel azonban arra, hogy e 
törvény nagyrészt keretjogszabály, amelynek az al-
kalmazásához szükséges a végrehajtási rendeletek 
megalkotása is, a büntetőjog által is védendő környe-
zetvédelmi jogi normák körét véglegesen csak e vég-
rehajtási szabályok megalkotása után lehet megha-
tározni.” Az indokolás megállapította azt is, hogy a 
módosítást megelőzően a régi Btk. környezetkárosí-
tásra vonatkozó szabályai nem voltak elégségesek, a 
gyakorlatban nem igazán lehetett ezeket alkalmazni. 
Utóbbi forrása az volt, hogy az eredeti környezetkáro-
sítás tényállása materiális bűncselekmény lévén, annak 
befejezettsége megkívánta az emberi környezet véde-
lem alatt álló tárgyainak jelentős mértékű szennyező-
dését, rongálódását vagy pusztulását. Eredmény hiá-
nyában pedig csak kísérletről lehetett szó. Ezen ese-
tekben nagyon nehéz volt azt bizonyítani, hogy az el-
követő szándéka az eredményre is kiterjedt, ezért gyak-
ran nem voltak felelősségre vonhatóak a környezet 
károsítói, rongálói.

Az új tényállás megalkotásával a jogalkotó egyrészt 
elérte azt, hogy a környezetkárosítás tényállása a gya-
korlatba is átültethető és alkalmazható legyen, a bűn-
cselekmény elkövetőivel szemben immár hatékonyab-
ban lehetett alkalmazni a büntetőjog szigorát. Más-
részről a megalkotott tényállásban bekövetkező kon-
cepcióváltással és annak újrafogalmazásával a törvény-
hozás elérte azt a pontot, amikor is – véleményem 

BJSZ_2020_2.indd   73BJSZ_2020_2.indd   73 2021. 03. 08.   9:03:042021. 03. 08.   9:03:04



 74 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

szerint – előtérbe került a környezet mint védendő 
jogi tárgy az egészség védelme – s talán immár annak 
másodlagossága – mellett. A koncepcióváltást jelzi ta-
lán az a tény is, hogy ekkor került ki a tényállásból, a 
környezet szó elől az „emberi” jelző. Az új tényállás 
befejezett bűncselekményként szabályozta azt is, ha 
az elkövető jogszabályban vagy hatósági határozatban 
megállapított kötelezettsége megszegésével olyan ma-
gatartást tanúsít, amely alkalmas a környezet vagy an-
nak valamely elemének károsítására. Ebben az esetben 
tehát már elég az absztrakt veszélyhelyzetnek fennáll-
nia a károsításra. A tényállás (2) bekezdése szerint ha-
sonlóan elegendő volt olyan magatartás tanúsítása az 
elkövetőtől, amely alkalmas arra, hogy a környezetet 
vagy annak valamely elemét jelentős mértékben szeny-
nyezze.

A környezetkárosítás legújabb – szinte változatlan 
formában ma is hatályban lévő – tényállását a 2005. 
évi XCI. törvény vezette be – illetve módosította a régi 
Btk. 280. §-át –, mely érdemben annyiban változott a 
2012. évi C. törvény hatálybalépéséig, hogy a 2005. 
évi javaslat szerinti (2) bekezdés több kiegészítéssel, 
illetve módosulással „Ózonréteget lebontó anyaggal 
visszaélés” bűncselekményeként külön tényállássá vált 
és ekként kikerült a környezetkárosítás tényállásából. 
A módosítás legfőbb oka alapvetően Magyarországnak 
az Európai Unióhoz történő csatlakozása volt, mely az 
uniós jogforrások átültetésén túl nemzetközi jogi kö-
telezettségeket is magával hozott. A miniszeri indoko-
lás szerint „a módosítással érintett tényállások keret-
diszpozíciók: csak keretet adnak, azt tartalommal 
különböző háttérjogszabályok töltik ki. A háttérjog-
szabályok többsége vagy módosult a közel tíz év so-
rán, vagy – tekintettel az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásra is –, teljesen új jogszabályok születtek. 
Ezért időszerűvé vált a Btk. környezet- és természet-
védelmi tényállásainak, valamint a szaktörvények, 
illetve egyéb jogszabályok fogalomrendszerének ösz-
szehangolása, ekképpen az említett tényállások tel-
jes körű és egyidejű felülvizsgálata.”

Jelen tanulmányban az újabb tényállásnak csak a 
főbb változásait kívánom kiemelni, a miniszteri indo-
kolás alapulvételével, annak leszögezése mellett, hogy 
az újabb tényállás már kevésbé szolgált markáns vál-
tozásokkal, annak újrafogalmazását véleményem sze-
rint elsődlegesen a jogharmonizáció indokolta. A tény-
állás a korábbiakhoz képest mutat némi változást pél-
dául abban, hogy a törvény a „környezet, valamint 
környezeti elemek” helyett a környezeti elemek Kvt. 
szerinti meghatározását külön felsorolva, ám egy pon-
ton megszorítva tartalmazza. A miniszteri indokolás 
szerint ugyanis szükségtelen a bűncselekmény elkö-
vetési tárgyaként az épített mesterséges környezetet 
is meghatározni, tekintettel arra, hogy az azt károsító 
magatartások a Btk. más tényállásai alapján (rombo-
lás, műemlék megrongálása, kulturális javak megron-
gálása, rongálás) is bűncselekménynek minősülnek.

A törvény szerinti elkövetési magatartások a föld-
nek, a levegőnek, a víznek, az élővilágnak, valamint 

ezek összetevőinek a jelentős mértékű szennyezéssel, 
vagy más módon történő veszélyeztetése, illetve ká-
rosítása. A törvény a szennyezés fogalmát a tényállás 
utolsó bekezdésében, a Kvt.-vel összhangban álló ér-
telmező rendelkezésben határozza meg. Eszerint a 
szennyezés a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint 
azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határo-
zatban megállapított kibocsátási határértéket megha-
ladó terhelése. A szennyezésnek a környezetet, illetve 
annak elemeit tehát a kibocsátási határérték felett kell 
terhelnie. A határérték alatti terhelésnek is van szank-
ciója, mivel ez is hátrányosan befolyásolja a környeze-
tet, ez a környezetvédelmi bírság. A szennyezés azon-
ban önmagában nem veszélyes olyan fokban a társa-
dalomra, hogy az bűncselekménynek minősüljön. Eh-
hez jelentős mértékű szennyezésre van szükség.

A törvény szerint a legenyhébben büntetni rendelt 
magatartás a környezeti elemek veszélyeztetése, 
vagyis olyan tevékenység vagy mulasztás, amely kör-
nyezetkárosítást idézhet elő. Ez tisztán veszélyeztető 
eredményt jelent, így a bűncselekmény a veszélyhely-
zet bekövetkezésével befejezetté válik. A Kvt. szerint 
környezetkárosítás az a tevékenység, amelynek hatá-
sára környezetkárosodás következik be, környezetká-
rosodás pedig a környezetnek vagy valamely elemének 
olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve va-
lamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amely-
nek eredményeképpen annak természetes vagy ko-
rábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy 
egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az 
élővilágot kedvezőtlenül érinti. A törvény a környe-
zetkárosítás fogalmában szereplő két eredményt (be-
avatkozással helyreállítható, illetve helyreállíthatat-
lan) külön büntetési tétellel fenyegeti, ezzel is kife-
jezve azok különböző társadalomra veszélyességét.  
A korábbi, ’96-os tényállás szerint a szennyezés, vala-
mint annak a veszélye, továbbá a károsítás, valamint 
annak a veszélye azonos büntetési tétellel fenyegetett 
cselekmények. Az újabb tényállás szerint a veszélyez-
tető eredményt tartalmazó szennyezésnek és a bekö-
vetkező károsító eredménynek eltérő a társadalomra 
veszélyessége, így indokolt eltérő büntetéssel fenye-
getni azokat.

VI.  VI.  
A régi Btk. mulasztásának A régi Btk. mulasztásának 
kiküszöbölésekiküszöbölése

A többször módosított régi Btk. hatályban volt egészen 
a 2012. évi C. törvény megalkotásáig, illetve utóbbi 
2013. július 1. napján történt hatálybalépéséig. A je-
lenleg hatályos Btk. már érdemi változást nem hozott 
a környezetkárosítás bűncselekményének törvényi 
meghatározásában – a korábban említett ózonréteget 
lebontó anyaggal visszaélés önálló bűncselekménnyé 
nyilvánítását kivéve – és a tényállás a mai napig gya-
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korlatilag változatlan formában hatályban van. Az új 
Btk. azonban magával hozott egy jelentős változást.  
E változás ugyan bizonyos szempontból formális, 
mégis – véleményem szerint – a környezet büntető-
jogi védelme ezen – részben formális – változtatással 
érte el megérdemelt helyét a Btk. rendszerében.

E jelentékeny változás abban mutatkozik meg, hogy 
a törvényhozó az új Btk. – „A környezet és a természet 
elleni bűncselekmények” címet viselő – XXIII. fejeze-
tének létrehozásával nyomatékosan kifejezésre juttatja 
azon tényt – s egyben ekként választ is ad tanulmá-
nyom elején felvetett kérdésre – miszerint a büntető-
jogi szabályozás –, az új Btk. megalkotásával bekövet-
kező koncepcióváltással – eljutott a közegészség vé-
delmétől, illetőleg a környezetkárosítás mint adott 
közösség egészségét veszélyeztető magatartás gondo-
latától, a környezet mint konkrét jogtárgy védelméhez. 
Zoltán Ödön véleményével e körben magam is köny-
nyen tudok azonosulni, miszerint vitatható volt, hogy 
a környezeti bűncselekményeket a Btk.-nak a „közrend 
elleni bűncselekmények” címet viselő XVI. fejezeté-
ben a „közegészség elleni bűncselekményekről” szóló 
IV. cím alatt kellett szabályozni. Nagyon nehéz ugyanis 
– vagy csak különös erőlködéssel lehetséges – a kör-
nyezetkárosítás és természetkárosítás bűncselekmé-
nyeknek a terrorcselekménnyel... az önbíráskodással, 
a közokirat-hamisítással... való valamiféle – akár csak 
felettébb laza – kapcsolatát is felfedezni, ami esetleg 
az ezekkel egy bűncselekménycsoportba kerülését 
indokolhatná. De még a közegészség elleni bűncse-
lekmények alcsoportjába helyezéssel szemben is fel-
hozható, hogy a környezetet károsító bűncselekmé-
nyek korántsem csak egészségügyi érdekeket sérte-
nek.23 Sőt: mint arra tanulmányomban többször utal-
tam, a környezet védelme, illetve a környezet ellen 
irányuló bűncselekmények kriminalizálása alapve-
tően és elsődlegesen nem egészségügyi érdekek men-

2 3  zolTán Ödön: Környezetvédelem és büntetőjog a nemzetközi összeha-
sonlítás tükrében, Magyar Jog, 1983/4., 320. o.

tén indokolt. Ennek tükrében a környezetkárosítás 
jelenlegi formájának – a tanulmányban bemutatott 
kimerítő történetét áttekintve – értelmet nyer a hatá-
lyos Btk. új fejezetéhez fűzött miniszteri indokolás is, 
miszerint „a fejezet címe, illetve önmagában az ön-
álló fejezet ténye a hatályos Btk.-nál jobban fejezi ki 
a fejezetben foglalt tényállások által védett jogi tár-
gyakat és azok jelentőségét, hiszen jelenleg a környe-
zetet és természetet károsító vagy ezzel összefüggő 
cselekmények nem is szerepelnek önálló fejezet vagy 
cím alatt.”

Miskolczi Barna egy – az új Btk.-t áttekintő – tanul-
mányában „a kodifikátor szemüvegén át”24 hívja fel a 
figyelmet a törvény Különös Részében megjelent új 
értékekre. A szerző kiemeli, hogy az új Btk. végső célja, 
hogy a reform nyomán egy egységes, korszerű, követ-
kezetes és hatékony törvénykönyv szülessen meg, így 
nyeri vissza a büntetőjog a szabályozási rendszerben 
betöltött „zárókő” szerepét. Az új Btk. egyik jellemzője 
a XXI. század problémái iránti nyitottság (vö.: korsze-
rűség kodifikációs elve). Mindazonáltal az, hogy csak 
az új törvény rendezte külön fejezetbe (XXIII. fejezet, 
241–253. §) a környezet és a természet elleni bűncse-
lekményeket, az nem annyira az új törvény erénye, 
hanem inkább a régi súlyos mulasztása.25

Véleményem szerint a Btk. hatályos rendszere – az-
zal, hogy pótolta korábbi hiányosságát és külön feje-
zetben szabályozza a környezetet és a természetet 
sértő bűncselekményeket – korszerűség tekintetében 
mindenképpen felzárkózott a hatályos nemzetközi 
joganyaghoz és szemlélethez. Kérdésként merül fel, 
hogy az új rendszerben elhelyezett és a 2005. évi mó-
dosítással gyakorlatilag végleges formát öltött környe-
zetkárosítás tényállása a gyakorlatban elégségesnek 
bizonyul-e, betudja-e tudni tölteni a „zárókő” szerepét.

2 4  miskolczi Barna: Kodifikátori gondolatok az új Btk. Különös Részéről 
de lege lata és de lege ferenda, Jogtudományi Közlöny, 2015/5., 281–291. o.

2 5  miskolczi, 2015/5., 281–291. o.
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“Excuse me, gentlemen, but I think someone’s 
cheating here.” 

Jenő Rejtő: The Lost Battleship

The Zuschlag case is special in the history of 
Hungarian justice: it was the first time crimes 
committed in a criminal organisation were at-
tributed to a politician; the head of the criminal 
organisation exerted influence upon the inves-
tigation conducted by the police; and criminal 
assets were used to finance a political party. A 
question during the trial was whether certain 
actions fell under the freedom of defence to an-
swer charges or proved coordinated actions 
which are a basic criterion of a criminal organ-
isation. During the proceedings, the defence was 
conflating the criminological characteristics of 
criminal organisations with the criteria under 
criminal law. Another thing that makes this case 
unique is that the court of first instance failed 
to take into account the fact that part of the dam-
ages caused by the crime had been reimbursed 
as a mitigating factor. 

One cartoon says that when Carl steals a car, Carl goes 
to prison, but when Rooney steals the company which 
made the car, Rooney goes to Cannes. Another cartoon 
shows a child asking his father, “I thought when I grew 
up I’d work in organised crime.” His father asks, “In 
the public or the private sector?” While the first 
cartoon makes you think of white collar crime, the 
second one evokes organised crime; both types of 
crime give special tasks to the authorities and they 
mean accentuated dangers to society. 

The following case study presents a cross-section of 
these two: white collar organised crime where the per-
petrators were methodically syphoning funds from 
public assets and municipal governments in a planned 

way. The degree of being 
methodical and organised 
passed the threshold where 
the court established that 
the defendants were com-
mitt ing cr iminal acts 
within a criminal organisa-
tion. The Zuschlag case is 
one of the “political” crimes 
of Hungary where the court 
established the commit-
ment of crimes in a crimi-
nal organisation, the crimi-
nal organisation was di-
rected by a politician of  
a national fame, part of  
the assets derived from the 
crimes were used for the 
aims of party politics; you 

could see nationally or locally well-known politicians 
in the rows of witnesses as well as those of the defend-
ants. Among other people, four ministers and three 
state secretaries were heard on the witness stand. 

The following definition of criteria by white-collar 
criminal István Schäfer fit the perpetrators perfectly: 
“they commit their crimes by using their economic or 
social/political power or from behind its safe bastions.”1 

The Kiskunhalas District Attorney conducted an in-
vestigation of legal compliance, pursuant to which 
charges were filed for the breach of accounting regula-
tions and other statutes under the Criminal Code in the 
summer of 2005; the City Attorney of Kecskemét en-
trusted the investigation to the Bács-Kiskun County Po-
lice Headquarters. The police investigated for a year and 
a half, however, the investigation was referred to the 
jurisdiction of public prosecution from February 2007. 

The primary defendant said the following to journal-
ists (after the court had ordered his placement in cus-
tody): “There’s no Zuschlag case, I haven’t committed 
any crimes.” The Bács-Kiskun County Presidency of the 
Hungarian Socialist Party [hereinafter: MSZP], however, 
held that the accusations that surfaced were morally un-
tenable and called upon the defendant to suspend his 
membership and to abdicate his elected positions.2 

The First Instance Ruling The First Instance Ruling 

Statement of Facts

The primary defendant was a member of parliament 
representing MSZP, actively participating in the leftist 
youth movements Socialist Youth Movement and Leftist 

1  István schäFer: The “White-Collar” Criminal Perpetrator. In: Papers in 
Criminal Law, New Volume No. 7, Budapest, Fővárosi Nyomda [Metropoli-
tan Printing Press], 1948, p. 14.

2  Tamás Lajos szAlAy: Only Zuschlag Says There’s No Zuschlag Case; ar-
ticle in Népszabadság [People’s Freedom], 22 September 2007, p. 2
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Youth Association, united in 2002 into a single 
organisation under the name “Young Left-Youth 
Socialists’ Movement” [Hungarian: FIBISZ]. The unified 
leftist political organisation has been operating under 
the name “Young Left” [Hungarian: FIB] since 2004.

The funds needed for the operation of the left youth 
movements were provided by the primary defendant 
from tenders where the assistance won was not uti-
lised for the targets named in the tender. The essence 
of the financing model was that these so-called phan-
tomised organisations participated in tenders – or-
ganisations which had been legally founded but which 
conducted no real activities, created merely to obtain 
the tender funds. 

The following organisations were used as phantom 
organisations: Association for the Budapest Youth 
(later operating as the Association for City Youth, then 
as the Association for Tomorrow’s City); the Secure 
Point Youth Organisation; the Association for 21st 
Century Culture, the Y Generation Association, the 
Atlas Association and the Redwood Association; and 
the following organisations were used as phan-
tomised organisations: MI [Us] Cultural Association, 
the Youth Association of Bács-Kiskun County, and the 
Foundation for a Better Future. The sole goal of the 
network created from these associations was to ac-
quire money for political purposes, the tendering pro-
cedures were directed by primary defendant. 

They submitted tender applications and individual 
assistance applications for 2000 to 2006 to several 
ministries and the Municipal Government of the Capi-
tal (Budapest). 

Part of the funds acquired via tenders were used 
for political activities, financing MSZP’s local chapter 
in Kiskunhalas along with the left-wing youth organ-
isation, as well as the 2006 general election campaign.

The criminal organisation submitted altogether 70 
tenders, with a total value exceeding HUF 132 million. 
Based on the illegally won tenders, HUF 72 million 
was disbursed to the associations. The primary de-
fendant reimbursed HUF 50 million of the above 
amount, which came from an unidentified source.

The court emphasised the criticism of the proceed-
ing authorities which said that extraordinary efforts 
were spent by the investigating authorities to inves-
tigate criminal acts causing insignificant amounts of 
damages and that the court had treated the case with 
a disproportionate investment of time. According to 
the defence argument, the proceedings were artifi-
cially maximised compared to the real weight of the 
case. The court pointed out that “…in any given case, 
the extent of establishing evidence will not be ad-
justed to the amount of the damages caused, but 
rather to the characteristics of the case: its extent, its 
complexity, the nature and the intensity of the de-
fendant’s defence, as well as the evidence at hand.”3 

3  Bács-Kiskun County Court, Ruling No. 2.B.193/2008/538 (hereinafter: 
first instance ruling), p. 165.

A series of crimes consisting of about 80 part actions 
lasting for several years were investigated during the 
criminal procedure. The court also remarked that in 
addition to the evidence of the conclusions of indi-
vidual facts, activities of a criminal organisation char-
acter and a coordinated response against the investi-
gation had been observed.

Testimonies

The primary defendant instructed his fellow defendants 
regarding the expected depositions; he issued orders 
for the destruction of evidence and the deletion of com-
puter data, additionally, he tried to influence the 
investigation in illegal ways. The head of the criminal 
organisation was aware of the fact that his phone had 
been tapped, which qualified as a state secret.

The court determined three main themes regard-
ing which the primary defendant did not clarify in 
his deposition: he did not make statements about the 
measures he had taken to influence the investigation, 
nor about his contacts with the police, furthermore, 
he was unwilling to share the source of his informa-
tion of his phone being tapped. The defendant’s de-
position also failed to include the ways he was exert-
ing pressure on the decisions made on the tenders. 
According to the court’s position, these questions 
were an inherent part of unravelling the criminal or-
ganisation’s activities.

The essence of the primary defendant’s defence was 
that he was deceiving his fellow defendants about the 
legality of the tendering activities. This strategy obvi-
ously had the purpose of preventing the accusation 
of two others which would have been required to es-
tablish the criminal organisation charges. Neverthe-
less, the court established that the defendant’s asso-
ciates were aware of the illegal nature of their tender-
ing activities. 

The other defendants involved in the criminal or-
ganisation charges denied they were in contact with 
one another as an organisation; they merely admitted 
that they co-operated with one another in leftist youth 
activities. The primary defendant maintained they did 
not want to promote their individual interests using 
the tenders; they rather tried to operate the left youth 
organisation. 

The vice president of FIB (the Left Youth Associa-
tion) shed some light on the essence of the tendering 
system in his deposition: “The primary defendant 
was directing the structure built from social organi-
sations, foundations and fellowships, the function of 
which was to finance FIBISZ (Young Left-Youth So-
cialists’ Movement)… his role was to ensure that the 
results of tenders would be judged positively through 
his connections… (the organisations) did not perform 
any actual activities.”4

The secondary defendant’s aim during the investi-

4  First instance ruling, 201
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gation was that pursuant to Act XIX of 1998 on Crimi-
nal Procedures, Section 192, Subsection (1), he would 
be classified as a co-operating suspect. His testimony 
pleading guilty came after he was warned about two 
things: one, he was not guaranteed the above status, 
two, if the agreement was not honoured, the deposi-
tion could be utilised in the criminal procedure with-
out limitations. His deposition was crucial in uncov-
ering the matters of fact, however, the defence main-
tained he was shaping his testimony to suit the expec-
tations of authorities expecting a plea deal.

The Issue of Establishing a Criminal 
Organisation

The court emphasised that the legal definition of a 
criminal organisation underwent a change during the 
perpetration of these serial crimes – between 2000 
and 2006. During part of the periods of the commitment 
of crimes, the definition ran as follows: “when targeting 
material gains by regular performance of crimes, a 
criminal association has been established based on 
sharing tasks, a hierarchical system of superiors and 
inferiors and personal contacts.”5 This definition did 
not have any direct definition of the number of people 
involved, however, indirectly – by referring to a 
criminal association – it expressed that two perpetrators 
were enough to establish the commitment of a crime 
in a criminal organisation. The perpetrators have 
certainly passed the threshold of two participants 
which already qualified them as a criminal organisation 
between 2000 and 2002, since the primary defendant, 
Defendant No. 1 and 5 as well as Witness No. 8 all 
participated in the serial crimes along with others 
unnamed in the indictment. The goal of acquiring 
assets or profiting was also established as a criterion 
since the perpetrators’ crimes exclusively targeted 
acquisition of assets. Regular commitment of crimes 
can also be established since fictitious tenders as well 
as individual subsidy requests were submitted to 
finance the political youth organisation, and a fictitious 
network of associations was formed. The division of 
tasks was characteristic of criminal organisations’ 
operations: the primary defendant was the coordinator, 
Defendant No. 5 took care of administrative tasks, 
while Defendant No. 6 and Witness No. 8 performed 
the representation of NGOs. A hierarchical relationship 
with superiors and inferiors was also realised, with the 
primary defendant represented directing. Co-ope-
ration of NGOs and political youth organisations in 
leadership tenders was analysed as evidence of one of 
the criteria of a criminal organisation – assuming roles 
based on personal relationships. 

The definition of a criminal organisation was mo-
dified as follows for the period between 1 April 2002 
and 2006: “a group working in a coordinated man-

5  Act IV of 1978 on the Criminal Code, Section 137, Subsection (8) (in ef-
fect from: 1 March 1999 to 31 March 2002).

ner, consisting of three or more persons and organi-
sed for a longer term, the goal of which is the delib-
erate perpetration of crimes punishable by five years 
or more of imprisonment.”6

Regarding the minimum number of persons, the 
court remarked that the Defendants No. 2 and 4 be-
came part of the circle of perpetrators as of 2003. Re-
garding being organised for a long period of time, it 
is sufficient to remark that the perpetrators contin-
ued their activities until 2006 within the above or-
ganisational framework, later the only change that 
took place was that the area of administrative tasks 
was transferred from Defendant No. 5 to Defendants 
No. 2 and 4. The leaders of the NGOs – Defendants 
No. 3, 6, 7 and 8 – were directed to act as stooges; on 
the one hand, they signed the documents – subsidis-
ing agreements, bank correspondence – on the other 
hand, they were the ones to perform bank transac-
tions. Coordinated operations appeared at several lev-
els in the hierarchical relationships of the organisa-
tion – decision-making, directing and executive tasks 
were separated as was the behaviour shown towards 
the authorities. 

One manifestation of coordinated operations was 
their harmonised countenance towards the proceed-
ings by the authorities: according to the court’s posi-
tion, the criminal organisation was trying to make the 
task of the administrative and criminal proceedings 
impossible by a variety of methods. Disputing that, 
the defence maintained that the defendants used only 
habitual methods in the proceedings; that is, no con-
sequences of a coordinated operation may be drawn 
from the methods of defence. The court, however, 
also covered that in addition to the general techniques 
of defending one’s cause – refusal to make a deposi-
tion, false testimonies, conspiring with one another 
– the defendants also used methods during the pro-
ceedings which referred to a high degree of organi-
sation and a system of higher relationships. Conspir-
ing with one another is a customary method of de-
fending one’s cause, however, according to the court’s 
explanation, the level of methodicalness was unusual, 
including checking with one another before question-
ing, sharing the contents of questioning afterwards, 
and providing attorneys for all persons under ques-
tioning. Destruction of incriminating evidence or 
forging documents is also a customary method, while 
the trumped-up false evidence – namely that they 
wanted to get the authorities to believe their account-
ing of information was destroyed by arson – cannot 
be regarded as customary. Another unusual method 
of defence was that the defendants were trying to stop 
the investigation or getting information on the activ-
ities of investigators via political mediators. Acquiring 
information on the status of the investigation and tele-
phone surveillance, then subsequent replacement of 

6  Act IV of 1978 on the Criminal Code, Section 137, Subsection (8) (in ef-
fect from: 1 April 2002).

BJSZ_2020_2.indd   78BJSZ_2020_2.indd   78 2021. 03. 08.   9:03:052021. 03. 08.   9:03:05



 79 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       
the mobile phones also did not qualify as customary 
defence techniques. 

The court pointed out another method referring to 
organised crime which was that a member of the or-
ganisation possessing a significant amount of infor-
mation on the series of crimes was hiding abroad. 

“…The organisation led by the primary defendant 
was simple, but well-structured and rationally 
formed. It was just this simplicity, and clear division 
of tasks that was the strength of the organisation and 
a pillar of long-term operations.”7

Regarding the criminal organisation’s goal, the de-
fence cited that the material gravity of the criminal 
acts in the indictment did not reach the level expected 
from criminal organisations. The court regarded it 
insubstantial whether the crimes committed involved 
financial gains, or what weight the judgement of the 
public assigned to the crimes. The court stated in its 
ruling that 12 tenders out of the 73 could not be as-
sessed as crimes meriting sentences of five years or 
more of detention; 54 tenders could meet the criteria 
of crimes meriting sentences of detention from 1 to 
5 years, and 7 tenders were realised by crimes merit-
ing detention between 2 and 8 years.

Based on the above explanations, the court deter-
mined that Defendants 1 to 7 as well as Defendant No. 
9 formed a criminal organisation between 2000 and 
2006, and the crimes they committed qualified as 
crimes committed in a criminal organisation. 

Conflating the Criminal 
Organisation’s Criminological 
Characteristics with the Definition 
under Criminal Law

There are many definitions for organised crime; this 
designation was typically used formerly to describe 
syndicates of criminals like the Mafia; but many 
researchers – e.g. Sutherland – represented the 
viewpoint that the definition should also include 
various forms of white-collar crime.8

Regarding the establishment of the fact of a crimi-
nal organisation, the court advanced the viewpoint 
that the defence arguments were not of a legal char-
acter: “The essence of that system of arguments was 
that the legal definition of criminal organisations 
involved too wide a circle, therefore groups involved 
in criminal activities at a lower level of organisation 
could qualify as criminal organisations, in which 
cases it was not justified to involve them under a 
graver criminal judgement. According to the defence 
arguments, this was the situation in the present case 
with the primary defendant and certain of his part-

7  First instance ruling, 477
8  Maximilian edelbAcher, Peter C. krATcoski, Bojan dobovsek: Conclu-

sion and Future Perspectives. In: Maximilian edelbAcher, Peter C. krAT-
coski, Bojan dobovsek (eds.): Corruption, Fraud, Organized Crime, and the 
Shadow Economy., New York, CRC Press, 2016., p. 200.

ners in perpetrating crimes.”9 The defence argued 
that certain well-known criteria of organised crime 
did not apply to the group of people committing 
crimes – an organisation in conspiracy, a criminal 
lifestyle and subculture, and that the majority of re-
venues derived from acts of crime. Regarding these 
criteria, the court pointed out that the legal defini-
tions could not be arbitrarily extended, therefore the 
definition of a criminal organisation might not have 
added points. 

Regarding the above, the court also referred that it 
was unable to deal with the criticism of the definition 
of criminal organisations, since the criticism was not 
targeting the application of the law, it was merely 
questioning the reasonableness of the legal provisions 
in force. According to the court, such arguments may 
have significance at the level of legislation, but actors 
who apply the law should consider existing material 
legal regulations. The criteria for organised crime 
brought up by the defence could be important in 
crimi nology instead of material law; the court argued 
that the defence was conflating the criminological 
criteria of criminal organisations with those of the 
Criminal Code. 

According to the court, the other part of the crite-
ria advanced by the defence referred to so-called Ma-
fia-style organisations. The criminal proceedings did 
not present that type of criminal organisation, rather 
a white-collar criminal organisation, and the main 
difference is the application of violent methods and 
a criminal lifestyle. It is inconsequential from the per-
spective of criminal law, however, whether the crimi-
nal organisation was white-collar or Mafia type.

Freedom of Defence or Harmonisation 
as a Criminal Organisation?

Concerning the surveillance material, the court 
remarked that it served precious little information 
regarding the tenders and other fact assessments, 
however, it was one of the key points of evidence for 
the operations in the form of a criminal organisation, 
along with the organised resistance to the authorities. 
The tapping uncovered a piece of information 
comprising a state secret, namely that the primary 
defendant acquired awareness of the authorities tapp-
ing his phone. 

During the plea, the defence attorney for the pri-
mary defendant remarked that when producing evi-
dence for the existence of the criminal organisation, 
the way the defence was organised may not be taken 
into consideration. According to the Defendant No. 
7s defence attorney, connivance by the accused could 
not be construed as a criminal activity. 

Despite the above, the court held the opinion that 
the way defendants presented their cases and their 
coordination could not be side-stepped, since one can 

9  First instance ruling, 471.
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deduce the coordinated operation of a criminal or-
ganisation from that. 

The court emphasised in the justification of its rul-
ing that “…the defence of the group to escape respon-
sibilities under criminal law far out-stepped the 
measures customarily experienced in criminal cases. 
They were not only applying the customary tech-
niques of defending themselves with great intensity, 
but additionally, an entire row of crimes were real-
ised, or reasonable suspicions surfaced regarding the 
commitment of such crimes. Essentially, they applied 
every imaginable method, save violence, to hinder 
the proceedings.”10 The court highlighted seven meth-
ods of defence arguments:11 

1. Statement of unfounded activities by real persons 
unavailable to the authorities, and training those in-
terested to say this.

2. Acquisition of photos and having those involved 
memorise them in order to trick investigators during 
the presentation of photos for identifying suspects. 

3. Trumped-up evidence of arson on the vehicle in 
order to justify the missing documentation of the as-
sociation(s). 

4. Helping Defendant No. 2 escape abroad, and keep-
ing him in hiding so that he could be prevented from 
providing testimony. 

5. Subsequent doctoring of the books of the Foun-
dation.

6. Impeding the investigation via the illegal influ-
ence exerted on the investigating authority, using po-
litical connections to acquire information.

7. Acquisition of information relating to surveil-
lance, which qualifies as a national security issue, and 
a replacement of mobile phones for that reason.

The defendants harmonised their defence by in-
venting that the NGOs had all been directed by a per-
son already deceased in 2004; the implication was 
that they wanted him to carry the burden of criminal 
responsibility. The primary defendant was thinking, 
not without reason, that during the investigation, 
photo identification was going to be arranged, there-
fore he asked Defendant No. 10 to acquire a photo of 
the deceased person. That was the photo they wished 
to present to all those summoned to court so that they 
could all recognise the same person and be prepared 
for questioning. Defendant No. 10 was trying to foil 
the success of the criminal proceedings by acquiring 
this photograph. 

The defendants resolved in 2006 that they would sim-
ulate that the documents were burned in a fire, whereby 
they could prove the missing accounting proofs in re-
gard of three NGOs. They set Defendant No. 13s van on 
fire, however, the documents were not destroyed as they 
were not kept in the vehicle By imitated incineration, 
Defendants No. 3 and No. 13 also attempted to render 
the criminal proceeding unfruitful. 

10  First instance ruling, 184.
11  First instance ruling, 184–185.

Defendant No. 2 informed the primary defendant 
that his house had been searched and burdening ev-
idence had been found. Since the primary defendant 
assumed that Defendant No. 2 would submit testi-
mony admitting guilt at court, he proposed that the 
secondary defendant travel abroad – with the primary 
defendant covering expenses – and [said] that he (De-
fendant No. 1) could have the investigation suspended 
for that time.

The spending of funds won by tenders was proven 
with fictitious invoices, however, they did not submit 
the original invoices, only the representatives of the civil 
organisations authenticated the copies being the same 
as the originals. Some characteristics of fictitious in-
voices were as follows: the originals were not issued by 
the economic partnerships recorded to have issued 
them; the billed services did not materialise, and the 
Xerox copies of fictitious invoices were not authenti-
cated by the same persons whose name appeared on 
the copies. According to the court, the majority of the 
invoice copies were rather primitive, careless forgeries. 

The connection of the primary defendant to the 
Ministry of the Interior (BM) is to be emphasised; 
based upon the testimonies of the defendants and the 
surveillance data, it was this person who provided 
information on the investigation to the primary de-
fendant, and it was also the same person trying to 
prevent the criminal proceedings. The primary de-
fendant said to Defendant No. 10 on the phone in Jan-
uary 2007: “…I talked to the BM; they agreed to call 
the superintendent tomorrow and if necessary, they’ll 
stop that prosecutor lady.”12 The head of the criminal 
organisation said this to Defendant No. 4: “…I can hold 
the police.”13 The court interpreted this saying as the 
defendant had no influence over the public prosecu-
tor’s work. 

The court remarked on the investigators’ activities 
having been performed late and insufficiently, and in 
some cases, nothing really advancing the investigation 
took place for several months. The quality of the inves-
tigation was characterised by the fact that some ques-
tioning sessions were only formally executed. The 
court remarked that mostly they did not devote atten-
tion to the methods, intensity, professional quality and 
targeting goals. It was necessary to focus upon these 
in the criminal proceedings, however, since, based 
upon the available information, the primary defendant 
wanted to influence the investigation illegally.

The court pointed at two aspects associated with 
the BM (Interior Ministry) connection: they would 
explain why almost no investigatory activities took 
place from the time of the ordering of the investiga-
tion in August 2005. The defendants were so well in-
formed of the investigation that for example, the sec-
ondary defendant already received the list of ques-
tions he would be asked by the police during his wit-

12  First instance ruling, 190.
13  First instance ruling, 190.
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ness questioning. The investigation really started 
when the public prosecution drew the case into its 
own competence. From the other point of view, the 
system of connections and its power was demon-
strated by the fact that they were able to try and in-
fluence the undergoing investigation in an obstruc-
tive way. According to the court’s position, the “BM 
connection” was the person who informally mediated 
between the investigating authorities and the politi-
cal sphere. During one conversation – following the 
search in the office of the local chapter of MSZP in 
Kiskunhalas – the primary defendant informed his 
connection that the police would step up actions as 
directed by the orders of the public prosecutor. The 
defendant received the following answer: “…I’ll talk 
to the county superintendent and if necessary, I’ll 
propose that someone talk to the chief prosecutor.”14

Suspects and witnesses were summoned a week af-
ter the search, the primary defendant called his con-
nection and wondered what the public prosecution 
was planning to do. The answer on record said he 
could not do anything substantial to the prosecutor. 
The defendant received another phone call saying 
that the county police superintendent would call his 
connection the next day. 

It was not only the primary defendant that knew about 
the telephone being tapped; four of his fellow defend-
ants also knew about it. During the criminal proceed-
ings, one witness referred to phone tapping: he was told 
by the primary defendant that he had been told about 
being tapped. A few days later the primary defendant 
also informed the witness that he had read the execu-
tive summary written by the operative officer. 

One of the telephone calls between the primary 
and the tertiary defendant, on the subject of tenders, 
the head of the criminal organisation said this to his 
partner: “…everyone is complaining all the time that 
they don’t have money, this way and that way, and 
in the meantime, everyone’s well aware that they 
come from business deals like this… the Party costs 
a fucking lot of money… you gotta solve the party and 
you from the associations’ money.”15

Belittling, Relativising, Exculpation, 
Mafia Accusations, Quality of 
Proceedings

Techniques of neutralisation16 – e.g. excluding 
responsibility, arguing that the crime served higher 
goals etc. – appeared as justifications in the case of 
certain perpetrators. Some denied having caused any 
damages, saying there were no observable damages.17 

14  First instance ruling, 191.
15  First instance ruling, 258.
16  Gresham M. sykes, David mATzA: Techniques of neutralization: A the-

ory of delinquency. American Sociological Review, Vol. 22 No. 6 (1957), p. 
664–670.

17  Petter GoTTschAlk: CEOs and White-Collar Crime A Convenience 
Perspective., Cham, Springer Natura, 2017, pp. 114–115.

Certain techniques of neutralisation also appeared in 
the case.

At the conclusion of its ruling, the court remarked 
upon certain positions of the defendants and the de-
fence, which reflected upon their points of view 
throughout the proceedings18:

1. Belittling the case
2. Relativising what happened
3. Exculpation
4. Voicing the Mafia accusation
5. The quality of certain witnesses in the proceed-

ings
Some persons held the opinion that the case was a 

single case and it was not to be emphasised among 
similar cases due to its damage value. Regarding be-
littling, the court remarked that the significance of 
the case was not the roughly HUF 70 million damage 
value, but rather the wrong conduct of the youth and 
non-governmental organisations. The main actor of 
the case is a nationally well known politician who 
used to be a member of Parliament, however, the court 
stressed that the emphasis is not upon the persons of 
the defendants, but rather that a group of public po-
litical actors wanted to reach their goals illegally. The 
court highlighted that the significance of a case is the 
objective weight of the crime, and the standards of 
judging are the framework of sanctions defined in the 
Criminal Code. In the case of some defendants, im-
prisonment between 5 to 20 years was possibly meted 
out, therefore it is not a case to be belittled but one 
with significant, material weight.

The defence highlighted that the background of the 
case was the impossibility of financing political or-
ganisations; they also cited that both the left and the 
right wing used the same techniques of financing. 
The defence put it this way: “Let’s not be hypocrites”, 
everyone knows that the questions of financing [po-
litical] parties have never been solved.19 According 
to the court, this system of arguments relativises what 
happened; from the point of view of criminal liabil-
ity, it has no significance whether and to what extent 
the questions of financing political organisations have 
been solved, “questioning the rationality or the pur-
pose of the statutory background may not serve as 
an argument for the breaching of the norms of crim-
inal law.”20

The argument of the defence that non-governmen-
tal and political youth organisations were organising 
joint programmes during which the funds of the or-
ganisations were intermixed can be exculpation. Ac-
cording to the court, the contrary of the written tes-
timony is true; in other words, no joint programmes 
could be mentioned. The expenses of the political 
youth organisations were covered from the sources 
organised by the non-governmental organisations.

18  First instance ruling, 445–449.
19  First instance ruling, 446.
2 0  First instance ruling, 446.

BJSZ_2020_2.indd   81BJSZ_2020_2.indd   81 2021. 03. 08.   9:03:052021. 03. 08.   9:03:05



 82 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

During the proceedings, they felt aggrieved that 
the court was not taking into account the defendants’ 
moving along a predetermined trajectory. The expres-
sion of a predetermined trajectory referred to the fact 
that there was no legal way to finance political youth 
organisations. The court emphasised that there was 
a reason why they left this argument out of consider-
ation; it was not their task to solve the problem of how 
to finance political organisations, all they could focus 
on was that financing by the method the defendants 
were using was forbidden.

 “The defence was aggrieved at the charges saying 
that even the very thought that this was a criminal 
organisation or a Mafia was absurd in such a case 
when ‘all that happened’ was incorrect tendering ac-
tivities, and the assistance won this way was spent 
on community goals.”21 The court argued that the 
reason why the defence was conflating criminal or-
ganisations with the Mafia was because “if the absurd-
ity of the ‘Mafia charge’ can be demonstrated, having 
identified these two, the charge of operating a crim-
inal organisation can also be deflected easier.”22 
Criminal organisations defined pursuant to the Crim-
inal Code cannot be identified with a Mafia-type 
grouping of criminals. The court pointed out that the 
correct train of thought would include that one type 
of criminal group relationship is the criminal organ-
isation, and one of its possible manifestations is the 
so-called Mafia-type criminal organisation. The 
court’s assessment was that the group of the primary 
defendants formed a criminal organisation but not of 
the Mafia type, rather a so-called white-collar crimi-
nal organisation.

The incorrect tendering process – cited by the de-
fence – was such a series of crimes targeting material 
acquisitions during the course of which, routine forg-
ing of documents were used to deceive others in a 
regular way. The defence was trying to belittle the 
capacity to act of the defendants, thereby wishing to 
undermine the “Mafia charge”. Furthermore, the de-
fence brought up that the assistance won by tenders 
was used for community goals, however, the court 
emphasised that the funds were not only acquired in 
an incorrect way but also in a criminal way, and in-
stead of community and youth goals, they were financ-
ing the structure of a political network using the ten-
der amounts. 

Acquiring money that way created the opportunity 
to grow one’s prestige within the party or the politi-
cal youth organisation. 

According to the defence, well-grounded suspicions 
of committing crimes surfaced in connection to cer-
tain witnesses, relating to which the court emphasised 
that the positions of the procedure were assigned fol-
lowing the indictment, and the lack of charging other 

21  First instance ruling, 448.
2 2  First instance ruling, 448.

potential perpetrators may not disadvantage the sit-
uation of those accused. 

Sentences and Factors in Meting Them 
Out

When handing down sentences, the court examined 
aggravating and extenuating circumstances always 
keeping an eye on the goals of sentencing. The pri-
mary defendant reimbursed HUF 50 million out of 
the damages; but since the funds came from an uni-
dentified source, the court did not assess that as an 
extenuating circumstance. The court emphasised, 
however, that in most cases, the source of the funds 
used for reimbursing damages did not matter; how-
ever, this procedure was unique due to the establish-
ment of a criminal organisation, therefore confisca-
tion of assets was required. The court cited the re-
quirement of an efficient response against criminal 
organisations; funds derived from controll able and 
legal sources should be used for reimburse ment; were 
it not so, taken to its logical extreme, even assets that 
belonged under the scope of assets to be confiscated 
would be used to try to decrease criminal liabilities. 
In the case of a criminal organisation, reimbursement 
of damages could only be taken into account as a mit-
igating circumstance if the legal source of the funds 
could be proven. Despite that, the primary defendant 
refused to answer questions about the source of the 
funds.

The defence brought up that the fact that the funds 
won were used for community purposes – leftist 
youth – as a circumstance to be considered mitigat-
ing, since the perpetrators were not driven by indi-
vidual interests. This system of argument essentially 
means that the illegal use of funds were a mitigating 
circumstance since it was serving socially useful pur-
poses. The court refused to accept this argument – 
based on twisted logic – holding the position instead 
that the defendants converted the funds to political 
influence. To support that, the court cited the depo-
sition of the primary defendant: the groups [lit. 
camps] financed from the amounts won were popu-
larising left-wing politics or used to finance party pol-
itics. The ruling recorded that the defendants’ activi-
ties could be regarded as a method for building a po-
litical career. 

The secondary defendant, however, assisted inves-
tigation and evidence to such an extent that it was 
justified to hand down a minimal sentence. “The court 
maintains its position that it is an emphatic interest 
of law enforcement and serving justice to investigate 
to the widest possible extent – regarding both mate-
rial and personal conditions – all grave cases with 
the characteristics of corruption which call for crim-
inal sentences, along with the liquidation of crimi-
nal organisations and other criminal groups, which 
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should also prevail by the support of the favourable 
judgement in the present case.”23 

Pursuant to the law, the detention term must be 
completed in a penitentiary if it is at least two years 
in duration, and the defendant committed the crimi-
nal acts in a criminal organisation. The court also ex-
amined the option of the more lenient detention op-
tion – prison – as the law provides that – based upon 
the perpetrator’s personality and the motives for the 
criminal act – one degree harsher or one degree more 
lenient than the terms in the regulations may be 
meted out considering the prevailing circumstances 
of the sentencing. The ruling records that there is no 
provision in the Criminal Code to forbid the applica-
tion of a sentence one degree more lenient than the 
specified term in the case of commitment in a crim-
inal organisation. The court’s position was that in this 
case “it would appear an exaggerated and unreason-
ably grave sentence to require the completion of the 
detention term in a penitentiary, even in the case of 
the relatively higher level of personal and social dan-
ger associated with crimes committed within a crim-
inal organisation.”24 

The court commented on the expressions of De-
fendant No. 8 voiced under the right to allocution (last 
words), which could be cited as a summary of the de-
fendants’ view: “Young and inexperienced people 
have committed misappropriation and forgery for 
the sake of power and slightly higher positions. They 
have reimbursed the damages and whichever way I 
look at it, they basically did not cause any profound 
changes in anyone’s life. No one was injured in any 
way, no opportunities were lost, no one’s life was ru-
ined, and no one was reduced to poverty.”25 

Reactions to the First Reactions to the First 
Instance Ruling Instance Ruling 

The media does not devote equal attention to 
traditional and white-collar criminality, usually 
reports of white-collar crimes are not covered to a 
large extent.26

Following publication of the first instance ruling, 
the Zuschlag case was in the headlines in almost all 
the printed media – with the largest [political] parties 
commenting on the verdict. MSZP’s speaker said that 
Mr. János Zuschlag was not worthy of the MSZP’s sup-
port because his deeds were breaking the law and in-
fringing on everyday morals, plus contrary to the par-
ty’s interests; therefore his automatic exclusion from 
the party would commence immediately. According 
to the leader of the parliamentary fraction of Fidesz, 
“János Zuschlag and his fellows were operating a crim-

2 3  First instance ruling, 485.
2 4  First instance ruling, 485.
2 5  First instance ruling, 483–484.
2 6  Tim neWburn: Criminology; New York, Routledge, 2017., p. 399.

inal organisation, even if legally it did not qualify as 
such.” Sociologist of law Zoltan Fleck was stunned by 
the gravity of the sentence; the sociologist of law said 
that commitment of crimes in a criminal organisation 
could also be in question with this type of criminal 
act, but that it mostly applied to Mafia-type activities.27 

Mr. Péter Hack thought the primary defendant’s 
sentence was relatively too harsh, however, all in all, 
a professionally correct ruling was rendered. The uni-
versity professor emphasised that the timing of the 
issuance of the ruling was questionable in this case, 
which otherwise deserves to be in the centre of pub-
lic interest and politics – it preceded the general elec-
tions by ten days.28

Mr Zuschlag is an insignificant figure, not a Godfa-
ther; according to Mr. Péter Bárándy in an interview 
with the press. According to the attorney, the Crimi-
nal Code was extending the activities classifiable as 
Mafia crime by providing a very generous definition 
of criminal organisations. Mr. Péter Bárándy empha-
sised that it was not the justice procedure but rather 
the Criminal Code that made Mafia criminals out of 
Mr Zuschlag and his partners.29 

One of the dailies published an article titled “Can-
nons on Zuschlag”: “According to law, this is all Mafia 
crime, and that is how the court acted. They attacked 
a few young political crooks, as they were called, 
‘chocolate thieves’ with tools created for the su-
per-heavyweight professionals of the gangster world. 
The Wednesday ruling was good for Hungary to un-
derstand that politicians should get the point that 
they would be judged by the outside world, and not 
only by the voters.”30 

The defence attorney for the primary defendant 
also gave an interview to journalists saying that his 
client “…could only commit his deeds where the fi-
nancing of political parties was unregulated ever 
since the system change. My client has been socialised 
in that context. This does not make his deed any less 
grave, but it calls attention to it, that until it is regu-
lated, this context will somehow keep on producing 
cases like this.”31 

On announcement of the first instance ruling, 
MSZP’s speaker declared that the Party had nothing 
to do with these financial transactions: “…they had 
no knowledge of the case under discussion, and what-
ever happened did not take place on behalf of the 
party, nor for its interests.”32 

27  Zuschlag Case: Tough Sentence with Formal Mistakes; Article in the 
daily Népszava [People’s Voice], 1 April 2010, p. 8.

2 8  http://index.hu/belfold/2010/04/01/ennyit_emberolesesert_szok-
tak_adni/

29  Károly lencsés: Does the Criminal Code Make Mafiosi out of Politicians? 
Article in the daily Népszabadság [People’s Freedom], 2 April 2010, p. 3.

3 0  Péter N. nAGy: Cannons on Zuschlag; article in the daily Népszabadság 
[People’s Freedom], 2 April 2010, p. 3.

31  Zuschlag Case: Tough Sentence with Formal Mistakes; article in the 
daily Népszava [People’s Voice], 1 April 2010, p. 8.

32  Zuschlag’s Sentence: Eight and a Half Years in Prison Plus Assets Confis-
cated; article in the daily Népszabadság [People’s Freedom] 1 April 2010, p. 3.
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The Second Instance RulingThe Second Instance Ruling

The defendants and their defence attorneys have 
attacked provisions regulating the commitment of 
crimes in a criminal organisation. 

The appeals court disregarded the statement on the 
bearings of the case that the primary defendant re-
quested the mediation of Witness No. 1 in an attempt 
to illegally influence the investigation. According to 
the appeals court, there was no need for that state-
ment as well as the evidence gathered for it and it did 
not matter to the indictment. According to the appeals 
court, there was no factual basis for the assertion that 
the top managers of the political youth organisations 
knew about the application of this method of secur-
ing funds using the network created by the primary 
defendant, therefore it left the above section out of 
its ruling.

Furthermore, the court disregarded those state-
ments referring to the organisation of the defence and 
the impediment of justice which did not belong to 
the subject matter of the indictment. According to the 
appeals court, the above are irrelevant evidence and 
arguments from the point of view of the assessment 
of the deeds from the criminal justice point of view. 
Related to the evidence of the first instance court and 
its justification, the appeals court emphasised that the 
[first instance] ruling overemphasised the investiga-
tion of the defendants’ external relations; it was not 
justified by the court’s tasks in investigating the ac-
tions which were the indictment’s subject matter, nei-
ther by investigating the elements of the criminal or-
ganisation.

Related to the establishment of the criminal organ-
isations, the second instance court emphasised that 
the county court was according an unnecessary in-
fluence to “external relations” which additionally did 
not belong among the definitive elements of criminal 
organisations. The first instance court, furthermore, 
devoted an unreasonable amount of evidence, which 
increased expenses, to ascertain the existence of a 
criminal organisation, therefore the second instance 
court decreased the amounts of the sentence fines 
universally payable relevant to the defendants in-
volved in the criminal organisation. 

Regarding the circumstances of guilt, the [second 
instance court] rejected several statements in the rul-
ing of the county court, since it held the opinion that 
the status of being an accomplice in commitment is 
an aggravating circumstance while being an acces-
sory is an alleviating one. The forms of commitment 
of a crime committed in a criminal organisation must 
also be differentiated. Amongst the aggravating cir-
cumstances, the second instance court disregarded 
the “persistent stubbornness” targeting the impedi-
ment of the criminal procedure by illegal methods; 
the second instance court opined that it was either 

unsupported by the findings of facts, or it amounted 
to accomplishment of crimes relevant to other fact 
establishments, or it belonged to the freedom of de-
fence.

Although the first instance court excluded the re-
imbursement of part of the damages by the primary 
defendant from among the attenuating circumstances, 
the second instance court held the opinion that the 
exclusion was incorrect, or that it was incorrect to 
assume that the amount paid as damage compensa-
tion had come from illegal sources. The second in-
stance court assessed the partial damage compensa-
tion by the primary defendant as a strong attenuating 
circumstance, holding that it was irrelevant to prove 
the source of the funds, stressing that there was no 
theoretical basis to bring up the illegal origins. 

The second instance court commented that the 
county court was not judging activities held to be clas-
sical in the framework of organised crime, since the 
aim of the defendants was the acquisition of resources 
for political youth organisations. According to the sec-
ond instance court, the above-mentioned facts must 
be taken into consideration in the meting out of sen-
tences. The second instance court’s position was that 
the first instance court had meted out excessive main 
sentences to those defendants who appealed the rul-
ing.

Related to the more lenient option of detention, the 
second instance court remarked that although the fact 
of commitment of crimes in the framework of a crimi-
nal organisation would call for application of the 
[graver] degree of penitentiary, the goal of the defend-
ants was only indirectly personally motivated, and 
that the level of danger to society posed by the organi-
sation they created was not at the same level as that 
posed by traditional organised crime. In agreement 
with the first instance court, the second instance 
court took the stance that based on the above, it was 
reasonable to apply the more lenient option of exe-
cuting the sentences.

The second instance court called the attention of 
the first instance court to the fact of commitment of 
a crime within a criminal organisation must be in-
cluded in the operative part of the ruling, and that 
the county court failed to include that among the pro-
visions relevant to the meting out of the sentences.

Reactions to the Second Reactions to the Second 
Instance Ruling Instance Ruling 

One of the journalists voiced the opinion that with 
the second instance ruling, “…one of the most edifying 
crime stories was closed of the entire period since the 
system change.” In the procedure lasting for about 
four years, “… political looting, an uninhibited 
robbing of the social support gave reasons for public 
attention… the politician who would live out the rest 
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of his thirties in prison became an example of how 
part of the political elite became distorted, plunderers 
who still believed there were no consequences of one’s 
actions in this country.”33 

It is interesting that the press did not deal with the 
case by a strong emphasis following the second in-
stance ruling; it matter-of-factly informed readers of 
the most important provisions of the second instance 
ruling; attorneys and politicians – in contrast to the 
experience after the first instance ruling – were not 
interviewed. 

SummarySummary

The minimum detention – referring to defendants 
who were found guilty in the charge of committing 
crimes in a criminal organisation – was 1 year in 
prison, the maximum was 6 years, their average 
detention time came to between 2 years and 6 months. 
The costs of the criminal proceedings surpassed 
HUF 11 million. 

The following table contains the sentences from 
the ruling of the court:

33  Tamás Lajos szAlAy: No Disputes in Some Things; article in the daily 
Népszabadság [People’s Freedom], 1 February 2011, p. 3.

One of the characteristics of organised crime – 
which has been apparent in these criminal proceed-
ings as well – is that the perpetrators seek contacts 
with the authorities in order to influence proceed-
ings. The leader of the criminal organisation tried to 
intervene in the investigation: “The exceptionally 
weak efficiency of the police investigation fortifies 
the conclusion that the primary defendant was ac-
tually able to exert influence on the police, which 
was apparent from the calls intercepted by surveil-
lance, and to which many depositions referred.”34 My 
position is that if the public prosecutor had not taken 
over the investigation, one possible scenario is that 
the criminal proceedings would have been sus-
pended, or the guilt of those accused would have been 
established for crimes of no significant material dam-
age. The efficiency of the investigation was given 
strong criticism in the court phase; the reason for the 
investigators’ apparent or real lack of professionalism 
could – theoretically – be sloppiness, lack of experi-
ence, being overburdened, or “directed idleness,” 
when an investigator is condemned to passivity. Much 
information was found during the proceedings which 
showed that the criminal organisation was success-
fully impeding the process of investigation. 

3 4  First instance ruling, 400.

Defend-
ants [No.] Sentence in first instance ruling

Criminal 
organisa-

tion
Sentence in the second instance ruling

Criminal 
organisa-

tion
No. 1 
(Primary)

8 years and 6 months in prison; banned from 
public office for 10 years x 6 years in prison; banned from public office for 

10 years x

No. 2 2 years in prison; banned from public office 
for 2 years (binding) x   

No. 3 5 years and 6 months in prison; banned from 
public office for 6 years x 3 years and 6 months in prison; banned from 

public office for 6 years x

No. 4 4 years in prison; banned from public office 
for 4 years x 2 years and 6 months in prison; banned from 

public office for 4 years x

No. 5 3 years in prison; banned from public office 
for 3 years x 1 years in prison; banned from public office for 3 

years x

No. 6 2 years and 4 months in prison; banned from 
public office for 3 years x 1 years in prison; banned from public office for 3 

years x

No. 7 3 years and 4 months in prison; banned from 
public office for 4 years x 1 year and 6 months in prison; banned from 

public office for 4 years x

No. 8 Fine for 500 days (daily amount: HUF 2,000)  Fine for 300 days (daily amount: HUF 1,000)  

No. 9 1 years and 4 months in prison; banned from 
public office for 2 years x Fine for 500 days (daily amount: HUF 1,000) x

No. 10 Fine for 400 days (daily amount: HUF 1,000)  Fine for 200 days (daily amount: HUF 1,000)  

No. 11 10 months of  jail, suspended on probation 
for 3 years  Fine for 200 days (daily amount: HUF 1,000)  

No. 12 2 month of  prison, suspended on probation 
for 4 years  1 month of  prison, suspended on probation for 

4 years  

No. 13 10 months of  prison, suspended on proba-
tion for 3 years  Fine for 200 days (daily amount: HUF 1,000)  

No. 14 Fine for 400 days (daily amount: HUF 500)    

No. 15 Fine for 200 days (daily amount: HUF 1,000)  Fine for 150 days (daily amount: HUF 1,000)  

No. 16 not guilty (binding)    

BJSZ_2020_2.indd   85BJSZ_2020_2.indd   85 2021. 03. 08.   9:03:062021. 03. 08.   9:03:06



 86 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

Antal Kacziba, the Deputy State Secretary of the 
Ministry of the Interior was still voicing the opinion 
in 1996 that “the investigative authorities of the po-
lice are unworthy of the attention of exerting daily 
political influence”35. The Deputy State Secretary 
brought up the following arguments to prove his 
point:

– no single political force can acquire such an in-
fluence of power in a democratic state of legality that 
illegal attempts to influence would remain uncovered;

– it is an existential interest of the investigative au-
thorities that their organisations work free of politi-
cal influence, since in case the political situation 
changes, they might be called to account due to their 
illegal decisions;

– exerting influence would be uncovered during 
the processes of arriving at rulings by courts as well 
as by the mass media.

We can only hope that the Zuschlag case was an ex-
ception and Hungarian investigation authorities are 
not reached by political pressure these days…

“Society must learn to recognise that while a black-
mailer is a businessman of the underworld, a 
white-collar criminal is more than an upperside 
gangster; the former transforms crimes into illegal 
enterprise, while the latter transforms legal enter-
prises into crimes.”36 The leader of the criminal or-
ganisation was neither a businessman, nor a gangster, 
rather a politician; he was a politician who surren-
dered everything to build his political career: the 
criminal organisation he founded was syphoning 
away budgetary funds successfully for six years in the 
name of Macchiavellism.

It was Gottschalk that adapted Maslow’s pyramid 
of needs to examining the needs of criminals; he says 
street crime emphasises lower needs while white-col-
lar crime emphasises higher needs. In the case of some 
white-collar criminals, the acquisition of money is the 
main goal of committing a crime, while in the case of 
others, money is only a means, the actual goal is be-
ing accepted, exercising influence or acquiring 
fame.37 In the present case, the perpetrators used the 
funds won at tenders as a means to step up the polit-
ical ladder of ranks, and criminal money was ex-
changed into political prestige.
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1.  1.  
BevezetésBevezetés

A terrorizmus jellegzetesen huszadik századi jelenség, 
ami komolyabb problémaként csak a második világ-
háborút követő időszakban jelentkezett.1 Számos vál-
tozáson ment keresztül, amire a technikai fejlődés és 
az új szereplők megjelenése is jellemző. A nők és a 
gyermekek hatékony elemnek tekinthetők a terroris-
ták eszköztárában.

Az iszlám vallású nők csatlakozása és részvétele a har-
cokban nehezen magyarázható, mégis könnyebben ér-
telmezhető, mint a nyugati nők szerepvállalása ugyanitt. 
A közel-keleti nők a szalafita-dzsihádizmus hittételeket 
valló férfiak támogató feleségei, szélsőséges dogmák 
alapján élnek és mindennapi életük része az erőszak. 
Ezzel szemben nagy számban csatlakoznak olyan nyu-
gat-európai női merénylők is, akik egyáltalán nem isme-
rik az iszlám kultúra tradícióit és teljesen más szociali-
zációs folyamatban nevelkedtek, dolgoztak, éltek. 

Felmerül a kérdés, hogy miért teszik mindezt? Mi-
ért szakítanak otthoni gyökereikkel? Miért csatlakoz-
nak egy olyan szervezethez, ahol a nők csak másodla-
gos szerepet tölthetnek be? Miért választják a női füg-
getlenséget abszolút támogató országokkal szemben 
a nők elnyomását hirdető és gyakorló rendszert?

2.  2.  
A csatlakozás jellemzői A csatlakozás jellemzői 

2003-ban Quintan Wiktorowicz szociológus, aki ko-
rábban a Fehér Ház biztonságpolitikai tanácsadójáként 

* PTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszék tanársegéd.
1 Gál István László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismus-

finanzierung. PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Ku-
tatóintézet, Pécs, 2010. 6 o.

dolgozott, arra kereste ta-
nulmányában a választ, 
hogy Nyugaton élő szemé-
lyek miért csatlakoznak ra-
dikális iszlamista csopor-
tokhoz. Nem az Iszlám Ál-
lam nevű terrorszervezet 
volt az első szervezet, amely-
 hez nyugati állampolgárok 
is csatlakoztak, hanem ilyen 
volt már al-Muhajiroun 
nevű betiltott, terrorista szer-
vezet is. 

Wiktorowicz négy köz-
ponti tényezőt határozott 
meg, amelyek mindegyike 
növeli annak valószínűsé-
gét, hogy valakit vonzzon a 
radikális iszlamizmus és 

hogy bizonyos szint után képes az erőszakos cseleke-
detek aktív részesévé válni. E tényezők a következők 
voltak: „kognitív nyitás (fogékonyság az új eszmék 
elfogadására), egyszerűsített válaszok keresése, ame-
lyet a vallási szövegek szó szerinti értelmezése kínál, 
a szabályok és előítéletek feltétlen elfogadása, amely-
nek következtében a kereső számára kizárólagossá 
válik a radikális csoport világképe és narratívája, 
illetve a szocializáció, melynek során a vallási taní-
tás és a csoporthoz fűződő tevékenység elősegíti az 
indoktrinálást. Az európai dzsihádista indíttatású 
terroristák profilját vizsgálva egyértelművé válik, 
hogy a mostani radikalizálódási folyamatok megle-
hetősen hasonlítanak a Wiktorowicz által tizennégy 
évvel ezelőtt felvázoltakhoz.”2

80 országból 41 490 különböző állampolgár csatla-
kozott az ISIS-hez Irakban és Szíriában.

Ezek közül 4761 (13%) nő volt, és 4640 (12%) kis-
korú.

Kelet-Ázsiában a regisztrált ISIS-hez kapcsolódó nők 
és kiskorúak aránya a legmagasabb (közel 70%), majd 
Kelet-Európa (44%); Nyugat-Európa (42%), Amerika, 
Ausztrália és Új-Zéland (36%), Közép-Ázsia (30%), Dél-
kelet-Ázsia (35%), Dél-Ázsia (27%), Közel-Kelet és 
Észak-Afrika (MENA, 8%), és a Szaharától délre eső Af-
rika (<1%)

Legfeljebb 7366 személy visszatért hazájába (20%), 
vagy úgy tűnik, hogy visszatelepülése folyamatban 
van. Az összes visszatérő közül mindössze 256-ot (4%) 
regisztrálnak nőként. Ez a szám a Szíriába és Irakba 
utazó nők 5% -át teszi ki.3

2  horváTh-sánTA, Hanga: Radicalization into Salafi Jihadism: Some 
Patterns and Profiles in Europe 2015–2017. Defence Review, 2017/2. 26–44.

3 cook, Joana – vAle, Gina: From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women 
and Minors of Islamic State.https://icsr.info/2018/07/23/from-daesh-to-
diaspora-tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state/ (2020.02.19.)

Dr. nAGy melánIA*

A nyugati nők  
csatlakozási folyamata  

az Iszlám Államhoz
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Szíriába és Irakba utazott nők becsült aránya4

Ország Nők Nők százalékos aránya (viszonyítva az összes beutazott személyhez, amely értékben a férfiak és a gyer-
mekek is szerepelnek)

Németország 190 21%
Egyesült Királyság 100 11%
Svédország 70 26%
Svájc 7 10%
Olaszország 6 5%
Koszovó 44 14%

A fenti táblázat egy rövid összefoglalót ábrázol a Szí-
riába és Irakba utazott nők becsült arányairól. Jól lát-
ható, hogy ez a szám Németországban és az Egyesült 
Királyságban kiugróan magas. 

A probléma további része, hogy a nők részvétele 
magával vonzza a gyermekek részvételét is a harcban. 

A migráció komoly aggodalomra ad okot különösen 
a nyugati kormányok számára. Potenciális veszélyfor-
rás ezen emberek lehetséges visszatérése eredeti la-
kóhelyükre, ugyanis a visszatelepülők tanultak harc-
ról, bombakészítésről és elsajátítottak támadási/ter-
vezési készségeket. Gál István László megfogalmazása 
alapján: „a terrorizmus a bűnözés egyik formája, még-
pedig az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb for-
mája. Emiatt a terrorszervezetek természetszerűen 
nem riadnak vissza attól, hogy egyéb bűncselekmé-
nyeket is elkövessenek.”5 

Felerősítik a radikalizálódást és harci tapasztalataik 
révén a dzsihád visszahozatala Nyugat-Európába álta-
luk megvalósul.

Jelentős vita folyik arról, hogy ezek a nők, különö-
sen, akik fiatalok és Nyugaton születtek, nevelkedtek 
miért migrálnak az ISIS által uralt területre, és miért 
csatlakoznak terrorista csoportokhoz, miközben hát-
rahagyják a családot, a barátokat, az életmódot, az ér-
tékeket és a lehetőségeket.

 A nők indíttatásai, cselekvési motívumai ugyan-
olyan mértékben különböznek, mint maguk a nők.  
A lehetséges okok nagyon változatosak, taxatív felso-
rolása szinte kizárt, azonban vannak olyan tényezők, 
amik a csatlakozóknál, nagy arányban megfigyelhe-
tők. Az ISIS esetében öt, egymástól elkülöníthető szem-
pont azonosítható:

(1) A muszlimok elnyomása
Az első a muszlimok elnyomása és a nyugati hata-

lom muszlimokkal szemben viselt állítólagos háborúja. 
Az „Ummah támadás alatt” erőteljes motivációs szere-
pet játszik ezeknél a nőknél. A világ különböző részein 
számos konfliktus ideológiai hátterében megjelenik 
az a széles körben elterjedt hiedelem, hogy a nyugati 
hatalom háborúban áll az iszlámmal. Ezek a magyará-
zatok a világot fekete-fehérben látják, szerintük léte-
zik: az imám tábor (azaz a hit) és a kafir tábor (azaz 

4 sPeckhArd, Anne: 10 Reasons Western Women Seek Jihad and Join Ter-
ror Groups, https://www.academia.edu/37816766/10_Reasons_Western_
Women_Seek_Jihad_and_Join_Terror_Groups (2020.04.05.)

5 Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a ter-
rorizmus finanszírozása. Szakmai Szemle, 2012/1. 12. o.

hitetlenség). Az az együttérzés, amit ezek a nők kife-
jeznek az „áldozat” muszlimokkal szemben, döntő fon-
tosságú mozgatója annak, hogy elhagyják a Nyugatot.

(2) Az Iszlám Állam Kalifátusának felépítése
Az ISIS-be vándorló nők nemcsak a nyugati értéke-

ket, kultúrát és életmódot utasítják el. Pozitív célkitű-
zésük is van. Céljuk egy új társadalmi koncepció és 
jövőkép bevezetése és megvalósítása. Sok bevándorló 
nőt a fantázia és az érzelmek erős kombinációja vonz: 
csatlakozva az ISIS-hez képességeket kapnak, izgalmas 
életet élnek és valami értelemmel bírót tesznek az éle-
tükben. Céljuk, hogy hozzájáruljanak egy olyan társa-
dalom megteremtéséhez, amit a Saría szigorú értel-
mezése és végrehajtása szabályoz. Ezek a nők az állam-
építésben, a Korán ihlette elvek irányítása alatt álló új 
világ építésében kulcsszerepet játszanak. Az ISIS min-
den győzelmét, minden területi fejlődését megünne-
pelik. Az ISIS az iszlám vallás idealizált álmát valósággá 
változtatja. Ezek a nők szeretnének hozzájárulni az 
ISIS államépítéséhez, különféle szerepekben, mint 
anyák, ápolók, tanárok és így tovább.

(3) Egyéni kötelesség és identitás
Ezeknek a nőknek az iszlám Kalifátus építése nem-

csak nagyon kívánatos, hanem vallási kötelesség is. 
Más szavakkal, úgy vélik, hogy az Iszlám Állam felépí-
tésében való részvétel minden muszlim hívő számára 
egy teljesítendő feladat. A kivándorlás ekkor nyilván-
való kötelességgé válik. A túlvilágba vetett erős hit 
hatékony motiváló tényező mind a harcban lévő ISIS 
férfiak, mind a támogató szerepet játszó nők számára. 
Így a hitetlen nyugati országból a tiszta Iszlám Államba 
vándorlást az ég küszöbére lépésként tekintik.

(4) Földi jutalmak, házasság 
Az elérhető jutalmak nem korlátozódnak a mennyei 

jutalmakra. Vannak jutalmak, amelyeket meg kell kap-
niuk még a földi létezésük során. Sok nő házassága a 
gyermekkor és a felnőttkor közötti átmenetet jelenti, 
különösen azokban a kultúrákban van ez így, ahol szo-
rosan ellenőrzik a nők életét. Így ez alapvető tényező 
a nők ISIS-földterületre irányuló migrációjának ösz-
tönzésében.

(5) Elidegenedés és elszigeteltség 
Az ISIS-be vándorló nőket súlyos hátrányok érik a 

muszlimok világszerte tapasztalt rossz bánásmódja 
miatt, amit a Nyugat politikája hangsúlyossá tett és 
megerősített. Ezekre a problémákra megoldást talál-
nak egy iszlám társadalomban, ahol a Saría szigorú, 
fundamentalista értelmezése uralja a gyakorlati életet, 
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s így az ő sajátjuknak vallott szemlélete szabadon ér-
vényesül.

A kivándorlás megállítására a klasszikus 5D megol-
dás (1. megakadályozás, 2. védelem, 3. diplomácia,  
4. elrettentés, 5. lebeszélés) alkalmazása lehet célra-
vezető: 

1. Megakadályozás: 
A megakadályozás kapcsán gondosan mérlegelni 

kell, hogyan lehet megállítani az információáramlást 
és a kommunikációt az ISIS, annak toborzói, a tagokká 
vált nők és a potenciális nyugati követői között. Az 
erőszak nők általi elfogadása és az ISIS dicsérete a kö-
zösségi médiában megerősíti az ISIS propagandáját. 
Ez elősegíti a kedvező ISIS-szemlélet terjedését az in-
terneten, és ösztönzi a nőket arra, hogy kövessék a 
többieket az ISIS által ellenőrzött területeken. A lehet-
séges megakadályozás másik példája a kísérő nélküli 
kiskorúak nemzetközi utazásának megtiltása vagy leg-
alábbis szigorú ellenőrzése, különösen akkor, ha a 
rendeltetési hely a Közel-Kelet. 

2. Védelem: 
A „védelem” hangsúlyozza annak szükségességét, 

hogy fel kell ismerni a fenyegetést, amely az ISIS által 
uralt régiókba vándorló nők online jelenlétéből fakad. 
Ez egy erős eszköz és stratégiai pozíció számukra, 
hogy befolyásolják és motiválják a leendő harcosaikat. 
Az utazás megtervezése során gyakorlati tanácsokat 
és információkat is kapnak az út megkönnyítése érde-
kében. Nem ritka, hogy ezek a nők zárt üzenetküldő 
alkalmazások vagy közvetlen üzenetküldés útján tart-
ják beszervezőikkel a kapcsolatot. 

3. Diplomácia
A „diplomácia” vonatkozásában a haza védelmének 

képessége nagymértékben függ azon képességünktől, 
hogy nemzetközi hálózatokat hozzunk létre és olyan 
rendszereket vezessünk be, amelyek megerősítik a 
nemzetközi kapcsolatokat, valamint a rendkívüli el-
lenálló képességeket jelentő cselekvési mechanizmu-
sokat. A nemzetközi biztonságpolitika és struktúrák 
hatással vannak a nemzetközi környezetre, és meg-
könnyítik a megfelelő szintű felkészültség elérését.

4. Elrettentés
Az „elrettentés” az emberkereskedelem visszaszorí-

tásával, a büntető igazságszolgáltatási rendszer klasz-
szikus beavatkozásain keresztül, valamint a média fel-
használásával egy erőteljes és jól megtervezett üzenet 
előterjesztésére képes, ami különféle módon hatéko-
nyan elriasztja a csatlakozni vágyókat. Az elrettentés 
elengedhetetlen a visszatérő nők esetében is. A házas-
társak vagy élettársak harci halála ösztönözheti a nő-
ket, hogy visszatérjenek indulási országukba. Nem 
kétséges, hogy a „nyugvó” visszatérők komoly veszélyt 
jelenthetnek. Ezen az alapon néhány nő még radiká-
lisabbá válhat és még őrültebb cselekmények véghez-
vitelére lehetnek képesek.

5. Lebeszélés
Hangsúlyozni kell, hogy ezen szerepkörben a leg-

fontosabb feladatot az iskolák látják el, amelyek nagy-
mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok 

ne vegyenek részt jogellenes gyermekházasságokban, 
s ne vágyjanak külföldi harcos életre. A lebeszélés ha-
tékonyságához azonban szükség van további, jól meg-
tervezett tömegkommunikációs és közösségimédia- 
kampányokra is.

Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy ezekben a kultúrákban a család jelentős hatással 
van a leendő migránsokra, és a megelőzésben hatéko-
nyabb szerepet tölt be, mint az állam. A család gyors 
és hatékony reagálási képességének elsőrendű fontos-
sága van. 

Számos esetben számolnak be a családtagok, hogy 
meglepetésként érte őket a fiuk vagy a lányuk szélső-
séges nézete és csatlakozási szándéka, azonban a Ma-
rylandi Egyetem START Központjának (A Terrorizmus 
és a Terrorizmusra adott válaszok kutatásának Nem-
zeti Konzorciuma) kutatócsoportja elemezte az utazás 
előtti döntéshozatalt 50 amerikai ISIS önkéntesből. 
Megállapítást nyert, hogy átlagosan 19 hónap telt el 
attól az időponttól kezdve, amikor egy személy először 
utalt az utazási vágyra és annak kísérletére. Ennek a 
mintának csaknem háromnegyede nyíltan részt vett 
a radikális társadalmi hálózatokban az utazási döntés 
meghozatala előtt, és több mint fele radikális véle-
ményt nyilvánított különböző indulási időpontokban. 
Így ez megerősíti azt a tényt, hogy a családtagok, ba-
rátok nem ismerték fel azokat a fontos, apró jeleket, 
amelyek az egyén lelkiállapotára utaltak.6 A médiát is 
fel kell hívni arra, hogy vegyen részt ezekben az erő-
feszítésekben. Az oktatási szakembereknek ki kell dol-
gozniuk az alap- és középiskolák számára a szükséges 
tantervi változtatásokat. A nők ISIS általi toborzási tö-
rekvése ugyanazon a térben játszódik, mint a férfiaké: 
online. Következésképpen ugyanezen a technológiai 
területen kell harcolni a terrorista csoportok tobor-
zási kampányai ellen, azok megakadályozása és ér-
vénytelenítése érdekében. Mindez akár előnyként is 
értékelhető. 7

3.  3.  
A női terrorcselekményekA női terrorcselekmények

Ahmad Yassin sejk: a Hamasz alapítója, aki próbál ér-
telmet nyerni az értelmetlennek.

„Ha majd lesznek hadi repülőgépeink és rakétáink, 
akkor gondolkodhatunk a legitim önvédelem eszkö-
zeinek megváltoztatásán. De jelenleg csak a csupasz 
kezünkkel tudunk küzdeni és egyetlen eszközünk van: 
az, hogy feláldozhatjuk magunkat.”8

E fejezetben, azokat a nőket nevesítem, akiknek a 
cselekménye több ezer ártatlan életének a kioltásához 
vezetett. 

6  JAsko, Katarzyna – kruGlAnski, Arie W. – hAssAn, Ahmad – GunArAThA, 
Rohan: 2018. i. m. 12.

7 viAno, Emilio C.: Introduction to the Special Issue on Female Migration 
to ISIS. International Annals of Criminology 2018. 56.

8 bloom: 2011. i. m. 24.
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A női terroristák (öngyilkos merénylők) megjele-
nése egészen 1978-ig nyúlik vissza. Mint női terrorista 
akciót Dalal Al Maghribi tettét jegyzik elsőként, , aki 
a Palesztin mozgalom tagja volt. 1978-ban Tel-Avivban 
eltérített egy buszt, majd magával és 36 utassal vég-
zett. 1980. november 10-én egy 13 éves iráni lány, 
Hossein Fahmideh robbantotta fel önmagát, és ezzel 
együtt egy iraki tankot is.9

Őt követte, egy 1985-ben megvalósított cselekmény, 
amit Khyaladi Sana, a szírai nacionalista párt (SSNP) 
nevében hajtott végre. Hivatalosan ezt a cselekményt 
tekintik az első női terrorakciónak. Robbanószerek-
kel megpakolt autójával belehajtott egy izraeli katonai 
konvojba és két izraeli katona életét oltotta ki. Példája 
motiváló hatású volt, s ezt követően több hasonló cse-
lekményt követtek el ugyanebben az évben Libanon-
ban.10 Libanonból így számos egyéb területre kezdett 
el betörni e jelenség és eljutott egészen Srí Lankántól, 
Törökországon át, Izraelig, valamint Irak és Afganisz-
tán területéig, sőt egészen Csecsenföldig is.11

Néhány név a női elkövetők közül: Leila Khaled, 
Patty Hearst, Muriel Degauque, Sally Jones, Samantha 
Lewthwaite.

Leila Khaled 1969-ben térített el egy Athénba tartó 
repülőgépet, az akció során szerencsére senki nem 
sérült meg, de a nő arca közismertté vált, később szá-
mos plasztikai műtéten esett át, hogy nyugodt életet 
élhessen. 

Patty Hearst: Randolph Hearst gazdag vállalkozó lá-
nya, akit 1974-ben elraboltak a Szimbiózis Felszabadító 
Hadsereg tagjai. A lány apjától azt követelték, hogy 
egymillió dollár értékű élelmet osszon szét a szegé-
nyek között. A szülők ez követően kaptak egy magnó-
szalagot, amelyen Patty üzenetet küldött a családjának: 
„Döntöttem, velük maradok, és harcolok.” Pattyt ké-
sőbb egy fegyveres rablás miatt börtönbe zárták, más-
fél év múlva azonban amnesztiában részesült. 12

Muriel Degauque: az első európai nőként jegyzik, 
aki öngyilkos merényletet követett el az iszlám nevé-
ben. Családjától római katolikus neveltetést kapott, 
mégis egy muszlim férfihoz ment feleségül. Férje ha-
tására elkezdte közelebbről is tanulmányozni a szél-
sőséges iszlám tanokat, amelynek következtében 
2005-ben egy öngyilkos merényletet hajtott végre egy 
amerikai konvoj ellen.

Sally Jones: vagy közismertebb nevén a brit fehér 
özvegy, aki 12 éves fiával Szíriába utazott az Egyesült 
Királyságból, ahol a nő öngyilkos merénylőket tobor-
zott az Iszlám Állam terrorszervezetnek, valamint fiát 
is leendő terrorista harcosként nevelte. Brit szárma-
zása ellenére a Közel-Keleten találta meg a boldogsá-
got és újra is házasodott Junaid Husszeinnel. 

Samantha Lewthwaite: 37 éves, brit származású ter-
rorista nő. Samantha szülei elváltak és menedéket az 

9 bloom, Mia: Bombshell, Women and Terrorism. University of Pennsyl-
vania Press, Philadelphia, 2011.23.

10 kecskés: 2009. i. m. 31. o.
11 bloom: 2011. i. m. 23.
12 Túri: 2018/2. i. m. 151. o.

iszlám vallást gyakorló szomszédoknál talált, 2002-ben 
iszlám tanokat tanult a Londoni egyetemen, majd meg-
ismerkedett egy internetes chatszobában a Germaine 
Lindsay-vel, akivel később házasságot is kötött. 2005. 
július 7. napján Lindsay öngyilkos merényletet köve-
tett el egy londoni aluljáróban, ahol 26 ember életét 
vesztette. Samantha nevéhez fűződik a 2013-ban Nai-
robi egyik bevásárlóközpontjában történt merénylet, 
amelyben 67 ember lett áldozat.13

Egy Baszk terrorista nő, Amaia 18 évesen csatlako-
zott az ETA (Euskadi ta Askatasu, Baszkföld és Szabad-
ság) egyik csoportjához. Egy vele készített interjú 
alapján számos merényletben vett részt, melyben bom-
bákat helyezett el, és amelyek emberi életeket oltottak 
ki. „Embert soha nem lőttem le, ugyanis lelőni nehe-
zebb, mint bombát elhelyezni.” 

Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök elleni me-
rényletet is egy női terrorista, Dhanu valósította meg, 
mellette tizennégy további halálos áldozattal 1991-
ben. A nő a Tamil Tigrisek nevű terrorista szervezet 
tagja volt. Indiai katonák erőszakolták meg és emiatt 
kívánt bosszút állni a miniszterelnökön. Utólag kide-
rült, hogy két másik nő is felkészült a merénylet meg-
valósítására biztonsági okokból, akik viszont nem vol-
tak szexuális erőszak áldozatai. 

Hava Barajeva és Luiza Mogomadova, csecsen ter-
rorista nők 2000-ben felrobbantottak egy orosz ide-
iglenes parancsnokságot. 2002-ben a moszkvai Dub-
rov ka színház következett, ahol negyvenegy terrorista 
közül tizenkilenc nő fekete csadorba rejtett detonáto-
rokkal túszul ejtett hétszáz nézőt, kimenekítésük száz-
hetven ember halálával járt.

2002. január Vafa Idrísz az első palesztin nő, aki ön-
gyilkos merényletével megölt egy idős férfit valamint 
száz embert megsebesített. Cselekedetéért mártírrá 
emelték és az „Ég Mennyasszonyaként” hirdették.

 2003 októberében Hanadi Jarat, 29 éves ügyvédnő 
felrobbantott egy izraeli éttermet, huszonegy halotatt 
és negyvennyolc sérültet hagyva a helyszínen. Reem 
al Rijasi a merénylete előtt készített egy videofelvételt, 
melyben a következőket mondta: „Az Isten megadta 
nekem, hogy két gyermek anyja lehessek, akiket na-
gyon szeretek. Mégis, az a vágyam, hogy találkozhas-
sam Istennel a Paradicsomban, ennél is erősebb érzés. 
Így elhatároztam, hogy mártír leszek, a népem javára. 
Hiszem, hogy Isten megsegít és vigyáz majd a gyere-
keimre.”

2003 áprilisában két nő, Irakban feláldozta magát 
Szaddám Huszeinnek, az al-Kaida „áldott nővéreknek” 
nevezte el őket. Cindy C. Combs és Martin Slann már 
említett mondata, „a háború és a színház szintézise”, 
fokozottan igaz a női öngyilkos merénylőkre.14 Az „ál-
dott nővérek” egyike terhesnek láttatta magát és se-
gítségért kiáltott, majd amikor odaértek a komman-

13   WilloWs, Amanda A.: Female perpetrated terrorism and suicide 
bombings. Faculty of the College of Graduate Studies and Research Angelo 
State University, San Angelo, 2017. 9.

14 kecskés: 2009. i. m. 26. o.
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dósok, a nők kibiztosították a robbanószerkezeteket 
és magukkal együtt három katonával is végeztek. 

2005. november, Mireille Degauque saját magát és 
hat másik embert robbantott fel szintén Irakban. 

Horák Irén, magyar származású terroristanő, aki a 
római katolikus vallást, iszlám hitre váltotta. Feleségül 
ment Anwar al Awkihoz, egy szélsőséges terroristá-
hoz, akit azonban a CIA 2011-ben megölt. Az Amirára 
átkeresztelt megözvegyült Horák Irén, megesküdött, 
hogy folytatja férje harcát az al-Kaida toborzócsapa-
tában.15

Csecsenföld: „A fekete özvegyek”:
Csecsenföld, pontosabban a Csecsen Köztársaság 

földrajzilag az Északi Kaukázusban elhelyezkedő ál-
lamalakulat, amely vitatott jogállással rendelkezik. 
Hatással voltak rá az orosz ortodox hatások, valamint 
az iszlám vallás is. Richard Pipes szerint: „A csecsenek 
orosz szempontból mindig zavaró elemek voltak. Ki-
rekesztették őket és áldozatokká váltak, akik szegény-
ségben élnek, bárányokat gondoznak, és arra várnak, 
amikor bosszút állhatnak és visszatérhetnek elveszett 
földjükre.” Talán éppen ez a magyarázata a Dubrovka 
színházban történt eseményeknek. Az előadás Georgy 
Vasilyev darabja: „A két kapitány” volt, amelyre telt ház 
gyűlt össze. Több mint 850 ember vett részt az előadá-
son. A színen éppen egy harci jelenet folyt, amikor 
egy fegyveres a kezében egy AK–47-es gépkarabéllyal 
megjelent a színpadon és közölte a nézőkkel, hogy 
fogságba ejtette a színészeket. A nézők először azt gon-
dolták, hogy ez még a színdarab része, ám miután a 
nézők között is megjelentek a fegyveres nők és férfiak, 
akik közül többen derékra szerelt robbanóöveket vi-
seltek, eluralkodott a pánik. Megkérték a nézőközön-
séget, hogy értesítsék családjaikat és a média képvise-
lőit, hogy fogságba kerültek, 2002. október 23-án 
Moszkvában este 21 óra 5 perckor. A női terroristákon 
3 és 5 kg-os robbanómellények voltak, amik meg vol-
tak töltve házi készítésű robbanószerrel, valamint szö-
gekkel, csavarokkal, golyóscsapágyakkal. A terroristák 
vezetője Movsar Barayev a következőket nyilatkozta: 
2000 km-t utaztunk, míg elértünk Moszkváig, és in-
nen nem lesz visszaút. Mi meghalni jöttünk, jelmon-
datunk: a szabadság és a paradicsom. Moszkvába ér-
kezésünkkel megkaptuk a szabadságot, most pedig a 
paradicsomot szeretnénk. Nem azért jöttünk ide, hogy 
harcoljunk, azért jöttünk, hogy Vladimir Putyin hiva-
talosan is bejelentse, hogy vége van a háborúnak Cse-
csenföldön, és hogy kivonulnak az orosz erők a föld-
jeinkről. Ha ez nem történik meg, a jelenlévőket meg 
fogjuk ölni egyenként. Az orosz biztonsági erők egy 
speciális gázt juttattak be a légkondicionáló rendsze-
ren keresztül, ami a színházban lévőket elkábította.  
A női terroristákat, akik a mellényeket viselték, lelőt-
ték, mivel a detonátorokat a kezükben bármikor akti-
válhatták volna. Később egy orosz toxikológus el-
mondta, hogy a gáz carfentanylt tartalmazott, amit 
állatorvosok használnak elefántok és bölények elká-

15 TAmási: 2013. i. m. 79. o.

bításához. Az adatok szerint 41 terrorista és 129 túsz 
vesztette életét a támadás során. 

A merénylet előtti napon a fekete özvegyek egy vi-
deóban rögzítették szándékaikat. Elmondták, hogy 
készek meghalni azért, hogy több száz hitetlen is meg-
haljon velük együtt. A nők továbbá beszámoltak arról 
is, hogy az orosz erők teljesen lerombolták a városai-
kat, többek között tönkretették az áramellátást, a víz-
szolgáltatást és a gázvezetékeket és így lehetetlenné 
tették a hétköznapi szükségletek biztosítását. 

A férfiak nem viseltek robbanómellényt csak a nők. 
Ebből is látszik, hogy a nők nagyon eltökélt módon 
szerettek volna bosszút állni elvesztett szeretteikért.16

4.  4.  
ÖsszegzésÖsszegzés

A csatlakozás nagyon szerteágazó motivációs hálóra 
vezethető vissza. A nők és a fiatalok (egy patriarchális, 
tekintélyelvű társadalomban, közösségben) kiszolgál-
tatottabbak így könnyebben kerülnek olyan helyzetbe, 
hogy kényszerből vagy önkéntesen de radikálisan 
megváltoztatják korábbi életvitelüket. Mindehhez a 
terrorszervezetek segítőkezet nyújtanak, hiszen a 
klasszikus „terrorista profil alól kilógnak”, ami ked-
vező számukra a bűnüldöző hatóságokkal szemben.
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2019 októberében már új típusú vírusról, abban 
megbetegedett személyekről beszéltek egyre többen. 
Magyar sportolók is a novemberi vuhani játékokról 
hazatérve e vírusok okozta megbetegedésekről adtak 
hírt.1

Majd január 25-e, a kínai Holdújév-ünnep – amely 
hagyományosan a családlátogatások, vendéglátások 
ideje – után ezrével érkeztek kínaiak Európába, köz-
tük Magyarországra is. Magyarországon több mit két 
és fél ezer kínai diák tanul, amihez számítsuk hozzá a 
kisebb-nagyobb boltokban, piacokon, vásárokban, ét-
termekben, és az otthonukban dolgozók ezreit.

Természetesen munkája vagy anyagi helyzete miatt 
nem minden kínai ment haza újévet köszönteni.

Magyarországon márciusban rendelték el több lé-
pésben a karantént, az oktatási intézmények látogatá-
sának tilalmát, a gyárak, üzemek tevékenyégüket fog-
ták vissza, részint megrendelés, a kereslet, részint 
munkaerő hiánya miatt, hiszen a kisiskolásokkal va-
lamelyik családtagnak otthon kellett maradni. Bár Ma-
gyarországot is érzékenyen érintette (érinti mind a 
mai napig) az ismeretlen vírus okozta járvány, de nem 
volt más megoldás. Oltóanyag és biztos, teljes körű te-
rápia hiányában az emberi érintkezéseket csökkenteni 
kellett, és persze kellene most is. A járvány dinamiz-
musának visszafogása érdekében tett kormányzati fel-
lépést összességében eredményesnek értékelhetjük. 

Emeljük ki, az egészségügyi, a kereskedelmi dolgo-
zók, a katonák és a rendőrök tiszteletet parancsoló ál-
dozatvállalását, valamint lakosság fegyelmezettségét, 
az egymás iránti szolidaritást, öntevékenységet (na-
gyon sokan maszkokat gyártottak másoknak is, az idős 
embereket a bevásárlásokban segítették, az oktatás 
szereplői a kihívásokra gyorsan, ismét csak összessé-
gében eredményesen reagáltak és sorolhatnánk a po-
zitív tapasztalatokat).

Írásunkat a koronavírus (COVID–19, tudományban 

* Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 
Büntetőjogi Tanszék, NKE RTK BGKB Tanszék.

1   https://hvg.hu/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_
koronavirus [Letöltés ideje: 2020.07.10.]

https://m4sport.hu/triatlon/cikk/2020/04/07/toth-tamas-lehetett-az-elso-
koronavirusos-beteg-magyar-sportolo/ [Letöltés ideje: 2020. 07.10.]

használatos elnevezéssel 
SARS-COV-2) miatt elren-
delt a karanténhelyzet2 ins-
pirálta, ám talán feltárhatók 
olyan kriminogén veszé-
lyek, amelyek akár korona-
vírus második (vagy soka-
dik) hulláma, akár más ve-
szélyhelyzet (egészségügyi, 
természeti, ipari kataszt-
rófa, háború stb.) idején az 
otthon maradás, a bezárt-
ság miatt potenciálisan fe-
nyegethet egyes személye-
ket, családokat, együtt élő-
ket, amelyekre fel kell fi-

gyelnünk, és fel kell készülnünk.
A karantén során leselkedő potenciális kriminogén 

veszélyek a valós térben keletkezhetnek, kiéleződhet-
nek, valamint a virtuális térből érkezhetnek.

Potenciális kriminogén Potenciális kriminogén 
veszélyek a valós térben veszélyek a valós térben 
karantén idejénkarantén idején

1.  A családon belüli erőszak, stációi,  
és az adott büntetőjogi reakciók

A valós térben a családtagok között a mindennapi 
együttélés során léteznek kisebb-nagyobb nézetelté-
rések, viták. A karantén idején e viták, konfliktusok 
kiéleződhetnek, gyakoribbá, élesebbé válhatnak, En-
nek okait az alábbiakban véljük:

– a hosszabb ideig tartó összezártság,
– ennek monotonitása,
– a betegségtől való idegőrlő félelem, folyamatos 

aggódás a családtagok, szülők, nagyszülők egészsége 
miatt, 

– a fizikai kapcsolat hiánya a szülőkkel, nagyszülőkkel,
– a híradásokban a halottak és betegek számának 

folyamatos közlésének (mintha háborúban élnénk) 
nyomasztó egyhangúságával, 

– aggódás az egyéni, illetve a család anyagi bizton-
sága, a munkahely elvesztése miatt,

– mindezeket megtetézve a bezártságot különösen 
nehezen megélő gyermekek nevelésének, az őket ter-
helő új, technikai eszközök használatának jártasságát 
feltételező oktatási megoldásokban való sokszor nem 
könnyű szülői feladatával,

– nyilván létezhetnek további okok is, amelyek a be-
zártság körülményei közt együtt járó problémákat 
okoznak.

2  A karantén kifejezés az olasz „negyven” szóból származik. A középkor-
ban az olasz városállamokban járványok idején 40 napig (olaszul: quaranta 
giorni) a városok kikötőjében – elkülönített helyeken – kellett vesztegelniük 
a hajókon érkezőknek.

Dr. nAGy zoltán:*

A karantén krimogén 
veszélyei
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E tényezők, önmagukban, halmazottan jelentkezve, 
egymást erősítve komoly feszültségforrást jelentettek 
(és jelentenek) az együtt élő személyek számára, ame-
lyekre – korábbi tapasztalatok, életélmények hiánya 
miatt – nem volt felkészülve.

Tegyük hozzá a különböző anyagi és egzisztenciális 
élethelyzetek, a családi kapcsolatok minősége, az em-
berek közötti fizikai és mentális különbségek (pl. a 
toleranciatűrő képességük, a kapcsolat megtartásának 
prioritása és más körülmények) eltérőek, és ezek a 
konfliktusok keletkezését, dinamizmusát döntően be-
folyásolják.

A családon belüli konfliktus jellemzően valamely 
vélt vagy valódi okból keletkezett vitából fejlődik ki, 
amely elvezethet – sajnos tapasztalatok szerint el is 
vezet – személy elleni vagy tulajdon elleni erőszakos 
bűncselekményéig.3 

A konfliktus következő stációja a sértegetés, mely 
már jogi beavatkozásra lehetőséget teremtene. Ha az 
egyik fél tények említésével (a másik fél származása, 
vallása, jövedelme nagysága, korábbi szexuális kap-
csolatára, kapcsolataira utalva stb.) sérti a másik felet, 
ha ez a tényállításon alapuló sértegetés, harmadik fél 
előtt zajlik, akkor rágalmazás (Btk. 226. §), ha négy-
szemközt történt, akkor becsületsértésként értékel-
hető (Btk. 227. §). Mindkét bűncselekmény magánin-
dítványra büntethető, amely esetben, az elkövető ki-
létének megismerésétől (az elkövetés pillanatában 
természetesen már ismert) számított egy hónapig [Be. 
378. § (3) bekezdése] átgondolhatja azt, hogy indítsa-
nak-e büntetőeljárást a másik féllel szemben. 

A sértés, sértegetés folyamatossá válhat, egyre fe-
nyegetőbb, egyre durvább kifejezések hangoznak el, 
és már nem is vélt vagy valódi okokról, tényekről fo-
lyik a vita, hanem a másik fél megfélemlítése, rette-
gésben tartása a cél, amely személy elleni erőszakos 
(a sértett vagy a gyermek bántalmazása megverésével, 
megölésével), vagy közveszélyt okozó (pl. felgyújtja a 
lakást) bűncselekmény kilátásba helyezésével is tör-
ténhet. Tegyük hozzá, ha a zaklatást házastársa, élet-
társa sérelmére követi el, akkor a zaklatás minősített 
esetéért felelne [Btk. 222. § (3) bekezdése].

Amennyiben a vita eldurvulása az emberi méltósá-
got súlyosan sértő, megalázó, erőszakos magatartásba 
fordul vagy a közös gazdálkodás körébe tartozó, közös 
vagyonba tartozó tárgyat elvon, akkor kapcsolati erő-
szak bűncselekményéért (Btk. 212/a. §) felel. 

A tényállásban a testi sértés szintjét el nem érő de 
a sértett emberi méltóságát sértő rendszeres, erősza-
kos magatartása és a gazdasági lehetőségektől meg-
fosztás a büntetendő magatartás. 

A rendszeresség kapcsán megjegyzendő, hogy e fo-
galmon a visszatérően, de nem rövid időközönként 

3  viráG, György – kulcsár, Gabriella – rosTA, Andrea: Családon belüli 
erőszak In: borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – kerezsi Klára – lévAy, 
Miklós (szerk.) Kriminológia Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer Kft., 
(2019) 578–586. o. hornyák Szabolcs: Az emberi méltóság és egyes alapvető 
jogok elleni bűncselekmények. In. TóTh Mihály – nAGy Zoltán (szerk.) Ma-
gyar Büntetőjog Különös rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 184–185. o.

történő erőszakos fellépésre (ezáltal az egységes 
akaratelhatározás hiányában), állapítható meg.4 Más-
képp szólva, az elkövető magatartásában jelen van az 
erőszakos beállítottság. A rendszeres elkövetést az 
ugyanazon sértett sérelmére megvalósított testi sér-
tés és a tettlegesen elkövetett becsületsértés [Btk. 227. § 
(2) bekezdése], akár egymást követő, ismétlődő elkö-
vetése is megalapozza.5

Vélhetően a sértegető, zaklató, megalázó magatar-
tások, melyek esetében fizikai sérülések nem, ám lelki 
sérülések annál inkább bekövetkeznek zöme, sajnála-
tosan látens marad.

Súlyos következménye ennek a folyamatnak, ha sze-
mély vagy tulajdon elleni erőszakos bűncselekmények 
meg is valósulnak. A Btk. a büntetendő cselekmények a 
testi sértéstől (Btk. 164. §), a szexuális kényszerítésen 
(Btk. 196. §), illetőleg a szexuális erőszakon (Btk. 197. §), 
a rongáláson (Btk. 371. §), a közveszélyokozáson (Btk. 
322. §) át az emberölésig (Btk. 160. §) terjedhetnek.

A fizikai erőszakot mindig lelki, verbális erőszak 
kíséri, egyszerre éri a sértettet, amely a sértett fájdal-
mát tovább fokozza.

Látható, hogy a törvényhozó törekedett ennek a 
konfliktusfolyam (ennek durvábbá válását) követve, 
annak egyes fázisaira büntetőjogi tilalmat vonni, ami 
önmagában dicsérendő. Ugyanakkor a családon belüli 
erőszak megelőzése ennél összetettebb feladat, amely 
során az alkalmazandó eszközrendszerbe a családgon-
dozás, pszichológusok, a gyermekeket is elérő konf-
liktusok esetében a pedagógusok, nem utolsósorban 
a rendőrség tevékenysége vonható. 

E kriminogén folyamatba történő beavatkozásnak 
legális megoldásait, ami által megszakítható lenne ez 
a folyamat. mielőtt abból tragikus végkifejlett lesz.

Visszautalva tanulmányunk fő vonulatára, a veszély-
helyzetből eredő bezártság, a mindennapi aggódás, 
bizonytalanság megmérgezhetik, nehéz helyzetbe 
hozhatják a családi kapcsolatokat, felszínre hozhatják, 
kiélezhetik a már lappangó konfliktusokat. E konflik-
tusok verbális és fizikai erőszakba torkollhatnak.  
A hivatalos bűnügyi statisztikában sokszor meg sem 
jelennek, látensen fejtik ki drámai hatásukat.

Magunk a társadalomban, a mindennapjainkban 
érzékelhető tolerancia fogyását érzékelve e konflik-
tusok növekedését vélelmezzük. 

2.  A távol levő vagyontárgyak 
biztonsága

Az otthon maradás kötelezettsége miatt a tulajdono-
sok távol eső, más településen található tulajdonainak 
védelme is csorbát szenvedett. A nyaralók, üdülők, 
présházak, pincék, építkezési területek, telkek és más 
ingatlanok több hónapig védtelenül maradtak. Az egy-

4  Dr. lászló Balázs: A kapcsolati erőszak erőszak fogalmának dogmatikai 
beilleszthetőségéről. Büntetőjogi Szemle, 2020/1. 68–69. o. https://ujbtk.hu/
wp-content/uploads/lapszam/BJSZ_202001.pdf [Letöltés ideje: 2020.07.11.]

5   17/2017, Büntető Elvi Határozat. https://kuria-birosag.hu/hu/
elvhat/172017-szamu-bunteto-elvi-hatarozat [Letöltés ideje: 2020.07.11.]
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máshoz közel levő épületek tulajdonosai, bérlői, akik 
év közben, ha különböző időpontokban, de megjelen-
tek és figyelhettek a szomszédos ingatlanokra, most 
nem mehettek ingatlanjaikhoz. Ugyanakkor a karan-
tén szabályait sem betartó, tipikusan magánlaksértést 
(Btk. 221. §), lopást (Btk. 370. §), rongálást (Btk. 371. §) 
vagy más bűncselekményt elkövetni kívánók számára 
ez lehetőséget teremtett.

Egy következő karanténidőszakban különösen 
üdülő-, vagy szőlőműveléssel érintett területeken 
szük séges a kényszerűségből nem látogatott ingatla-
nok védelmére figyelmet fordítani. Fontos lenne, a 
településen a rendőrség, polgárőrség az ingatlantulaj-
donosok, bérlők anyagi hozzájárulásával történő jár-
őröztetése.

3.  Vagyoni kárt okozó megtévesztő 
magatartások

a) A hatékony járványügyi védekezés sikerességéhhez 
az állampolgári fegyelmezettség nélkülözhetetlen 
volt. Ehhez az egyéni védőeszközök használata mind 
az adott személy, mind a közösség számára szükség-
szerű volt (és jelenleg is az). Sajnos, az egyéni védő-
eszközökkel a kereskedelemben „üzleteltek”, a meg-
növekedett keresleten felbuzdulva felháborító, elké-
pesztő drága árakért lehetett ezekhez hozzá jutni.  
A legvédtelenebbek voltak (és lesznek) a jelen jár-
ványban az idősek, akik életkoruknál voltak a 
legveszélyeztetebbek. Az önkormányzatok maszkot 
készíttettek a településeken élőknek. A pécsiekhez a 
postaládákba dobták be a lakásonkénti két maszkot. 
De ismertté vált olyan eset is, amikor az elkövetők 
önkormányzati dolgozóknak kiadva magukat védő-
eszközök, vírus elleni „csodaszerek” átadása vagy la-
kások fertőtlenítésének színlelése címén kívántak a 
gyanútlan (idős) sértett házába bejutni.6

Cselekményük majdan minősülhet magánlaksér-
tésnek (Btk. 221. §) vagy lopás (Btk. 370. §) kísérle-
tének.

b) A különböző okok folytán nehéz helyzetbe került 
emberek, közösségek segítése az egyik legemberibb 
ténykedés. Ma Magyarországon bárki, bármikor csat-
lakozhat egy-egy adománygyűjtéshez, sőt gyakorlati-
lag indíthat is ilyen nemes kezdeményezést.

Jelen esetben az önkéntesen nyújtott és a rászorult 
emberek támogatását célul kitűző adománygyűjtést 
emeljük ki. A koronavírus-járvány miatt elrendelt ka-
rantén idején az állampolgári aktivitásról, segítőkész-
ség megnyilvánulásáról már szó volt, és e körben az 
egészségügyi intézmények és dolgozói sok-sok példa-
mutató támogatásban részesültek, így gépjárműveket 
kölcsönöztek, naponta gyümölcsöket és más élelmi-
szereket, tisztálkodási eszközöket vittek cégek és ma-

6  http://www.zknp.hu/koronavirus-jarvannyal-kapcsolatos-csalasok-
megelozese/ [Letöltés ideje: 2020.07.11.] https://hirvilag.hu/article/
milliokat-kert-koronavirus-elleni-vakcinakert-egy-siofoki-csalo-4286655 
[Letöltés ideje: 2020.07.11.]

gánszemélyek a kórházakba, egészségügyi és szociális 
intézményekbe.

E tiszteletet érdemlő, őszinte segíteni akarást azon-
ban ki is használhatják azok, akik csalárd szándékkal 
gyűjthetnek adományokat. A csalárdság abban valósul 
meg, hogy az összegyűjtött adományokat saját célra 
fordítják.7 A magyar Btk. a csalárd célú adománygyűj-
tés színlelését akkor is büntetni rendeli, ha „csupán” 
ötvenezer forintot meg nem haladó, szabálysértési ér-
tékre követték el [Btk. 373. § (2) bekezdés bd) alpontja]. 

Csalás bűncselekménye gyanúja miatt az egészség-
ügyi vészhelyzet idején 116 esetben indult büntetőel-
járás.8

4. Rémhírterjesztés supplementuma

A koronavírus elleni védekezést megalapozó jogi ke-
retek közül kiemeljük a rémhírterjesztés büntetőjogi 
tényállásának bővítését. Magyarország Kormánya a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel hirdette ki a ve-
szélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést okozó humán járvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgá-
rok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére.

2020. március 30-án lépett hatályba az a Btk. módo-
sítása amely a törvény 337. §-ában meghatározott rém-
hírterjesztés tényállását egészítette ki egy minősített 
esettel: „(2) Aki különleges jogrend idején nagy nyil-
vánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly 
módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas 
arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza 
vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A tényállás módosításával, majd egyes megtörtént 
eljárási cselekményekkel összefüggő vitákat itt és 
most mellőzzük. A Btk. új rendelkezésével szemben 
alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, melyet az Al-
kotmánybíróság 15/2020 (VII. 8.) sz. határozatában 
bírált el. Az Ab. leszögezte, hogy „a rémhírterjesztés 
csak szándékosan követhető el. Következésképpen 
az elkövetőnek tudatában kell lennie annak, hogy 
cselekményét különleges jogrend idején valósítja 
meg; hogy az általa állított tény valótlan, vagy a valós 
tényt jelentősen elferdítette, valamint annak is, hogy 
állításának közlése (objektíve) alkalmas arra, hogy a 
védekezés eredményességét akadályozza vagy meg-
hiúsítsa. Az elkövető szándékának pedig ki kell ter-
jednie a fentiek szerinti tudatos közlés nagy nyilvá-
nosság előtti elkövetésére. Ha a tudattartama, illetve 
szándéka bármelyik elemre nem terjed ki, vagy ha az 
állítás objektíve nem alkalmas arra, hogy a védeke-
zés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, 

7   https://24.hu/belfold/2020/05/07/koronavirus-tamasi-csalas-
vademeles/ [Letöltés ideje: 2020.06.11.]

8  https://ezalenyeg.hu/kozugy/363-buntetoeljaras-indult-a-jarvannyal-
osszefuggesben-4760 [Letöltés ideje: 2020.06.11.]
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a bűncselekmény a büntetőjog szabályai szerint nem 
valósul meg” (ABH 46.pont).9

Kriminogén veszélyek  Kriminogén veszélyek  
a virtuális térbena virtuális térben

A virtuális térből jelentkező fenyegetettség megnöve-
kedett a karantén miatt. Ennek okai az alábbiakban 
összegezhető:

A köz- és felsőoktatás a digitális oktatás irányába 
nagy lépést tett azáltal, hogy a tananyag eljuttatása, a 
beszámoltatás, az önálló munkára ösztönzés számító-
géppel, interneten történt.

A környezetem tapasztalatai alapján rögzíthető az, 
hogy a nagyon rövid idő (kb. egy hét iskolai szünet) 
alatt a pedagógustársadalom összességében rendkívül 
kreatívan, a technikai-személyi feltételekkel adekvá-
tan hozta létre a tananyag átadásának és a tanulás el-
lenőrzésének a lehetőségét. E-mailben, szöveg-, hang- 
és videófájlban kiküldött elméleti feladatoktól, test-
nevelési gyakorlatokon, a személyes telefonbeszélge-
téseken, interneten található feladatok megoldásán, a 
kiküldött dokumentum és az internetes feladat össze-
kapcsolásán át a visszaküldeni kötelező videófelvé-
telekig számos ötletes megoldás született. Azt gondol-
juk, hogy ezeket a tapasztalatokat kellene best practice 
formában, minden pedagógus számára elérhetővé 
tenni, amely a bármely okból elrendelt karantén ese-
tén alkalmazható, illetve a jelenléti oktatást kiegészít-
hetné, sőt kiválthatná. Hasznos abból a szempontból 
is, hogy a diákokat, hallgatókat az internet hasznos(abb) 
használatára ösztönözze.

Mindazonáltal az elektronikus környezetben történt 
oktatás még inkább kiemelte azokat a különbségeket, 
amelyek a társadalomban a technikai eszközök, az in-
ternet elérésében megmutatkoztak. Úgy véljük, ezen 
mindenképpen javítani kell, hogy a „technológiai esz-
köz és tudás” közötti különbségek csökkenjenek. 

Az eddig ritkán, ritkábban, sokszor szórakozási cél-
lal számítógépet, internetet használók egyfelől a diá-
kok tanulásának, feladatmegoldásának segítése miatt, 
másfelől a kényszerhelyzet szülte felszabaduló idő mi-
att többet használták, használhatták a számítógépet, 
internetet, mint korábban.

A fentiek kapcsán egy kitérőt érdemes tenni. Több 
tízezer (vagy akár ennél is több) felhasználó volt kény-
telen személyes adatait megosztani olyan alkalmazá-
sok igénybevétele miatt, amely az oktatás terepe volt 
vagy ahhoz segítséget nyújtott, pl. KRÉTA, Google 
Classroom, Microsoft Teams, Skype, továbbá ennek 
Business változata (más audió- vagy videóchat-
programok). Tehát amíg küzdünk (reálisan küzde-
nénk) a személyes adatok védelméért, addig most ha-

9  Magyar Közlöny 2020. évi 163. szám, 4641. o. https://magyarkozlony.
hu/dokumentumok/6f3b8e942b9948a826c0e152c9d4652ae7c83a04/
megtekintes [Letöltés ideje: 2020.07.11.]

talmas magyar adatmennyiség (személyes adatok, 
tananyagok stb.) landoltak egyesült államokbeli szer-
vereken. 

A személyes adatok védelme kapcsán vessünk egy 
pillantást a közelmúltra. Az Edward Snowden által le-
leplezett egyesült államokbeli adatkezelési gyakorlat 
miatt Max Schrems osztrák ügyvéd 2013-ban megtá-
madta az addig az Európai Unió és az Egyesült Államok 
között élő adatvédelmi megállapodást, az ún. Safe 
Harbourt, majd az Európai Bíróság megsemmisítette 
az USA és az Európai Unió között az adatvédelmet biz-
tosító Safe Harbour keretrendszerét (C-362/14. számú 
ítélettel). A Safe Harbour keretrendszert követte az 
EU–USA közötti Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) 
2016-tól.10 Remélhetjük, hogy a magyar felhasználók 
adatai védettek maradnak.

A külföldi szerverekre feltöltött, a levelezési rend-
szerben továbbított adatokból betekintés nyerhető a 
mai magyar oktatási rendszer állapotára, a tananya-
gokról, a számonkérés módjára. Ez „kényelmes” OSINT 
feladat a téma iránt érdeklődők számára.

A karantén idején, nagyszámú szolgáltatást igénybe 
vevő belépésével a célzott hacker- és zsarolóvírus-tá-
madások a megnövekedtek felkészületlen felhaszná-
lók ellen: személyes adataik megszerzése, zsarolóvírus 
eljuttatása, illetőleg a kutatóintézetek szerverei ellen 
a COVID–19 vírus kutatásainak, az ellenszer kidolgo-
zásában tett lépések, eredmények jogellenes kifürké-
szése céljából.

Milyen támadások érhettek,  
érhetik a felhasználót?

Wardriving
A jelenség nem olyan félelmetes, amint az az angol 

elnevezésből következnék. Ez a bulvárízű, kicsit fel-
lengzős elnevezés a számítástechnika területén jel-
lemző tünet, talán ez az oka, hogy ez egy átlagos ma-
gyar felhasználó számára ezek a jelenségek úgy tűn-
nek, mint ami csupán a távoli „Amerikában” történhet 
meg. A wardriving lényege, talán elnevezése is lehetne: 
védett Wi-Fi-jel „lopás”.

A visszaélés nem képzelhető el vezeték nélküli adat-
átvitel technológiája nélkül. Az 1991-ben megalkotott 
vezeték nélküli kapcsolat több technológiát is felölel: 
az infravörös adatátvitelt, a vezeték nélküli hálózatot, 
például a WiFi-t (Wireless Fidelityt). Mindegyik tech-
nológiában közös az, hogy az adatátvitel rádiófrekven-
ciás hullámokon keresztül zajlik. 

A mobilinternet használata azon alapszik, hogy egy 
hordozható eszköz kapcsolódik a vezeték nélküli há-
lózathoz.

A Wi-Fi hálózatot felhasználónév/jelszó biztosítja a 
felhasználónak az exkluzív használatot. A szolgáltatás 
ingyen vagy fizetés ellenében vehető igénybe. Általá-
ban havi díjban foglalt adatforgalomra lehet előfizetni, 

10  W kuAn Hon: Data Localization Laws and Policy. Edgar Elgar Publ. 
Ltdf., London. 2017. 162–187. o.
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az ezenfelül a letöltött adatmennyiséghez igazodóan 
kell további pénzösszeget fizetni. Amennyiben a fel-
használó felkészületlensége vagy gondatlansága miatt 
nem védi előfizetéses hálózatát azonosítókkal vagy a 
védelmi funkciót kikapcsolja vagy egyszerű, könnyen 
kiismerhető jelszót használ vagy azonosítóit megosztja 
másokkal, akkor előfordulhat a jogosulatlanul kapcso-
lódó felhasználó a szerződéses adatmennyiséget eléri 
vagy annál több adatmennyiséget tölt le vagy fel, ami-
ért viszont az előfizetőnek fizetni kell.11 Ez a többlet-
költség jelenti a büntetőjogi értelemben vett kárt. Ez-
zel több, mint a hacking Btk.-beli tilalma [Btk. 423. § 
(1) bekezdése].

Persze, az is felvet etikai kérdést, hogy egy exkluzív 
szolgáltatást egy másik felhasználó miért vesz jogosu-
latlanul igénybe, bár cselekményének – a fentieken 
kívül – jogi relevanciája nincs.

Az internet szabad elérhetőségének bővülésével a 
wardriving, amilyen gyorsan felszínre került, olyan 
gyorsan el is tűnik, átlép felette a technológia fejlő-
dése.

A szolgáltatás publikus hálózaton (köztereken, köz-
épületekben stb.) szabadon, publikus-zárt hálózaton 
(pl. szállodában, vendéglátóhelyeken stb.) jelszóval, 
míg magánhálózaton felhasználónév/jelszó megadá-
sával vehető igénybe. A hacking sajátos megvalósulása 
a wardriving, amikor is az elkövető jogellenesen hasz-
nálja a más által előfizetett (publikus-zárt, illetve ma-
gánhálózatot) és használt wifi-hálózatot.

Phishing (adathalászat)
Az adathalász technikák rendkívül szofisztikáltak,12 

ahogy az ún. social engineering13 legkülönfélébb im-
posztori formái is színesítik adathalászat változatos-
ságát.

Az ún. phishing már nagyobb vagyoni kár okozására 
teremt lehetőséget. Első lépésben jellemzően pénzin-
tézetek, más szolgáltatók honlapjait „lemásolják” – 
weboldalszerkesztő, karakterfelismerő stb. progra-
mokkal. E-mailekben keresik meg ezen bankok, vál-
lalkozások ügyfeleit. Az ügyfelek e-mail-címeit a leg-
különfélébb adatbázisokból szerzik meg legálisan 
vagy illegálisan. Rögtön felmerül a kérdés, hogy banki 
ügyfelek adatai hogyan kerülnek az adathalászokhoz? 
Csalárd szándékú mobilhívások révén vagy netán „há-
zon belülről”?14

A következő lépésben az ügyfelektől e-mailben, 

11  bluTmAnn László – kArsAi Krisztina – kATonA Tibor: Miért nem lehet 
a vezeték nélküli internet a lopás elkövetési tárgya? Bűnügyi Szemle, 2008/1. 
I. évf. 1. szám 42–49. l.

12  Tipikusak egy kiválasztott célcsoporttal szembeni adathalász támadások 
(spear phishing – szigonyozás), a felsővezetőket célba vevő támadás (executive 
whaling – bálnavádaszat) a hamis címről függelmi viszonyt színlelő CEO 
e-mailek.

13  miTnick, Kevin – simon, William: A megtévesztés művészete. Budapest, 
Perfect. 2002. 3–338. o. Mitnick az 1990-es évek legendás hackere, háromszor 
ítélték el. Három könyve jelent meg magyarul, melyek valóban autentikus for-
rások a számítógépes világ infernójáról. Láthattunk váratlanul szerelőként 
megjelent elkövetőt, ajándékot hozót, udvarlót, házasságot ígérő elkövetőt stb.

14  Az ún. Tyupkin-malwaret, amely „végteleníti” a pénzkiadást az ATM-
ből, szintén „házon belülről” kell offline feltölteni, majd azonnal használni a 
bankkártyát és tartani a zsákot.

mint az internetszolgáltatójuk, számlavezető bankjuk, 
vagy más vállalkozás, számlaszámukat, kódjaikat, sze-
mélyi adatait stb. általában ezek ellenőrzésének szín-
lelésével, azaz csalárd szándékkal kérnek információ-
kat. Pl. az intézmény szerverének szervizelése miatt 
megkérik az ügyfelet, hogy lépjenek be a bank, más 
vállalkozás rendszerébe és ellenőrizzék adataikat, 
számláikat stb.

Az e-mailben szereplő linkre klikkelve a felhaszná-
lók bankjuk, szolgáltatójuk weboldalához kísértetie-
sen hasonlító, de hamis weboldalra lépnek be, ahol 
az ügyfél felhasználónevét, jelszavát vagy más azono-
sítóját kérik. A gyanútlan ügyfél, ha ezeket begépeli, 
kap egy hibaüzenetet, amely szerint a rendszer nem 
érhető el, például karbantartása még folyik és térjen 
vissza később. Ám az előzőleg begépelt azonosítókkal 
az adathalászok már hozzáférnek az ügyfelek számlá-
ihoz, más adataihoz. 

Az adathalászat másik módszere az ún. VoIP-csalás 
(más elnevezéssel vishing-csalás), azaz telefonos csa-
lás. Az elkövetők ebben az esetben az ügyfél telefon-
számát tárcsázzák (pl. mert letiltották bank-, illetve 
hitelkártyáját), és arra kérik az ügyfelet, hogy hívjon 
fel egy adott számot, amelyen pl. ellenőrzés céljából 
akadja meg nevét, kártyaszámát, vagy reaktiválja a „le-
tiltott” bank- vagy hitelkártyáját stb.

További módszer az ún. sms-csalás (más elnevezés-
sel: smishing-csalás), amely során az adatkérés sms-
ben történik és sms-ben kérnek válaszokat az elköve-
tők. Az adathalász technikák rendkívül szofiszti kál-
tak,15 ahogy az ún. social engineering16 legkülönfélébb 
imposztori formái is színesítik adathalászat változa-
tosságát.

Az adathalászattal történt károkozásra legyen figyel-
meztető az a brazíliai eset, amelyben 240 millió realt 
(kb. 45 millió dollárt) szerzett banki ügyletek révén 
53 elkövető.17

A magyarországi kereskedelmi bankok által kiadott 
figyelmeztetésekből tudjuk, hogy sajnos magyaror-
szági felhasználók is elszenvedői az adathalászatnak 
és az ebből eredő károknak. 

Az e-bankba, a közösségi oldalakra és más webol-
dalakra történő nemrég bevezetett kétlépcsős azono-
sítás, vagy más szóval kéttényezős hitelesítés (2FA, 
azaz Two Factor Authentication) is jelzi azt, hogy az 
adathalászat sajnos, létező veszély. 

Minden ügyfélnek tudnia kell azt, hogy a magyar 
pénzintézetek e-mailben, sms-ben, vezetékes vagy mo-

15  Tipikusak egy kiválasztott célcsoporttal szembeni adathalász támadások 
(spear phishing – szigonyozás), a felsővezetőket célba vevő támadás (executive 
whaling – bálnavádaszat) a hamis címről függelmi viszonyt színlelő CEO 
e-mailek. A célzott adathalász-támadások reálisak.

16  miTnick, Kevin – simon, William: A megtévesztés művészete. Budapest, 
Perfect. 2002. 3–338. o. Mitnick az 1990-es évek legendás hackere, háromszor 
ítélték el. Három könyve jelent meg magyarul, melyek valóban autentikus for-
rások a számítógépes világ infernójáról. Láthattunk váratlanul szerelőként 
megjelent elkövetőt, ajándékot hozót, udvarlót, házasságot ígérő elkövetőt stb. 
Ez utóbbi megtévesztések természetesen karantén idején életszerűtlenek.

17  http://software.silicon.com/malware/0,3800003100,39125173,00.htm 
[Letöltés ideje: 2020.06.25-én]
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biltelefonon soha nem kérnek személyes adatot, más 
azonosítót. Ha probléma keletkezik, akkor levélben, 
esetleg rövid úton kérik az ügyfelet, hogy fáradjon be 
a pénzintézetbe, ahol orvosolják a felmerült problémát.

Ha adathalászattal nem sikerül a felhasználó számí-
tógépét elérni, akkor az elkövetők a hacking révén, 
„elektronikus betöréssel” kísérletezhetnek, kísérletez-
nek. A hacker a számítástechnikai rendszerbe történt 
jogellenes belépését követően a számítógép működé-
sét malware-ekkel,18 adat- vagy programmanipuláció-
val akadályozhatja, ezzel anyagi kárt okozhat, továbbá 
a számítógépen tárolt könyvtárakat, fájlokat lemásol-
hatja, titkot sérthet, webtartalmat felülírhat. 

Az aktív védelemmel ellátott számítástechnikai 
rendszerbe történő jogellenes belépés büntetni ren-
delt cselekmény a magyar jogban [Btk. 423. § (1) be-
kezdése].

A zsarolóvírusok (WannaCry, Petya, NotPetya, Jaff, 
CryptoLocker stb.) napjaink legveszélyesebb vissza-
élései,19 irányulhatnak főként a kisvállalati szféra el-
len, továbbá a védekezéssel keveset törődő, 
felkészültlen felhasználók ellen is. A zsarolás bár több-
féle módon történik, de célja minden esetben jogosu-
latlan anyagi ellenszolgáltatás.20 A zsarolás tradicioná-
lis tényállása alapján büntetendő (Btk. 367. §).

A felhasználók naivságát használják ki a clickjacking-
támadók (kattintásos csalók).21 Különlegesnek szánt 
videó-, más tartalomelérhetőségét kínálják, ám az oda-
kattintó felhasználót meglepetés éri, mivel a felkínált 
tartalom nem elérhető, azt törölték stb. Ugyanakkor a 
felhasználó részletes profilja, posztolásai az elkövetők 
birtokába került. Jelenleg a kattintásos csalás akkor 
büntetendő, ha vagyoni kár keletkezik (Btk. 375. §).

A bűnözés elterjedtségének okai a könnyelmű, fel-
készületlen, felelőtlen felhasználók is. A könnyelmű-
ség kétszintű, egyfelől lehetővé teszik a visszaélések 
elkövetését, másfelől maga válik sértetté. Bármekkora 
is a sértetti önhiba, a cselekmény jogellenessége elvi-
tathatatlan, és büntetőjog szempontjából is fontos ér-
tékelni.

Az elkövetők azt a lehetőséget használják ki, hogy 
a felhasználók ismeretei, tudása, felkészültsége, elma-
rad az elkövetők tudásához képest. 

Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a felhaszná-

18  https://docplayer.hu/25373281-Muha-lajos-informatikai-biztonsag.
html [Letöltés ideje: 2020.06.25.]

19  mezei Kitti – nAGy Zoltán: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink 
két legveszélyesebb számítógépes vírusa. Szent Lászlótól a modernkori ren-
dészettudományig. [In: Gaál, Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.) Pécsi Határőr 
Tudományos Közlemények XIX. kötet.] Pécs, 2017. 155–163. o. 

2 0  A zsarolóvírusok egyik formája az, amely esetében egy letöltött vírus a 
felhasználó fájljai, könyvtárai elérését lehetetlenné teszi azzal, hogy azokat le-
titkosítja és a feloldásért cserébe – tipikusan – valamilyen kriptovalutát köve-
tel a zsaroló. A kifizetést követően vagy megérkezik a feloldó kód (patch stb.) 
vagy nem és folytatódik a zsarolás. A police malware lényege az, hogy hatósá-
gok nevében küldött levelek ezek, amelyek „megzsarolják” a felhasználót, egy 
olyan indokolással „a felhasználó tiltott tartalmat töltött le vagy szélsőséges 
csoportokkal tartott kapcsolatot, és ha fizet, akkor nem indul büntetőeljárás”. 
Zsarolás végrehajtható terheléses támadással történő fenyegetéssel is.

21  Közösségi oldalon egy-egy látványos videó megjelenítéséért a videóra 
kattintást kérik, aztán egy üzenet „pl. a videó nem megjeleníthetó” „a videót 
törölték, eltávolították” stb.

lók könnyelmű közlései (jellemzően a közösségi olda-
lakon vagyoni helyzetükről, tartózkodási helyükről, 
gyűjtőszenvedélyükről, hobbijukról, szexis szelfi-
fotóik) a bűnözők számára „hívó szó” lehet.22 

Napjaink pedofil bűncselekményei is arra hívják fel 
a figyelmet, hogy közösségi oldalakon ne osszunk meg 
kicsi gyermekeinkről képeket hiányos öltözetben, für-
dőruhában. 

A pedofilok ezeket a képeket is gyűjtik, megszerzik 
[Btk. 204. § (1) bekezdés a) pont], sőt hálózatba tömö-
rülve ezeket a képeket meg is osztják, hozzáférhetővé 
teszik [Btk. 204. § (1) bekezdés b) pont] a hálózatot 
alkotó felhasználókkal, ezáltal óriási „választékot” 
nyújtva e képekről.

Valós problémát jelent az, hogy a felhasználók sok-
szor nem is érzékelik, hogy sérelemükre bűncselek-
ményt követtek el. A fájlok, könyvtárak, helyükön van-
nak, ám a fájlok, könyvtárak tartalmát az elkövetők 
„ellopták” (le-, illetve kimásolták). Majd e szöveges, 
fénykép, audió-, videótartalmakat (pl. manipulálva 
vagy anélkül zsarolási illetőleg lejáratási célzattal) fel-
használják a sértettel szemben. Megjeleníthetik közös-
ségi oldalakon vagy másutt az interneten, ami a sértett 
számára kedvezőtlen, kínos következményekkel jár-
hat. Ezzel szemben valós térben a sértett általában 
közvetlenül és azonnal érzékeli az ellene indított tá-
madást, mert testi sérülést szenvedett, a dolgát meg-
rongálták, ellopták az őt ért támadással.

Továbbmenve a felhasználó azt látja, hogy számító-
gépe működik, minden funkcióját ellátja, tud bön-
gészni, e-mailt írni, rádiót hallgatni stb. De nem kizárt, 
hogy a felhasználó számítógépe már „zombi-gép”, ré-
sze egy robot networknek, egy másik személy (a bot-
net gazdagép felhasználója) átvette az uralmát a sér-
tett számítógépe felett, számítógépe, mobiltelefonja 
már másnak „bányászik” bitcoint vagy más virtuális 
valutát. Az „átlag” felhasználó, már ha  érzékeli, számí-
tógépe lassabb, nehezebben tölti be a kívánt web-ol-
dalt, meg-megszakad az internetes rádió, televízió 
adása stb. valószínűleg nem is gyanakszik arra, hogy 
a számítógépe egy terheléses támadásban vesz részt, 
és éppen egy célzott szerver működésképtelenné té-
telében használják azt, mint eszközt.

A virtuális térben a sértetté válást el kell kerülnünk. 
Számítógépeink védelméről ugyanúgy kell gondos-
kodnunk, mint bármely más vagyontárgyunk védel-
méről.

Meg kell tanulnunk azokat a fontos védelmi megol-
dásokat (tűzfal, vírus-, kémszoftverirtó, jelszóváltoz-
tatások, a mobileszközök fizikai védelme stb.), amelyek 
segítenek abban, hogy ne váljunk sértetté és nyugod-
tan száguldjunk az információs sztrádán, hiszen ez a 
jelen, még inkább a jövő!

2 2  Dr. serbAkov Márton Tibor: Kriminalitás a dark weben: illegális pia-
cok, pedofil oldalak, terroristák és a ellenük való küzdelem. Büntetőjogi Szemle, 
2020/1. 94 –97. o. https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/
BJSZ_202001.pdf [Letöltés ideje: 2020.07.11.]
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Jelen tanulmányunk megírásának mozgatórugója a 
2020. december 18. napján kihirdetett, a börtönzsú-
foltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő vissza-
élések megszüntetése érdekében szükséges egyes tör-
vények módosításáról szóló 2020. évi CL. törvény (Mód 
tv.) által hatályba léptetett új szabályok és az Acta Hu-
mana 2020. évi 1. számában megjelent, „Az alapvető 
jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt indított 
kártalanítás aktuális jogértelmezési kérdései” c. tanul-
mány1 végén részletezett panasztételi kötelezettséggel 
kapcsolatos határozat volt. A hivatkozott tanulmány 
még mélyrehatóan azzal foglalkozott, hogyan lehet ér-
telmezni a 2020. december 31. napjáig hatályban volt, 
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézke-
dések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.)  
144/B. §-ában írt panasz jogintézményét a Bv.tv. 10/A. § 
(6) bekezdésében írtakkal együtt, azonban a Mód tv. a 
panaszt kivezette. Arra vállalkozunk tehát, hogy a jog-
intézmény 2017. január 1. napjával történő hatálybalé-
pésétől kezdve bemutassuk az ahhoz fűződött jogértel-
mezést és ezen „fejlődéstörténeten” keresztül tegyünk 
megállapításokat, a tanulmány végén röviden ismer-
tetve a kártalanítás legfontosabb új szabályait.

A panasz jogintézményét oly módon is vizsgálat 

*  A Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának csoport-
vezető bírája.

* *  Debreceni Törvényszék, bírósági titkár.  
Ezúton is köszönjük az érintett bíróságoknak, hogy irattanulmányozásra irá-
nyuló kutatásunkat engedélyezték (Budapest Környéki Törvényszék elnöke 
2021.El.XI.F.2/5.szám; Egri Törvényszék elnöke 2021.El.I.J.4/2.szám; Mis-
kolci Törvényszék elnöke 2021.El.IV.D.2/2-IV.szám; Kecskeméti Törvényszék 
elnökhelyettese 2021.El.XF.F.2/3.szám).

1  bodA Zoltán (2020): Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények 
miatt indított kártalanítás aktuális jogértelmezési kérdései. Acta Humana – 
Emberi Jogi Közlemények, 8(1), 7–23.

tárgyáva tettük, hogy a 
Deb receni Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási cso-
portjához 2020. január 1. 
napját követően érkezett 35 
kártalanítási ügyet vizsgál-
tunk meg. Ebből 5 olyan 
ügy volt, amelyben a pa-
naszt elbíráló végrehajtá-
sért felelős szerv által ho-
zott határozat felülvizsgála-
tára irányult. 

A vizsgálati szempontok 
tekintetében a Kúria által 
2020. év második felében 
felállított joggyakorlat-
elemző csoport2 – amely-
nek felállítása utal a téma 
nem elhanyagolható jelle-
gére – adott vezérfonalat az 
alábbiak szerint:

Három hónapon belül 
kell-e újabb panaszt előter-
jeszteni és ha nem kell, eb-

ből következik-e, hogy folyamatos jogsérelem esetén 
háromhavonta újabb panaszt kell előterjeszteni?

A fogvatartott elszállítása esetén ismételten elő 
kell-e terjeszteni panaszt a végrehajtást tovább foly-
tató bv. intézetnél?

A panaszt a kártalanítási kérelmet megelőzően, 
avagy azzal egyidejűleg kell előterjeszteni?

Ha az élettér hiánya már megvalósult, akkor feltételt 
képez-e a panasz előterjesztése, annak ellenére, hogy 
annak érdemi jelentősége már nyilvánvalóan nincsen?

Amennyiben a jogszabályban előírt élettér aktuáli-
san biztosított, de a fogvatartott korábbi időszakra 
igényel kártalanítást, a panasz előterjesztése szüksé-
ges-e, melynek rendeltetése éppen a további kártala-
nítási helyzet megelőzése?

A törvényszékek megválaszolták fenti kérdéseket a Kú-
riának, azonban ezek a válaszok már valójában csak arra 
szolgálhattak, hogy rávilágítsanak arra, hogy egyes tör-
vényszékek hogyan értelmezték a panasz jogintézményét. 
A joggyakorlat-elemző csoport vizsgálata arra már nem 
lehetett hivatott, hogy egységes iránymutatást adjon a 
jogintézmény jövőbeni alkalmazásához. Ennek oka 2020. 
december 18. napján kihirdetésre került a börtönzsúfolt-
ság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CL. törvény hatálybalépése.

A kezdetekA kezdetek

2017. január 1. napjától egészült ki a Bv.tv. 10/A. és  
10/B. §-sal, melyek az alapvető jogokat sértő elhelyezési 

2  Kúria elnöke által 2020.EL.II.JGY.B.1/8. szám alatt elrendelt.

Dr. nAGy zsuzsAnnA* –  
Dr. boDA zoltán**

Az alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények 

miatti kártalanítás  
új szabályai, visszatekintés  
a panasz jogintézményére
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körülmények miatti kártalanítási eljárást volt hivatot-
tak szabályozni. A módosítás egyik markáns pontja volt 
a Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdése mely szerint: a kártalaní-
tás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az 
elítélt vagy – a kényszergyógykezelt, illetve az ideigle-
nesen kényszergyógykezelt kivételével – az egyéb jog-
címen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények miatt a 144/B. §-ban meghatározott pa-
naszt előterjessze a végrehajtásért felelős szerv vezető-
jéhez. Ez a feltétel akkor alkalmazandó, ha az alapvető 
jogokat sértő elhelyezési körülmények között töltött 
napok száma a harmincat meghaladja. Ha az alapvető 
jogokat sértő elhelyezési körülmény hosszabb időn át 
fennáll, három hónapon belül újabb panaszt előterjesz-
teni nem kell. Nem róható az elítélt vagy az egyéb jog-
címen fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból 
nem tudta a panaszjogát érvényesíteni.

Ezen feltétel teljesülésének hiányához pedig a kére-
lem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának következ-
ményét fűzte a Bv.tv. 70/A. § (5) bekezdés c) pontja, 
amely kimondta, hogy a büntetés-végrehajtási bíró 
(továbbiakban: bv.) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
az iratok alapján elutasítja, ha az elítélt a 144/B. §-ban 
meghatározott panaszt nem terjesztette elő.

Ez illeszkedett a Bv.tv. 21. §-ában előírtakhoz, mi-
szerint a büntetés-végrehajtási jogviszony keretében 
az elsődleges jogorvoslati forma a panasz, amit a vég-
rehajtásért felelős szerv intézkedése vagy döntése el-
len, illetve annak elmulasztása miatt a végrehajtásért 
felelős szerv vezetőjéhez lehet benyújtani.3

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-
kedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan 
más törvények módosításáról szóló T/12179. számú 
törvényjavaslathoz fűzött Általános Indokolás (22. ol-
dal) szerint a javaslat ún. preventív eszközként vezeti 
be a zsúfolt elhelyezési körülmények miatti, speciális 
jogcímen alapuló, a bv. intézet parancsnokához való 
panasz előterjesztés lehetőségét – mint egy hatékony 
jogorvoslati rendszer kiépítésének egyik elemét sza-
bályozva, ezzel megfelelve az EJEB „elvárásainak” – 
annak érdekében, hogy az alapvető jogokat sértő el-
helyezési körülmények fennállása esetén a parancsnok 
a panasz alapján az elhelyezési körülmények javítása 
vagy ellensúlyozása érdekében, a lehetőségekhez mér-
ten megteszi a szükséges intézkedéseket, pl. más zár-
kába helyezheti át az elítéltet, vagy számára több sza-
bad levegőn tartózkodást engedélyezhet, illetve egyes 
kapcsolattartási formák tekintetében megnövelheti 
azok gyakoriságát vagy hosszát. Adott esetben kezde-
ményezi az elítélt átszállítását olyan bv. intézetbe, 
amelyben a jogszabályban előírt élettér biztosítható. 

A 22. §-hoz fűzött részletes indokolás (27–29. oldal) 
szerint a módosítás annak elérésére, hogy az EJEB el-
várásainak megfelelő hatékony hazai jogorvoslat ke-
retében, hazai fórum előtt legyenek orvosolhatók a 

3  Boda 2020: 20. hivatkozza: Fővárosi Törvényszék 2018. december 15. 
napján kelt összefoglaló anyagának 6. oldala.

zsúfolt körülmények közötti fogvatartás miatti jogsé-
relmek, egy új, sui generis jogintézményként vezeti 
be a jogsérelemmel arányban álló, hatékony kompen-
zációt biztosító kártalanítási eljárást, melynek formai 
feltételéül szabja, hogy a fogvatartott az egyezmény-
sértő elhelyezés miatt merítse ki a sérelem elhárítását 
még preventív eszközként lehetővé tévő speciális pa-
naszjogát. 

A panaszjog gyakorlásának, illetve a panasztételi 
kötelezettség teljesítésének értelmezése ugyanakkor 
közel sem volt egyértelmű az elmúlt több mint négy 
évben. Ez azért aggályos, mert törvényszékenként is 
olyan eltérő értelmezési gyakorlatok alakultak ki, me-
lyek következtében a jogkereső állampolgárok (az el-
ítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak) érdekeivel 
ellentétes helyzetek álltak elő. Egyfelől nem alakult ki 
a jogintézménnyel kapcsolatos jogbiztonság, másfelől 
pedig bátran állíthatjuk, hogy sérült a törvény előtti 
egyenlőség elve is, amikor egyes törvényszék bv. bírái 
megengedőbben, más bv. csoportok bírái pedig meg-
szorítóbb jelleggel értelmezték ugyanazt a jogszabály-
helyet. Ennek következtében ugyanis az egyik törvény-
székhez „forduló” elítélt vagy egyéb jogcímen fogva-
tartott (kérelmező) részesülhetett kártalanításban, 
egy másik kérelmező ugyanakkor kérelmének eluta-
sításával szembesült. 

Ehhez hozzá kell tenni, hogy az egységes gyakorlat 
kialakulása ellen ható körülményként értékelhetjük, 
hogy a büntetés-végrehajtási bírói eljárások olyan 
szempontból „mostohagyermek” szerepben vannak, 
hogy a Bv.tv. 50. § (1) bekezdés f) pontja szerint a bün-
tetés-végrehajtási bíró az e fejezetben szabályozott el-
járása során az ügy érdemében – ide nem értve a bí-
rósági felülvizsgálati eljárást – ügydöntő végzést hoz, 
amely ellen az fb) alpont alapján a jogerőre emelke-
dést követően a Be. 649. § (1)–(2) és (6) bekezdése 
szerinti felülvizsgálati indítvány nem terjeszthető elő. 
Ebből kifolyólag a legfelsőbb rendes bírósági fórumra, 
a Kúriára olyan ügyek nem is kerültek, amelyek ma-
gának a panasznak mint jogintézménynek a gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatos értelmezésén alapultak.4 
Erre utal Feleky is: „[…] [o]lyan jogterületről van tehát 
szó, amelyek a Kúriának – leszámítva a hatásköri vagy 
illetékességi összeütközés kapcsán az eljáró bíróság 
kijelölésére irányuló és (közvetve) az egyébiránt 
csakis elutasításhoz vezető felülvizsgálati, illetőleg 
törvényességi jogorvoslati eljárást, valamint az orszá-
gos büntető kollégiumvezetői értekezlet keretében 
választ igénylő kérdéseket – nem tartoznak a rendes 
jogorvoslati hatáskörébe, azaz ezekre nincs közvetlen 
rálátása.”5

Ezzel párhuzamosan alkotmányjogi panaszeljárás 

4  A Kúria leginkább az illetékességi összeütközés folytán az eljáró bíróság 
kijelölése (lásd: Kúria Bkk.I.1.477/2019.), a bv. bíró illetékessége (lásd: Kúria 
Bkk.I.926/2017/5.számú végzése) és a véglegessé válás tárgyában (lásd: Kúria 
Bfv.II.1.326/2018.) hozott határozatokat.

5  Feleky István (2020): A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás 
feltételei a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban. Forum Sententiarum 
Curiae 2020/1. 4–9., 4. oldal.
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keretében fejtette ki több esetben álláspontját az Al-
kotmánybíróság a Bv.tv. helyesnek vélt értelmezéséről, 
ám ezen eljárások során bírói döntést érdemben be-
folyásoló alaptörvény-ellenességet, vagy alapvető al-
kotmányjogi jelentőségű kérdéseket vizsgál – szigo-
rúan egyedi ügyekben –, nem vállalkozott „szuperbí-
rósági” szerepkörre, mint azt a gyakorlatában a testü-
let többször hangsúlyozta. Vagyis az Alkotmánybíró-
ság sem végez szakjogi jogértelmezést, csupán a jog-
szabályok alaptörvénykonform értelmezéséhez nyújt 
keretet a bíróságoknak, az alkotmánybírósági döntés 
végrehajtása, a következtetések levonása már a rendes 
bíróságok feladata.6

Az első érdekes kérdésként a panasz jogintézményé-
nek hatálybalépését követő kezdeti időszakban rögtön 
eltérő értelmezési gyakorlatok alakultak ki annak kap-
csán, hogy a Bv.tv. 144/B. §-a szerinti panaszt csak a 
fogvatartás során vagy azt követően is előterjeszthe-
tőnek tekintették-e. Ennek oka az volt, hogy a Bv.tv. 
10/A. § (6) bekezdése a panasz-előterjesztési kötele-
zettséggel kapcsolatban semmilyen határidőt és egyéb 
részletszabályt nem rögzített. Megjegyezni szükséges, 
hogy határidőt olyannyira nem részletezett a jogsza-
bály, hogy a kártalanítási ügyek kezdeti intézésekor 
bizony sokáig olyan gyakorlat is ismert volt – melyre 
a jogi képviselők kivétel nélkül minden fellebbezés-
ben hivatkoztak is –, amely a panasz előterjesztésére 
a szabadulást követően is lehetőséget biztosított, hi-
szen a jogszabály szigorú nyelvtani értelmezése sze-
rint kizárólag annyit kívánt meg a jogalkotó, hogy a 
kártalanítási igényt előzze meg a panasz benyújtása. 
Az nem került szabályozásra, hogy erre pontosan mi-
kor kell, hogy sor kerüljön. A kártalanítási igény érvé-
nyesítésével kapcsolatban igen hosszú – 6 hónapos – 
elévülési határidő áll rendelkezésre, mely magában 
foglalja azt is, hogy jóval a szabadulást követően kerül 
sor a kérelem előterjesztésére. Ez maga után vonta azt 
a véleményt is, hogy a panasz előterjeszthető volt sza-
badulás után, és még csak nem is kell, hogy minden 
esetben az megelőzze az igény érvényesítését.

Például a Debreceni Törvényszék előtt 3.Bv.205/2019.
szám alatt folyamatban volt ügyben a jogi képviselő 
fellebbezésében hivatkozott7 a Miskolci Törvényszék 
1.Beüf.1241/2018/3.számú határozatára, melynek 2. 
oldalának 2. bekezdésétől a következőket rögzítette: 

„[A] Bv.tv. hatályos rendelkezései – így a 10/A. §, 

6  bodA (2020): 7., 10.
7  A jogi képviselő emellett hivatkozott pl. a Kecskeméti Törvényszék 

3.Bpkf.917/2018/2.számú végzésére is, melyben a másodfokú bíróság azt „rótta 
fel” az elsőfokú bíróságnak, hogy nem vizsgálta a Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdése 
utolsó mondatában foglaltakat, mely kimondja, hogy nem róható az elítélt, 
vagy az egyéb jogcímen fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból nem 
tudta a panaszjogát érvényesíteni. A másodfokú határozat 2. oldalának 8. be-
kezdése szerint: „[F]ogvatartásából, a bv. intézet szabályaiból, korlátaiból 
következően a kérelmező szabadulásáig, 2018. június 19. napjáig csak korláto-
zottan tudta követni a külvilág eseményeit. Íg y a bekövetkezett jogszabály változás tartal-
máról, annak konkrét szabályairól is csak korlátozottan tudott ismereteket szerezni. En-
nek megfelelően a Bv.tv. 144/B. §-ában írt – a fogva tartása alatt preventív 
jogorvoslati eszközként szabályozott speciális, a kártalanítási igény benyújtá-
sának feltételeként meghatározott – panasz joggal, annak bejelentése elmara-
dásának következményeivel kapcsolatosan sem rendelkezett, rendelkezhetett 
feltétlenül kellő információkkal, ismeretekkel.”

70/A. § és 144/B. § – értelmében a panasz megléte 
vagy hiánya a kártalanítási eljárás szempontjából 
nem minősül előzetes anyagi jogi kérdésnek, hi-
szen a panasz alapján lefolytatott eljárás eredménye 
(a panasz elutasítása vagy annak való helyt adás) je-
len ügyben a kártalanítás iránti kérelem elbírálá-
sára annak tartalmi megalapozottsága szempont-
jából semmilyen hatással nem bír. E körben az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy az idézett jogsza-
bályhelyi rendelkezés csupán a panasz büntetés-
végrehajtási intézetnél történő előterjesztését írja 
elő a kártalanítási kérelem előterjesztésnek feltéte-
leként, azonban a panasz tárgyában történő érdemi 
döntéshozatalt nem.

A panasz megléte ekként csupán eljárásjogi fel-
tétele lehet a kártalanítási eljárás lefolytatásának, 
annak előterjesztésére vonatkozóan ugyanakkor 
a Bv.tv. nem állapít meg határidőt. Ez egyrészt kö-
vetkezik abból, hogy a jogalkotó sem a Bv.tv. 10/A. 
§ (6) bekezdésében, sem a Bv.tv. 144/B. §-a kap-
csán nem írta elő azt, hogy a panasz előterjeszté-
sének a kártalanítási kérelem előterjesztését meg-
előzően kell történnie. Így kártalanítási eljárás le-
folytatásnak akkor is helye van, ha az elítélt a kárta-
lanítási kérelmet és a panaszt egyidejűleg terjeszti 
elő.

Emellett amennyiben a jogalkotó a panasz előter-
jesztését illetően bármilyen határidőt kívánt volna 
megállapítani, úgy azt kifejezetten rögzítette volna. 
Erre lehet következtetni abból is, hogy a törvény-
szöveg a Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdésében a kártala-
nítási kérelem esetében szó szerint (expressis ver-
bis) állapít meg jogvesztő határidőt.

Ilyen rendelkezést azonban a törvény a panasz 
előterjesztése kapcsán nem tartalmaz, és a másod-
fokú bíróság álláspontja szerint a Bv.tv. hatályos ren-
delkezései értelmezésével nem lehet levezetni egy 
olyan – az ügyészi fellebbezés alapját képező – el-
járási kötelezettséget, hogy a fogvatartottak a kár-
talanítás iránti igény előterjesztésére nyitva álló 
határidő kezdő időpontját megelőzően panaszt 
terjesszenek elő.”
A panasz előterjesztésének „határidejével” kapcso-

latban egy fentivel ellentétes gyakorlat azonban azt 
munkálta ki: 

„[A] fenti törvényhely értelmezése szerint a panasz 
benyújtásának célja, hogy azt kivizsgálva és kötele-
zően tizenöt napon belül elbírálva, a bv. intézet pa-
rancsnoka a panaszt tevő fogvatartottat érintő, alap-
vető elhelyezési jogokat sértő elhelyezési körülmé-
nyeken javítson, vagy annak ellensúlyozása érdeké-
ben megtegye a szükséges intézkedéseket [a szabad-
ságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a 
rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM 
rendelet 10/A. § és 10/B. §].

A panasz így értelemszerűen csak a fogvatartás 
ideje alatt nyújtható be joghatályosan, csak így ér-
heti el a fenti célját és csak így szolgálhat megalapo-
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zott feltételéül a kártalanítási igényhez. Az öncélúan, 
pusztán a kártalanítási kérelem benyújtásával elő-
terjesztett kártalanítási igény a fenti célt nem érheti 
el, így ahhoz joghatály nem kapcsolódhat.” 8

Álláspontunk szerint az utóbb hivatkozott gyakor-
lat által közvetített értelmezés volt a helyes és köve-
tendő, mely egyebekben teljesen összhangban állt a 
fentebb hivatkozott, a jogszabályhelyhez fűzött rész-
letes indokolásban foglaltakkal, vagyis azzal, hogy a 
bv. intézet parancsnoka a panasz alapján lehetett ab-
ban a helyzetben, hogy az elhelyezési körülmények 
javítása vagy ellensúlyozása érdekében a lehetőségek-
hez mérten megtegye a szükséges intézkedéseket, ez 
pedig a szabadulást követően fogalmilag kizárt volt.

Újabb értelmezési kérdés:  Újabb értelmezési kérdés:  
3 havonta vagy sem?3 havonta vagy sem?

Ebben a kérdésben a kiindulópontot a Fővárosi Tör-
vényszék Büntető Kollégium által 2018. december 15. 
napján kiadott összefoglalója rögzítette, miszerint azt, 
hogy a folyamatos jogsértés esetén változatlan elhe-
lyezési körülmények mellett mikor és hány alkalom-
mal kell panaszt előterjeszteni a bírói gyakorlatnak 
kell kimunkálnia.9

Az összefoglaló anyagban lefektetett álláspont sze-
rint az ilyen normapótló jogértelmezés során a jogin-
tézmény célját és a jogintézmény mögötti életviszo-
nyokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kárta-
lanítási eljárás megalkotását előidéző körülményekben 
– nevezetesen a magyar börtönök telítettségében – a 
bevezetés óta eltelt években lényegi változás nem tör-
tént, férőhelybővítésre elenyésző mértékben került 
sor, így a túlzsúfoltság továbbra is fennálló probléma. 
A panasz jogintézménye a valódi célját, jelentőségét 
jelenleg nem tudja betölteni, annak a feltétele az, hogy 
a börtönfejlesztési program eredményeként legyenek 
szabad kapacitással rendelkező büntetés-végrehajtási 
intézetek. A panasz eredményeként tehát a sérelem 
megszüntetésére jelen körülmények között gyakorla-
tilag nem kerülhet sor, legfeljebb az elszenvedett sé-
relem súlya csökkenthető, de az a kártalanításhoz való 
jog megalapozottságát nem érinti. Erre figyelemmel 
a panaszt, mint a kártalanítási eljárás előfeltételét en-
nek tükrében kell értelmezni, és az előterjesztés gya-
koriságára vonatkozó szigorúbb értelmezés és ennek 
hiánya miatt a kérelem elutasítása a kártalanításhoz 
való jog elvonását eredményezi.10

Ehhez képest a 2018. november 12–14. között meg-
tartott Országos Büntető Kollégiumvezetői Értekez-
letről készített összefoglaló a Miskolci Törvényszék 

8  Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.411/2018/2. számú végzése.  
Ugyanezt az álláspontot tükrözi: Egri Törvényszék 17.Bv.472/2020/2. és 
3.Bpkf.217/2020/2.szám alatti határozatai.

9  Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium által 2018. december 15. napján 
kiadott összefoglaló 7. oldal.

10  bodA (2020): 22.

által, a Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdésben foglalt értelme-
zési kérdés tekintetében azt rögzítette, hogy a három-
havonkénti panasz előterjesztése szükséges. Megje-
gyezzük, hogy a Miskolci Törvényszék által a kérdés-
hez fűzött álláspont szerint „bár az ügyészség az adott 
időben a folyamatos töltés esetén 3 havonta történő 
ismételt panasz-előterjesztést „kívánt meg”, annak el-
lenére, hogy ennek az álláspontnak a következetes 
végig vitele a gyakorlatban nem lehetséges.”

Itt kell utalni arra is, hogy a Büntető Kollégiumve-
zetők Országos Értekezletéről szóló összefoglaló 
(2019. április 8–10.) megerősítette azon álláspontját, 
hogy a kártalanítási eljárásban, ha a Bv.tv. 144/B. § 
alapján előterjesztett panasz óta három hónap eltelt, 
új panaszt kell előterjeszteni.11

A következő időszakban tehát ezzel az aktuálisan 
eltérő törvényszéki gyakorlatokat leginkább a „három 
hónapon belül újabb panaszt előterjeszteni nem kell” 
rendelkezésnek az eltérő értelmezése eredményezte. 
Az Országos Értekezlet értelmezését vélelmezhetően 
a hivatkozott kitétel azon ad contrario értelmezése 
adta, hogy ha 3 hónapon belül nem kell újabb panaszt 
előterjeszteni, akkor 3 hónap elteltével szükséges 
újabb panasz előterjesztése.

Fenti értelmezés alapján született határozatok12 
alapján meg kellett követelni, hogy az elítélt vagy 
egyéb jogcímen fogvatartott a kártalanítási igényének 
érvényesítése érdekében háromhavonta panaszt ter-
jesszen elő a büntetés-végrehajtási intézet parancsno-
kához, jelezvén, hogy sérelmezi az elhelyezési körül-
ményeit. Amennyiben ezt nem tette meg, az volt meg-
állapítható, hogy az elítélt nem törekedett az alapvető 
jogokat sértő elhelyezési körülményeinek a megszün-
tetésére, amely azt eredményezte, hogy a teljes kérel-
mezett időszakra nem lehetett a kártalanítást megál-
lapítani. Erre tekintettel a fogvatartott számára a pa-
nasz és az ezzel egyidejűleg benyújtott kártalanítási 
kérelem benyújtását megelőző három hónap időtar-
tamra lehetett a kártalanítást megállapítani.13

Szintén a 3 havonta történő panasztétel „megköve-
telése” szerinti értelmezés mellé állt a Debreceni Tör-
vényszék másodfokú tanácsa és a következő megálla-
pításokat tette14.

„[A] törvényszék álláspontja szerint a Bv.tv. 10/A. § 
(6) bekezdése szerint csak három hónapon belül 
nem kellett a panaszt ismételten előterjeszteni, a 
hivatkozott normaszöveg helyes értelmezése nem 
hagyhatott kétséget afelől, hogy az alapvető jogokat 
sértő elhelyezési körülmények huzamosabb időn át 
tartó fennállása esetén, háromhavonta a panasz elő-
terjesztése ugyanakkor nem volt mellőzhető. Meg-
jegyezte a másodfokon eljáró tanács, hogy ezzel 
egyező álláspontot alakított ki a 2018. november 

11  Büntető Kollégiumvezetők Országos Értekezletéről szóló összefoglaló 
(2019. április 8–10.) 12. oldal 6. bekezdés.

12  Például: Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 
12.Bv.219/2019/4. szám, 12.Bv.618/2018/15. szám.

13  Boda 2020: 21.
14  Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.939/2019/2. szám. [bodA (2020): 21.].
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12–14. között megtartott, a bírói gyakorlatot elemző 
országos büntetőkollégium-vezetői értekezlet is.

A Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdésében foglaltak összeg-
zéseként az alábbiakat állapította meg egyedi ügy-
ben a Debreceni Törvényszék:

• A panasz benyújtása nem mellőzhető, amennyi-
ben az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmé-
nyek 30 napot meghaladóan fennállnak.

• Ha e körülmények huzamosabb ideig érvénye-
sülnek, háromhavonta a panaszt meg kell ismételni.

• Ebből adódóan a panasz csak három hónapra 
visszamenőleges hatállyal terjeszthető elő, aminek 
következménye ugyanakkor az is, hogy az első pa-
naszt a sértő körülmények kezdőnapjától számított 
legkésőbb a harmadik hónapig elő kell terjeszteni.”
Ha ezt a jogértelmezést követjük, akkor meg kellett 

adni azon kérdésekre is az egyértelmű választ, hogy 
3 hónap elteltével pontosan mikortól, milyen időkö-
zönként, milyen rendszerességgel kell a panaszt elő-
terjeszteni. Erre ugyanis sem a jogszabály, sem annak 
indokolása egyáltalán nem utaltak.

Álláspontunk szerint a gyakorlatban – kártalanítás 
megállapítása esetén napokra lebontva – kiszámítha-
tatlanná tette a megítélendő összeget az, ha a kérel-
mezett időszak kezdetétől 3 havonta terjeszt elő pa-
naszt a fogvatartott. Példaként kétséges lehetett a meg-
ítélése annak, hogy mi a helyes eljárás akkor, amikor 
a fogvatartott pl. 4 hónap elteltével panaszol. Hadd 
emeljük ki még egyszer azt, hogy a jogszabály csak azt 
rögzíti megengedő jelleggel, hogy „három hónapon 
belül újabb panaszt előterjeszteni nem kell”, az azon-
ban nem volt szabályozott, hogy 3 hónap elteltével 
milyen formában, milyen gyakorisággal kell újat elő-
terjeszteni. Álláspontunk szerint az a kérelmező is 
eleget tett a követelményeknek, aki pl. 6 hónap eltel-
tével terjeszt elő újabb panaszt (hiszen a sértő körül-
mények hosszabb időn át fennálltak és 3 hónapon be-
lül nem terjesztett elő panaszt, de 3 hónap elteltével 
igen).

A gyakorlatban „követhetetlen” esetekre az adott 
volna alapot, amikor valamely kérelmező úgymond 
rendszertelenül terjeszt elő több panaszt.

Több törvényszéken alkalmazták azt a gyakorlatot, 
hogy „meg kell követelni” a panasz 3 havonta történő 
benyújtását.15 Ugyanakkor ennek minden kérelemre 
való átültetetése komoly nehézségekbe ütközött an-
nak okán, hogy a Bv.tv. más rendelkezéseivel való össz-
hang megteremtése is szerepet kellett kapjon.

Kérdésként felmerült az is többek között, hogy a 
panasztételi kötelezettség fennállt-e abban az esetben, 
ha a kérelmező adott időpontban megfelelő körülmé-
nyek között van, illetve a 30 napot meg nem haladó 
mértékű, megfelelő körülmények között töltött idő-
szak kiesik-e a három hónapos határidőből, vagy az 
együtt értelmezendő-e?

15  Például: Debreceni Törvényszék 3.Bv.113/2020/7., 3.Bv.199/2020/2., 
3.Bv.211/2020/2., 3.Bv.212/2020/2., 3.Bv.241/2020/2. és 3.Bv.274/2020/2.
számú végzései.

További példát említve értelmezésre szorult az a 
kérdés is, hogy vajon az alapvető jogokat sértő elhe-
lyezési körülmények Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdése sze-
rinti – vagyis, hogy 30 napot meghaladóan biztosítva 
volt a kérelmező részére az előírt élettér – megszűnése 
milyen „viszonyban” van a panasz 3 havonta történő 
előterjesztésével. Ez továbbá azt az újabb kérdést is 
szülte, hogy az ezt követően vizsgálandó időszakban 
mi lesz a kezdő nap, amit figyelembe kell venni a pa-
nasz előterjesztésére meghatározott határidő vizsgá-
latakor.

A fenti kérdéskör például a Debreceni Törvényszék 
előtt 3.Bv.1619/2019.szám alatt folyamatban volt ügy-
ben felmerült az alábbi történeti tényállása alapján:

Az elítélt fogvatartása során 2019. december 10. nap-
ján jelentett be panaszt a Hajdú-Bihar Megyei Bv. In-
tézet parancsnokához az alapvető jogokat sértő körül-
mények miatt, aki panaszát 2019. december 13. napján 
az intézet parancsnoka P-4115 sorszámú határozatával 
megalapozottnak minősített. Az elítélt 2019. decem-
ber 13. napján keltezetten kártalanítás megállapítása 
iránti kérelmet terjesztett elő, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben 2019. június 12. nap-
jától 2019. december 13. napjáig fogvatartásban töltött 
időszak vonatkozásában.

Az elítélt részére 2019. július 12. napjától 2019. no-
vember 20. napjáig 30 napot meghaladóan biztosítva 
volt a jogszabályban előírt élettér [16/2014. (XII. 19.) 
IM rendelet 121. § (1) bekezdése szerinti 4 négyzet-
méter].

Fentiekre tekintettel a törvényszék azt állapította 
meg, hogy a sértő körülmények, vagyis a kérelmezett 
időszak első napjától kezdődő 3 hónapos határidőt 
megszakította az a körülmény, hogy az elítélt részére 
30 napot meghaladóan biztosítva volt a jogszabályban 
előírt élettér. A Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdésének tör-
vényszék általi értelmezése szerint az alapvető jogokat 
sértő elhelyezési körülmény megszűnése az e körül-
mény fennálltának 30 napot meghaladó megszakadá-
sakor, a 31. napon következik be, hiszen a 31 napot 
tekintette a jogszabályalkotó olyan időintervallumnak, 
mely esetében a fogvatartott alappal bízhat abban, 
hogy elhelyezési körülményei pozitív irányban tartó-
san megváltoztak, ezért az alapvető jogokat sértő el-
helyezési körülmény megszűnése tehát a 31. napra 
tehető [Debreceni Törvényszék1.Bpkf.726/2019/3. 
számú határozata]. A 3154/2019. (VII. 3.) AB határozat 
indokolásából is levezethetően tehát megállapította, 
hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmé-
nyek 2019. augusztus 12. napján megszűntek (2019. 
július 12. napjától számított 31.nap) és az elítélt 2019. 
november 20. napjáig megfelelő körülmények között 
volt elhelyezve, sértő elhelyezési körülmények közé 
2019. november 21. napjától került ismét és ettől a 
naptól számítottan 3 hónapon belül terjesztett elő pa-
naszt az elítélt. Erre figyelemmel pedig a törvényszék 
tehát a teljes kérelmezett, a Hajdú-Bihar Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben 2019. június 12. napjától 
2019. december 13. napjáig fogvatartásban töltött idő-
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szakot érdemben vizsgálta és állapított meg kártalaní-
tást az elítélt részére.

A Debreceni Törvényszék 3.Bv.212/2020.számú 
ügyében szintén felmerült az alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények azon okból történő megszű-
nése, hogy a kérelmező részére 30 napot meghaladóan 
biztosították a 4 négyzetméter életteret.

Ezen ügy alapját képező tényállás szerint elítélt 2020. 
február 3. napján jelentett be panaszt az intézet pa-
rancsnokához az alapvető jogokat sértő körülmények 
miatt, aki panaszát 2020. február 10. napján P-4381. 
sorszámú határozatával megalapozottnak minősített. 
Az elítélt 2020. február 11. napján keltezetten kártala-
nítás megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő a 
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
2019. március 26. napjától 2020. február 11. napjáig 
fogvatartásban töltött időszak vonatkozásában.

Azt állapította meg a törvényszék, hogy a fogvatar-
tottnak első panaszát tehát 2019. március 26. napjától 
számított legkésőbb a harmadik hónapig (2019. június 
26.) elő kellett volna terjesztenie. Ezzel azonban a ké-
relmező nem élt és az iratok alapján nem is merült fel 
olyan körülmény, amely miatt a fogvatartott panasz-
jogának érvényesítésében akadályoztatva lett volna 
[Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdés utolsó fordulata]. Erre te-
kintettel a fogvatartott számára a kérelmezett időszak 
(a sértő elhelyezési körülmények) első napjától számí-
tott 3. hónap elteltéig tartó időszakra kártalanítás meg-
állapítására a törvényszék szerint nem volt lehetőség, 
a 2019. június 27. napja előtti időszakot érdemi vizs-
gálat nélkül hagyta.

Megállapította, hogy a kérelmezőnek következő pa-
naszát 2019. június 27. napjától számítottan kellett 
volna előterjesztenie, azonban a további sértő körül-
mények kezdő napjától (2019. június 27. napjától) kez-
dődő 3 hónapos határidőt megszakította az a körül-
mény, hogy az elítélt részére 2019. július 31. napjától 
2019. november 6. napjáig 30 napot meghaladóan biz-
tosítva volt a jogszabályban előírt élettér [16/2014. 
(XII. 19.) IM rendelet 121. § (1) bekezdése szerinti 4 
négyzetméter]. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények 2019. augusztus 31. napján megszűntek 
(2019. július 31. napjától számított 31.nap) és az elítélt 
2019. november 6. napjáig megfelelő körülmények kö-
zött volt elhelyezve, sértő elhelyezési körülmények 
közé 2019. november 7. napjától került ismét és a 3.
Bv.212/2020/2. számú végzés szerint ettől a naptól szá-
mítottan 3 hónapon belül terjesztett elő panaszt az 
elítélt.

Újabb kérdésként merült fel az, hogy ha van olyan 
időszak a kérelmező által kártalanítási kérelemben 
megjelölt teljes időszakon belül, amely tekintetében 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok áll fenn [pl. 
Bv.tv. 70/A. § (5) bekezdés], akkor mely időszakot érin-
tően kell a három hónapos időtartamot vizsgálni?  
A teljes időszak, vagy csak az érdemben vizsgálható 
időszakban vizsgálható-e a három hónapos időtartam?

Következő kérdésként merül fel az is, ha az elítélt a 
három hónapos időtartamon belül terjeszti elő a pa-

naszát, akkor a következő három hónapos időtartam 
számításakor mit tekintünk kezdő napnak, azt, amikor 
elő kellett volna terjesztenie, vagy azt, amikor tényle-
gesen előterjesztette? 

Fentiek is jól példázzák, hogy a gyakorlatban számos 
esetben problémaként merült fel, hogy kötelezettség-
ként kellett felfogni a háromhavonkénti panasz elő-
terjesztését, a kérelmezők több esetben is méltányta-
lan helyzetekbe kerülhettek. Az pedig nem várható el 
egy kérelmezőtől, hogy ezeket kiküszöbölje, különös 
figyelemmel arra is, hogy lehetséges, hogy éppen meg-
felelő körülmények között volt, amikor neki panasz-
tételi kötelezettsége állt fenn. Amellett, hogy az elítélt 
vagy egyéb jogcímen fogvatartott nyilvánvalóan nem 
tudhatja előre, hogy mikor kerül a megfelelő körül-
mények közül alapvető jogokat sértő körülmények 
közé.

Vissza a kiindulási pontra: Vissza a kiindulási pontra: 
mégsem kell 3 havontamégsem kell 3 havonta

Ezen aggályokat is figyelembe véve, a fentiekben kifej-
tett állásponttól eltérő bírói gyakorlat tört utat, amelyre 
példa a Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.429/ 2020/8. 
számú végzése, amely a következőket rögzítette:

„[A] törvényszék nem osztotta az ügyészi fellebbe-
zésben írt azon álláspontot, mely szerint a panasz 
csak három hónapra visszamenőleges hatállyal ter-
jeszthető elő, csak a panasz előterjesztését megelőző 
három hónap vonatkozásában folytatható le az alap-
vető jogokat sértő elhelyezési körülmények érdemi 
vizsgálata.

A törvényszék előtt is ismert az ügyész által hivat-
kozott gyakorlat, mellyel azonban, utalva a Fővárosi 
Törvényszék Büntető Kollégiuma 2018. december 
15. napján kelt, az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények miatt indított kártalanítási eljárásról 
készült összefoglalójában írtakra is, az alábbi indo-
kokra figyelemmel nem ért egyet.

A Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdésének 3. mondatában 
írtakból nem következik egyértelműen, hogy ha a 
jogsértés folyamatos, a panaszt háromhavonta meg 
kell ismételni.

A fenti jogszabályhely csak azt rögzíti, hogy há-
rom hónapon belül nem kell újabb panaszt előter-
jeszteni, ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmény hosszabb időn át fennáll.

Mint, ahogy azt a jelen ügy is példázza, a Bv.tv. kár-
talanítási eljárással kapcsolatos szabályainak beveze-
tése óta a panasz jogintézménye nem tudja betölteni 
valódi célját, jelentőségét, ugyanis a büntetés-végre-
hajtási intézetek telítettségében lényegi változás nem 
történt. A panasz eredményeként a sérelem megszün-
tetésére a legtöbb esetben gyakorlatilag nem kerül-
het sor.

A fogvatartottaktól ilyen körülmények között 
nem várható el, hogy minden fogvatartásban töltött 
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nap tekintetében informálódjanak az élettér pontos 
nagyságáról – különösen annak esetleges folyama-
tos változása esetén –, és adott esetben háromhavi 
gyakorisággal jelezzék a megfelelő élettérre vonat-
kozó igényüket a büntetés-végrehajtási intézet pa-
rancsnoka részére. A büntetés-végrehajtási intéze-
teknek jogszabályi kötelezettsége a megfelelő élet-
tér biztosítása, és mivel minden nap tekintetében 
pontos nyilvántartást vezetnek a zárkákban elhelye-
zettek számáról, pontos tudomásuk van a jogsza-
bálysértő elhelyezésről is.

A fenti körülmények mellett a háromhavi 
rendsze rességű panasztételi kötelezettség elvárása 
úgy, hogy az gyakorlati jelentőséggel nem bír, in-
dokolatlan munkaterhet ró a büntetés-végrehaj-
tási intézetekre, és méltánytalan a fogvatartottra 
nézve, emellett nem vezethető le egyértelműen a 
jogszabályi előírásokból sem.”
Általánosságban megmutatkozott, hogy a Debreceni 

Törvényszék büntetés-végrehajtási ügyszakában 2020. 
év tavaszán már az az álláspont uralkodott, hogy ele-
gendő a panasz fogvatartás alatti egy alkalommal tör-
ténő benyújtása, de ha az elítélt esetében a kártalaní-
tásra alapot adó körülményekben pozitív változás kö-
vetkezik be – mégpedig 30 napon túl –, majd ismétel-
ten kártalanítást megalapozó elhelyezési körülmények 
közé kerül, akkor ismételt panasz előterjesztése volt 
elvárható a fogvatartott részéről.16 

Csak emlékeztetőül, ebben az időben a Büntető Kol-
légiumvezetők Országos Értekezletéről szóló össze-
foglaló (2019. április 8–10.) megerősítette azon állás-
pontját, hogy a kártalanítási eljárásban, ha a Bv.tv. 
144/B. §-a alapján előterjesztett panasz óta három hó-
nap eltelt, új panaszt kell előterjeszteni.17

Fentiekből láthatjuk, hogy a Bv.tv. 10/A. § (6) bekez-
désében foglalt egy kitétel, miszerint, hogy „három 
hónapon belül újabb panaszt előterjeszteni nem kell”, 
milyen ellentmondásos jogértelmezést és ezáltal mi-
lyen sok gyakorlati problémát vont maga után. Az ügye-
ket intéző bíróságok voltak azok, amelyek alapvetően 
a gyakorlatban megvalósítható értelmezést próbálták 
követni, majd a felsőbb bírósági fórumok általi kinyi-
latkozás után igyekeztek ahhoz igazítani a gyakorlatu-
kat, azonban éppen amiatt, hogy kiderült, hogy a há-
romhavonta történő ismételt panasz előterjesztése 
követelményének következetes végigvitele ténylege-
sen nem lehetséges, a bírói gyakorlat is ekként alakult.

Összegezve álláspontunkat: a harminc napot meg-
haladó alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmé-
nyek mellett a panasz előterjesztésének gyakoriságát 
a törvény nem írta elő, annak kimunkálását a joggya-
korlatra bízta azzal, hogy kizárólag egy megengedő 
szabályt rögzített a jogalkotó, miszerint három hóna-
pon belül nem kell újabb panaszt előterjesztenie a ké-
relmezőnek. A jogszabály szövegének értelmezése so-

16  Debreceni Törvényszék Büntető Tanácselnöki értekezletről készült fel-
jegyzés (2019. El. II. E. 12/2. szám), 2019. április 7. 

17  A Büntető Kollégiumvezetők Országos Értekezletéről szóló összefog-
laló (2019. április 8–10.) 12. oldal 6. bekezdés.

rán a bíróság a norma rendelkezésének kétsége esetén 
a terhelt javára dönthet, a norma szövegét a terhére 
nem értelmezheti.

Minden kétséget nélkülöző bizonyossággal a tör-
vény szövegéből csupán az volt megállapítható egyér-
telműen, hogy a kártalanítás iránti kérelem benyújtá-
sának a feltétele a Bv.tv. 144/B. §-a szerinti panasz elő-
terjesztése, mely kérelmezett időszakonként egy alka-
lommal történő előterjesztést jelent, és nem okoz 
aránytalan terhet a fogvatartottnak, viszont a jogalko-
tói akaratnak megfelelően a terhelt kifejezésre juttat-
hatja, hogy sérelmesnek érzi az adott időszakban az 
elhelyezés körülményeit. A jogszabályban előírt élet-
tér, korábban mozgástér biztosítása a büntetés-végre-
hajtási szerv jogszabályi kötelezettsége, a kötelezett-
ség teljesítésének ellenőrzésére is elsősorban a bün-
tetés-végrehajtási szervnek vannak meg az eszközei, 
a büntetés-végrehajtási szerv jogszabályi kötelezett-
sége teljesítésének elmaradása esetén a panasznak, 
mint jogorvoslatnak a háromhavonként való előter-
jesztését a törvény határozott rendelkezése hiányában 
a fogvatartottól elvárni nem lehet. A kártalanítás iránti 
igény benyújtásának csupán formai feltétele, hogy a 
fogvatartott az egyezménysértő elhelyezés miatt me-
rítse ki a sérelem elhárítását még preventív eszközként 
lehetővé tévő speciális panaszjogát. A panaszjog gya-
korlásának rendszerességét a törvény indokolása 
sem rögzíti. Így Magyarország Alaptörvényének 
XXVIII. cikk (7) bekezdésével összhangban a Bv.tv. 
10/A. § (6) bekezdése céljának a hatékony jogorvoslat 
biztosítása, az elítélt nem vagyoni kárának vagyoni 
kompenzálása tekinthető, melyet nem segít a 3 havon-
kénti panasz előterjesztésének elvárása. Elegendő sza-
bad fogvatartási férőhely hiányában annak ellenére 
sem képes hatékonyan ellátni célját, hogy a büntetés-
végrehajtási intézeteknek jogszabályi kötelezettségük 
a megfelelő élettér biztosítása (Budapest Környéki 
Törvényszék 1.Bpkf.329/2019/2.)

Álláspontunk szerint, ha kötelezettségként fogtuk 
fel a háromhavonkénti panasz előterjesztését, akkor 
a fenti példákból látszik, hogy az elítélt több esetben 
is méltánytalan helyzetbe kerülhetett. Az pedig nem 
várható el az elítélttől, hogy ezeket kiküszöbölje, kü-
lönös figyelemmel arra is, hogy lehetséges, hogy ép-
pen megfelelő körülmények között van, amikor neki 
panasztételi kötelezettsége áll fenn. Amellett, hogy az 
elítélt nyilvánvalóan nem tudhatja előre, hogy mikor 
kerül a megfelelő körülmények közül alapvető jogo-
kat sértő körülmények közé.

A megoldást az a jogszabály értelmezés jelenthette, 
ha a 30 napon túl fennálló alapvető jogokat sértő el-
helyezési körülmények esetén azt követően, három 
hónap elteltével kellett volna panaszt előterjesztenie 
az elítéltnek, de ez megtörténhet három hónapon túl 
is és lényegi elem, hogy elegendő legyen fogvatartási 
helyenként (bv. intézetenként) egy alkalommal pa-
naszt előterjesztenie az elítéltnek. 

A Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.429/2020/8.számú 
végzése már a következőket rögzítette:
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„[A] Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdésének 3. mondatában 
írtakból nem következik egyértelműen, hogy ha a 
jogsértés folyamatos, a panaszt három havonta meg 
kell ismételni.

A fenti jogszabályhely csak azt rögzíti, hogy há-
rom hónapon belül nem kell újabb panaszt előter-
jeszteni, ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmény hosszabb időn át fennáll.

Mint, ahogy azt a jelen ügy is példázza, a Bv.tv. kár-
talanítási eljárással kapcsolatos szabályainak beveze-
tése óta a panasz jogintézménye nem tudja betölteni 
valódi célját, jelentőségét, ugyanis a büntetés-végre-
hajtási intézetek telítettségében lényegi változás nem 
történt. A panasz eredményeként a sérelem megszün-
tetésére a legtöbb esetben gyakorlatilag nem kerül-
het sor.

A fogvatartottaktól ilyen körülmények között 
nem várható el, hogy minden fogvatartásban töltött 
nap tekintetében informálódjanak az élettér pontos 
nagyságáról – különösen annak esetleges folyama-
tos változása esetén –, és adott esetben háromhavi 
gyakorisággal jelezzék a megfelelő élettérre vonat-
kozó igényüket a büntetés-végrehajtási intézet pa-
rancsnoka részére. A büntetés-végrehajtási intéze-
teknek jogszabályi kötelezettsége a megfelelő élet-
tér biztosítása, és mivel minden nap tekintetében 
pontos nyilvántartást vezetnek a zárkákban elhelye-
zettek számáról, pontos tudomásuk van a jogsza-
bálysértő elhelyezésről is.

A fenti körülmények mellett a háromhavi rend-
szerességű panasztételi kötelezettség elvárása úgy, 
hogy az gyakorlati jelentőséggel nem bír, indoko-
latlan munkaterhet ró a büntetés-végrehajtási in-
tézetekre, és méltánytalan a fogvatartottra nézve, 
emellett nem vezethető le egyértelműen a jogsza-
bályi előírásokból sem.”
Érdekességképpen megemlítjük, hogy a Miskolci 

Törvényszék 7.Beüf.697/2019/3. számú határozatának 
indokolása is a következőket rögzíti:

„[A] Bv.tv. 144/B. §-ában írt panasz preventív jellegű 
eszköz, amit értelemszerűen csak a fogvatartás so-
rán lehet benyújtani. A Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdés 
III. mondata rögzíti, hogy három hónapon belül nem 
kell újabb panaszt előterjeszteni, ha a jogsértés fo-
lyamatos. Annak elbírálása, hogy a három hónapot 
követően – akár három hónaponként – kell-e újabb 
panaszt/panaszokat előterjeszteni értelmezési kér-
dés, melynek során nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a panasz bevezetésével kapcsolatos jogalko-
tói szándékot és a jogintézmény mögötti életviszo-
nyokat, a büntetésvégrehajtási intézetek túltelített-
ségét.

Önmagában a három hónaponként előterjesztett 
újabb panasz – a feltételek változásának hiányá-
ban – nem tudja betölteni a jogintézmény valódi 
célját, így a másodfokú bíróság álláspontja szerint 
azon esetekben amikor az elítélt ugyanazon bünte-
tés-végrehajtási intézetben tölti a büntetését az elő-
terjesztett panaszt a kártalanítási kérelem érdemi 

elbírálása céljából nem kell újból akár három hóna-
ponként, vagy kérelmezett időszakonként előter-
jesztenie, mert ha ezt a feltételek lehetővé teszik a 
büntetés-végrehajtási intézetek a kérelemre okot 
adó körülményeket panasz nélkül is megszüntetik.”
A hivatkozott ügy előzményi tényállása röviden a 

következő volt. L. A. volt fogvatartott 2017. szeptem-
ber 11. napjától 2018. szeptember 27. napjáig volt fogva 
tartásban, akkor feltételes szabadság kedvezményével 
szabadult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetből. A volt fogvatartott fogva tar-
tása alatt jogi képviselője útján 2018. február 8. napján 
panaszt és kártalanítási kérelmet terjesztett elő, mely 
alapján a Miskolci Törvényszék Bv.1973/208/7. szám 
alatt – a Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíró-
ság 2.Beüf.1057/2018/2. szám alatti végzésével – 2018. 
november 29. napján véglegesé vált végzésével 2017. 
szeptember 11. napjától 2018. február 9. napjáig ter-
jedő időre kártalanítást állapított meg. A volt fogva-
tartott fogva tartása alatt újabb panaszt nem terjesz-
tett elő. Erre tekintettel a Miskolci Törvényszék Bün-
tetés-végrehajtási Csoportja 9.Bv.1495/2019/3. számú 
végzésével a volt fogvatartott 2018. február 9. napjától 
2018. szeptember 27. napjáig terjedő időszakra előter-
jesztett kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A végzés ellen bejelentett fellebbezés folytán indult 
másodfokú eljárásban fogalmazta meg a fentebb hi-
vatkozottakat a Miskolci Törvényszék másodfokú ta-
nácsa.

Azért emeljük ki az ügy előzményét, mert a másod-
fokú határozat a jogi indoklás végén még azt is rögzíti, 
hogy „Ezért téves a 2018. február hó 09. napjától 2018. 
szeptember hó 27. napjáig terjedő időszakra a kérelem 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, pusztán azon 
okból, hogy a korábban elbírált időszakot követően az 
elítélt újabb három hónap elteltével nem nyújtott be 
panaszt a szabadulását megelőzően.”.

A Miskolci Törvényszék fenti határozatában foglalt 
álláspont szerint tehát olyannyira nem kellett újabb 
panaszt előterjeszteni, hogy a kártalanítási igényre az 
is jogosulttá válhatott, aki korábban végleges határo-
zattal elbírált időszak alatt legalább egy panaszt elő-
terjesztett (amely tehát így „kihatott” a későbbi kérel-
mezett időszakokra is).

Tiszteletben tartva ezen álláspontot is, vélemé-
nyünk szerint azonban – ez egy újabb értelmezési kér-
dést is szült (!) – ez helytelen értelmezésen alapult, 
hiszen a jogszabály abban egyértelmű rendelkezést 
rögzített, hogy a kártalanítási igény benyújtásának 
előfeltétele a panaszjog gyakorlása. Úgy véljük, hogy 
a kérelemhez kötöttség elvéből is az következett, hogy 
több igény esetén több panasz előterjesztését is el kel-
lett várni, vagyis minden kártalanítási kérelmet meg 
kellett előznie egy-egy külön panasznak.18

18  Megfogalmazhatjuk kérdésként azt is akár, hogy a Bv.tv. 10/A. § (4) be-
kezdése – mely szerint „… [E] bekezdés alkalmazásában nem tekinthető az 
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény 
fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, 
mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogsza-
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Álláspontunk szerint is a három hónapos kitétel 

arra utal, hogy a fogvatartottnak nem lett volna szük-
séges (ilyen rövid) időközönként jeleznie az intézet 
felé a panaszát, aminek egyik nyomós oka, hogy az 
nagymértékű adminisztrációs terhet is jelentett volna 
a végrehajtásért felelős szervnek. 

Ezen teherre utalt a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának az alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények miatti panasz- és kártalanítási eljárásról 
szóló 60/2017. (IX. 20.) OP szakutasításának 8. pontja 
is, mely szerint: „Ha az elítélt három hónapon belül 
ismételt panasszal fordul a bv. intézet parancsnokához 
az elhelyezési körülményekkel kapcsolatosan, annak 
kivizsgálásától a Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdése alapján 
csak akkor lehet eltekinteni, ha az előző panasz óta 
végleg történő átszállítására, illetve a bv. intézeten be-
lüli elhelyezésnek harminc napot meghaladó tartamú 
megváltoztatására nem került sor.”

A bevezetőben említett vizsgálat tárgya volt az a 
kérdés is, hogy elszállítás esetén a már megtett panaszt 
ismételten elő kell-e terjeszteni a végrehajtást tovább 
folytató bv. intézetnél?

Le kell szögezni, hogy a Bv.tv.-ben nem szerepelt 
ilyen kötelezettség. A Bv.tv. azt rögzítette a 10/A. § (6) 
bekezdésében, hogy a kártalanítási kérelem benyúj-
tásának feltétele, hogy a fogvatartott a Bv.tv. 144/B. §- 
ában meghatározott panaszt előterjessze, erre tekin-
tettel a gyakorlat azt mutatta, hogy kártalanítási kérel-
menként legalább egy panaszt előterjesztése volt szük-
séges a fogvatartott (elítélt) részéről a nem megfelelő 
elhelyezési körülmények miatt.

A következő vizsgált kérdés az volt, hogy a panasz 
megelőzheti-e a kártalanítási kérelmet, avagy azzal 
egyidejűleg kell előterjeszteni?

A jogszabály helyes értelmezése alapján a vélemé-
nyünk az, hogy a panasz megelőzhette a kártalanítási 
igényt és azzal egyidejűleg is benyújtható volt. Általá-
nosnak volt mondható az a gyakorlat, hogy a panaszt 
és a kártalanítás iránti kérelmet a védők szokták egy-
idejűleg előterjeszteni. Az önállóan eljáró fogvatartot-
tak (elítéltek) általában elsőként a panaszt terjesztet-
ték elő, majd annak bv. intézet parancsnoka által tör-
ténő elbírálását követően nyújtották a kártalanítás 
iránti kérelmet. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a bv. intézet parancs-
noka határozatában akkor nem találta megalapozottnak 
a panaszt, ha akkor az alapvető jogokat sértő elhelye-
zési körülmények nem álltak fenn. A határozat bírósági 
felülvizsgálata annak vizsgálatára terjed ki, hogy meg-
alapozott döntés született-e egy-egy ilyen esetben. A 
vizsgált ügyek mindegyikében – és az általános gyakor-
lat alapján ebben a körben azt lehet leszögezni, hogy 
– a bv. intézet által előterjesztett adatok alapján megál-
lapítható volt, hogy a panasz előterjesztésének idején 
nem állt fenn az élettérhiány – amire a bv. intézet pa-

bályban előírt élettér biztosítva volt” – alapján, ha 30 napon túl biztosítva volt 
a kérelmező részére az előírt élettér, vagyis az alapvető jogokat sértő elhelye-
zési körülmények megszűntek, akkor kell-e újabb panaszt előterjeszteni, je-
lezve, hogy a kérelmező sérelmezi újfent az elhelyezési körülményeit.

rancsnoka alapította azon döntését, hogy a panasz nem 
megalapozott –, ezért a bv. bíró a végrehajtásért felelős 
szerv határozatának helybenhagyásáról rendelkezett 
minden vizsgált esetben. Nem is tehetett volna más-
képpen, hiszen valóban a rendelkezésre álló adatok 
szerint a panasz előterjesztésekor a jogszabályban elő-
írt élettér biztosítva volt – persze az nem biztos, hogy 
erről az elítélt akkor tudomással bírt vagy bírhat –, 
amely alapján megalapozott döntést hozott a végrehaj-
tásért felelős szerv, majd a határozat felülvizsgálatát 
végző büntetés-végrehajtási bíró is. Ebből is jól meg-
mutatkozik, hogy a panasznak nem volt érdemi szerepe 
a kártalanítási eljárásokban.

A következő vizsgált kérdés volt, hogy az élettér állí-
tott hiánya már megvalósult, akkor valóban feltételt 
kell képezze panasz előterjesztése, annak ellenére, hogy 
érdemi változtatás ez alapján már nem lehetséges?

Véleményünk szerint igen, feltételt kellett hogy ké-
pezze, tekintettel arra, hogy a Bv.tv. 10/A. § (6) bekez-
dése akként fogalmazott, hogy a kártalanítás iránti 
igény benyújtásának az is feltétele, hogy az elítélt vagy 
az egyéb jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat 
sértő elhelyezési körülmények miatt a 144/B. §-ban 
meghatározott panaszt előterjessze a végrehajtásért 
felelős szerv vezetőjéhez. Továbbá nem elvárható, 
hogy a fogvatartott tisztában legyen azzal, hogy szá-
mára mely napokon biztosítják az előírt életteret és 
mely napokon nem.

Ki kell emelni azt is, hogy a Bv.tv. 70/A. § (5) bekez-
dés c) pontja értelmében a büntetés-végrehajtási bíró 
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül az iratok alapján 
elutasítja, ha az elítélt a 144/B. §-ban meghatározott 
panaszt nem terjesztette elő. Ebből is az következett, 
hogy mindenképpen feltételt kellett képeznie a hatá-
lyos szabályozás alapján, a Debreceni Törvényszék is 
ezen gyakorlat mentén haladt, mert a jogszabály ezt 
írta elő.

Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy addig, 
amíg a kártalanítás iránti kérelem a szabadulást követő 
6 hónapon belül bármikor benyújtható, addig a pa-
nasz – ami feltétel – rendeltetésénél fogva nyilvánva-
lóan a fogva tartás alatt volt előterjeszthető. Ennek 
ellenére rendszeresen előfordult, hogy a panasz be-
nyújtására a fogva tartás utolsó napján került sor, ami 
így csak formalitás lehetett, és teljesen kiüresítette a 
panasz jogintézményét.

Az utolsó vizsgált kérdés volt az, hogy amennyiben 
a jogszabályban előírt élettér aktuálisan biztosított, 
de a fogvatartott korábbi időszakra igényel kártalaní-
tást, a panasz előterjesztése szükséges-e, melynek ren-
deltetése éppen a további kártalanítási helyzet meg-
előzése?

A Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdése a panaszt a kártalanítás 
iránti kérelem benyújtásának előfeltételévé tette, így an-
nak előterjesztésétől nem lehetett eltekinteni ebben az 
esetben sem, hivatkozva a fent kifejtettekre is. 

Az alább megjelenített módosítás indokolásának a 
panasz intézményének megszüntetése körében kifej-
tett magyarázatban foglaltakkal alapvetően egyet le-
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het érteni, de ezzel kapcsolatban ki kell emelni, hogy 
a panasz intézménye azért volt nehezen értelmezhető, 
– és ezáltal nehezen alkalmazható –, mert a jogszabály 
szövege nem adott pontos iránymutatást.

Álláspontunk szerint a panasz intézménye egy egy-
értelmű, világos jogalkotás mellett fenntartható lett 
volna, amellett, hogy igen előremutató lépések történ-
tek a férőhelybővítés területén. A bírói gyakorlat ki-
munkálta a jogszabály azon értelmezését, amely ész-
érvek mellett alkalmazható lett volna, azonban a jog-
alkotó másképp döntött. 

Egy új korszak kezdete:  Egy új korszak kezdete:  
a panasz eltörlése  a panasz eltörlése  
és az új szabályozásés az új szabályozás1919

A 2020. december 18. napján kihirdetésre került a 
börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással össze-
függő visszaélések megszüntetése érdekében szüksé-
ges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi  
CL. törvény, amelynek leglényegibb új szabálya, hogy 
egyszerűsíti a kártalanítási folyamatot azzal, hogy meg-
szünteti a kérelem benyújtásának előfeltételeként az 
elhelyezési körülmények miatt benyújtott panasz kö-
telező előterjesztésének az előírását. Ennek oka talán 
pontosan a fentebb részletezett folyamat állhatott, a 
jogalkotónak is feltűntek a jogintézménnyel kapcso-
latos értelmezési bonyodalmak. A börtönzsúfoltság 
miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/13954. számú törvényjavaslat 
(44. oldal) szerint „…[A] kártalanítás hatályos szabá-
lyainak felülvizsgálata annak megállapítására jutott, 
hogy ez a jogintézmény valójában csak feleslege-
sen terheli a büntetés-végrehajtási szervezetet, 
hiszen nem eredményezi a kártalanítási felelős-
ség alóli mentesülést, ugyanakkor számos eset-
ben jogértelmezési problémát generál.”

A módosítás eredményeként 2021. január 1. 
napihatálybalépéssel egy helyre, önálló, külön fe-
jezetbe (III/A. Fejezet) kerültek a kártalanítás intéz-
ményére és eljárási rendjére vonatkozó szabályok, 
amelynek célja és tartalma a korábbiszabályozáshoz 
képest azonban nem változott. A kártalanítás az elítélt-
nek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a 
fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biz-
tosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó 
más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény 
által előidézett sérelem miatt járhat továbbra is.

A kérelem benyújtására vonatkozó időbeli, formai 
és tartalmi követelmények (75/D. §) annyiban ke-
rültek módosításra, hogy a módosító törvény megha-
tározott időtartamonként teszi csak lehetővé a kárta-

19  Terjedelmi okokból jelen tanulmányban csak az általunk legfontosabb-
nak tartott változásokat emeljük ki.

lanítási igény érvényesítését [Bv.tv. 75/D. § (2) és (3) 
bekezdés].

Újabb lényegi változásnak tekinthető, hogy a módo-
sító törvény bevezeti az egyszerűsített kártalaní-
tási eljárás intézményes kereteit és lefolytatását – ta-
xatíve meghatározva (Bv.tv. 75/G. §) azokat a feltéte-
leket, amelyek fennállása esetén a kártalanítási kére-
lem egyszerűsített elbírálásának van helye – a bv. szer-
vezet feladatává teszi azzal a céllal, hogy az új eljárási 
forma révén az érintett gyorsabban juthasson hozzá 
a kártalanításhoz, ugyanakkor – elkerülendő, hogy a 
bv. intézetre mérlegelést igénylő többletfeladat hárul-
jon – jelenleg a Bv.tv.-ben meghatározott kártalanítási 
összeg minimuma (1200 Ft/nap) járna ilyen esetben, 
ellentétben az alapvető jogokat sértő elhelyezési kö-
rülmények teljes vizsgálatát elvégző bírói elbírálással. 
Az újonnan hatályba lépő szabályok kártalanítási ké-
relemről való „döntési fórumot” megosztották a bv. 
intézet és a bv. bíró között, mely megkülönböztetés-
nek az az alapja, hogy a kártalanítási kérelemről a bv. 
intézet által összeállított anyag alapján hozható-e ér-
demi döntés vagy sem. Amennyiben a sértetti igények 
felderítését is el kell végezni, akkor mindenképpen 
bv. bírói eljárást kell lefolytatni (bv. intézet nem végzi 
el a sértett megkeresését az esetlegesen fennálló pol-
gári jogi igény érvényesítésével kapcsolatban).

A bv. szervezet általi egyszerűsített elbírálásnak nem 
akadálya, ha az élettéren kívül a kérelmező más körül-
ményt is kifogásol. Azonban a bv. szervezet által le-
folytatott kártalanítási eljárás esetében az is lényeges 
szempont, hogy az érintett minél gyorsabb és egysze-
rűbb eljárásban jusson hozzá a kártalanítás összegé-
hez, ezért a kérelem elbírálásakor az élettéren kívül 
más körülményt nem kell vizsgálni [Bv.tv. 75/G. § (1)–
(2) bekezdés].

Az egyszerűsített eljárásban, a bv. szervezet által ho-
zott határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak, 
azonban az elítélt vagy a védő a határozat kézbesítését 
követő nyolc napon belül előterjesztett ilyen irányú 
kérelmére a bv. intézet az elbíráláshoz szükséges ira-
tokkal együtt köteles a kérelmet a bv. bíróhoz továb-
bítani, egyúttal külön intézkedés nélkül hatályát veszti 
az ügyben a bv. intézetnek az egyszerűsített elbírálás-
ról szóló határozata [Bv.tv. 75/G. § (6)–(7) bekezdés].

Az egyszerűsített elbírálás mellett a módosító tör-
vény a bv. szervezet hatáskörébe utal egy másik lényegi 
„hatáskört”, a kártalanítási kérelem visszautasítását 
(Bv.tv. 75/F. §). Mindezt úgy vezette be a jogalkotó, 
hogy a kérelem visszautasítása esetén a bv. intézetnek 
tájékoztatást kell adnia a visszautasítás pontos okáról, 
illetve a visszautasítási ok elhárításához szükséges hi-
ányosságok pótlásának a lehetőségéről [Bv.tv. 75/F. § 
(2) bekezdés], és az elítélt/egyéb jogcímen fogvatar-
tott vagy a védő a visszautasítást követően nyolc na-
pon belül előterjesztett ilyen irányú kérelmére a bv. 
intézet az elbíráláshoz szükséges iratokkal együtt kö-
teles a kérelmet a bv. bíróhoz továbbítani, egyúttal 
külön intézkedés nélkül hatályát veszti az ügyben a 
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bv. intézetnek a visszautasításról szóló határozata [Bv.
tv. 75/F. § (3)–(4) bekezdés].

Azonban itt kérdésként felmerül, hogy ha a panasz 
elbírálása is komoly terhet jelentett a végrehajtásért 
felelős szerv részére, akkor mennyiben lesz könnyebb 
dolga a büntetés-végrehajtási intézeteknek – ahol kér-
déses, hogy elegendő számban dolgoznak – e jogi 
egyetemi végzettségű munkatársak – az egyszerűsí-
tett kártalanítási eljárás, a visszautasítás intézésével. 

Ki kell emelni a 75/G. §  (2) bekezdését – amely meg-
határozza az egyszerűsített elbírálás eseteit –, amely 
szerint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén a bv. intézet nem vizsgálja, hogy az 
elítéltnek a jogszabályban előírt élettér biztosításának 
hiányához kapcsolódó más alapvető jogot sértő elhe-
lyezési körülmény fennállására vonatkozó kifogása 
megalapozott-e.

A törvényjavaslathoz fűzött indokolás (46–47. oldal) 
szerint taxatíve kerültek meghatározásra azon felté-
telek, amelyek fennállása esetén a kártalanítási kére-
lem egyszerűsített elbírálásának van helye. Az egysze-
rűsített elbírálás esetén a bv. intézet lényegében 
ugyanazon feltételek esetén állapítja meg a kártalaní-
tást, mint a büntetésvégrehajtási bíró, a fentebb már 
említettek szerint a lényegi eltérés az, ha a fogvatartás 
alapjául szolgáló bűncselekménynek volt-e polgári jogi 
igényt érvényesítő sértettje, mivel ilyen esetben a bv. 
intézet nem végzi el a sértett megkeresését az esetle-
gesen fennálló polgári jogi igény érvényesítésével 
kapcsolatban. Egyszerűsített elbírálás esetén a kárta-
lanítás egy napra eső összege ezerkettőszáz forint, ab-
ban az esetben is, ha az elítéltnek a jogszabályban elő-
írt élettér biztosításának hiányához kapcsolódó más 
alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállá-
sára vonatkozó kifogása is volt.

Ha nincs ok a kérelem visszautasítására és nincs he-
lye az egyszerűsített elbírálásának sem, a bv. intézet-
nek a kérelmet a rendeletben meghatározott egyéb 
iratokkal együtt a büntetés-végrehajtási bíróhoz kell 
továbbítania.

Azonban a (2) bekezdés alapján az is marginális kü-
lönbség, hogy az élettér hiányához kapcsolódó más 
lapvető jogot sértő elhelyezési körülmény (itt gondolni 
lehet nem megfelelő világításra, fűtésre, szellőzési le-
hetőségre, esetleg rovarfertőzöttségre stb.) a bv. inté-
zet nem fogja vizsgálni az egyszerűsített eljárás során, 
holott a gyakorlat azt mutatja, hogy elenyésző az olyan 
kérelmek száma, amely kizárólag csak a nem megfe-
lelő mértékű élettér hiányát nevesíti.

Visszautalva a vizsgálat anyagára, hét ügyben nem 
sérelmezte a fogvatartott (elítélt) az egyéb elhelyezési 
körülményeket, azaz ez a vizsgált ügyek 1/5-ét jelenti.

A „különösen” kitétellel kiemelt sérelmes elhelyezési 
körülmények – amelyekre történő hivatkozás a leggyak-
rabban előfordul –, a zárkák rovarfertőzöttsége, az il-
lemhely nem megfelelő szellőztetése és leválasztásának 
hiánya, a zárkákban a meleg víz hiánya, míg a szinten-
ként kialakított zuhanyzókban a hideg és a meleg víz 

hiánya, a zárkákban a természetes és a mesterséges fény 
hiánya, a zárkák ablakain a kilátásgátlók felhelyezése, 
a zárkákban és a zuhanyzókban a téli hónapokban a 
nem megfelelő hőmérséklet.

Azokban az esetekben, amikor a fogvatartott által 
sérelmesnek tartott elhelyezési körülmények a ren-
delkezésre álló adatok alapján megállapíthatóan nem 
felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, az általunk 
ismert kialakult gyakorlat szerint a bv. bíró/titkár min-
den esetben súlyozta az egyéb elhelyezési körülmé-
nyeket a döntése meghozatalakor, egyéb esetekben 
kimondta, hogy alaptalan az erre vonatkozó hivatko-
zás, amely megállapítását indokolta is.

Kétségtelen, hogy a Bv.tv. 75/I. §-a kapcsán a javas-
lat indokolása (47. oldal) azt is rögzíti, hogy a koráb-
ban hatályos rendszerben a bv. intézet kártalanítási 
eljárásban betöltött szerepét a panasz intézménye je-
lentősen meghatározza. Bevezetését az a törekvés in-
dokolta, hogy olyan mechanizmust is meg kívánt te-
remteni a jogalkotó, amely preventív jogorvoslatot is 
jelent a kompenzáció nyújtására alkalmas vagyoni 
kártalanítás mellett, vagyis a bv. intézetnek olyan kö-
telezettséget is kellett előírni, amely alapján biztosíta-
nia kell, hogy a sérelmes elhelyezési körülményt a bv. 
szervezeten belül meg tudja szüntetni.

Mindezen okokból magát az intézményt a jelenleg 
hatályos szabályozás nem tartja meg, ugyanakkor az 
intézményt életre hívó követelmények, melyek azt hi-
vatottak biztosítani, hogy a bv. intézet az elhelyezési 
körülményekkel kapcsolatos sérelmeket mihamarabb 
orvosolja, intézkedési kötelezettség formájában fenn-
maradnak (Bv.tv. 75/I. §).

Azonban véleményünk szerint a fent kifejtettek alap-
ján előfordulhat, hogy az egyszerűsített kártalanítási el-
járás hasonlóan súlytalan jogintézménnyé válhat, mint 
a panasz jogintézménye, csak más indokok alapján.

Az eddigi bv. bírói gyakorlat tapasztalatai alapján 
szintén fajsúlyos kérdés, hogy a kártalanítás iránti ké-
relmek többségükben azt mutatták, hogy azok az ér-
demi elbírálást akadályozó mértékben hiányosak, gya-
korta a sérelmek részletezése nélkül, pusztán csak az 
eljárás lefolytatását kéri az elítélt. A Mód tv. ezért a prob-
léma megoldására kifejezetten rendelkezik a hiány-
pótlás lehetőségéről. A kérelemhez kötöttséghez kap-
csolódóan a hiánypótlásra előírt határidő leteltét köve-
tően döntéshozatali kötelezettség kerül előírásra a bíró 
számára, vagyis a bv. bíró ilyen esetben a döntését a 
rendelkezésre álló adatok alapján fogja meghozni  
[Bv.tv. 75/K. § (3) bekezdés]. Ezzel egyidejűleg a Mód 
tv. a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására 
vezető esetköröket – a panasz vizsgálatának kötelezett-
sége nélkül – átveszi, egyúttal ki is egészíti azokat: ilyen 
a kártalanítás iránti kérelem benyújtására vonatkozó 
időbeli vagy formai feltételek vizsgálata, továbbá, ha a 
hiánypótlási felhívás eredményeként sem lehet a kére-
lemről érdemben dönteni – a gyakorlatban például szá-
mos esetben előfordult eddig, hogy a szabadult kérel-
mező nem adott meg kifizetési számlaszámot, amely-
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nek hiányában nem kerülhet sor végrehajtható határo-
zat meghozatalára. Ugyanilyen elutasítási okként került 
bevezetésre az az esetkör, ha azonos sérelmezett idő-
szakra vonatkozóan a kérelmező a Bv.tv. alapján már 
kapott kártalanítást (Bv.tv. 75/L. §). 

A Mód tv. rendezi azokat a „függő” ügyeket is, ame-
lyek végleges befejezését eddig a kérelmező ismeret-
len helyre távozása akasztotta meg: ha a kérelmező a 
kérelem benyújtását követően ismeretlen helyre távo-
zott, és a bv. bíró az eljárást felfüggeszti, öt év eltel-
tével az eljárás megszűnik [Bv.tv. 75/K. § (4) bekez-
dés].

Végezetül új, lényegi változásként emeljük ki a kár-
talanítás kapcsán eljáró bv. bírói illetékességi szabá-
lyok azon módosulását, mely szerint – amelyet való-
színűleg olyan célszerűségi szempontok indokoltak, 
mint pl. hogy az egyes fogvatartási időszakokon belül 
az alapvető jogokat sértő körülmények között töltött 
napok számának meghatározásával járó adminisztra-
tív terhek teszik szükségessé – a bv. bíró illetékessége 
rögzül, így a kérelmező átszállítása esetén már nem 
kerül sor áttételre az új fogvatartási hely szerint ille-
tékes bv. bíróhoz (Bv.tv. 75/J. §).20

Egy lehetséges jövőképEgy lehetséges jövőkép

Az elmúlt évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy a 
bv. intézetek átlagtelítettsége a következők szerint ala-
kult: 2016-ban 131%, 2017-ben 129%, 2018-ban 122%, 
2019-ben pedig 112% volt.21

A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos 
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges ha-
ladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény 
2. §-ában az Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy 
a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020. 
szeptember 30-áig biztosítsa, hogy a büntetés-végre-
hajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg 
a teljes (százszázalékos) kihasználtságot. A T/9241.
számú törvényjavaslatban rögzített, a 2. §-hoz fűzött 
részletes indokolás szerint: „[A] Kormány célja nem 
a tüneti kezelés, hanem a teljes problémakör meg-
oldása, azaz a büntetésvégrehajtási intézmények 
túlzsúfoltságának – a kártalanítás alapvető jog-
alapjának – megszüntetése. Erre tekintettel rendel-
kezik úgy a törvényjavaslat, hogy legkésőbb 2020. 
szeptember 30-ig biztosítani kell, hogy a büntetés-vég-
rehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja 
meg a száz százalékot.

Ennek érdekében22 többek között az új büntetés-

20  A szabadítást végző bv. intézet székhelye szerint továbbra is a szabadítást 
végző bv. intézet székhelye szerint illetékes bv. bíró jár el.. Emellett pedig az a 
kivételes illetékességi szabály továbbra is alkalmazandó, amely alapján az kérel-
mező vagy a védő ilyen irányú kérelmére az elítélt/egyéb jogcímen fogvatartott 
lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes bv. bíró járhat el.

21  Feleky (2020): 4. hivatkozza Börtönstatisztikai Szemle 2019/1.szám 7. oldal.
2 2  A férőhelybővítéshez szorosan kapcsolódik a büntetés-végrehajtási in-

tézetek férőhelybővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat és a fogvatartottak átmeneti elhelyezésé-
vel összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat is.

végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beru-
házásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beru-
házásokká nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) 
Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány a fogvatartot-
tak átmeneti elhelyezésének biztosítása érdekében 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította 10 bv. intézet, továbbá az ezekhez 
kapcsolódó ingatlanokból a telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított 
ingatlanok területén könnyűszerkezetes épületegyüt-
tesek telepítésével megvalósuló beruházással össze-
függő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási 
hatósági ügyeket.

A férőhelybővítési program egyik eredményéül Ál-
lampusztán, Pálhalmán, Sopronkőhidán és Szegeden 
110, Tökölön 220, Baracskán, Veszprémben 330, Kis-
kunhalason, Tiszalökön 440, Miskolcon 550 fő fogva-
tartott befogadására alkalmasak azok az új intézeti 
épületszárnyak, melyeket 2020. július 13-án a Veszp-
rém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben adott át 
Varga Judit igazságügyi miniszter. Az elkészült beru-
házások a büntetés-végrehajtási intézetek telítettségét 
– várhatóan 2020 szeptemberében – 100% alá csök-
kentik. A fogvatartottak elhelyezésére szolgáló alap-
terület összesen 25 950 m2-rel bővült.23

Ennek hatása a kártalanítási ügyérkezésben is meg-
mutatkozott 2020 második félévében, mert a Debre-
ceni Törvényszék statisztikai adatait elemezve az a 
megállapítás tehető, hogy az első félévben rögzített 
ügyérkezési adatokhoz viszonyítva a második félév-
ben átlagosan 1/10-ére (!) esett vissza az érkezett 
ügyek száma. Ez azt is jelenti, hogy az várható, hogy a 
kártalanítási eljárások a valóságban „kikopnak” a bv. 
bírói eljárások közül. 

Ezzel párhuzamosan azonban az a prognózis vetít-
hető előre, hogy a polgári ügyszakban ügyérkezés-nö-
vekedés várható, amelynek kiindulópontja, hogy a bv. 
bírói kártalanítás, illetőleg a további kártérítés és sé-
relemdíj iránti igény jogalapja nem azonos24: a bv. bí-
rói kártalanítás jogalapja a Bv.tv., míg a további kárté-
rítés és sérelemdíj iránti igény jogalapja a Ptk. által 
meghatározott feltételrendszer. Kérdéses, hogy az 
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekre ala-
pozott igényről kizárólag a bv. bíró dönthet-e, avagy 
megválasztható-e, hogy a bv. bíró vagy a polgári bíró-
ság adjon elégtételt. Abból azonban, hogy a kártalaní-
tás jogalapját is a Bv.tv. határozza meg, az látszik kö-
vetkezni, hogy igényérvényesítési fórumkényszerről, 
vagyis (egészében) sui generis jogintézményről van 
szó,25 s ekként az adott igény elbírálása kizárólagos bv. 

2 3   forrás: https://bv.gov.hu/hu/intezetek/bvszervezet/hirek/3825 
(2020-01-05).

2 4  „[…] [A]z alapvető jogot sértő elhelyezési körülmények kártalanítási sza-
bályai nem hozhatók összefüggésbe a kártérítési eljárás szabályaival, ezekre 
vonatkozóan a jogalkotó eltérő szabályozást alkalmazott. {3254/2019. (X. 30.) 
AB határozat, indokolás [30]}.

2 5  Kúria Bt.I.1199/2019/5.számú ítélete.
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bírói hatáskörbe tartozik. Másként fogalmazva, nem 
kerülhető meg a bv. bírói eljárás, így nincs törvényes 
lehetőség az alapvető jogokat sértő elhelyezési körül-
mények miatt közvetlenül a polgári bírósághoz for-
dulni [BDT 2018.3850.].26

A Bvtv. 75/B. § (1) bekezdése szerint kártalanítás jár 
az elítéltnek a fogvatartása során a jogszabályban előírt 
élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlege-
sen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési 
körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a 
hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy 
rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. 

Tehát ha az élettér biztosítva van, akkor a Bv.tv. alap-
ján történő kártalanítási eljárásnak sincs helye, hanem 
akkor előtérbe kerül a polgári peres eljárás. Úgy tűnik 
azonban, hogy az új szabályok az egyértelműen egy-
ségesebb jogalkalmazást segítik elő.

ZárszóZárszó

A panasz jogintézménye bár kikerült a Bv.tv. szabályai 
közül, mégis jelen tanulmányunk talán arra kellően 
rávilágított, hogy a büntetés-végrehajtási bírói eljárá-
sok kapcsán az aktuális vitás jogértelmezési kérdése-
ket széles körben és gyakori jelleggel kell a törvény-
székek büntetés-végrehajtási csoportjainak egyeztet-
niük, ha a jogszabályi rendelkezések nem egyértel-
műek, hiszen ezt – mint ahogy azt a bevezető előtt 
hivatkoztunk rá – mind a jogbiztonság, mind az egy-
séges gyakorlat iránti igény, mind pedig a törvény előtt 
egyenlőség elve is megköveteli. Erre már csak azért is 
szükség lehet, mivel sem a Kúria, sem az Alkotmány-
bíróság nem tölthet be a bv. bírói eljárásokkal kapcso-
latban olyan joggyakorlat-egységesítő tevékenységet, 
amellyel azonnal képesek hatást gyakorolni a minden-
napi gyakorlatra. 

A kártalanításokkal kapcsolatba Feleky is így fogal-
mazott: „[…] [ennek a sajátos, sui generis bv. bírói el-
járásnak nincs semmiféle törvénykezési előzménye, 
ezen törvénykezés egészében a törvényszékre hárul 
s így nincs országos egységet teremtő rendes jogor-
voslati fóruma.27

Elegendő, ha csak arra gondolunk, hogy a panasz 
jogintézményét ilyen eltérő értelmezésekkel négy évig 
alkalmazták úgy a bíróságok, hogy az egységes, orszá-
gos gyakorlat kialakítása még szinte el sem kezdődött, 
emellett az elméleti és gyakorlati tapasztalat sem iga-
zán közeledett egymáshoz. Az ilyen folyamatok 
kiküszö böléséhez elsődlegesen jogbiztonságot ered-
ményező jogalkotásra és folyamatos szakmai konzul-
tációkra van szükség.

2 6  Feleky (2020): 6.
27  Feleky (2020): 5.

Felhasznált irodalomFelhasznált irodalom

• boDA Zoltán (2020): Az alapvető jogokat sértő elhe-
lyezési körülmények miatt indított kártalanítás ak-
tuális jogértelmezési kérdései. Acta Humana – Em-
beri Jogi Közlemények, 8(1), 7–23.

• Feleky István (2020): A kártalanítás és a feltételes 
szabadságra bocsátás feltételei a büntetés-végrehaj-
tási bírói gyakorlatban. Forum Sententiarum Curiae 
2020/1. 4–9.

• Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma által ké-
szített összefoglaló anyagok a kártalanítási eljárásról 
(2017. február 6., 2018. december 15.)

JogforrásokJogforrások

• a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-
kedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.)

• a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos 
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. tör-
vény

• a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással ösz-
szefüggő visszaélések megszüntetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
2020. évi Cl. törvény (Mód tv.)

• a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóz-
tatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehaj-
tásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 
19.) IM rendelet

• a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-
kedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsoló-
dóan más törvények módosításáról szóló T/12179. 
számú törvényjavaslat

• a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással ösz-
szefüggő visszaélések megszüntetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/13954. számú törvényjavaslat

• a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos 
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló T/9241.számú 
törvényjavaslat

• az új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására 
irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemel-
ten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról szóló 
34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

• a büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítési 
programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat

• a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő 
feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat

• a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának az 
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alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények mi-
atti panasz- és kártalanítási eljárásról szóló 60/2017. 
(IX. 20.) OP szakutasítás

Felhasznált bírósági Felhasznált bírósági 
határozatokhatározatok

• 3154/2019. (VII. 3.) AB határozat
• Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehaj-

tási Csoportja 12.Bv.219/2019/4. 
• Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehaj-

tási Csoportja 12.Bv.618/2018/15. 
• Budapest Környéki Törvényszék 1.Bpkf.329/2019/2.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.205/2019.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.113/2020/7.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.199/2020/2.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.211/2020/2.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.212/2020/2.
• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 3.Bv.241/2020/2.

• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja 3.Bv.274/2020/2.

• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja 3.Bv.1619/2019.

• Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja 3.Bv.212/2020.

• Debreceni Törvényszék1.Bpkf.726/2019/3.
• Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.429/2020/8.
• Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.411/2018/2.
• Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.939/2019/2. 
• Egri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

17.Bv.472/2020/2.
• Egri Törvényszék 3.Bpkf.217/2020/2.
• Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.917/2018/2.
• Kúria Bkk.I.1.477/2019.
• Kúria Bkk.I.926/2017/5.
• Kúria Bfv.II.1.326/2018.
• Kúria BH2020.103. 
• Miskolci Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja Bv.1973/208/7.
• Miskolci Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-

portja 9.Bv.1495/2019/3.
• Miskolci Törvényszék 1.Beüf.1241/2018/3.
• Miskolci Törvényszék 2.Beüf.1057/2018/2.
• Miskolci Törvényszék 7.Beüf.697/2019/3.
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„A kereslet és a kínálat törvénye akkor is érvé-
nyes, ha a szóban forgó árucikk az emberi élet.”

Loretta Napoleoni

1.  1.  
BevezetésBevezetés

A büntetőjog a szigorú eszközrendszerével védelmezi 
az élethez, a testi épséghez, valamint az egészséghez 
fűződő emberi jogok mellett az emberi szabadságjogo-
kat. Az Európai Unióban az Alapjogi Chartában foglal-
tak az irányadóak, valamennyi uniós tagállam köteles-
sége az ott felsorolt alapjogok biztosítása és védelme. 
Napjainkban a szervezett bűnözés egyik jól jövedel-
mező üzletága az emberrablás, emberkereskedelem, 
mely alapja a rabszolgamunkának, a szexuális kizsák-
mányolásnak, a prostitúciónak, az emberi szervkeres-
kedelemnek és további súlyos bűncselekményeknek.1 

Az emberkereskedelem – mint tömegeket érintő 
bűncselekmény – korunk egyik kiemelkedően súlyos 
társadalmi problémája, azonban annak volumenéről 
nem állapíthatóak meg pontos adatok. Számos tudo-
mányos kutatás szerint egyre nagyobb számban vál-
nak emberek szervezett bűnözői csoportok által elkö-
vetett munka, vagy szexuális célú kizsákmányolás ál-
dozataivá. Az emberkereskedelem egy globális jelen-
ség, mely kapcsán elmondható, hogy nagyrészt a har-
madik világ országaiból származó személyeket – első-
sorban nőket – visznek fejlettebb országokba (Nyu-

*  PhD-hallgató, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék 
1  TóTh Mihály (szerk.) – nAGy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog. Külö-

nös rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 112. o.

gat-Európa és Észak-Ame-
rika), ahol prostitúcióban, 
vagy más területen dolgoz-
tatják őket.2

Az emberkereskedelem 
áldozatainak száma draszti-
kusan emelkedett az illegá-
lis bevándorlás példátlan 
növekedésével. A háború, a 
gazdasági lehetőségek hiá-
nya, a diszkrimináció és a 
nemi alapú erőszak további 
veszélyeknek teszi ki a ki-
szolgáltatott embereket a 
visszaélések kapcsán, külö-
nösen azokban az esetek-
ben, amikor a jogállamiság 
romlása lehetővé teszi az 
emberkereskedőknek, hogy 
büntetlenül folytassák tevé-
kenységüket.3

Az Európai Parlament és 
a Tanács 2011/36/EU irány-
elve meghatározza az em-

berkereskedelem fogalmát, melynek kapcsán leszö-
gezi, hogy „A kizsákmányolás magában foglalja leg-
alább a prostitúció révén történő kizsákmányolást 
vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kény-
szermunkát vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a bűncselek-
ményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek 
kivételét.”4

Szexuális kizsákmányolás alatt értendő többek kö-
zött a prostitúcióra való kényszerítés, a pornográfia 
és a bárokban, hotelekben fürdőkben, masszázsszalo-
nokban és a szórakoztatóiparban nyújtott szexuális 
szolgáltatások.5

Amíg a prostitúció önmagában sem mentes az erő-
szaktól – ami mind a kerítők, mind a kitartottak, mind 
pedig a kliensek vonatkozásában egyaránt megnyil-
vánul –, addig a prostitúcióra kényszerítés, a nőkeres-
kedelem immanens sajátja az erőszak.6

A Btk. 459. § (1) bekezdés 25. pontja kimondja, hogy 

2  berzsenyi Tamás – kATonA Noémi – máTyás Szabolcs – nyiTrAi Endre 
– FriGyer László – TirTs Tibor: A közös nyomozócsoportok hatékonysága az 
emberkereskedelem elleni küzdelemben. = Kriminológiai Közlemények 
2019/15 217–239. o. 

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 2020.06.05. 

4  Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) 
az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felvál-
tásáról 2. cikk (3) bekezdés.

5  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem 
áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkereske-
delem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu%C3% 
A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

6  Fehér Lenke: Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. In: Szerepváltozások. 
Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI, 1999. 142–152. o.

Dr. rIPszám DórA*

A prostitúció révén történő 
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a „prostitúció a rendszeres haszonszerzés céljából tör-
ténő szexuális cselekmény végzése”.7

2.  2.  
A nők bűnözésben játszott A nők bűnözésben játszott 
szerepeszerepe

A nők bűnözésben játszott szerepe – mind az elköve-
tői, mind a sértetti oldal tekintetében – számszerűsé-
gében világszerte elmarad a férfiak elkövetői és sér-
tetti arányától. A viktimizáció folyamatát és az egyes 
bűncselekményfajták sértetti körét vizsgálva nyilván-
valóvá válik, hogy a nők sértetté válása bizonyos bűn-
cselekményeknél sokszor kiugróan magas.8

A nők viktimizációjának számos formája ismeretes. 
Ilyen többek között a családon belüli erőszak, a szexu-
ális erőszak, a szexuális kényszerítés, a szexuális visz-
szaélés, a prostitúcióra kényszerítés és kizsákmányolás, 
vagy a gazdasági, politikai hatalommal visszaélés. A nők 
elleni erőszak mind családi környezetben, mind a mun-
kahelyen, de akár másutt is megvalósulhat.9

Évente több millió nő és gyermek esik hazájának 
határain belül vagy kívül szexuális kizsákmányolás – 
kényszerített prostitúciós tevékenység – céljából em-
berkereskedők áldozatául világszerte. 

3.  3.  
A szexuális kizsákmányolás A szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott céljából folytatott 
emberkereskedelem, mint emberkereskedelem, mint 
gazdasági tevékenységgazdasági tevékenység

A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott ember-
kereskedelem gazdasági tevékenység, amelyet profit-
motívumok vezérelnek.10

A szervezett bűnözői körök egyik legnagyobb be-
vételi forrását jelenti az emberkereskedelem, valamint 
az ahhoz kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények. 
A prostitúciós tevékenység, valamint a szexuális ki-
zsákmányolást célzó emberkereskedelem szorosan 
összefügg egymással. Az áldozatokat árucikként, ma-
gántulajdonként kezelik, korlátozva, vagy egyenesen 
megfosztva alapvető jogaiktól.11 

7  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekez-
dés 25. pontja.

8  Fehér (1999): 142–152. o.
9  Fehér Lenke: Bűnözés és prostitúció. In: lévAi Katalin (szerk.) – TóTh 

István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. 
Budapest, TÁRKI, Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága, 
1997, 139–150. o.

10  Niklas JAkobsson – Andreas koTsAdAm: The law and economics of 
international sex slavery: prostitution laws and trafficking for sexual 
exploitation = European Journal of Law and Economics 2013/2, 87–107. o. 

11  kovács István: Az emberkereskedelem, valamint az ahhoz szorosan 
kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények áldozatai jogainak érvényesülése, 

Az emberkereskedelemből közvetlenül profitálnak 
bizonyos fegyveres, terrorista és transznacionális bű-
nözői szervezetek. Az áldozatokat elrabolják, jövedel-
mező munkára vagy biztonságos életre vonatkozó ha-
mis ígéretekkel megtévesztetik, melyek többek között 
megteremti a szexuális rabszolgaság és a kényszer-
prostitúció lehetőségét.12 

Az emberkereskedelem egy olyan bűncselekmény, 
amelynek pénzügyi áramlása és a bevételek realizálása 
mind földrajzi elhelyezkedés, mind pedig az emberke-
reskedelem különféle formáinak tekintetében eltérő.13 

Az emberkereskedelem nem csupán a pénzmosás14 
alapbűncselekményének tekinthető, de a terrorizmus 
finanszírozásban15 is fontos szerepet kaphat. A pénz-
mosásra azért van szükség, hogy az egyéb bűncselek-
ményekből származó jövedelmek a legális gazdasági 
tevékenység részévé váljanak.16 

3.1. Terrorizmus finanszírozása

Az emberkereskedelem – mindamellett, hogy kulcs-
fontosságú elemét képezi a kiszolgáltatott népesség 
alárendelt és uralkodó terrorista stratégiának, az ide-
ológia előmozdításának és a toborzás ösztönzésének 
– egy lehetséges haszonszerzési forrást is jelent. Az 
emberkereskedelmet többek között eszközként hasz-
nálják a terrorizmus finanszírozásának növelésére, de 
sok esetben a két jelenség közötti összefüggést nehéz 
azonosítani és bizonyítani (ennek oka lehet a korláto-
zott információ, a büntetőeljárások hiánya, vagy a köz-
vetlen kapcsolat hiánya – jegyzi meg az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa 2331 (2016) és 2388 (2017) határozata).17

A Biztonsági Tanács 2331 (2016) és 2388 (2017) hatá-
rozata határozottan elítéli az Iszlám Állam, a Boko 
Haram, az Al-Shabaab és más hasonló csoportok által 
elfogott személyek szexuális rabszolgaság, kizsákmányo-
lás és kényszermunka céljából történő kereskedelmét. 

illetve azok meghiúsulása, csorbulása hazánkban = Műszaki Katonai Közlöny 
2014/ 1 213–230. o.

12  Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, 
2018.

13  FATF REPORT: Financial Flows from Human Trafficking. https://
www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf 
2020.08.02.

14  Lásd: Gál István László: A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai 
a nemzetközi jogban és az EU-jogban. = Európai jog: Az Európai Jogakadé-
mia Folyóirata 7 (2007), 12–23. o., Gál, István László: The Techniques of 
Money Laundering. In: Gál István László – Kőhalmi László (szerk.) Emlék-
könyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára, Pécs, Magyar-
ország: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 129–138. 
o., Gál István László – TóTh Mihály: The Fight against Money Laundering 
in Hungary = Journal of money laundering control 2 2004 186–192.o.

15  Lásd: Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. század-
ban: a terrorizmus finanszírozása = Szakmai szemle: A Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata 8, 2012, 5–15. o., Gál István 
László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismusfinanzierung Pécs, Ma-
gyarország, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kuta-
tóintézet 2010., 63 o.

16  Felméry Zoltán: A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség 
értékeléséről szóló Europol jelentés ismertetése = Nemzet és Biztonság 2019/1. 
105–119. 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. 
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Az emberkereskedelem és a terrorizmus közötti kapcso-
latokat különösen a jazidi nők nyílt piacon történő érté-
kesítése és a gyermekek öngyilkos merénylőkként és 
koldusként történő felhasználása támasztja alá.18

Dolan arra a következtetésre jutott, hogy az ember-
kereskedelem nem csupán az egyik első pénzügyi lé-
pés a transznacionális és a transzbűnözés pénzügyi 
hálózatában, hanem e bűnügyi szindikátusok alapja 
is. Sokkal jövedelmezőbb, mint a kábítószer vagy fegy-
verkereskedelem.19

3.2. Pénzmosás

Gyakran a bűncselekmények, különösen a szervezett 
bűnözői csoportok célja, hogy rövid idő alatt nagy 
mennyiségű pénzt termeljenek. A bűnszervezetek 
azonban különböznek a bevételkezelés tekintetében.20

Szükség van ahhoz a pénzmosásra, hogy az egyéb 
bűncselekményekből származó jövedelmek a legális 
gazdasági tevékenység részévé váljanak.21

4.  4.  
A szexuális kizsákmányolás A szexuális kizsákmányolás 
céljából elkövetetett céljából elkövetetett 
emberkereskedelem földrajzi emberkereskedelem földrajzi 
megvalósulásamegvalósulása

Az emberkereskedelem megvalósulhat mind belföl-
dön, mind pedig külföldön. Lényegesen hátrányosabb 
helyzet áll elő a külföldre került sértett esetében, hi-
szen nem ismeri a nyelvet, a kultúrát, a helyet, a ható-
ságokat stb., így nehezebben tud kikerülni a kényszerű 
szituációból. 22 

A Kelet-Közép-Európából kiinduló emberkereske-
delem elsősorban azokba a nyugat-európai országokba 
irányul, amelyekben a prostitúció reglementációs jel-
legű jogi megközelítése dominál. A masszázsszalonok, 
a szexklubok és további, hasonló intézmények részé-
ről folytonos az új, egzotikus megjelenésű szépségek 
iránti kereslet, azonban üzleti szempontból természe-
tes törekvés a legolcsóbb megoldások keresése. Ennek 
következtében egyrészt a lányokat egy bizonyos rotá-
ció szerint cserélik, másrészt a kevésbé költséges pia-
con verbuválják. A Kelet-Közép-Európából származó 
nők alkalmazása nem csupán olcsóbb (minimális uta-

18  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.

19  Elsie GonzAlez: The Nexus between Human Trafficking and Terrorism/
Organized Crime: Combating Human Trafficking By Creating a Cooperative 
Law Enforcement System. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1227&context=student_scholarship 2020.07.28.

2 0  Georgi PeTrunov: Managing money acquired from human trafficking: 
case study of sex trafficking from Bulgaria to Western Europe. Trends in 
Organized Crime 2011/3, 165–183. o.

21  Felméry, (2019): 105–119. o. 
2 2  Fehér, (1999): 142–152. o.

zási költségek, hiányzó vízumkényszer vagy enyhébb 
vízumszabályok, olcsó munkabér), de kevésbé kocká-
zatos is, mint az ázsiaiaké.23

Létezik egy „keletről keletre” típusú forgalom is, a gaz-
daságilag szegényebb országokból a tehetősebbek irá-
nyába, melynek egyik formája az ún. „ingázó prostituál-
tak” megjelenése, amikor a prostituált és a kitartó néhány 
napra vagy hétvégére egy másik országba látogat és ott 
az utcai prostitúció „piacán” jelenik meg. Ez megvalósul-
hat „kelet–nyugat” irányban is, akár a prostituált egyéni 
kezdeményezésére, akár szervezett módon is.24

„A prostitúció utánpótlásának globális rendszere 
van, ami összefügg az emberkereskedelemmel és em-
bercsempészettel. A nagy bordélyházak mindenhol a 
világon nemzetköziek, a prostituáltak a világ legkü-
lönbözőbb régióiból érkeznek” – írja Fehér Lenke.25 

5.  5.  
Az emberkereskedelem,  Az emberkereskedelem,  
a szexuális kizsákmányolás a szexuális kizsákmányolás 
és a prostitúció közötti és a prostitúció közötti 
összefüggésekösszefüggések

Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem és a sze-
xuális kizsákmányolás jelenségét gyakran egymástól 
függetlenül kezelik, elválaszthatatlanul összefüggenek 
egymással.26 

Az emberkereskedelem:
 – táplálja a prostitúció intézményrendszerét: az em-
berkereskedelem a szexuális kizsákmányolás 
iránti kereslet kielégítését szolgálja újabb és újabb 
áldozatok szállításával.

 – tünet: a társadalom szexuális kizsákmányolása. 
 – a kizsákmányolás hasznot hoz: az emberkereske-
delem, valamint a kizsákmányolás minimális 
anyagi vagy egyéb ráfordítást igényel, ugyanakkor 
óriási hasznot termel.27

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem között szétválasztha-
tatlan a kapcsolat. A prostitúció tolerálása egyben az 
emberkereskedők és a szervezett bűnözés támogatá-
sát is jelenti.28 Svitlana Batsyukova szerint azonban 
nem a prostitúció maga ösztönözi a szexuális keres-
kedelmet, hanem a prostitúció kizsákmányolása.29

2 3  Fehér, (1999): 142–152. o.
2 4  Fehér, (1999): 142–152. o.
2 5  OKRI: „Adás-Vétel” Konferencia a prostitúcióról. https://okri.hu/

images/stories/konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.
pdf 2019.12.27.

26  mATolcsi Andrea: Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás. In: 
bAloGh Lídia – beTlen Anna – kAssa Nóra – mATolcsi Andrea – sáFrány 
Réka (szerk.): Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció. Bu-
dapest, MONA – Magyarországi Női Alapítvány, 2012. 3–12. o. 

27  mATolcsi, (2012): 3–12. o.
2 8  mATolcsi, (2012): 3–12. o.
29  Svitlana bATsyukovA: Prostitution and Human Trafficking for Sexual 

Exploitation. Gender Issues 2007. 46–50. o.
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Maga a prostitúció nemzetközileg szervezett szex-
iparrá vált, ahol az Eros-centerekben és masszázssza-
lonokban foglalkoztatottak exportja és importja jó-
részt erre szakosodott hálózatok útján bonyolódik.  
A prostitúció nem más, mint a szervezett bűnözés 
egyik magasan jövedelmező üzletága, amelynek pro-
fitja akár kábítószer- vagy fegyverkereskedelemre is 
fordítható. Mindemellett a szexszalonok engedélye-
zett, legális működtetése esetén ez az üzletág a bűnö-
zésből származó pénz tisztára mosására is alkalmas.30

6.  6.  
MegelőzésMegelőzés

Verőné Jámbor Noémi szerint: „Fontos, hogy még az 
előtt felvilágosítást kapjanak a veszélyeztetett fiatalok, 
mielőtt belekerülnének a prostitúció és emberkeres-
kedelem világába.” Meggyőződése, hogy a prostitúció 
pedagógiai eszközökkel megelőzhető, abban az eset-
ben, ha még időben eljut a fiatalokhoz a felvilágosító 
szó, elsősorban a téma szempontjából kiemelten ve-
szélyeztetett régiókba, nevezetesen a keleti ország-
részbe, az elmaradottabb régiók kis falvainak általá-
nos iskoláiba, valamint a nevelőotthonokba és a javí-
tóintézetekbe.31

A megelőző intézkedéseket számos módon el lehet 
különíteni. Ilyen megelőző intézkedések lehetnek az 
alábbiak:32

6.1.  Az elsődleges elkövetőorientált 
megelőzés

Az elsődleges elkövetőorientált megelőzés elsősorban 
az elkövetőre és annak meghatározó jegyeire összpon-
tosít. Pontosan meg kell határozni a személy által el-
követett bűncselekmény kezdeti és alakulási elemeit. 
Az elsődleges megelőzés ebben az esetben azokra a 
helyzetekre koncentrál, amikor a bűncselekmény még 
nem következett be, de vannak olyan általános jelek, 
amelyek alátámasztják a bűncselekmény elkövetésé-
nek lehetőségét.33

Ezek a mutatók olyan alapvető társadalmi ténye-
zőkre vonatkoznak, mint az egyének társadalmi-gaz-
dasági státusza, az egyének nevelése, valamint hogy 

3 0  Fehér (1997): 139–150. o.
31  Verőné Jámbor Noémi: Az intézményes nevelés és oktatás szerepe a 

prostitúció és emberkereskedelem megelőzésében http://ppkteszt.elte.hu/file/
tezisek_jambor_noemi.pdf 2020.08.18.

32  diJk, J. J. M. van sAGel-GrAnde, H. I. – ToornvlieT, L. G. (2009): 
‘Actuele criminologie’ Den Haag: Sdu Uitgevers 175. o. – Crawford, A. –  
evAns, K (2012) ‘Crime prevention and community safety’ in: mAGuire, M. 
– morGAn, R. – reiner, R.: ‘The Oxford Handbook of criminology’ Oxford: 
Oxford University Press p.772. Idézi: Jorn Johannes Marinus Van Rij: The 
trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in 
the Netherlands. A case study into the nature of forced prostitution and the 
modus operandi of organised crime groups involved in human trafficking in 
Europe. Egyetemi doktori disszertáció, Pécs, 2014. Pécsi Tudományegyetem

33  Van Rij (2014). 

ezen oktatási folyamat következtében létrejöjjenek-e 
és felismerik-e a társadalmi kötelékeket, elvárásokat.34

6.2.  A másodlagos elkövetőorientált 
megelőzés

A bűncselekmény potenciális elkövetőjének megaka-
dályozására irányuló megelőzés azzal a pillanattal fog-
lalkozik, amikor az egyes kockázati mutatók felfedik 
magukat, és amikor az úgynevezett korai beavatkozá-
sokat lehet alkalmazni.35

6.3.  A harmadlagos elkövetőorientált 
megelőzés

Amennyiben az elkövető a nők erőszakos prostitúci-
ója révén vesz részt a szexuális kizsákmányolásban, 
és kapcsolatba lép a rendőrséggel, akkor a hatóságok-
nak intézkedéseik során tiszteletben kell tartaniuk a 
büntetés kapcsán öt tényezőt annak hatékonysága ér-
dekében. Ezek a megtorlás, az elrettentés, az ártalmat-
lanná tétel, a rehabilitáció és a gyógyulás.36

6.4.  Az elsődleges helyzetorientált 
megelőzés

Az elsődleges helyzetorientált megelőzés magában fog-
lalja a megelőző intézkedések egyetemes végrehajtását, 
azaz a kifinomultabb biztonsági eszközök adaptálását 
és beillesztését, (például GPS nyomkövető beszerelése 
műszerfalba integrált rádiókba, járművekbe).37

6.5.  A másodlagos helyzetorientált 
megelőzés

A helyzetelemzés másodlagos szintje az adott szituációt 
a kizsákmányoló helyzet fennállásának okaként kezeli. 
A hangsúlyt azokra a személyekre fekteti, akiknek az 
áldozattá válásának kockázata megnövekedett.38

6.6.  A harmadik (területi) 
helyzetorientált megelőzés

A harmadik változat a nagy kockázatú területekkel 
vagy úgynevezett forró pontokkal foglalkozik. Ezek a 
területek fokozottan mutatják a lehetséges bűncselek-
mények és áldozattá válás jeleit.39

6.7.  Az elsődleges áldozatorientált 
megelőzés

Az áldozatok – ha elsőre furcsának is hangzik – fontos 

3 4  Van Rij (2014).
35  Van Rij (2014).
36  Van Rij (2014).
37  Van Rij (2014).
38  Van Rij (2014).
39  Van Rij (2014).
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szerepet játszanak a saját áldozattá válásukban. Az em-
berkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldo-
zatai nem különböznek egymástól. Ez a megelőzés az 
áldozattá válás korlátozására összpontosít a veszélyek-
kel, az alkalmazott módszerekkel és a nyilvánossággal 
kapcsolatos tudatosság növelésével. Többek között ezt 
a televízióban és rádióban található reklámok, vala-
mint a korábbi áldozatok által iskoláknak nyújtott elő-
adások segítségével lehet megtenni.40

6.8.  A másodlagos áldozatorientált 
megelőzés

Kulcsfontosságú a potenciális áldozatok felkészítése 
az áldozattá válásra. Az embereket tájékoztatni kell a 
kockázatokról, de fel kell készülniük az áldozattá vá-
lására is. Releváns a nők számára, hogy tudják, kivel 
lépjenek kapcsolatba, valamint hogy a család és a ba-
rátok komolyan vegyék a felismerhető jeleket.41

6.9.  A harmadlagos áldozatorientált 
megelőzés

A szexuális kizsákmányolás következményei hosszú 
távúak, és többek között érzelmi zavarokat, alacsony 
önértékelést eredményezhetnek. Minél hosszabb ideig 
áll fenn a kizsákmányoló helyzet, annál súlyosabb az 
áldozat személyi károsodása, és annál hosszabb időt 
vesz igénybe, hogy a társadalom ’normális’ tagjaként 
éljenek tovább. E bűncselekmények súlyossága és kö-
vetkezményei miatt elkerülhetetlen a másodlagos 
vagy akár harmadlagos viktimizáció, amely a kezdeti 
áldozattá válás következményeiből adódik. Ezért az 
áldozatokat mindig külön és igényeiknek megfelelően 
kell kezelni.42

7.  7.  
Áldozattá válásÁldozattá válás

A szexuális célú kizsákmányolás esetében legtöbbször 
egyértelmű a prostitúciós tevékenység mint végzendő 
munka, azonban a hirdetések útján történő toborzá-
sok esetében a feladott felhívásokban általában eroti-
kus bárokban történő felszolgálói vagy táncos mun-
kákra keresnek jelentkezőket, vagy pusztán csak ero-
tikus munkát említenek, annak tartalmának részlete-
zése nélkül.43

Bárki lehet szexuális kizsákmányolás céljából elkö-
vetett emberkereskedelem áldozata, férfiak és nők 
(beleértve a transzszexuálisakat), felnőttek és gyer-

4 0  Van Rij (2014).
41  Van Rij (2014).
42  Van Rij (2014).
43  Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály: Emberkeres-

kedelem el leni küzdelem Magyarországon https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_overview_hungary_hu_pdf.pdf 
2020.08.05.

mekek, az adott állam állampolgárai és külföldiek. Va-
lamennyi prostituált és a szexuális szolgáltatások ipa-
rában dolgozó személy veszélyben van, különösen a 
bevándorló férfiak és nők a prostitúció tekintetében, 
azok a nők és férfiak, akik nincsenek tisztában joga-
ikkal alacsony iskolázottságuk vagy mentális képes-
ségeik korlátozottsága miatt, azok a nők és férfiak, 
akiket távoli és elhagyatott helyekre visznek prostitu-
áltnak, és ott élnek, ahol szexuális tevékenységet foly-
tatnak, továbbá különböző közösségek, kisebbségek 
tagjai, utcagyerekek, szülők vagy gondviselők nélkül 
élő gyermekek, elhanyagolt gyermekek és olyan fiatal 
személyek, akiknek pénzre van szükségük, valamint 
gyermekek és fiatalok, akik aktív tagjai internetes há-
lózatoknak.44

Az áldozatokat jellemzően a jövedelmező munkale-
hetőség, a szebb jövő reménye vagy a szerető kapcso-
lat ígérete hajtja bele az emberkereskedők csapdájába. 
Annak ellenére, hogy bárki válhat áldozattá, mégis 
vannak olyan tényezők, amelyek az emberkereskedők 
malmára hajtják a vizet, ilyen lehet például a családon 
belüli erőszak, a kilátástalan anyagi helyzet, a szexu-
ális bántalmazás vagy a szerető családi közeg hiánya.45

Az áldozatok kibocsátása szempontjából Magyaror-
szág a legérintettebb országok között szerepel Euró-
pában, vagyis a magyar áldozatok száma kiemelkedik 
az európai statisztikákban.46

8.  8.  
Magyarország a szexuális Magyarország a szexuális 
kizsákmányolás céljából kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem elkövetett emberkereskedelem 
tükrébentükrében

Magyar állampolgárok mind belföldön, mind külföl-
dön egyaránt gyakran válnak kizsákmányolás, ember-
kereskedelem áldozatává. A leginkább érintett társa-
dalmi csoportok közé tartoznak az alacsony iskolá-
zottsággal rendelkező fiatalok, a mélyszegénységben 
élők, a romák, az egyedülálló anyák, valamint a hajlék-
talan férfiak.47 

Magyar nők, lányok, férfiak és fiúk egyaránt válnak 
a szexuális célú kizsákmányolás áldozatává48 hazánk-
ban és külföldön – főképp Európában – kiemelkedően 

4 4  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskede-
lem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkeres-
kedelem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu%C3% 
A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

45  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

4 6  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

47  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

4 8  kovács, 2014., 213–230. o.
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magas számokkal Németországban, Hollandiában és 
Franciaországban.49 

Az áldozatok jellemzően állami nevelő- és javítóin-
tézetből kerülnek ki, gyakran súlyos, feldolgozatlan 
gyerekkori traumát cipelnek magukkal, nem ritkán 
szexuális abúzust szenvedtek el. Az áldozattá válás le-
hetőségét növeli, a segítő baráti és családi kapcsolatok 
hiánya, amit az emberkereskedők tudatosan igyeksze-
nek kihasználni.50 

Az emberkereskedelem magyar áldozatainak jelen-
tős része szexuális célú kizsákmányolás áldozata, 
emellett egyre több munka célú kizsákmányolással 
összefüggő eset válik ismertté. A magyar állampolgá-
rok elsősorban nyugat-európai országokban válnak 
áldozattá, a célországok között említhető többek kö-
zött Németország, Ausztria, Hollandia, Svájc, Belgium, 
valamint az Egyesült Királyság.51

Magyarország – a nemzetközi emberkereskedelem 
tekintetében – elsősorban kiindulási és tranzitország-
nak tekinthető a nők és gyerekek sérelmére elköve-
tett, szexuális kizsákmányolást célzó emberkereske-
delmet illetően, noha vannak olyan esetek is, amikor 
a szomszédos országokból – főként az ottani magyar 
nyelvű lakosság köréből –, illetve távolabbi országok-
ból kerülnek Magyarországra nők, lányok és fiúk em-
berkereskedelem áldozataiként.52 

Amszterdam „piroslámpás negyedében” – a rendel-
kezésekre álló adatok szerint – a magyar nők és lányok 
alkotják a legnagyobb csoportot a külföldi prostituál-
tak körében, illetve ők teszik ki az összes prostituált 
25–30%-át.53

Zürichben az utcai prostituáltak 98–99%-a magyar. 
A fenti két városban rendőrség emberkereskedelem-
elleni részlegei már évek óta magyarul beszélő kollé-
gákat is alkalmaznak, és kifejezetten a nagy számba 
jelen lévő magyar prostituáltak igényeihez szabott 
szolgáltatásokat nyújtanak. A holland, valamint a svájci 
szociális munkások beszámolóikban kiemelik, hogy 
a magyar prostituáltak rossz mentális és fizikai álla-
potban vannak, majdnem mindegyiküknek van kitar-
tója, és feltűnően kizsákmányolják őket. Egy kutatás 
szerint Amszterdam „piroslámpás negyedben” a meg-
kérdezett magyar nők 82%-át megtévesztették a rájuk 
váró körülményeket illetően, még azokat is, akik tud-
tak arról, hogy prostitúciós tevékenységet fognak foly-
tatni.54

Országon belül a szexuális kizsákmányolás és az 
emberkereskedelem áldozatainak forgalma általában 
a szegényebb, kevésbé fejlett térségek felől a fejlettebb, 

49  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

5 0  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

51  Belügyminisztérium: Európai Együttműködési Főosztály: Emberkeres-
kedelem el leni küzdelem Magyarországon https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_overview_hungary_hu_pdf.pdf 
2019.12.28.

52  mATolcsi (2012): 3–12. o.
53  mATolcsi (2012): 3–12. o.
5 4  mATolcsi (2012): 3–12. o.

városiasodottabb területek felé zajlik, tehát főként a 
falvak és kisvárosok felől a nagyvárosok irányába, el-
sősorban Budapestre, de ugyanígy a turisztikai cél-
pontok, útvonalak felé is. Ebben az esetben az áldoza-
tok kizsákmányolása az utcán, illegális bordélyokban, 
lakásokon/házakban történik, a hirdetésük pedig az 
interneten zajlik. 55

A toborzás számos módon megvalósulhat, mint pél-
dául megtévesztéssel (pl. amikor az áldozatnak azt 
mondják, hogy éttermi vagy házimunkát fog végezni, 
és végül prostituáltként dolgoztatják a célországban 
vagy városban). Előfordul, hogy a kitartó emberkeres-
kedő szerelmi kapcsolatot is létesít az áldozataival an-
nak érdekében, hogy könnyebben bele tudja csalni 
őket a prostitúcióba. Gyakori módszer az áldozatok 
eladósodottságára alapuló zsarolás és kényszerítés, 
mindemellett nem ritka, hogy erőszakot, illetve azzal 
való fenyegetést is alkalmaznak: verést, kínzást és sze-
xuális erőszakot. Az áldozatok kizsákmányolása és el-
adása gyakran köthető ismerőseikhez, uzsorásokhoz, 
az áldozatok férfipartnereként viselkedő férfiakhoz, 
férjekhez. Bizonyos esetekben pedig családtagokhoz, 
pl. apák vagy fivérek adják el a lányaikat, illetve lány-
testvéreiket.56

A MONA az egyik legrégebbi feminista érdekképvi-
seleti csoport Magyarországon. Az alapítvány érdek-
képviseleti, kutatási és kapacitásépítő tevékenységet 
folytat a nemek közötti egyenlőség széles skálájával. 
A MONA küldetése nyilvános viták kezdeményezése 
a férfiak és a nők szerepének egyenlőtlenségéről, ame-
lyek a mai napig jellemzik a nők helyzetét a gazdasági, 
társadalmi és politikai szférában.57

A MONA megoldási javaslatokat tesz többek között 
az emberkereskedelem kapcsán a büntetőjog és az ál-
dozatellátás terén tapasztalt hiányosságok orvoslására, 
a hatóságok és szakemberek hozzáállásának kedvező 
befolyásolására – elsősorban kutatások, lobbitevékeny-
ség, szakemberek képzése és tudatosságnövelő tevé-
kenységek révén.58 

A MONA mindemellett rendszeresen végez a széle-
sebb társadalmat is megszólító, a prostitúció és a sze-
xuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelemmel 
kapcsolatos ismeretterjesztő és tudatosságnövelő te-
vékenységeket. Részt vesz például az Európai Női 
Lobbi „Együtt a prostitúció nélküli Európáért” elne-
vezésű kampányában, amely 2010-ben indult és amely-
nek céljai a témával foglalkozó civil szervezetek látha-
tóbbá tétele, annak tudatosítása, hogy a prostitúció a 
nők elleni erőszak egyik formája, Európa-szerte hasz-
nálható kampányanyagok készítése, az egyes orszá-
gokban zajló prostitúcióellenes tevékenységek és stra-
tégiák támogatása, lobbizás a prostitúció rendszeré-

55  mATolcsi (2012): 3–12. o.
56  mATolcsi (2012): 3–12. o.
57  European Institute for Gender Equity: Activity of MONA – Magyar-

országi Női Alapítvány (MONA Foundation for Women in Hungary) https://
eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/hungary/
activity-mona-magyarorszagi-noi-alapitvany-mona-foundation-women-
hungary 2020.07.23.

58  mATolcsi (2012): 3–12. o.
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nek felszámolása érdekében az Európai Unió szintjén; 
az együttműködő partnerek és támogatók körének 
szélesítése.59

9.  9.  
ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irány-
elve meghatározza az emberkereskedelem fogalmát, 
mely szerint „A kizsákmányolás magában foglalja leg-
alább a prostitúció révén történő kizsákmányolást 
vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kény-
szermunkát vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a bűncselek-
ményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek 
kivételét.”60

A szexuális kizsákmányolás alatt értendő többek 
között a prostitúcióra való kényszerítés, a pornográfia 
és bárokban, hotelekben fürdőkben, masszázsszalo-
nokban és a szórakoztatóiparban nyújtott szexuális 
szolgáltatások.61

Amíg a prostitúció önmagában sem mentes az erő-
szaktól – ami mind a kerítők, mind a kitartottak, mind 
pedig a kliensek vonatkozásában egyaránt megnyil-
vánul –, addig a prostitúcióra kényszerítés, a nőkeres-
kedelem immanens sajátja az erőszak.62

A nők bűnözésben játszott szerepe – mind a sértetti, 
mind az elkövetői oldal tekintetében – számszerűsé-
gében világszerte elmarad a férfiak elkövetői és sér-
tetti arányától. A viktimizáció folyamatát és az egyes 
bűncselekményfajták sértetti körét vizsgálva nyilván-
valóvá válik, hogy a nők sértetté válása bizonyos bűn-
cselekményeknél sokszor kiugróan magas.63

A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott em-
berkereskedelem egy gazdasági tevékenység, amelyet 
profitmotívumok vezérelnek.64 Az emberkereskede-
lem nem csupán a pénzmosás65 alapbűncselekményé-

59  mATolcsi (2012): 3–12. o.
6 0  Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) 

az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felvál-
tásáról 2. cikk (3) bekezdés

61  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskede-
lem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkeres-
kedelem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu% 
C3%A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

62  Fehér Lenke: Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. In: Szerepváltozások. 
Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI, 1999. 142–152. o.

63  Fehér (1999): 142–152. o.
6 4  Niklas JAkobsson – Andreas koTsAdAm: The law and economics of 

international sex slavery: prostitution laws and trafficking for sexual 
exploitation = European Journal of Law and Economics 2013/2, 87–107. o. 

65  Lásd: Gál István László: A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai 
a nemzetközi jogban és az EU-jogban. = Európai jog: Az Európai Jogakadé-
mia Folyóirata 7 (2007), 12–23. o., Gál, István László: The Techniques of 
Money Laundering. In: Gál, István László – Kőhalmi, László (szerk.): Em-
lékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára, Pécs, Ma-
gyarország: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 
129–138.o., Gál István László – TóTh Mihály: The Fight against Money 
Laundering in Hungary = Journal of money laundering control 2 2004 186–
192.o.

nek tekinthető, de a terrorizmus finanszírozásban66 
is fontos szerepet kaphat. A pénzmosásra azért van 
szükség, hogy az egyéb bűncselekményekből szár-
mazó jövedelmek a legális gazdasági tevékenység ré-
szévé váljanak.67 

Az emberkereskedelem mind belföldön, mind pe-
dig külföldön megvalósulhat. Lényegesen hátrányo-
sabb helyzet áll elő a külföldre került sértett esetében, 
hiszen nem ismeri a nyelvet, a kultúrát, a helyet, a ha-
tóságokat stb., így nehezebben tud kikerülni a kény-
szerű szituációból.68 

„A prostitúció utánpótlásának globális rendszere 
van, ami összefügg az emberkereskedelemmel és em-
bercsempészettel is. A nagy bordélyházak mindenhol 
a világon nemzetköziek, a prostituáltak a világ legkü-
lönbözőbb régióiból érkeznek” – írja Fehér Lenke.69 
Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem és a sze-
xuális kizsákmányolás jelenségét gyakran egymástól 
függetlenül kezelik, elválaszthatatlanul összefüggenek 
egymással.70 

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem között elválaszthatat-
lan a kapcsolat. A prostitúció tolerálása egyben az em-
berkereskedők és a szervezett bűnözés támogatását 
is jelenti.71 Svitlana Batsyukova szerint azonban nem 
a prostitúció maga ösztönözi a szexuális kereskedel-
met, hanem a prostitúció kizsákmányolása.72

Bárki lehet szexuális kizsákmányolás céljából elkö-
vetett emberkereskedelem áldozata, férfiak és nők, 
felnőttek és gyermekek, az adott tagállam állampolgá-
rai és külföldiek. Valamennyi prostituált és a szexuális 
szolgáltatások iparában dolgozó személy veszélyben 
van, különösen a bevándorló férfiak és nők a prosti-
túció tekintetében, azok a nők és férfiak, akik nincse-
nek tisztában jogaikkal alacsony iskolázottságuk vagy 
mentális képességeik korlátozottsága miatt, azok a 
nők és férfiak, akiket távoli és elhagyatott helyekre 
visznek prostituáltnak, és ott élnek, ahol szexuális te-
vékenységet folytatnak, továbbá különböző közössé-
gek, kisebbségek tagjai, utcagyerekek, szülők vagy 
gondviselők nélkül élő gyermekek, elhanyagolt gyer-
mekek és olyan fiatal személyek, akiknek pénzre van 

66  Lásd: Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. század-
ban: a terrorizmus finanszírozása = Szakmai szemle: A Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata 8, 2012, 5–15. o., Gál István 
László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismusfinanzierung Pécs, Ma-
gyarország : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kuta-
tóintézet 2010., 63 o.

67  Felméry Zoltán: A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség 
értékeléséről szóló Europol jelentés ismertetése = Nemzet és Biztonság 2019/1. 
105–119. o.

68  Fehér (1999): 142–152. o.
69  OKRI: „Adás–Vétel” Konferencia a prostitúcióról. https://okri.hu/

images/stories/konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.
pdf 2019.12.27.

70  mATolcsi Andrea: Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás. In: 
bAloGh Lídia – beTlen Anna – kAssA Nóra – mATolcsi Andrea – sáFrány 
Réka (szerk.): Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció. 
Budapest, MONA – Magyarországi Női Alapítvány, 2012. 3–12. o. 

71  mATolcsi (2012): 3–12. o.
72  Svitlana Batsyukova: Prostitution and Human Trafficking for Sexual 

Exploitation. Gender Issues 2007. 46–50. o.
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szükségük, valamint gyermekek és fiatalok, akik aktív 
tagjai internetes hálózatoknak.73

Magyar állampolgárok mind az országhatáron be-
lül, mind külföldön egyaránt gyakran válnak kizsák-
mányolás, emberkereskedelem áldozatává. A legin-
kább érintett társadalmi csoportok közé tartoznak az 
alacsony iskolázottsággal rendelkező fiatalok, a mély-
szegénységben élők, a romák, az egyedülálló anyák, 
valamint a hajléktalan férfiak.74 

A MONA többek között megoldási javaslatokat tesz 
az emberkereskedelem kapcsán a büntetőjog és az ál-
dozatellátás terén tapasztalt hiányosságok orvoslására, 
a hatóságok és szakemberek hozzáállásának kedvező 
befolyásolására – elsősorban kutatások, lobbitevékeny-
ség, szakemberek képzése és tudatosságnövelő tevé-
kenységek révén.75 
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BevezetésBevezetés
 

Jelen tanulmányban a legújabb és legrelevánsabb ten-
denciákra mutatok rá a terroristák internethasznála-
tát i l letően. Megvizsgálom a szélsőjobboldali 
extrémisták és terroristák erősödő online jelenlétét 
és az azzal kapcsolatos trendeket. Górcső alá helyezem 
az Iszlám Állam (továbbiakban ISIS1) online tevékeny-
ségét. Végül bemutatom a koronavírus-világjárvány 
hatását a terroristák internethasználatára és rávilágí-
tok esetleges jövőbeli fenyegetésekre.

1.  1.  
A terroristák A terroristák 
internethasználatáról internethasználatáról 
általánosságbanáltalánosságban

Az internet forradalmasította a terrorizmust.2 A terro-
risták kezében a modern számítástechnológiai eszkö-
zök és az internet mint új „fegyver” jelent meg, akik 
céljaikra fel- (és ki)használják a modern technika le-
hetőségeit, élve ugyanazokkal a technika teremtette 
előnyökkel, amelyekkel bárki más is.3

Az információtechnológia terrorista célú felhasz-
nálásának Bőczné Neparáczki két csoportját különíti 
el: „Az információtechnológia „hard” típusú alkalma-
zásakor a terroristák kifejezetten kibertámadást haj-

*  Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
1  „A nyugati média az ISIL, vagy ISIS kifejezést használja, ezzel jelezni 

kívánják, hogy fegyveres szervezetről és nem államról van szó. Ez persze erő-
sen vitatható, sőt nem igaz, mert a szervezet pont az állam létrehozását hang-
súlyozza.” kis-benedek József: Katonai biztonság Marokkótól Iránig. Zrínyi 
Kiadó, Budapest 2018. 246. o.

2  liebermAn, Ariel Victoria: Terrorism, the Internet, and Propaganda: A 
Deadly Combination. Journal of National Security Law and Policy, 2017. 9. 
sz. 122. o. 

3  nAGy Zoltán András: Tradicionális bűncselekmények számítógépes há-
lózatokon. JURA, 2007. 13. évf. 1. sz. 127.

tanak végre (például kriti-
kus infrastruktúrákat irá-
nyító információs rend-
szert bénítanak meg, tesz-
nek működésképtelenné 
azzal, hogy terheléses táma-
dást indítanak, férgeket, ví-
rusokat küldenek stb.). Más-
részről az információtech-
nológia „soft” típusú alkal-
mazása esetén a terroristák 
az információs rendszer se-
gítségével tartják a kapcso-
latot (például az interneten 
keresztül kommunikálnak 
egymással), saját weboldalt 
működtetnek és azt média-
ként használják (például a 
célpont ellen végrehajtott 

támadás felvételét megosztják, vagy közleményeikben 
üzennek a világ számára), új terroristacsoport-tagokat 
vagy támogatókat toboroznak, terjesztik propagandá-
jukat, az internet segítségével szereznek adatokat a 
lehetséges célpontról (például épületalaprajzokat), a 
terroristák kiképzéséhez szükséges online kiadványo-
kat tesznek közzé, vagy anyagi forrás szerzésére is 
igénybe veszik az internetet.”4 Bőczné Neparáczki sze-
rint szerint a kiberterrorizmus fogalma – hasonlóan 
a kiberbűnözéshez – gyűjtőfogalom: „A kiberterro riz-
mus szűkebb értelemben informatikai környezettől 
függő bűnözési forma, az ún. tisztán kiberbűncselek-
mény terrorista célú elkövetését jelenti, amely az in-
formációtechnológia hard típusú felhasználásával va-
lósul meg. A kiberterrorizmus tágabb értelemben ma-
gában foglalja az informatikai környezet által elősegí-
tett terrorista cselekményeket, azaz az információ-
technológia soft típusú terrorista célú felhasználásá-
nak büntetendő formáit. Ezek a terrorista cselekmé-
nyek az információtechnológia felhasználása nélkül 
is bűncselekményt valósítanak meg, de elkövetésüket 
segítheti, megkönnyítheti az információs rendszer 
felhasználása.”5

Jelen tanulmányban Bőczné Neparáczki szavait köl-
csönvéve, az információtechnológia terrorista célú 
felhasználásának „soft’ típusú alkalmazására6 koncent-
rálok, ugyanis a kiberterrorizmust illetően egyetértek 
Dornfeld nézeteivel: „A kiberterrorizmusról szóló dis-
kurzus kapcsán sokszor kevéssé kap helyet a terroris-
ták egyéb internetes tevékenységének vizsgálata, 
amely talán a legkomolyabb negatív hozadéka a 
kiberterrorizmus veszélyessége túlértékelésének. 
Ezek jóval kevésbé ijesztő tevékenységek, mint pél-
dául egy erőmű felrobbantása, de véleményem szerint 
jóval veszélyesebbek. Az elmúlt évek nyugat-európai 
terrortámadásaiban jelentős szerepet játszott a terro-

4  bőczné neparáczKi Anna Viktória: A kiberterrorizmus büntető anyagi 
jogi megítélése. Ügyészek Lapja, 2020. 27. évf. 1. sz. 76–77. o. 

5  Uo. 79–80. o.
6  Uo. 76–77. o.

Dr. serbAkov márton tIbor*

Legújabb tendenciák  
a terroristák internet-

használatát illetően
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risták internetes kommunikációja, az aktív dzsihadista 
propaganda és persze azok a pénzügyi támogatások, 
amelyeket a terrorszervezetek az internet segítségé-
vel szereztek meg. Véleményem szerint ez egy olyan 
téma, amivel szemben a jövőben még keményebben 
kell fellépnie a nemzetközi közösségnek.”7 Ugyanak-
kor nem vetem el annak a lehetőségét, hogy a jövőben 
a helyzet változhat, és az információtechnológia ter-
roristák általi „hard” típusú alkalmazása8 a jelenlegi-
nél sokkal nagyobb veszélyt képvisel majd. 

A terroristák a világhálót Weimann felosztásában 
pszichológiai hadviselésre, publicitásra és propa-
gandára, adatbányászásra, adománygyűjtésre, tobor-
zásra és mobilizációra, kapcsolattartásra, informá-
ció megosztására, tervezésre és koordinációra hasz-
nálják.9 Fishman felosztásában tartalom hosztolására 
(content hosting), közönségfejlesztésre, a brand-
kontrollra, biztonságos kommunikációra, a közösség 
fenntartására, finanszírozásra, információ gyűjtésére 
és gondozására.10 Tartalom hosztolása (content 
hosting): A terrorszervezetek a propaganda széles ská-
láját termelik, képek, videók, audiofájlok formájában. 
Megjelenése után a tárolók az internetre kerültek, fájl-
megosztó oldalakra. Bizonyos terrorszervezetek, mint 
az ISIS, használnak felhő szolgáltatásokat is média tá-
rolására és videóstreamelő szolgáltatásokat propa-
ganda terjesztésére. Mások, mint a Hamász és az 
Atomwaffen Division, saját weboldallal rendelkeznek. 
Közönségfejlesztés (audience development): a terro-
ristáknak több okból is szüksége van közönségre – 
hogy közvetlenül és indirekt módon elérjék azokat, 
akiket befolyásolni akarnak, hogy a média figyelmét 
magukra vonják, és hogy azonosítsák a potenciális 
újoncokat. Példa az ISIS Twitter-használata 2014 és 
2015 között. Brandkontroll: A modern terrorszerve-
zetek használtak és használnak webfórumokat (pl.: 
al-Hesbah), hivatalos weboldalakat (pl.: Atomwaffen, 
Hamász és Hezbollah), Twittert, és például Telegram 
csatornákat, hogy a célközönségük felé jelezhessék a 
közétett anyagaik autentikus voltát. A brandkontroll 
következetességet kíván, ami a tech platformokra fon-
tos szerepet ró a terrorszervezetek ilyen tevékenysége 
elleni küzdelemben. A közösség fenntartására: Az on-
line üzenetküldő alkalmazások és közösségi média 
platformok zárt csoportjai és a branddel ellátott on-
line fórumok arra szolgálnak, hogy elválasszák a cso-
port tagjait a külsősöktől. Finanszírozás: A dititális 
térben a terroristák használhatnak tradicionális pénz-
ügyi küldőket, mint a Western Union, elektronikus 
bankátutalásokat és online fizetési rendszereket (pl.: 

7  dornFeld László: Kiberterrorizmus – a jövő terrorizmusa? In: Mezei 
Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Társadalomtudományi Kutató-
központ, Budapest–Pécs 2019. 61. o. 

8  bőczné neparáczKi: i. m. 76–77. o. 
9  WeimAnn, Gabriel: www.terror.net: How Modern Terrorism Uses The 

Internet. United States Institute Of Peace, Washington, D.C. 2004. 5–10. o. 
https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf (2019.12.10.)

10  Fishman, Brian: Crossroads: Counter-terrorism and the Internet. Texas 
National Security Review, 2019. Vol. 2. No. 2. 84–86. o.

Paypal vagy Venmo), adománygyűjtéseket rendezhet-
nek P2P transzfereket olyan platfromokkal, mint a 
GoFundMe vagy Messenger Payments.11 A terroristák 
Bányász szerint az alábbi területeken használhatják a 
közösségi médiát, ahogy többségüket az elmúlt évek-
ben használták is: információgyűjtés, social engineer-
ing, kapcsolattartás, propaganda, új tagok toborzása, 
támogatók szerzése, pszichológiai és információs had-
viselés, kibertámadás. Jelenleg még nincs meg a hu-
mán és technikai képességük létfontosságú rendszer-
elem ellen elkövetett kibertámadásra, azonban a dark 
weben vásárolhatnak ilyen szolgáltatást.12 Az internet 
már az extrémista csoportok propagandájának egyik 
legfontosabb médiuma. A propaganda terjesztésének 
egyik célja az új tagok megnyerése, a másik az ideoló-
giájuk vagy ennek egyes aspektuaival szembeni szim-
pátia keltése. Az interneten nem csupán iszlamista 
propaganda lelhető fel, azt bal- és jobboldali extrémista 
és más csoportok is intenzíven felhasználják kommu-
nikációs csatornaként.13 Az internet jelentős és sokol-
dalú szerepet játszik korunk erőszakos extrémizmu-
sában és terrorizmusában.14 Erőszakos extrémista cso-
portok visszaélnek az internet sebezhetőségeivel és 
nyíltságaival, azt felhasználva radikalizációra, tobor-
zásra és a fiatalok felkészítésére. Fiatalok radikalizáció-
jának médiumaként használnak chatszobákat, közös-
ségi háló oldalakat, mint a Facebook, Twitter, YouTube, 
és online videójáték videókat is. Terrorszervezetek, 
mint például a Boko Haram, az ISIS és az Al-Kaida, és 
más extrémista csoportok stratégiailag felfedezték az 
internetet a tevékenységeik elősegítsére. Ugyan a nem-
zetközi közösség és kormányok világszerte erőfeszí-
téseket tettek az erőszakos extrémista csoportok in-
ternettel való visszaélése ellen, terrorista csoportok 
továbbra is megtalálják a módjait az anyagaik online 
terjesztésére. Apau szerint ezért fontos, hogy a kor-
mányok felismerjék, hogy a fiatalok online radikalizá-
ció já nak folyamata egy globális és sokoldalú jelenség, 
melyben a közösségi médiát egy eszközként használ-
ják erőszakos magatartásra való ösztönzésre. A közös-
ségi média szerepét nem szabad izolálni, hanem más 
kommunikációs platformok és jelentős társadalmi té-
nyezők (mint politikai, társadalmi, kulturális, gazda-
sági, és pszichológiai okok) kontextusában kellene 
vizsgálni.15 Piazza és Guler 2019-ben 6000 személyt 
vizsgált 6 arab országból, hogy kiderítsék, hogy azok 
a személyek, akik használják az internetet politikai 
hírek követésére vagy politikai nézetek kinyilvánítá-
sára, nagyobb valószínűséggel támogatják-e az ISIS-t. 

11  Uo. 84–86. o.
12  bányász Péter: Kiberbűnözés és közösségi média. Nemzetbiztonsági 

Szemle, 2017. 5. évf. 4. sz. 71. o.
13  niTsch, Holger: Terrorismus und die Nutzung des Internet. In: Rüdiger, 

Thomas-Gabriel – Bayerl, Petra Saskia (Hrsg.): Cyberkriminologie: Krimi no-
logie für das digitale Zeitalter. Springer VS, Wiesbaden 2020. 198. o. 

14   conWAy, Maura: Determining the Role of the Internet in Violent 
Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research. Studies 
in Conflict & Terrorism, 2017. 40. évf. 11. sz. 91. o.

15  APAu, Richard: Youth And Violent Extremism Online: Countering 
Terrorists Exploitation And Use Of The Internet. African Journal on Terrorism, 
2018. Vol.7. No. 1. 22. o.
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Arra jutottak, hogy azok a válaszadók, akik a híreket 
online követik, jelentősen nagyobb valószínűséggel 
támogatják az ISIS-t, mint azok, akik azt a televízióban 
vagy a nyomtatott sajtóban követik. Továbbá arra, hogy 
akik online fórumokat használnak politikai nézetek 
kinyilvánítására, nagyobb valószínűséggel fejezik ki 
a támogatásukat az ISIS felé. Az online politikai disz-
kussziókban részt vevők nagyobb valószínűséggel tá-
mogatják az ISIS-t, mint azok, akik hagyományos po-
litikai tevékenységet folytatnak, bár kevésbé, mint 
azok, akik pörlekedő politikai magatartást tanúsíta-
nak, mint a politikai tüntetésen való részvétel.16

Egyre több terrorizmusban részt vevő személy hasz-
nálta az internetet valamilyen módon az erőszak felé 
vezető útján. Reeve szerint az internet kétségtelenül 
egy a radikalizációt segítő eszköz, lehetővé téve a fel-
használóknak, hogy egymással és akár terrorista cso-
portok tagjaival interaktáljanak, és kapcsolatokat ké-
pes létrehozni. A felhasználók találhatnak informá-
ciót, köztük erőszakos extrémista ideológiát, propa-
gandavideókat és publikációkat. Az internet eszközö-
ket nyújt a logisztikához és felderítéshez. A terroristák 
az internetet használják virtuális interakcióra és vir-
tuális tanulásra. A felhasználó internethasználata a 
radikalizáció során az igényei és érdekei szerint vál-
tozik. Reeve szerint ezért a terroristák és leendő ter-
roristák az internetet ügyintézésre (pl.: járatok lefog-
lalására) és kommunikációra használják. Néhányan 
amellett érvelnek,17 hogy a terrorista csoportokban 
történő tagság már a személyes megítélésen alapul, a 
terrorista ismeretek tömeges elterjedése miatt.18 Mind 
a dzsihádista19 és jobboldali extrémista propaganda 
arra ösztönzi az egyéneket, hogy erőszakos cseleke-
deteket hajtsanak végre autonóm módon, és az elkö-
vetőket „mártírként” és „szentként” dicsőíti.20

A terrorista csoportok a műveleteik finanszírozásá-
hoz szükséges bevételszerzési és pénzátutalási mód-
szerei tekintetében haladnak a modern technológia 
új trendjeivel (mint a kriptovaluták és a darkweb hasz-
nálata), de a tradicionális módszereket is használják 
(mint a zakat és hawala).21 Amikor csak külső anyagi 
forrásokra van szükségük, a terroristák különféle 
módszerekhez folyamodnak, melyek bonyolultságuk-
ban az egyszerűtől a rendkívül összetettig (Lásd pél-
dául az al-Kasszám Brigádok, a Hamász katonai szár-
nyának felhívását bitcoinos közösségi finanszírozás-

16  PiAzzA, James A. – Guler, Ahmet: The Online Caliphate: Internet Usage 
and ISIS Support in the Arab World, Terrorism and Political Violence, 2019. 
1. o. 

17  kirby, Aidan: The London Bombers as ‘ Self-Starters ’: A Case Study in 
Indigenous Radicalization and the Emergence of Autonomous Cliques. Studies 
in Conflict & Terrorism, 2017. 425. o. Idézi: Reeve, Zoey: Engaging with On-
line Extremist Material: Experimental Evidence, Terrorism and Political 
Violence, 2019. 2. o. 

18  reeve: i. m. 2. o. 
19  A vallási indíttatású terrorizmusról lásd: Kőhalmi László: Gondolatok 

a vallási indíttatású terrorizmus ürügyén. Belügyi Szemle, 2015. 63. évf. 7–8. 
sz. 52–71. o.

2 0  6. o. 
21  PAscA, Viorel – orzA, Daniela Simona: Terrorism: between the need for 

funding and obtaining funding sources. Journal Of Eastern-European 
Criminal Law, 2019. No. 1. 227. o.

ra.22) terjednek.23 Különösen riasztó a tény, hogy „… a 
terrorizmus finanszírozásával szemben a büntetőjogi 
eszközök hatékonysága a nullához konvergál.”24 Az in-
ternetes pénzügyi tranzakciók száma növekszik. 
Újabb típusú fizetési eszközök, virtuális fizetőeszkö-
zök25 jelennek meg, mint a Bitcoin és a Litecoin, me-
lyek jogi státusza nem teljesen tiszta. Az információs 
technika fejlődése ugyan könnyebbé tette a pénzügyi 
szolgáltatások használatát, de a technológia a bűnözők 
számára egyre több lehetőséget nyújt az ezekkel tör-
ténő visszaélésekre.26

A terroristák más platformokon végzett tevékeny-
ségüket a dark web használatával egészítik ki, mivel 
annak titkosításokkal rendkívül erősen védett plat-
formjai vannak, mely miatt a felhasználók IP címeit 
a bűnüldöző szervek rendkívül nehezen tudják lekö-
vetni, ezért nagyfokú anonimitást biztosít.27 Alkhouri 
és Kassirer a következő eszközöket sorolja a terroris-
ták digitális „szerszámosládájába”: biztonságos bön-
gészők, a VPN-ek és proxy szolgáltatások, védett 
e-mail- szolgáltatások, okostelefonos biztonsági alkal-
mazások, titkosítással ellátott üzenetküldő alkalma-
zások, és okostelefonos propaganda applikációk.28 
További alternatív kommunikációs csatorna bűnö-
zők,29 terrorizmus finanszírozók, pénzmosók számára 
az online videojátékok, ún. MMORPG-k (Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game), mint például 
a World of Warcraft és Second Life chatszobái és pri-
vát üzenetei.30 

2 2  FAnusie, Yaya: Hamas Military Wing Crowdfunding Bitcoin. https://
www.forbes.com/sites/yayafanusie/2019/02/04/hamas-military-wing-
crowdfunding-bitcoin/#306575c34d7f (2020.08.18.)

2 3  Europol’s 2019 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 
17. o. 

2 4  Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a 
terrorizmus finanszírozása. Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat kiadványa, 2012. 8. évf 1. sz. 15. o.

2 5  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.

2 6  TóTh, Dávid: Credit card fraud with a comparative law approach. In: Inter-
national 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.

27  özkAyA, Erdal: The Use of Social Media for Terrorism. NATO Defence 
Against Terrorisim Review, 2017. Vol. 9. 54. o.

2 8  Alkhouri, Laith – kAssirer, Alex: TechforJihad: DissectingJihadists’ 
Digital Toolbox. Flashpoint, USA 2016. 1. o. https://www.flashpoint-intel.
com/wp-content/uploads/2016/08/TechForJihad.pdf1. o. (2020.08.18.)

29  Az internet egyre nagyobb szereppel bír nemcsak a terrorizmus, hanem 
az emberkereskedelem terén is. Lásd: Ripszám Dóra: Emberkereskedelem az 
interneten. KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓ-
IRATA, 2020. 3. évf. 1. sz. 

3 0  irWin, Angela – slAy, Jill: Detecting Money Laundering and Terrorism 
Financing Activity in Second Life and World of Warcraf. In: Valli, Craig 
(szerk.): Proceedings of the 1st International Cyber Resilience Conference 
ICR2010. Edith Cowan University, Perth 2010. 41. o.

BJSZ_2020_2.indd   124BJSZ_2020_2.indd   124 2021. 03. 08.   9:03:102021. 03. 08.   9:03:10



 125 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       
2.  2.  
A szélsőjobboldali A szélsőjobboldali 
terrorizmus online terrorizmus online 

2.1.  A szélsőjobboldali terrorizmus 
előretörése

Bartkó az Europol jelentéseiből31 kiindulva rögzíti, 
hogy az elmúlt években a terrorizmus dzsihadista szár-
nya erősödött meg az EU területén.32 A szélsőjobbol-
dali terrorizmus megerősödése is megfigyelhető: Az 
Europol’s 2019 EU Terrorism Situation and Trend 
Report (TE-SAT) szerint a szélsőjobboldali terroriz-
mushoz fűződő letartóztatások száma viszonylag ala-
csony maradt, de harmadik éve egyhuzamban növe-
kedett. A jobboldali extrémisták a társadalom iszlami-
zá lódásától és a nemzeti identitás elvesztésétől való 
félelmeken élősködnek. A 2018-as terrorizmushoz fű-
ződő büntetőügyek alapján a dzsihádista terrorista 
elítélések száma maradt a legmagasabb, de mind a bal-
oldali és jobboldali terroristaelítélésekben növekvés 
volt tapasztalható.33 A trend folytatódni látszik: Az 
Europol’s 2020 EU Terrorism Situation and Trend 
Report (TE-SAT) szerint 2019-ben 3 EU tagállam ösz-
szesen hat jobboldali terrorcselekményt jelentett (egy 
befejezett, egy sikertelen, négy megakadályozott), 
2018-ban ez a szám egy volt. Továbbá két támadást je-
lentett Németország, melyek a nemzeti tövények sze-
rint nem minősítettek terrorizmusnak, de azokat jobb-
oldali extrémisták követték el, és három ember életét 
oltották ki.34

2.2.  A szélsőjobboldali terroristák 
internetes aktivitása és 
kutatásának nehézségei

A szélsőjobb internacionalizációjában kulcsfontos-
ságú szerepet játszik a web. Az európai, és amerikai 
szélsőjobboldali szervezetek egyre jobban támaszkod-
nak az internetre, a nemzeti törvények és a rendőrség 
nyomozásának megkerülésére. Az internet kommuni-
kációs lehetőségei a transznacionális szolidaritást tá-
mogatják. Az izolált, egyéni „fogyasztók” közös iden-
titást találhatnak a szélsőjobboldali weboldalakon, 
mely meggyőzi őket, hogy nincsenek egyedül, hanem 
egy közösség részei, noha az virtuális. Az internet fon-

31  Europol’s 2015 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT); 
Europol’s 2016 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT); 
Europol’s 2017 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT); 
Europol’s 2018 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 

32  bArTkó Róbert: Az illegális migráció és a terrorizmus kapcsolata az 
EUROPOL és FRONTEX jelentéseire tekintettel. In: Bartkó Róbert (szerk.): 
A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században. Gondolat 
Kiadó, Budapest 2019. 177. o. 

33  Europol’s 2019 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT). 
6–7. o. 

3 4  Europol’s 2020 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 6. 
o. 

tos szerepet játszhat a mobilizáció folyamatainak meg-
könnyítésében is, csökkentve nagyszámú egyén között 
a kommunikáció költségeit, megoldja a vezetés és 
networking problémáit, és a szervezeteknek transz-
nacionális és globális események szervezését teszi le-
hetővé. A kiberbűnözőkhöz hasonlóan a jobboldali 
extrémisták is felhasználhatják illegális és szürke zó-
nás tevékenységekre, pl. hackelésre, tömeges fenye-
gető e-mailekre, és csalásra. Végül, az internet haté-
kony eszköz lehet a „fantomsejtek” hálózatán alapuló, 
egyes amerikai radikális jobboldali aktivisták által tá-
mogatott „vezető nélküli ellenállás” koncepciójának 
hatékony megvalósításában.35 Mind a tradicionális 
média és mind az internet szerepe egyre elismertebb, 
mint fontos tényező a radikális jobboldali mobilizáció 
megértésében.36

 Globális szinten egy szélsőjobboldali extrémisták 
általi terrorhullám volt tapasztalható az utóbbi évek-
ben: Pittsburgh, Christchurch, Poway, El Paso, Halle 
(továbbá Barum és Haunau).37 2018. október 27-én Ro-
bert G. Bowers a Tree of Life pittsburghi zsinagógá-
ban megölt 11 embert és támadása során 6 ember 
megsérült.38 2019. március 15-én Brenton Tarrant az 
új-zélandi Christchurch két mecsetében 50 embert 
megölt és sokakat megsebesített (egy személy később 
belehalt a sérüléseibe). Tarrant röviddel a támadás 
előtt manifesztumát e-mailben elküldte politikusok-
nak és sajtóorgánumoknak, és az elkövetés egy részét 
Facebookon livestreamelte (élőben közvetítette).39 

A christchurchi terrortámadás során az internet 
terrorista célokra való felhasználásának eddig példát-
lan elemei voltak tapasztalhatóak. A terrorcselekmény-
ről készült livestreamelt videó és az elkövető mani-
fesztuma az interneten gyorsan elterjedt, ami az on-
line terrorista tartalmak elleni harc új kihívásaira mu-
tatott rá.40 2019. április 27-én John Timothy Earnest 
egy powayi zsinagógában egy személyt megölt, és 
hármat megsebesített. A támadás előtt egy manifesz-
tumot töltött fel az internetre. Earnest azt állította, 
hogy az új-zélandi terrortámadás volt a saját támadá-
sának a katalizátora.41 2019. augusztus 10-én a norvég 
Barumban az Al-Noor Islamic Centre mecsetében egy 

35  cAiAni, Manuela – kröll, Patricia: The transnationalization of the 
extreme right and the use of the Internet. International Journal of Comparative 
and Applied Criminal Justice, 2014. Vol. 39. No. 4. 2. o. 

36 rydGren, Jens: The Radical Right: An Introduction. In: Rydgren, Jens 
(ed.): The Oxford Handbook of the Radical Right. Oxford University Press, 
New York 2018. 9. o. 

37  mAcklin, Graham: The El Paso Terrorist Attack: The Chain Reaction 
of Global Right-Wing Terror, CTC Sentinel, 2019. 12. évf. 11. sz. 1. o.

38  Amend, Alex: Analyzing a terrorist’s social media manifesto: the Pitts-
burgh synagogue shooter’s posts on Gab. https://www.splcenter.org/
hatewatch/2018/10/28/analyzing-terrorists-social-media-manifesto-
pittsburgh-synagogue-shooters-posts-gab (2020.08.18.)

39  Charles croThers – Thomas o’brien: The Contexts of the Christchurch 
terror attacks: social science perspectives, Kōtuitui: New Zealand Journal of 
Social Sciences Online, 2020. 15. évf. 2. sz. 248. o.

4 0  Europol The Internet Organised Crime Threat Assesment, Europol, 
Hága, 2019. 48. o. https://www.europol.europa.eu/iocta-report (2020.08.18.)

41  Assessing the Threat of Mass Attacks in Texas: A State Intelligence 
Estimate. Texas Fusion Center Intelligence & Counterterrorism Division Te-
xas Department of Public Safety, Texas 2020. 17. o.
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fegyveres nyitott tüzet. Egy ember megsérült.42 Az el-
követőnek, Philip Manhausnak a rendőrség szerint 
szélsőjobboldali és bevándolásellenes nézetei voltak. 
A támadása előtt egy Tarrantra utaló üzenetet posztolt 
az EndChan fórumra. Annak moderátorai eltávolítot-
ták a posztot és a fő domain is offline került az elkö-
vetés után.43

2019. október 9-én, jom kippur ünnepe idején 
Stephan Balliet erőszakkal próbált behatolni a zsina-
gógába, a németországi Halle/Saale-ben, hogy online 
közvetített vérfürdőt rendezzen. Az épületbe bejutnia 
nem sikerült, ezért véletlenszerűen lelőtt egy arra já-
rót és egy török étteremhez ment, ahol lelőtt még egy 
embert. Balliet egy sisakra szerelt okostelefont hasz-
nált a Twitch nevű platformon történő livestreamhez. 
Az internetre manifesztumot is töltött fel.44 2019. au-
gusztus 3-án Patrick Wood Crusius egy El Pasó-i 
Walmartban nyitott tüzet, 20 ember életét kioltva. 
Később 2 személy belehalt a sérüléseibe, így áldoza-
tok száma 22-re emelkedett. A támadás során 26 em-
ber sérült meg.45 Az elkövető a fegyverét és hozzá 1000 
darab lőszert az internetről vásárolta. Létrehozott egy 
„The Inconvenient Truth” (A kellemetlen igazság) 
című dokumentumot, amit az elkövetés előtt feltöltött 
az internetre.46 2020. február 19-én Tobias Rathjen a 
németországi Haunau Midnight vízipipabárjában meg-
ölt 3 embert. Azután az Arena Bér & Cafera nyitott 
tüzet, további 5 ember életét kioltva. Ez után haza-
ment, és lelőtte az anyját és önmagát is. Órákkal a tá-
madás után kiderült, hogy az internetre töltött anya-
gai alapján Rathjenre hatott a tradicionális szélsőjobb, 
a faji alapú és a bevándorlásellenes narratívák kombi-
nációja és több obskúrus összeesküvés elmélet. Az 
ügy a további kutatás szükségességét jelzi ezen ideák 
kereszteződésének és az online ökoszisztémának te-
kintetében, ahol ezek virágzanak, és ahol az olyan el-
képzelések, mint a „Great Replacement” elmélet he-
vesen propagáltak, melynek aspektusai megjelennek 
Rathjen manifesztumában. Crawford és Keen szerint 
ez az idea köti össze a látszólag különböző terrortá-
madásokat egy ideológiailag analóg terrorcselekmé-
nyek globális hálózatában.47

Macklin szerint egy a jobboldali extrémisták erő-
szakos online szubkulturális miliőiben ösztönzött 
láncreakcióról van szó. Ez a digitális ökoszisztéma egy 
az abban részt vevők erőszak iránti ingerküszöbét 
csökkenteni szolgáló kumulatív lendületet táplál. 
Egyik terrorcselekmény ösztönzi és inspirálja a mási-
kat, „szentek” és „mártírok” növekvő kánonját létre-

42  https://www.bbc.com/news/world-europe-49308016 (2020.08.18.)
43  https://www.bbc.com/news/world-europe-49318001 (2020.08.18.)
4 4  koehler, Daniel: The Halle, Germany, Synagogue Attack and the 

Evolution of the Far-Right Terror Threat. CTC Sentinel, 2019. 12. évf. 11. sz. 
14. o.

45  mAcklin: i. m. 1. 
4 6  United States of America v. Patrick Wood Crusius, Case 3:20-cr-00389-

DCG 02/06/20 1–2. o.
47  crAWFord, Blyth – keen, Florence: The Hanau Terrorist Attack: How 

Race Hate and Conspiracy Theories Are Fueling Global Far-Right Violence. 
CTC Sentinel, 2020. 13. évf. 3. sz. 1. o.

hozva.48 Az Europol’s 2020 EU Terrorism Situation and 
Trend Report (TE-SAT) is megerősíti, hogy 2019 a 
jobboldali támadások Christchurchben, Powayban, 
El Pasoban, Barumban és Halléban egy világszintű 
erőszakos incidensek hullámának része voltak, és azok 
elkövetői hasonló transznacionális online közössé-
geknek voltak részei és egymástól merítettek inspirá-
ciót.49 A 8chan /polján sok névtelen felhasználó (anon) 
úgy utalt Tarrantra, a christchurchi elkövetőre, mint 
„Saint Tarrant” („szent Tarrant”) középkori inspi rált-
ságú ikonográfiával együtt.50 

2014 és 2017 között az ISIS közösségimédia-platfor-
mok széles skáláján tartott fenn virágzó közösségeket. 
A fő platformok agresszív felhasználóifiók és tartalom-
eltávolító politikájának köszönhetően a látható közös-
ségek már majdnem eltűntek. A christchurchi terror-
támadás után többször felmerült a kérdés, hogy a fő 
platformok miért nem tudják az extrém jobboldalt 
ugyanúgy kiűzni. 51 

Conway rávilágít, hogy az extrém jobboldal nem 
hasonlítható az ISIS-hez, az inkább egy gyorsan vál-
tozó „szcéna”, mint egy csoport, és miközben e szcé-
nába tartozó személyek követtek el terrorcselekmé-
nyeket, nagyon kevés csoport van hivatalosan terro-
ristának megjelölve, mert relatíve kevés támadóról 
lehetett bizonyítani, hogy formális csoport tagja vagy 
egyáltalán támogatója. Ők inkább úgy jellemezhetőek, 
hogy közös extrém jobboldali szólamokat támogatnak. 
Ugyan ez nem teljesen akadályozza meg az online plat-
formokat a tartalmak eltávolításában, mivel azoknak 
nem kell terrorista természetűnek lennük, hogy eltá-
volíthatóak legyenek, de komplikálja a helyzetet. Ha-
talommal bíró szereplők – államfők, fő politikai pár-
tok, néhány tradicionális médiaorgánum és a nyugati 
közvélemény jelentős része azonosulnak ezzel a tar-
talommal. Ez a közösségimédia-cégeket sebezhetővé 
teszi az elfogultság vádjával szemben. Amikor az on-
line cégek fel is lépnek az extrém jobboldali tartalom-
mal szemben, azok fő képviselői sokkal jobb helyzet-
ben vannak ahhoz, hogy kiépítsék és fenntartsák a 
saját közösségimédia-platformjaikat. Ez kifejezetten 
igaz az extrém jobboldali aktivistákra az USA-ban, akik 
hivatkozhatnak az Első Alkotmánymódosításra. A fő 
közösségimédia-cégek az utóbbi években lépéseket 
tettek a gyűlölet visszafogására a platformjaikon. Na-
gyobb rajtuk a nyomás a christchurchi terrortámadás 
és az azt követő más jobboldali extrémista támadások 
óta.52 A „The Christchurch Call” egy ‘kormányok és 
tech cégek általi elköteleződés online terrorista és 
erőszakos extrémista tartalmak eltávolítására.”53 2019-

4 8  mAcklin: i. m. 1. 
49  Europol’s 2020 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)
5 0  evAns, Robert: Ignore The Poway Synagogue Shooter’s Manifesto: Pay 

Attention To 8chan’s /pol/ Board. https://www.bellingcat.com/news/
americas/2019/04/28/ignore-the-poway-synagogue-shooters-manifesto-
pay-attention-to-8chans-pol-board/ (2020.08.18.)

51  conWAy, Maura: Routing the Extreme Right. The RUSI Journal, 2020. 1. o. 
52  Uo. 6. o. 
53  https://www.christchurchcall.com/ (2020.08.18.). Idézi: Conway, Ma-

ura: Routing the Extreme Right. The RUSI Journal, 2020. 6. o. 
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ben a christchurchi támadás internetes hatásai után 
az állam és kormányfők, és az internetipar képviselői 
találkoztak Párizsban és aláírták a Emmanuel Macron 
francia elnök és Jacinda Ardern új-zélandi miniszter-
elnök által indított Christchurch Callt. 2017-ben a 
Facebook, Microsoft, Twitter és YouTube létrehozta a 
Global Internet Forum to Counter Terrorismot. 2019-
ben csatlakozott a Dropbox, Amazon és Whats App. A 
fórum a 2015 decemberében létrehozott EU Internet 
Forumra építkezik és jelenleg a Christchurch Call ins-
pirálja.54 A főbb, és sok kisebb közösségimédia-cégek 
által közös lépések történtek a támadáshoz közvetle-
nül kötődő tartalmak platformjaikról való eltávolítá-
sára. Végső soron a probléma nem az extrém jobbol-
dali terrorista tartalmak fő közösségimédia-platfor-
mokra való feltöltése és terjedése, mert ezek hason-
lóan kezelhetők, mint az ISIS tartalmai. A probléma 
árnyaltabb és vitásabb, az az extrém jobboldali tarta-
lom fő platformokról történő eltávolításának helyén-
valóságára vonatkozik.55 

A szélsőjobboldali extrémizmus elleni küzdelem 
egyik kihívása, hogy nincs egy csoportokat összekötő 
egyesítő ideológiai rendszer. Több alapul szolgáló hit-
rendszert vizsgáltak már szélsőjobboldali szereplők-
nél, köztük kormányellenes, antiglobalista, bevándor-
lás ellenes, szuverén polgár mozgalmakat (sovereign 
citizen movements), paramilitáris csoportokat, neo-
nácikat, odinistákat és faji ideológiai alapú csoporto-
kat.56

A jobboldali extrémizmus összetett ideológiáinak 
részletes57 ismertetése szétfeszítené a jelen tanulmány 
kereteit.

Mudde a jobboldali extrémizmus 26 szakirodalmi 
definíciójának vizsgálata alapján a jobboldali extré-
mizmus 58 különböző jellemzőjét azonosítja, és arra 
mutat rá, hogy ezek közül csak öt jelenik meg valami-
lyen formában legalább a vizsgált szerzők felénél: na-
cionalizmus, rasszizmus, xenofóbia, antidemokrácia 
és erős állam.58

A szélsőjobboldali terrorizmus témájának kutatása 
során kihívást jelent még, hogy sokszor komoly ne-
hézséget okoz a tömeggyilkosság (mass shooting) és 
a terrortámadás elhatárolása.59 Egy adott eset tekinte-
tében vitás lehet, hogy melyik kategóriáról is van szó. 
Ez többek közt annak is köszönhető, hogy Townshend 
szerint egyfajta címkézésről van szó a terrorista szó 

5 4  François Théron: Terrorist content online: Tackling online terrorist 
propaganda. 2020. 2–3. o. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
BRIE/2020/649326/EPRS_BRI(2020)649326_EN.pdf (2020.08.18.)

55  conWAy, Maura: Routing the Extreme Right. The RUSI Journal, 2020. 6. o. 
5 6   holT, Thomas J. – Freilich, Joshua D. – chermAk, Steven M.: 

Examining the Online Expression of Ideology among Far-Right Extremist 
Forum Users. Terrorism and Political Violence, 2020. 2. o. 

57  A jobboldali extrémizmus összetett ideológiájáról bővebben: Boross 
Zsigmond Attila: A jobboldali extrémizmus összetett ideológiája – mint a ter-
rorizmus potenciális hivatkozása – TERROR & ELHÁRÍTÁS, 2017. 4. sz. 
23–48. o.

58  mudde, Cas: The Ideology of the Extreme Right. Manchester Univer-
sity Press, Manchester/New York 2000. 11. o. 

59  TAylor, Helen: Domestic terrorism and hate crimes: legal definitions 
and media framing of mass shootings in the United States, Journal of Policing, 
Intelligence and Counter Terrorism, 2019. 1. o.

használata esetén. Ezt a megnevezést rendszerint má-
sok, elsősorban a megtámadott államok kormányai 
aggatják a támadóikra, mert a terrorizmus fogalma 
súlyos mellékjelentéseket, azaz erőteljes kriminalitást, 
embertelenséget és a tényleges politikai támogatás 
hiányát foglalja magában.60 A terrorizmus tipizálását 
illetően Korinek megkülönböztet állami és nem ál-
lami terrorizmust; nemzeti és nemzetközi terroriz-
must. Ideológiai indíttatást tekintve szélsőjobboldali 
és szélsőbalos szervezeteket, etnikai, faji, vallási 
okokra visszavezethető, vagy ilyen célok által vezérelt 
terrorizmust. Az alkalmazott eszközök és módszerek 
alapján tipizál nukleáris, biológiai, környezeti és 
ökoterrorizmust. Korinek említi a „városi terroriz-
must” (urban terrorism) és a virtuális terrorizmust 
(cyberterrorism), és elkülöníti a szervezet tagjaként, 
de legalábbis meghatározott csoporthoz tartozó ter-
roristákat és az egyedül tevékenykedő „magányos far-
kasokat”.61

Véleményem szerint adott elkövetéseknél ugyan le-
het vitatkozni, hogy annak esetében tömeggyilkosság-
ról (ún. mass shooting) vagy pedig terrorizmusról be-
szélünk-e, de a határvonal sokszor nagyon vékony és 
az áldozat számára mindegy, hogy ún. mass shooter 
vagy pedig terrorista veszi el értelmetlen módon az 
életét. Mindkét elkövető cselekményét ugyanolyan 
fontos megakadályozni. A különbségtétel külön tanul-
mányt érdemel.

2.3.  A 8chan fórum és a terror 
„videójátékosítása”

A 8chan online fórumot Fredrick Brennan indította 
2013-ban, a „szólásszaszabadság utópiájaként”. A fó-
rum erőszakos extrémisták gyülekezőhelyévé, mega-
fonjává és toborzóplatformjává vált.62 

8chant a christchurchi, a powayi és az El Pasó-i ter-
rortámadások elkövetői is használták. Az oldal külön-
böző témájú társalgócsoportok széles skáláját tartal-
mazta, az animéken és kriptovalutákon át a politikáig 
és videójátékokig. Az oldal /pol/ boardja szélsőjobbol-
dali extrémisták találkozóhelye volt, anonim tagokat 
erőszakos cselekedetek elkövetésére radikalizálás cél-
jával. A christchurchi elkövető egy manifesztumot tett 
fel a 8chan-ra,‘The Great Replacement’címmel, továbbá 
egy linket a Facebook Live-on livestreamelt támadásá-
ról. A videót kevesebb mint 200-an nézték meg a 
Facebookon, mielőtt azt az oldal eltávolította volna, de 
a 8chan lehetővé tette, hogy a videó milliókhoz jusson 
el. Az El Pasó-i támadás elkövetője is töltött fel mani-
fesztumot az oldalra, melyben Tarrantot dicsőítette. A 
powayi támadás elkövetője is használta a 8chant.63 Az 

6 0  ToWnshend, Charles: A terrorizmus. Magyar Világ Kiadó, Budapest 
2003. 9. o 

61  korinek László: A terrorizmus. Belügyi Szemle, 2015. 7–8. sz. 17–19. o.
62  roose, Kevin: 8chan Is a Megaphone for Gunmen. ‘Shut the Site Down,’ 

Says Its Creator. https://archive.is/JrNGc (2020.08.18.)
63  Çeliksoy, Ergül – oumA, Smith: Terrorist Use Of The Internet. Bilişim 

Hukuku Dergisi, 2019. Vol. 1. No. 2. 250–252. o.
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El Pasó-i lövöldözés elkövetője, Crusius az elkövetés 
kezdetét a 8chan /pol boardján jelentette be és egy 
négy oldalas manifesztumot csatolt a poszthoz, és egy 
dokumentumot az, amelyben szerepelt a neve. A poszt 
archivált változata megtalálható, mely Unix-idő szerint 
1564848920-kor készült, ami 2019. augusztus 3, 16:15-
nek (UTC) – helyi El Pasó-i idő szerint (UTC-6) 10:15-
nek felel meg, pont mielőtt az első jelentések megjelen-
tek a lövöldözésről. Ezt az eredeti threadet (komment-
szekciót) szinte azonnal eltávolították az oldal moderá-
torai, akiknek már gyakorlata volt az ilyen threadek 
eltávolításában. A poszt archivált változatára csak há-
rom válasz érkezett. Az első egy névtelen (8chan szó-
használattal anon), aki azt állítja, hogy a 8chan egy 
„board of peace” (a béke fóruma), ami nem fogadja el 
az erőszakot. Ez a szóhasználat mém a névtelenek kö-
zött, gúnyosan utalva az állításokra, hogy az iszlám a 
„béke vallása”. A következő posztoló azt írta, hogy: 
„Every shabbat” („minden sabbat”), a reményét kife-
jezve, hogy ilyen támadások minden hétvégén történ-
jenek. Az eredeti thread gyorsan eltávolításra került, 
de más névtelenek újra kiposztolták a poszt másolatait 
és a manifesztumhoz vezető linket. Körülbelül két órá-
val az elkövetés után került fel egy következő poszt, 
melyben az azt posztoló és mások szidták a lövöldözőt 
a „shitty” („silány”) és „0 effort manifesto” („0 erőfeszí-
téses manifesztum”) miatt. Az elkövető szavaiban nincs 
semmi új. Ugyanarról a fehér emberek „felcserélésről” 
fejti ki a félelmeit, mint ami Tarrantot motiválta és le-
írja, hogy erősen motiválta őt Tarrant manifesztuma. 
A 8chan használói sok időt szenteltek Tarrant manifesz-
tumának terjesztésére, hogy több elkövetést inspirál-
janak.64 Azt több nyelvre is lefordították.65 Az El Pasó-i 
események is bizonyítják, hogy ez a stratégia működik. 
Evans szerint a két legfontosabb tanulság az El Pasó-i 
lövöldözésből a következő: 1. A 8chan /pol boardja to-
vábbra is szándékosan radikalizálja a tömeggyilkosokat. 
2. Az ártatlanok lemészárlása „videójátékosítva” 
(„gamified”) lett. Az utóbbit világosan illusztrálja né-
hány komment, amiket Evans az El Pasó-i események 
után fedezett fel online. Ebben a threadben miután egy 
névtelen képernyőképet posztol az El Pasó-i elkövető 
threadjéről, azt kérdezi: „Is nobody going to check these 
incredible digits?” („Senki nem nézi meg ezeket az el-
képesztő számokat?”) Az állítás valószínűleg az elkövető 
magas emberáldozatainak számára utal. (Vagy esetleg 
az ismétlődő „14-re” egy poszt ID-ben, vagy más hason-
lóra.) A Christchurch után a 8chan használói gyakran 
kommentelték Tarrant áldozatainak magas számát és 
utaltak a szándékukra, hogy „beat his high score”66 
(„megverjék a high score-ját”). Gyakran került fel egy 

6 4  evAns, Robert: The El Paso Shooting and the Gamification of Terror. 
https://www.bellingcat.com/news/americas/2019/08/04/the-el-paso-
shooting-and-the-gamification-of-terror/ (2020.08.18.)

65  evAns, Robert: Ignore The Poway Synagogue Shooter’s Manifesto: Pay 
Attention To 8chan’s /pol/ Board. https://www.bellingcat.com/news/
americas/2019/04/28/ignore-the-poway-synagogue-shooters-manifesto-
pay-attention-to-8chans-pol-board/ (2020.08.18.)

66  A high score videójátékokban az elért legmagasabb eredmény/érték/
pont.

kép Christchurchöt követő hónapokban „beat myscore.
png” címmel, melyen az áll, hogy: „You call that a killing, 
Ahmed? This is a killing!” („Ezt hívod ölésnek, Ahmed? 
Ez egy ölés.”). Evans szerint ez bizonyítja az egyetlen 
igazi innovációt, amit a 8chan a globális terrorizmusba 
hozott: a tömeges erőszak videó játékosítását, mely nem 
csak a „high score-okra” való utalásokban látható, ha-
nem abban is, ahogy Tarrant elkövette a támadását – 
élőben közvetítetve úgy, hogy a lövöldözése majdnem 
teljesen úgy nézett ki, mint egy FPS videójáték. Ez tu-
datos volt, és az is, hogy ehhez szórakoztató és inspiráló 
aláfestő zenét választott. A powayi zsinagógai lövöldöző 
Tarrantot próbálta utánozni ezekben a taktikákban, ze-
nei playslistet posztolva a lövöldözése mellé. Jelenleg 
nem ismert, hogy az El Pasó-i elkövető megpróbálta-e 
livestreamelni a mészárlását, de a 8chanen található 
posztok azt sugallják, hogy a névtelenek őt „ourguy-
ként” („mi fickónk”) vállalják fel és az eseményről szóló 
hírek live chat-jeit megpróbálták elárasztani. 67 2019. 
augusztus 19-én a 8chan, más néven Infinitychan off-
line került, amikor a Cloudflare megvonta a támogatást 
az oldaltól, ejtve azt, de csak az augusztus 3-i El Pasó-i 
lövöldözés után.68 Sok 8chan-használó a Discordra 
migrált át.69 A 8chan örökségének továbbvitelére a leg-
jelentősebb példa a „8kun”, mely legtöbbször megbíz-
hatóan csak a dark weben érhe-tő el. 70

2.4. Der harte Kern (The Hard Core)

2020. február 15-én öt németországi tartományban 
tartottak házkutatásokat és elfogtak 12 embert szél-
sőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt.  
A szervezet célja Németország állami és társadalmi rend-
jének, demokratikus berendezkedésének megdöntése 
volt. 71 A „The Hard Core” elnevezésű új terrorista sejt 
polgárháború indításának szándékával mecseteket 
tervezett megtámadni. A csoport 10 koordinált táma-
dást tervezett végrehajtani, melyeket az új-zélandi 
Christchurch támadás inspirált. A tagok a WhatsAppon 
találkoztak és a kutatók által „hive terrorism”-nek ne-
vezett jelenség jegyeit mutatták, mely során szervezett 
extrémista szcénákhoz kevés korábbi kötődéssel ren-
delkező személyek hálózatait mobilizálják erőszakos 
cselekedetek megtervezésére. A felfedezést megnehe-
zíti a csoportformáció többé-kevésébé spontán ter-
mészete. A csoport 2019 nyarán nagyon gyorsan ala-
kult meg és radikalizálódott, melybe tartoztak régóta 
tevékenykedő neonácik, és olyanok is, akik korábban 
ismeretlenek voltak a hatóságok előtt. A razzia során 

67  evAns, Robert: The El Paso Shooting and the Gamification of Terror. 
https://www.bellingcat.com/news/americas/2019/08/04/the-el-paso-
shooting-and-the-gamification-of-terror/ (2020.08.18.)

68  https://storyful.com/resources/blog/what-is-8chan/ (2020.08.18.)
69  GlAser, April: Where 8channers Went After 8chan. https://slate.com/

technology/2019/11/8chan-8kun-white-supremacists-telegram-discord-
facebook.html (2020.08.18.)

70  crAWFord, Blyth: Chan Culture and Violent Extremism. https://gnet-
research.org/2019/12/31/chan-culture-and-violent-extremism-past-present-
and-future/ (2020.08.18.)

7 1   ht t ps://honvedelem.hu/c ikk/e l fog tak-tobb-fe lte te lezet t-
szelsojobboldali-terroristat-nemetorszagban/ (2020.08.18.)
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egy házi készítésű fegyvert (amilyet először a német 
hallei támadás során dokumentálták) is felfedeztek, 
mely azért volt aggodalmat keltő, mert így nincs szük-
ség harmadik személyekre a fegyverek beszerzéséhez, 
és ez nehezíti a felfedezést. A csoportnak nemzetközi 
kapcsolatai is voltak: a szélsőjobboldali extrémista 
finn Soldiers of Odin csoporttal.72

2.5. Feuerkrieg Division 

A német nyomozók figyelmét a szélsőjobboldali 
„Feuerkrieg Division” (FKD) nevű terrorszervezet kel-
tette fel. Az észt rendőrség egy 13 (!) éves gyermeket 
azonosított annak vezetőjeként, aki „Commander” 
(Parancsnok) néven jelent meg online. Az FKD világ-
szerte aktív, és a közelmúltig 15 országban – köztük 
Németországban – mintegy 70 tagja volt. A 13 éves 
„Commander” az új tagok toborzásáért és a felvételük-
ről való döntésért volt felelős. Bombagyártási instruk-
ciókat osztott, szeretett volna Londonban terrortáma-
dást, és katonai kiképző táborok szervezését javasolta 
februárra, az NSDAP „100. születésnapjára.” Mivel 14 
év alatti, Észtországban nem lehet büntetőeljárás alá 
vonni. A „Parancsnok” által 2018. októberében társ-
alapított FKD propagandáját videók, képek és írások 
formájában terjesztette közösségi hálózatokon és a 
Telegram alkalmazáson. Az FKD a jobboldali terroris-
tákat „szenteknek” tartja, és tagjaikat a követésükre 
szólítja fel. Az FKD február 8-án jelentette be felszá-
molását. A belső chatekben azonban az látszik, hogy 
a nyilatkozat csak a nyilvánosságnak szól, és a szerve-
zet új névvel működik tovább.73

2.6. The Base

Rinaldo Nazzaro aki a „Norman Spear” és „Roman 
Wolf” fedőneveket használja, a The Base nevű militáns 
csoportot Oroszországból irányítja, melyet az FBI egy 
főbb terrorelhárítási feladatként kezeli. Az FBI által 
előkészített bírósági dokumentumok a The Base-t úgy 
jellemzik, mint fajilag motivált erőszakos extrémista 
csoportot, ami meg akarja gyorsítani az Egyesült Ál-
lamok kormányának bukását és egy fehér etnoállamot 
akar létrehozni. A 2018 júliusában alapított szervezet 
online szerez követőket, titkosított üzenetküldő alkal-
mazásokkal kommunikál és a tagokat paramilitáris 
képzésben való részvételre buzdítja.74 A propagandája 
nagy fenyegetést jelent, mivel az az egyéneket a ma-

72  https://www.vice.com/en_us/article/z3bymx/new-german-terror-cell-
the-hard-core-wanted-to-attack-mosques-to-start-a-civil-war (2020.08.18.)

7 3   bAumGärTner , Maik – höFner , Roman – lehberGer , Roman: 
RechtsterrorismusMitgründer der „Feuerkrieg Division” gefasst. https://www.
spiegel.de/politik/deutschland/rechtsterrorismus-mitgruender-der-feuerkrieg-
division-gefasst-a-d88e6b8f-7a96-4c56-8904-85bb72653663?utm_source= 
dlvr.it&utm_medium=[facebook]&utm_campaign=[spontop]&fbclid=Iw
AR01kQfV5avns0voCiI1SCFXe_FipiYntLxMhRqg6hTJ3rTlOLI6NVN
Qp3A#ref=rss (2020.08.18.)

74  https://www.bbc.com/news/world-51236915 (2020.08.18.)

gányos farkas és terroristasejt-orientált mentalitás felé 
tereli. 75 

3.  3.  
ISIS az internetenISIS az interneten

 

3.1. Az ISIS online útja

Mennyiség és minőség tekintetében az ISIS úttörő volt 
az online terjesztésben. A terrorszervezet az online 
jelenlétét ugyanolyan fontosnak tartja, mint a csataté-
ren végzett műveleteit.76 A közösségi médiás jelenlé-
tük ellen számos platform ellenlépéseket tett. A Pél-
dául a Twitter kifejezetten keményen lépett fel az ISIS-
szimpatizáns felhasználói fiókokkal szemben, de a 
terroristák alkalmazkodóképesek, céljaik elérése és a 
kommunikáció biztosítása érdekében folyamatosan 
alternatív lehetőségeket keresnek.77 Az internet fel-
színi része és a közösségi média helyett kénytelenek 
biztonságosabb és rejtettebb alternatívákat keresni.78 
Amiért a fő platformok, mint a Facebook, Twitter, 
YouTube és a Telegram egyre „barátságtalanabbak” 
voltak az ISIS-szel szemben, a terrorszervezet vállal-
kozások és játékosok számára tervezett, kevésbé is-
mert üzenetküldő alkalmazásokon terjeszkedett. Iraki 
és szíriai területvesztései után újratervezte a techno-
lógia használatának stratégiáját a toborzás és koordi-
náció terén.79 Az Europol Szervezett bűnözés interne-
tes fenyegetettségét (IOCTA) vizsgáló 2019-es éves 
jelentése szerint 2018 végén az ISIS-támogatók a Te-
legramon alternatív platformok és szoftverek haszná-
latát kezdték javasolni. Az ISIS ez után kiépítette a je-
lenlétét számos nyílt forráskódú (open source) decent-
ralizált platformon. Főleg hivatalos ISIS-propagandát 
terjesztő felhasznólói fiókokat és oldalakat hoztak 
létre a Mastodon, Nextcloud, Rocket.Chat and ZeroNet 
felületeken. Ezek a platformoknak az ellenálló volta, 
névtelensége és a sok felhasználási lehetőség előnyére 
válnak a terrorista csoportoknak az online kommuni-
káció és disztribúciós stratégia szempontjából. Ezeken 
a platformokon a dzsihádista aktivitás viszont 2018-
ban nem tudott húzóerővé válni, valószínűleg az al-
ternatív platformok kisebb felhasználói bázisa és ezért 
gyengébb tájékoztató képessége miatt. A Telegram 
maradt a terrorista szimpatizálók platformja. 80

Az ISIS-t 2019 márciusában a Szíriai Arab Köztársa-

75  https://www.vice.com/en_us/article/a3mexp/neo-nazis-are-organizing-
secretive-paramilitary-training-across-america (2020.08.18.)

76   hAmminG, Tore Refslund: Global Jihadism after the Syria War. 
Perspectives On Terrorism, 2019. Vol. 13. No. 3. 11. o.

7 7  Alkhouri, Laith – kAssirer, Alex: Tech for Jihad: Dissecting Jihadists’ 
Digital Toolbox. Flashpoint, USA 2016. 1. o.

78  özkAyA: i. m. 53. o.
79  kATz, Rita: A Growing Frontier For Terrorist Groups: Unsuspecting 

Chat Apps. https://www.wired.com/story/terrorist-groups-prey-on-
unsuspect ing-chat-apps/?f bcl id=IwAR0rzGUvrw5SoMJy1_XGd-
wHuTF6cgTGUrQlsWkpQr8_eZq_l6vSK0YKWcQ (2020.08.18.)

8 0  Europol The Internet Organised Crime Threat Assesment. Europol, 
Hága, 2019. 49. o. https://www.europol.europa.eu/iocta-report (2020.08.18.)
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ságban katonailag legyőzték.81 Bagúz elestével a föld-
rajzi értelemben vett „kalifátusa” megszűnt létezni, és 
a terrorszervezet folytatta a főleg rejtett hálózatokba 
történő átalakulását.82

Abu Bakr al-Baghdadi, az ISIS vezetője, 2019. október 
26-án „felrobbantotta magát”, mikor az amerikai erők 
egy éjjeli rajtaütés során sarokba szorították Idlibben, 
Szíria északi részén.83 Az USA védelmi minisztere sze-
rint Baghdadi halála „egy pusztító csapást jelent az ISIS 
maradványai számára”.84 Egy nappal később Abu Hassan 
al-Muhajirt, az ISIS szóvivőjét, akit Abu Bakr al-Baghdadi 
valószínű utódjának tartottak, egy amerikai légicsapás 
ölte meg.85 Speckhard szerint a harcos dzsihádisták azt 
fogják gondolni, hogy Trump elnök leírásával szemben 
a vezetőjük „Allahu Akbar!” felkiáltással halt mártírha-
lált, és a paradicsomba jutott. Baghdadi a követőit 
ugyanerre szólította fel. „Mártírhalála” sok követőt fog 
inspirálni, és az nem jelenti az ISIS végét.86 

Telegram alternatívájaként az ISIS később is új és 
kisebb platformokkal kísérletezett. 2019. április 14-én 
a Nashir News Agency propagandaterjesztő csoport 
az új közösségimédia-oldalát promotálta a Koonekti 
nevű közösségimédia-platformon. 13 órán belül az ol-
dal 28 lájkot kapott és ugyan megkapta a hitelesített 
státuszt, de pár órával később eltávolításra került. A 
Go Like platformot az ISIS hasonlóan sikertelenül tesz-
telte. A korábbi próbálkozásokat vizsgálva, egy minta 
ismerhető fel, mégpedig a kis és közepes méretű app-
likációk, platformok és szolgáltatások használata. Ko-
rábbi példák közé tartozik a Baaz, Viber, Kik, Ask.
fm, Discord és más, köztük egy személy által működ-
tetett mikroplatformok. Úgy tűnik a Telegram és bi-
zonyos esetekben a kisebb platformok stabil alterna-
tívájának bizonyult a decentralizált internet (decent-
ralised web, DWeb), a jelenlegi world wide web 
altenatívája. Az ISIS DWeb platformokkal és appliká-
ciókkal is kísérletezik. 

Bármely Telegram-alternatívának, beleértve a de-
centralizált internetszolgáltatásokat, specifikus jel-
lemzőkkel kell bírnia, hogy azokat a terroristák széles 
körben adoptálják. A kisebb platformokkal való visz-
szaélés sikere a következő tényezőkön múlik: 1. Biz-
tonság: magas biztonsági standard (pl.: végpontok kö-
zötti titkosítás) az ISIS médiafelelősök és végfelhasz-

8 1   S/2019/570 Twenty-fourth report of the Analytical Support and 
Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) 
concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities. 
United Nations Security Council, 2019. 5. o.

82 Uo. 3. o.
83  cohen, Zachary: Inside the dramatic US military raid that killed ISIS 

leader Baghdadi. https://edition.cnn.com/2019/10/27/politics/bagdhadi-
inside-the-raid-timeline/index.html (2020.08.18.)

8 4  briTTon, Bianca: Baghdadi’s death: More details emerge from US raid: 
Defense secretary: Baghdadi’s death „marks a devastating blow for the 
remnants of ISIS”. https://edition.cnn.com/politics/live-news/baghdadi-
monday-dle-intl/index.html (2020.08.18.)

85  hubbArd, Ben – shoumAli, Karam: Likely Successor to Dead ISIS Leader 
Also Reported Killed. https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/
middleeast/al-baghdadi-successor-reported-killed.html (2020.08.18.)

86  sPeckhArd, Anne: Baghdadi Just Confirmed ISIS ‘Martyrdom’ Narrative, 
Ensuring ISIS Will Live. https://www.icsve.org/baghdadi-just-confirmed-
isis-martyrdom-narrative-ensuring-isis-will-live/ (2020.08.18.)

nálók műveleti biztonsága (operational security, 
OPSEC) növelése érdekében. 2. Stabilitás: milyen mér-
tékben védettek az ISIS médiafelelősei és támogatói a 
platform tulajdonosa és/vagy harmadik személyek 
beavatkozásától (pl.: tartalom- és felhasználóifiók-
eltávolítás vagy D/Dos támadások). 3. Felhasználha-
tóság: mennyire könnyű az alkalmazásokat telepíteni, 
feliratkozni a platformokra és mennyire használhatók 
napi szinten. 4. Közönség elérésére való képesség: 
hány használó érhető el a platformmal vagy szolgálta-
tással. Amikor egy tech vagy közösségimédia-cég fel-
méri a terroristák általi visszaéléssel való lehetőséget, 
ezeket a tényezőket számba kell venni. Az ISIS média-
szakértőinek megfigyelése elengedhetetlen fontos-
ságú a támogatást igénylő platformok azonosításában. 
A megfigyelésbe bele kell tartoznia a szélesebb 
propagandaelosztó ökosztisztémának és a nagyobb és 
kisebb platformok közötti dinamikus és komplex in-
terakcióknak. A kutatás fókuszának inkább az elosztó-
ökoszisztémára kell irányulnia és annak egyéni ele-
meire, mint magára a propagandaanyagra. Rendszer-
alapú megközelítésre van szükség a terroristák kisebb 
platformokkal való visszaélése elleni küzdelemhez.  
A terroristák internethasználatát övező diszkusszió-
nak ki kell terjednie a Dwebre és annak terroristák 
általi használatára. Egy sikeres fellépési műveletnek 
a rendszerelmélettől tanuló bizonyítékokon alapuló 
kutatáson kell alapulnia. Bármilyen fellépésnek nem 
kívánt következményei is lehetnek, mint tömeges mig-
ráció a decentralizált internetre, amit nehezebb meg-
érteni, befolyásolni és bomlasztani. 87

2019. november 21–22-én az Europol hágai központ-
jában az Europol szélsőséges internetes tartalmakkal 
foglalkozó egysége [European Union Internet Referral 
Unit (EU IRU)] koordinálásával lezajlott az ISIS online 
propagandája elleni 16. Referral Action Day, melyhez 
9 online szolgáltatást nyújtó, köztük a Telegram, 
Google, Files.fm, Twitter, Instagram és a Dropbox kép-
viselői csatlakoztak.88 Az összehangolt akció fókuszá-
ban az online terrorista tartalmak terjesztése volt, kü-
lönös tekintettel a propagandavideókra, publikáci-
ókra, valamint terrorizmust és erőszakos extrémiz-
must támogató közösségimédia-felhasználói fiókokra. 
2015 júliusa óta az Europol szélsőséges internetes tar-
talmakkal foglalkozó egysége együttműködik a bűn-
üldöző szervekkel és az online szolgáltatást nyújtókkal 
a terroristák internettel való visszaélésének az EU In-
ternet Forum keretirányelvben történő kezelése ér-
dekében. Az elmúlt években az Europol együttműkö-
dött a Telegrammal a terroristák online aktivitása el-
leni fellépés érdekében. A Telegram komoly erőfeszí-
téseket tett a rossz szándékú tartalmak elleni fellé-
pésre irányuló technikai képességeinek megerősíté-

87  https://www.voxpol.eu/isis-use-of-smaller-platforms-and-the-dweb-
to-share-terrorist-content/ (2020.08.18.)

8 8  Referral Action Day against Islamic State online terrorist propaganda. 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/referral-action-day-against-
islamic-state-online-terrorist-propaganda (2020.08.18.)
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sével, és azzal, hogy szoros partnerséget ápol nemzet-
közi szervezetekkel, mint az Europol. 89

Katz arra világít rá, hogy az ISIS-nek a Telegramról 
való eltávolítása után nincs fő otthona a weben. Így 
nehezebb online megtalálni, de a tagjainak is nehe-
zebb egyesülni és toborozni. A Telegram eltávolító 
algoritmusa sokkal célzottabb volt, mint korábban 
bármikor. A korábbi eltávolító kampányok az ISIS-es 
felhasználók által használt csatornákra és chatcso-
portokra fókuszáltak. Ezek után az ISIS számtalanszor 
visszatért, de most a platform a „felégetett föld” tak-
tikát alkalmazva nemcsak a csatornákat, hanem a csa-
tornák létrehozóit és használóit is törölte, támoga-
tóktól a top médiafelelősökig. Sok tartalék felhaszná-
lói fiókot is eltávolítottak, és mikor újakat hoztak 
létre, azokat is gyorsan eltávolították. Sok újságíró, 
akadémikus és terrorizmuskutató is eltávolításra ke-
rült, és nem tudott új fiókot létrehozni. A kampány 
váratlanul érte az ISIS-t. A tagok elvesztették egymás-
sal a kapcsolatot, miközben az egész médiainfrastruk-
túra, amely olyan csoportok köré épült, mint a Nashir 
News, Fursan al-Rafa, és Invasion Brigades gyorsan 
szétesett. Az ISIS Telegramos jelenléte darabokra hul-
lott, és a szervezet az interneten új otthon után né-
zett. Az ISIS első állomása a Riot, egy nyílt forráskódú 
üzenetküldő kliens volt, ahonnan egyszer már 2017 
őszén gyorsan eltávolításra kerültek. Az ISIS által 
használt üzenetküldő platformok közül a Riot-hoz a 
legkönnyebb csatlakozni, ahhoz elég egy felhaszná-
lónév és jelszó. Csatlakozni lehet chatcsoportokhoz 
URL vagy meghívó nélkül is, ami sokkal hozzáférhe-
tőbbé teszi a Telegramnál. Az ISIS hálózat részei ha-
marosan ellepték a Riotot chatszobákkal. Napokkal 
az után, hogy a Telegram elkezdte a tisztítást, az ISIS 
Riot fiókjai törlésre kerültek. Az ISIS-hez köthető cso-
portok ezután még hetekig hirdették a Riot szobái-
kat, de eltávolításuk folytatódott. Még mindig lehet 
találni sok ISIS-hez köthető szobát a Rioton, de a ter-
rorszervezet hálózata, mint egész, más otthont kere-
sett és gyorsan talált is a TamTamon, ami a Telegram-
hoz hasonló üzenetküldő platform. A TamTamot is 
sikertelenül próbálta kihasználni 2018 tavaszán az 
ISIS. A platformon egyértelművé vált a friss jelenléte, 
mikor azon vállalta magára először a 2019. november 
29-i London Bridge-nél történt késelést. December 
1-re több száz nyilvános és privát ISIS-csatorna, -cso-
portok és -fiók lepte el a TamTamot, köztük a fő ISIS-
hez köthető médiaegységek, mint a Halummu és 
Mutarjim. Az ISIS innen is hamarosan eltávolításra 
került. Egy nap alatt a fiókjainak a fele eltűnt. Az ISIS 
így járt más platformokon is. Ezek közé tartozik a ka-
nadai Hoop Messenger, ami azonnal elkezdte a fiókok 
és csatornák eltávolítását (de úgy tűnik, az ISIS újakat 
hoz ott létre). Az ISIS megpróbált sikertelenül meg-
telepedni még kevésbé ismert közösségimédia-plat-

89  Europol and Telegram take on terrorist propaganda online. https://
www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-telegram-take-
terrorist-propaganda-online (2020.08.18.)

formokon, mint az egyesült állomokbeli MeWen, és 
egy nyílt forráskódú Twitter alternatíván, a német 
fejlesztésű Mastodonon. Ugyan az ISIS még mindig 
képes átcsúszni a Telegram néhány résén, mint jelö-
letlen csatornák és diszkrét felhasználói nevek hasz-
nálatával, de két számjegyű platformon szóródott 
szét, mely tendencia folytatódni fog a felkészült plat-
formokon, melynek nagy jelentősége van. Katz sze-
rint a széles körben használt platformokon lévő cent-
ralizált online menedékek az egyik legfontosabb vál-
tozó volt az ISIS növekedésében és fenntartásában. 
Egy ilyen központ stabilitást ad az olyan szervezetek-
nek, mint az ISIS, a propaganda megbízható áramlá-
sát biztosítva, a hamis propaganda megjelölését lehe-
tővé téve és a leendő regrutáknak a kapcsolatfelvé-
telhez kijelölt helyszínt nyújtva. Korábban a terror-
szervezet nyílt színen toborzott olyan platfromokon, 
mint a Twitter. Ahogy a Twitter egyre keményebben 
lépett fel ellenük, 2015-ben a Telegramra váltottak, 
kihasználva annak lehetőségeit, a csatornákat, chat-
csoportokat, médiaarchiválást és a végpontok közötti 
titkosítást. Katz szerint ugyan az olyan technológákról, 
mint a dark web, gyakran azt gondolják, megfelelnek 
az ISIS biztonsági igényeinek, azok nagyrészt alkal-
matlanok a közönség eléréséhez, mivel az ISIS-nek 
ott kell lennie, ahol a felhasználók már jelen vannak, 
különben csak „magához beszél egy üres szobában”. 
A kutatók feladatát nehezíti az ISIS platformól 
platfromra való ugrálása, de a leendő újoncoknak is 
nehezebb annak online tartózkodási helyét megta-
lálni. Az ISIS sokáig nem fog eltűnni, de Katz szerint 
kritikus csapás érte, mely tendenciának folytatódnia 
kell. 90 Egy ISIS támogató egy kutatók által, a Hoop és 
TamTam platformokról a tartalmaik eltávolításáról 
közzétett tweetet osztott meg a Twitteren, hozzátéve, 
hogy: „Stand your ground brothers, we’re getting to 
them, and there are blessings and victory in doing 
that.” („Álljátok a sarat, testvérek, kezdünk az idege-
ikre menni, áldás és győzelem van abban.”) Más sza-
vakkal, miközben a kutatók a bomlasztásukról beszél-
nek, ők mulatnak rajta, hogy bizonytalanságban tart-
ják az ellenük küzdőket.91 Mivel az ISIS nem talál on-
line otthont, erre a célra létrehozhat egy saját alkal-
mazást. 92

3.2.  Az ISIS Facebookon használt 
eltávolítást megkerülő taktikái

Az utóbbi két évben a Facebook átláthatósági jelentése 
(transparency reporting) azt mutatja, hogy a cég a ter-
rorizmushoz kötődő posztok 99%-át, kb. 26 millió tar-

9 0  kATz, Rita: ISIS Is Now Harder to Track Online – but That’s Good 
News. https://www.wired.com/story/opinion-isis-is-now-harder-to-track-
onlinebut-thats-good-news/ (2020.08.18.)

91  https://www.voxpol.eu/telegram-deplatforming-isis-has-given-them-
something-to-fight-for/ (2020.08.18.)

92  GilberT, David: Islamic State Can’t Find an Online Home – So They 
Might Build Their Own App. https://www.vice.com/en_ca/article/d3ane7/
islamic-state-cant-find-an-online-home-so-they-might-build-their-own-app 
(2020.08.18.)
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talmat felfedez és eltávolítja, még mielőtt azokat jelen-
tenék. Az Institute for Strategic Dialogue (ISD) a The 
Propaganda Pipeline: The ISIS Fuouaris Upload Net-
work on Facebook című publikációban egy ISIS-
támogató felhasználóifiók- (továbbiakban fiók-) háló-
zatot vizsgált a Facebookon. Ez a száz fiókból álló és 
több tízezer embert elérő hálózat egy szelete a függet-
len, de összefonódó hálózatoknak, melyek célja terro-
rista tartalom terjesztése a platformon. Az ISD kvali-
tatív kutatása ennek az ökoszisztémának csak a felszí-
nét kaparta, példát nyújtva arról, milyen betekintés 
nyerhető manuális nyomozás során. Hogy érthető le-
gyen a kihívás valódi mértéke és természete, egy ilyen 
analízist automatizáltan kell végezni. Az ISD kutatása 
2020. április 7-től július 30-ig, azaz 87 napon át tartott, 
mely során a platformon egy magát Fuouaris Upload-
nak nevező ISIS-támogató Facebook fiókok hálózatát 
követte, analizálta és elemezte annak viselkedését. A 
megfigyelés során 288 ISIS-támogatói fiókot fedeztek 
fel, mely közül sok több ezer követővel rendelkezett. 
A fiókok harmada (90) egy Luqmen Ben Tachafin nevű 
felhasználó irányítása alatt állt, ami a hálózat magját 
jelentette. Május 21-ig a hálózat 50 videót osztott meg, 
és több mint 34 000 nézettséget ért el. A 3 hónapos 
analízis során a Fuouaris Upload kiterjedt más háló-
zatokra is. A SoundCloudon jelenleg 18 branddel ellá-
tott fiókot kontrollál, melyek 91 ISIS audiotartalmat 
tettek közzé. Ugyan a Fuouaris Upload fiókok 70%-a a 
megfigyelési időtartam alatt eltávolításra került, ezek 
a decentralizált hálózatok komoly szívósságról tettek 
tanúbizonyságot. 62 fiók került eltávolításra a fő fió-
kok közül, de 28 ugyanilyen fiók megmaradt, mely a 
moderáció egyenetlenségét mutatja. Ahogy az egyes 
fiókok eltávolításra kerültek, az ISIS-es felhasználók 
gúnyolták a Facebook moderátorait azért, mert nem 
értik a platformon való jelenlétük mértékét.93 A kuta-
tás az ISIS-támogatók által használt elkerülésre szol-
gáló új taktikákra mutat rá, melyek az automatizált 
vagy manuális felfedezés és a terrorista tartalmak és 
felhasználói fiókok moderálásának akadályozását cé-
lozzák. A kutatás 6 fő taktikát azonosított: 1. Felhasz-
nálói fiók eltérítése: Az ISIS-támogatók a Facebook 
egyik fő kiskapujával visszaélve két alkalmazással el-
térítik más felhasználók fiókjait. A két alkalmazás le-
hetővé teszi a platform által küldött jelszó-helyreállí-
tási üzenet elfogását. Több felhasználói fiók oktatóvi-
deókat gyártott és osztott meg a módszerről. 2. Tarta-
lom elfedése: A Facebookon az ISIS-tartalmak túlélése 
kozmetikai módosításokra támaszkodik. Ezek közé 
tartoznak videóeffektek, melyek népszerű hírcsator-
nák (pl.: France24 és BBC) megjelölését helyezik hi-
vatalos ISIS-propagandára, és a nyilvánvaló ISIS-iko-
nográfiát homályosítják el. Az ilyen tartalmak megke-
rülik a Facebook terrorista anyagok automatizált fel-
fedezésére szolgáló hashing technológiáját, ami úgy 

93  Ayad, Moustafa: The Propaganda Pipeline: The ISIS Fuouaris Upload 
Network on Facebook, Institute for Strategic Dialogue, London, 2020. 2. o. 
(ht tps://www.isdgloba l .org/wp-content/uploads/2020/07/The-
Propaganda-Pipeline.pdf) (2020.08.18.)

látszik, nem képes az enyhén szerkesztett hivatalos 
terrorista média felismerésére. 3. Linkmegosztás: Az 
ISIS támogatók decentralizált hálózatai kommentszek-
ciókat használnak ismert dzsihádista oldalakhoz ve-
zető linkek megosztására. 4. Koordinált ún. „raid-ek” 
(rajtaütés, továbbiakban raid): Az ISIS támogatók há-
lózatai a Facebookon szervezett raideket terveznek, 
készítenek elő és hajtanak végre más Facebook-
oldalak, köztük a US Department of Defence, US Army, 
a US Air Force Academy és Trump elnök oldalai ellen, 
melyek során a kommentszekciókat elárasztják terro-
rista anyaggal. 5. Hashtag eltérítése: Több ilyen raid 
célja a globális tüntetések (pl. Libanonban és az USA-
ban) körüli polarizáció generálása. ISIS-hez kötődő 
fiókok George Floyd avatarját használva posztolták, 
hogy: „marching to the edge you make it a challenge 
and we will revenge #The_Black_Is_Back.” Ez a 2014-
es Ferguson-tüntetések alatti ISIS-támogató fiókok 
taktikájára emlékeztet, akik a megosztó társadalmi 
problémák körüli online diksurzus eltérítését céloz-
ták és propagandát terjesztettek népszerű hashtagek 
használatával. 6. Szöveganalízis kijátszása/Gaming 
Text Analysis: Szöveganalízis moderálás megkerülése 
ún. „broken text” (szándékosan hibás szöveg) formá-
tum vagy specializált betűtípus használatával a posz-
tokban.94 

4.  4.  
A koronavírus pandémia A koronavírus pandémia 
hatása a terrorizmusra  hatása a terrorizmusra  
és a terroristák és a terroristák 
internethasználatárainternethasználatára

4.1.   Erősödő online aktivitás  
és fokozott sebezhetőség  
a radikalizációval szemben

Ambrus rámutat arra, hogy amíg nem lesz vakcina a 
WHO által 2020. március 11-én pandémiának/világ-
járványnak nyilvánított95 koronavírussal (COVID–19) 
szemben, a rendkívüli helyzet tovább fog tartani, mely 
várhatóan gazdasági recessziót jelent, ami például szá-
mos munkahely megszűnése miatt kriminogén hatás-
sal is járhat, ezért nem kizárható, hogy az egész világot 
érintő válság miatt fokozódni fog a bűncselekmények 
száma.96 Gál a koronavírus nyomán kibontakozó gaz-
dasági világválsággal kapcsolatban a következő meg-
állapításokat teszi: „1. a koronavírus feltételezhetően 
több halálos áldozatot fog követelni világszerte, mint 
a nemzetközi terrorizmus eddig összesen a világtör-

94  Uo. 2–4. o.
95  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

events-as-they-happen (2020.08.18.)
9 6   Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog MTA Law 

Working Papers 2020/5, Budapest, 2020. 22. o.
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ténelemben, 2. de az is előfordulhat, 3. mint minden 
gazdasági válság, ez is hatással lesz a bűnözésre, az is-
mertté vált bűncselekmények számát bizonyos bűn-
cselekmény-kategóriákban, legalább időlegesen nagy 
valószínűséggel emelni fogja.”97 Gál hipotézise alapján 
nagy valószínűséggel 2020 második felétől a bűnözés 
emelkedni fog, és ez az emelkedés még ez után 1-2 
éven keresztül folytatódni fog. Kérdés az emelkedés 
mértéke, és az, hogyan lassítható és mérsékelhető.98 
A legfrissebb adatok Gált99 igazolják: 2020-ban jelen-
tősen nőtt az emberölések száma Magyarországon.100 
A koronavírus egyik hatásaként fokozódik a cyber-
enabled crime (kapcsolódó kiberbűncselekmények101 
vagy kibertér által elősegített bűnözés102), a terroriz-
mus és az információs hadviselés (például dezinfor-
mációs kampányok és álhírek terjesztése).103 Rövid 
távon a zárlati (lockdown) intézkedések visszafogják 
a terrortámadásokat, de az azok elkövetésére felhívó 
propaganda ösztönözni fog néhány incidenst. Sok  
– kifejezetten szélsőjobboldali extrémista – propa-
ganda a koronavírushoz kapcsolódó összeesküvés-el-
méletekre fókuszál, és ezek már inspiráltak terveket 
és elkövetéseket. Az iszlamista extrémista propaganda 
inkább a pandémiával elfoglalt ellenséges kormányok 
sebezhetőségére koncentrál, és arra, hogy ez lehető-
séget ad terrortámadásokra. Az online extrémista ak-
tivitást illetően jelentős fokozódás tapasztalható, ami 
a rövid és középtávon a radikalizáció kockázatát nö-
veli. Hosszú távon erősen aggasztó, hogy a pandémia 
gazdasági következményei miatt meggyengült államok 
sebezhetőbbek lesznek a terrorista csoportokkal 
szemben.104 A terroristák tudják, hogy emberek mil-
liói otthon kényszerülnek maradni, ezért több időt 
töltenek online és a közösségi médián. Dzsihadisták 
szokása, hogy bármely ellenségüket érintő természeti 
csapásról azt állítják, hogy Isten akarata és hogy az le-
hetőség támadások elkövetésére. Az al-Kaida és az ISIS 
is fokozta a propagandáját, köztük apokaliptikus 
YouTube-videók kal, melyek a zsidókat vagy Amerikát 
okolják a COVID–19 miatt. Miközben mindkét terror-
szervezet szerint a COVID–19 Isten haragja a nyugat 
ellen, az üzeneteik eltérnek. Az al-Kaida propaganda 

97  Gál István László: A koronavírus (COVID-19) és az általa okozott gaz-
dasági világválság lehetséges hatásai a bűnözésre. Magyar Jog,  2020. 45. évf. 
5. sz. 258. o. 

98  Uo. 258. o.
99  Lásd továbbá: Gál István László: A spanyolnátha, a koronavírus és a 

büntetőjog. Büntetőjogi Szemle, 2020. 9. évf. 1. sz. 57–64. o.
10 0  https://qubit.hu/2020/07/22/2020-ban-jelentosen-megnott-az-emberolesek-

szama-magyarorszagon?_ga=2.90202842.1187097502.1593935711-1665391435. 
1543668993&fbclid=IwAR1xyR4C2eMUqgh-zUX6gqR0wPxDiYqHDJjve 
3Xp5kHPDVpUEwhQ8ra_7Sk (2020.08.18.)

101  máTé István Zsolt: Informatikai rendszerek elleni támadások szakértői 
vizsgálata – a digitális nyomok rögzítésének szerepe. Belügyi Szemle, 2018. 
66. évf. 7–8. sz. 38. o. 

102  vArGA Árpád: Az informatikai bűnözés fogalmi meghatározása, cso-
portosítása és helye a hazai jogfejlődésben. In Medias Res, 2019. 8. évf. 1. sz. 
151. o.

103  graDoń, Kacper. Crime in the time of the plague: fake news pandemic 
and the challenges to law-enforcement and intelligence community. Society 
Register, 2020. 4. évf. 2. sz. 134. o. 

10 4  silke, Andrew: COVID-19 and terrorism: assessing the short-and long-
term impacts. Cranfield: Pool Re Solutions, 2020. 2. o. 

szárnya, az As-Sahab rávilágított az amerikai gazda-
ságra gyakorolt káros hatásokra, ami hosszú távú kam-
pánycél, de a nyugatiakat arra sürgette, hogy használ-
ják ki az időt az iszlám tanulmányozására és térjenek 
át. Néhány más iszlamista csoporttal együtt az al-Ka-
ida ténylegesen promotált módokat a vírus terjedésé-
nek visszafogására. Az ISIS médiacsoportjai, mint a 
Ribat és Murhafat erélyesebbek és hajthatatlanok vol-
tak, támadásokra felszólítva.105

Az ISIS a hivatalos al-Naba hírlevelében egész olda-
las infografikát közölt a COVID–19 fertőzés megaka-
dályozásáról. Az ISIS a hírleveleiben január óta figye-
lemmel kísérte a koronavírust, rendszeresen tájékoz-
tatva róla. „Egy új vírus terjeszt halált és rettegést Kí-
nában”, írta az al-Naba januárban. Ahogy a vírus ter-
jedt, az ISIS egyre jobban kritizálta a kínai kormányt, 
amiért titkolta a járvány valódi mértékét. Az ISIS sze-
rint a járvány Isten büntetése, amiért Kína sanyargatja 
az ujgur népességet. Az ISIS azt tanácsolja, hogy „he-
lyezzétek a hitetek Istenbe és keressetek Benne me-
nedéket a betegségektől” és „az egészségesek ne lép-
jenek a járvány földjére, és az az által sújtottak ne tá-
vozzanak onnan”. (Az ISIS ehhez képest hajt végre 
műveleteket Algériában, Egyiptomban, Irakban, Afga-
nisztánban, Indiában, a Fülöp-szigeteken és Indoné-
ziában, ahol vannak igazolt esetek.) Az ISIS szorgal-
mazza a kézmosást, és azt tanácsolja, hogy „ásításkor 
és tüsszentéskor takard el a szádat”. Az al-Naba szerint 
a koronavírus „további nyomást és terhet” ró a kormá-
nyokra, csökkenti azok együttműködési képességeit 
a terrorizmus elleni harc terén és biztonsági szem-
pontból olyan rést jelent, amit szerinte ki kell hasz-
nálni „a párizsi, londoni, brüsszeli és más csapásokhoz 
hasonló” terrorcselekmények elkövetéséhez, a foglyok 
kiszabadításához.106 

A szélsőjobboldali csoportok aktívak online az ösz-
szeesküvés-elméletek, a dezinformáció, kisebbségek, 
kritikus infrastruktúra és Szövetségi Válságkezelési 
Ügynökség elleni erőszak promotálása terén. Betiltott 
csoportok a rendőrség és a zsidó közösség elleni tá-
madásokra szólítottak fel. A célpontok és támadási 
módszerek azonosítása terén a szélsőjobboldali chat-
csoportok még tovább is mentek a szalafista dzsihádista 
csoportoknál. Technikáik közé tartozik a testnedvek-
kel teli spray, a vírus terjesztése köhögéssel, vagy fe-
lületek érintése üzletekben, tömegközlekedésen.  
A szélsőjobboldali extrémisták kifejezetten aktívak a 
közösségi médián, élükön az „akceleracionalistákkal” 
(„accelerationists”) akik úgy vélik, az erőszakos cse-
lekedetek felgyorsíthatják az általuk globálisan össze-
kapcsoltnak és degeneráltnak tartott társadalom el-

1 0 5   WiTher , James K.: The COVID-19 Pandemic: A Prel iminary 
Assessment of the Impact on Terrorism in Western States. Occasional Paper 
Series, 2020. 33. sz. 3–4. o. https://www.marshallcenter.org/en/publications/
occasional-papers/covid-19-pandemic-preliminary-assessment (2020.08.18.) 
2–3. o. 

10 6 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/ (2020.08.18.)
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kerülhetetlen összeomlását.107 A Telegramon, Gabon, 
és chan fórumokon, továbbá a mainstreamebb plat-
formokon, mint az Instagram, a Facebook és a Twitter 
szélsőjobboldali csoportok és egyének öszeesküvés-
elméleteket terjesztenek, dezinfomációval fokozzák a 
pánikot és az elégedetlenséget, és támadásokra szólí-
tanak fel – közvetlen erőszakra, vagy a vírus biológiai 
fegyverként való használatára.108 A legaggasztóbb a 
tényleges támadásokra való felhívás: A fertőzötteknek 
meg kellene „látogatni a helyi zsinagógát és megölelni 
annyi zsidót, amennyit csak lehetséges”, írja egy on-
line poszt. Egy másik: „Köhögj a helyi kisebbségedre.” 
Egy másik kritikus infrastruktúra elleni támadásra 
buzdít: „Köhögj a helyi tömegközlekedéseden.”109  
A mainstream közösségimédia-cégek már gyakorlot-
tak az egyértelműen terrorizmushoz fűződő tartalmak 
eltávolításában, és jelenleg együtt dolgoznak a 
pandémiához fűződő dezinformáció elleni harcon,110 
de az extrémisták kihasználják a közegészségügyi 
dezinfomáció szürkezónáját, amit nem fednek le a kö-
zösségi média korlátozásai.111

2020. április 1-én egy oldal felhasználói egy phila-
delphiai zsidó iskola tanulóinak Zoom óráit antisze-
mita zaklatását tervezték, Zoom linkeket és az online 
órák órarendjét feltöltve, és másokat az ebben való 
részvételre bátorítottak. Ahogy több a virtuális mee-
ting, a szélsőjobboldali extrémisták alkalmazkodnak 
a megfélemlítő és zaklató kampányaikkal azok kör-
nyezetéhez. 

2020. március 30-án egy akceleracionalista/
accelerationist Telegram csatorna linkeket osztott 
meg, instrukciókhoz arról, hogyan kell pisztolyt ké-
szíteni 3D nyomtatással létrehozott alkatrészekkel.112

A koronavírus pandémia alatti „social distancing” 
során az izolált embereknek sokkal több a szabadideje, 
és sebezhetőbbek a radikalizációval szemben, mikor 
a félelem idején válaszokat keresnek és eközben 
extrémista és terrorista csoportok online anyagaihoz 
fordulhatnak.113 A „Self-Isolation” gyorsítja az extré-
mizmus terjedését. Otthon rekedt milliók fordulnak 

107  WiTher: i. m. 3–4. o. 
10 8  kATz, Rita: The Far-Right’s Online Discourse on COVID-19 Pandemic. 

https://ent.siteintelgroup.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=
archive&task=view&mai l id=20576&key=4lfGcEyn&subid=1472-
t9ir9gm3ghmVr7&tmpl=component (2020.08.18.)

10 9  WeimAnn, Gabriel – mAsri, Natalie: The Virus of Hate: Far Right in 
Cyberspace. International Institute for Counter Terrorism, 2020, 12. o. https://
www.ict.org.il/images/Dark%20Hate.pdf. (2020.08.18.) 

110   EAS Special Report, COVID-19 Disinformation. 2020. https://
euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-
short-assessment-of-the-information-environment/?highlight=special-
report-%20disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-
information-environment%2F. (2020.08.18.) Idézi: Wither: i. m. 3–4. o.

111  mAlik, Nikita: Self-Isolation Might Stop Coronavirus, but It Will Speed 
the Spread of Extremism. https://foreignpolicy.com/2020/03/26/self-
isolation-might-stop-coronavirus-but-spread- extremism/. (2020.08.18.) 
Idézi: Wither: i. m. 3–4. o. 

11 2   https://www.counterextremism.com/press/extremist-content-
online-extremists-plot-anti-semit ic-harassment-campaign-targeting 
(2020.08.18.)

113  simons, Greg – biAncA, Cristina: The Specter of Terrorism During the 
Coronavirus Pandemic. 2. o. https://www.e-ir.info/2020/05/08/the-specter-
of-terrorism-during-the-coronavirus-pandemic/ (2020.08.18.)

közösségi média felé. Egy megoldás lehetne egy 
„misinformation flag” a YouTube-on és Facebookon, 
amivel a helytelen vagy káros tartalmak megjelölhe-
tők lennének, továbbá ellennarratívák is használha-
tóak extrémista tartalmak ellen. Csak a közösségimé-
dia-cégek általi meggondolt, koordinált és proaktív 
válasszal lehet a dezinformációval szemben fellépni.114

4.2.  A koronavírus hatása  
a terrorizmus finanszírozására  
és annak online aspektusaira

A FATF a következő megállapításokat teszi: A COVID–
19-hez fűződő olyan bűncselekmények növekedése, 
mint a csalás, kiberbűnözés, állami támogatások vagy 
nemzetközi pénzügyi támogatás hűtlen kezelése vagy 
elsikkasztása, a bűnözők számára új bevételi forráso-
kat generál. A COVID–19 megfékezésére szolgáló in-
tézkedések a bűnözői gazdaságra hatással vannak és 
változtatják a bűnözői viselkedést, úgy, hogy a profit-
orientált bűnözők más illegális cselekedetek felé for-
dulhatnak. A COVID–19 pandémia a kormányok és a 
magánszektor pénzmosás115 és terrorizmus finanszí-
rozás116 elleni (AML/CFT) kötelezettségeinek117 vég-
rehajtási képességére is hatással van: a felügyeletre, 
szabályozásra, eljárási reformokra, a gyanús tranzak-
ciók jelentésére és a nemzetközi kooperációra. Ezek 
a fenyegetések és sebezhetőségek fokozódó pénzmo-
sási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot képvisel-
nek. Ezek a kockázatok a következő eredményekkel 
járhatnak: A bűnözők megtalálhatják az ügyfél-átvilá-
gítási eljárások megkerülésének módjait. Fokozódhat 
a visszaélés az online pénzügyi szolgáltatásokkal és 
virtuális eszközökkel illegális összegek mozgatására 
és elrejtésére. Előfordulhat visszaélés a gazdasági 
stimulus intézkedésekkel és csődbűncselekmény, 
mint módok a természetes és jogi személyek számára, 
illegális jövedelmek elrejtésére és mosására. Növeked-
het a nem szabályozott pénzügyi szektor használata, 
további lehetőséget adva bűnözőknek az illegális ösz-
szegek mosására. Előfordulhat a hazai és nemzetközi 
pénzügyi támogatások és rendkívüli segélyalappal 
való visszaélés és annak hűtlen kezelése. Bűnözők és 
terroristák kihasználják a COVID–19-et és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági recessziót, hogy új készpénz-
intenzív és magas likviditású üzletágak felé mozdul-

114  mAlik: i. m. 
115  A pénzmosás szabályozásának irányairól bővebben: Gál István László: 

A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai a nemzetközi jogban és az EU-
jogban. Európai Jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata, 2007. 7. évf. 1. sz. 
12–23. o.; A pénzmosás technikáról lásd: Gál István László: The Techniques 
of Money Laundering In: Gál István László – Kőhalmi László (szerk.): Em-
lékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. Pécsi Tu-
dományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 2005. 129–138. o.

116  Gál István László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismus-
finanzierung. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi 
Kutatóintézet, Pécs 2010. 

117  A pénzmosásra vonatkozó regulációt soha nem volt egyszerű alkalmazni 
és analizálni. Lásd: Gál István László – Tóth Mihály: The Fight against Mo-
ney Laundering in Hungary. JOURNAL OF MONEY LAUNDERING 
CONTROL, 2004. Vol. 8. No. 2. 190. o.
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janak el fejlődő országokban. AML/CFT regulációs vá-
laszok segíthetnek a COVID–19 elleni intézkedések 
gyors és hatékony végrehajtásában. Ezek közé tartoz-
nak: Hazai koordináció a COVID–19-nek az AML/CFT 
kockázatokra és rendszerekre való hatásának felmé-
rése érdekében. Megerősített kommunikáció a privát 
szektorral. Az ügyfél-átvilágítási eljárások tekinteté-
ben ösztönzés a kockázatalapú megközelítés teljes 
használatára. Elektronikus és digitális fizetési lehető-
ségek támogatása.118

5.  5.  
A jövő – terror deep fake A jövő – terror deep fake 
használatával?használatával?

Clarke szerint ugyan a mesterséges intelligencia és a 
gépi tanulás a nem állami szereplők számára nehezeb-
ben megközelíthető, a dezinformáció és a „deep 
fake-ek” új és összetett kihívásokat állítanak a terro-
rizmus elleni harc szereplői elé.119 A deep fake kifeje-
zés a „Deep Learning” és „Fake” szavak kombinációjá-
ból120 2017-ben jelent meg mesterséges intelligencia 
(MI) technológiákkal generált realisztikus fotó, audió, 
videó és más hamistíványok leírására.121 Ez a technika 
felhasználható a célszemély arcképeinek vagy arcmoz-
gásainak egy forrásszemélyről készült videóra való 
ráhelyezésére, abból a célból, hogy olyan videót hoz-
zanak létre, amiben a célszemély úgy viselkedik, ahogy 
a forrásszemély. A létrejött hamisítvány gyakran jófor-
mán megkülönböztethetetlen az eredetitől.122 Ezen 
hamisítványok ártó szándékkal való használatának 
csak az emberi fantázia szab határt.

Caldwell, Andrews, Tanay és Griffin a mesterséges 
intelligencia és az ahhoz fűződő technológiák bűn-
cselekmények elkövetésében való lehetséges alkalma-
zásait azonosították, és osztályozták a fenyegetési 
szintjük alapján.123 Magas fenyegetési szintet képvisel 
az audio/videó megszemélyesítés (deep fake), vezető 
nélküli járművek fegyverként való használata, az ál-
dozatra szabott phishing, MI által irányított rendsze-
rek bomlasztása, nagyléptékű zsarolás, MI által írt ál-
hírek.124

118  COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks 
and Policy Responses. FATF, Párizs, 2020. 4. o. https://www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf (2020.08.18.)

119  clArke, Colin P.: Trends in Terrorism: What’s On the Horizon in 2020. 
https://www.fpri.org/article/2020/01/trends-in-terrorism-whats-on-the-
horizon-in-2020/ (2020.08.18.)

12 0  hAn, Yufei: Deepfakes: A Terror in the era of AI? https://www.
nortonl ifelock.com/blogs/research-group/deepfakes-terror-era-ai 
(2020.08.18.)

121  Deep Fakes and National Security. https://fas.org/sgp/crs/natsec/
IF11333.pdf (2020.08.18.)

12 2  hAn: i. m.
12 3  cAldWell, M. – AndreWs, J. T. A. – TAnAy, T. – GriFFin, L. D.: AI-

enabled future crime. Crime Science, 2020. No. 9. 1. o. 
12 4  Uo. 6–9. o. 

ÖsszegzésÖsszegzés

Egyetértek Boross-sal, hogy az extrémizmus elleni fel-
lépés alapvető nemzetbiztonsági feladat.125 Az inter-
net használandó kommunikációs csatornaként a rend-
védelmi szervek számára is. A radikalizálódó hírpor-
tálokon, fórumoldalakon rövid tanulmányokkal, hoz-
zászólásokkal mintegy moderálni, a szélsőséges, be-
folyásoló propagandát, lejáratni, kiszorítani is lehet, 
amihez képzett, motivált állomány szükséges.126 Egyet-
értek Kis-Benedekkel és Kenedlivel, hogy a terroriz-
mus propagandájával szembeni fellépés fontos, külö-
nösen az online terjesztett tanok, toborzó videók fel-
kutatása, az eredetük megállapítása és azok eltávolí-
tása is szükséges, ezzel megóva azokat, akik magukban 
hordozzák a radikalizálódás lehetőségét.127 Az inter-
neten egyértelműen megfigyelhető a szélsőjobboldali 
terrorista és extrémista aktivitás megerősödése. Úgy 
vélem, a terroristák internetes tevékenységeinek vizs-
gálata során nem szabadna kizárólag a dzsihádista ter-
roristák tevékenységére koncentrálni, a kutatás során 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni minden más tí-
pusú, főleg a szélsőjobboldali terroristák internethasz-
nálatának vizsgálatára is. 

A koronavírus pandémia miatt a sok otthon maradt 
egyén fokozott internethasználata és bizonytalansága, 
esetleg az államban meggyengült hite, és emiatt az 
extrémista ideákra való fokozott fogékonysága miatt 
nagyobb kockázatot jelent a terroristák online anya-
gainak radikalizáló képessége, mint valaha,128 ami a 
terrorizmus elleni harc szereplőinek éber figyelmét 
igényli. Véleményem szerint ezért soha nem volt eny-
nyire fontos a terroristák internetes aktivitásának és 
annak legfrissebb tendenciáinak megfigyelése és ku-
tatása, mint napjainkban, melynek során a nyomozó 
hatóságokra és titkosszolgálatokra kitüntetett szerep 
hárul.
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1.  1.  
BevezetésBevezetés

A történelem folyamán számos bűnügyi együttműkö-
dési nehézség merült fel az államok számára. Hagyo-
mányos probléma volt például a szuverenitás sérelme, 
a lassú kiadatási eljárások, az államok közötti nézetel-
térések. Ezek ellenére mára már kialakultak olyan 
alapelvek, amelyek mentén számos kérdés (jogható-
sági, kiadatási, és egyéb jogsegély kérések) megold-
ható. 

A nemzetközi büntetőjogban1 megfigyelhető jogi 
szabályozási megoldások egyre komplexebbé váltak, 
ahogy a társadalom is fejlődött. Ezek a megoldások a 
hagyományos valós térben megvalósuló bűnözés kap-
csán jelentek meg, és váltak cizelláltabbá. A 20–21. 
századig a bűnözés alapvetően lokális jelenség volt. A 
büntető joghatóság gyakorlását szabályozó alapelvek 
arra az alap axiómára épültek, hogy a deliktum egy 
adott földrajzi területhez kötött jelenség.

A technológia fejlődésének eredményeként a 
kiberbűnözés megjelenése új kihívásokat teremtett 
büntetőjog szinte valamennyi területére. A büntető 
anyagi jogban új bűncselekmények jellennek meg, 
mint például az információs rendszer felhasználásá-
val elkövetett, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények. A bün-

 *  PhD., adjunktus PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi 
Tanszék.

* *  PhD-hallgató PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi 
Tanszék.

1  „A nemzetközi büntetőjog a nemzetközi jognak és a nemzeti büntetőjognak eg y olyan 
közös metszete, amelyben helyet kapnak a nemzetközi bűnüg yi eg yüttműködés intézményei 
és a nemzetközi bűncselekményekre vonatkozó szabályok is.” Idézve: Kőhalmi László: 
A nemzetközi bűnügyi együttműködés In: bAloGh Ágnes – TóTh Mihály (szerk.): 
Magyar büntetőjog Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2010. 375. o.

tetőeljárásjog számára is 
nehézségeket okozhat az 
elektronikus bizonyíték fel-
derítése, vagy lefoglalása 
(lásd a virtuális pénzek, 
mint pl.: a bitcoinnak a 
megjelenését).

Már a kiber bűn cse lek-
mények megjelenése előtt 
is nőtt az olyan deliktumok 
száma, amelyeknél az elkö-
vetés helye, az elkövető ál-
lampolgársága, a cselek-
mény célja és jellege foly-
tán egyszerre két vagy több 
állam jogrendjének sérté-
sére vagy veszélyeztetésére 
is alkalmasak lehettek.2

A kiberbűnözés ezt a je-
lenséget – mint egy multip-
likátor – megsokszorozza, 
és alapjaiban változtatja 

meg a bűnözés arculatát, számos esetben határokat 
nem ismerő módon, nemzetközi jelenséggé téve azt. 
Virtuális térben gyakoribbá vált például a pénzmosás 
bűncselekménye.3 Terroristák számára is új finanszí-
rozási területet biztosít a kibertér.4

A tanulmány kiinduló hipotézise szerint a nemzet-
közi büntetőjogban használt hagyományos elvek nem 
képesek adekvát választ adni a kiberbűnözés által meg-
teremtett nehézségekre. A tanulmányunk első felében 
a nemzetközi jogforrások, a joghatósági elvekkel fog-
lalkozunk általánosságban. Ezt követően kutatás cél-
jával összhangban bemutatjuk, és vizsgáljuk 
kiberbűncselekmények esetén felmerülő gyakorlati 
és elméleti kihívásokat. A tanulmány harmadik részé-
ben az Európai Unió kiberbűnözés elleni regionális 
törekvéseit mutatjuk be.  

2.  2.  
Joghatósági alapelvekJoghatósági alapelvek

A joghatóság alapvetően nemzetközi jogi szakkifeje-
zés, amely az állam jogalkotására, jogszabályok végre-
hajtására és az igazságszolgáltatás gyakorlására vonat-
kozó jogát jelenti. A joghatóság teremti meg a jog al-

2  m. nyiTrAi Péter: Nemzetközi és Európai Büntetőjog. Osiris Kiadó, Bu-
dapest. 2006. 208. o.

3  Gál István László: The Techniques of Money Laundering. In: Gál, Ist-
ván László – Kőhalmi, László (szerk.): Emlékkönyv Losonczy István pro-
fesszor halálának 25. évfordulójára- Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jog-
tudományi Kar, Pécs, 2005. 129–138. o. Gál István László: A pénzmosás 
szabályozásának régi és új irányai a nemzetközi jogban és az EU-jogban. In: 
Európai Jog. 2007/1. 12–23. o.

4  Lásd bővebben a terrorizmus finanszírozásáról: Gál István László: Új 
biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a terrorizmus finanszírozása. In: 
Szakmai Szemle 2012/1. 5–15. o. Gál István László: A terrorizmus finanszí-
rozása: Die Terrorismusfinanzierung, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gaz-
dasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs, 2010.

Dr. tóth DávID* –  
Dr. GásPár zsolt**

Nemzetközi bűnügyi 
együttműködéssel 

összefüggő nehézségek  
a kiberbűnözés területén
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kalmazásának lehetőségét. Annak egyben előfeltétele 
is. A büntető joghatóságról beszélhetünk egyrészt tá-
gabb és szűkebb értelemben. Előbbi esetben az állam 
büntető jogszabályok alkotására és azokra alkalmazá-
sát jelenti. Utóbbi pedig a nemzeti büntetőjog szabá-
lyainak alkalmazhatóságát, illetve a büntetőegyben 
eljáró hatóságok hatáskörének terjedelmét hordozza 
magában.5 1927-ben a Lotus-ügyben kimondta az Ál-
landó Nemzetközi Bíróság, hogy a nemzetközi jog nem 
szab korlátokat az állam büntetőhatalmának, azt akkor 
érvényesítheti, ha erre effektíve lehetősége van.6 A fő-
szabály alól kivétel, hogy egy adott állam a büntető 
joghatóság gyakorlása során nem avatkozhat be a má-
sik állam belső ügyeibe, amelyek rendezése az adott 
állam kizárólagos joga. A Lotus ügyben hozott ítélet 
szerint a területi elv nem kizárólagos, így az államok 
joghatósága kiterjedhet a külföldiek által külföldön 
megvalósult deliktumok esetén is.7 Az állam területén 
kívüli joghatóság kiterjesztésénél a nemzetközi jog 
megköveteli, hogy valamilyen kapcsolat álljon fenn a 
büntetendő cselekmény és a szuverén büntetőhalma-
zat között. Ez kapcsolat számos indokkal alátámaszt-
ható, ilyen hagyományos és általánosan elismert jog-
hatósági elvek, a területi, a személyi, a védelmi elv, 
illetve az egyetemes büntetőhatalom elve (eredeti jog-
hatóság). Kivételesen előfordulhat származékos jog-
hatóság is, amely esetben az eredeti joghatósággal 
rendelkező állam, joghatóságát egy azzal nem rendel-
kező államra ruházza át, amely az aut dedere aut 
judicare vagy a képviseleti elven nyugszik.8

A joghatóság során konfliktusok merülhetnek fel 
az államok között a nemzetközi elemmel rendelkező 
ügyekben. Az angolszász szakirodalomban az alábbi 
joghatósági alaptételeket rögzíti: 

 – jurisdiction to prescribe, az állami büntetőhata-
lom jövőbeni érvényesítésének megalapozása. Ez 
arra ad választ, hogy létezik-e olyan büntető jog-
hatósági elv (pl.: területi elv), amely szerint a belső 
büntetőjog alá vonható a konkrét magatartás. Ez-
után merülhet fel a büntetőhatalom tényleges gya-
korlására. A kontinentális jogrendszerekben és a 
magyar büntetőjogban is a joghatóságra vonat-
kozó rendelkezéseket a törvény területi és szemé-
lyi hatályában, illetve a nemzetközi bűnügyi jog-
segély szabályozásában találhatjuk meg.9

5  m. nyiTrAi, i. m. 209. o.
6  Az ügy lényege a következő volt: a Lotus elnevezésű francia felségjellel 

közlekedő hajó összeütközött egy török felségjelű hajóval a Márvány-tengeren. 
A baleset után a hajók Isztambulban kötöttek ki. A két állam az ügy miatt 
nemzetközi jogi vitába került a Nemzetközi Bíróság előtt. A jogvitában kérdés 
volt, hogy Törökország rendelkezik-e joghatósággal az ütközésben vétkes fran-
cia állampolgárok felett is. A Nemzetközi Bíróság döntése alapján nincs a 
nemzetközi jognak olyan regulációja, amely a lobogó államának kizárólagos 
joghatóságát állapítaná meg, vagyis Törökország rendelkezhet joghatósággal 
a szuverenitás vélelme alapján. Lásd még: bruhács János: Nemzetközi jog I. 
Általános rész. Dialóg Campus Kiadós, Budapest–Pécs. 2009. 21. o.

7  PolT Péter: A magyar büntető joghatóság In: Polt et. al. (szerk.): A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárja. OPTEN In-
formatikai Kft., Budapest, 2016. 26. o.

8  liGeTi Katalin: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unió-
ban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2004. 43. o. 

9  Uo.

 – jurisdiction to adjudicate. A második terminus, 
az ítélethozatal joghatóságát jelenti, amely alapján 
a szuverén hatalom képes személyeket vagy szer-
vezeteket állami bírósági (vagy közigazgatási) el-
járás alá vonni, hogy megállapítsák történt-e jog-
sértés. 

 – jurisdiction to enforce. A harmadik szakkifejezés 
a joghatóság tényleges gyakorlásának lehetőségét 
és korlátait jelenti. A végrehajtási joghatóság ma-
gában foglalja az ítélet utáni kiadatást is.10

A jurisdiction to prescribe számos elv mentén dönt-
hető el. A területi elv alapján a szuverén (állam) bün-
tetőtörvényeit kell alkalmazni az ország területén el-
követett minden deliktumra, függetlenül minden más 
tényezőtől (elkövető vagy áldozat állampolgársága).11 

A kvázi területi elv a fenti joghatóságot kiterjeszti 
az olyan hajóra vagy repülőgépre, amely saját zászló-
jával közlekedik.12 Ezt a joghatósági elvet szokták még 
zászlós elvként (flag principle) is nevezni.13 

A személyi vagy más néven honossági elv alapján az 
állam a saját polgárait vonhatja felelősségre, függetle-
nül attól, hogy belföldön vagy külföldön követték el 
a bűncselekményt. Ezt tekintjük aktív személyi elvnek. 
A honossági elv másik formája a passzív személy elv 
(amelyet szintén tartalmaz a magyar Btk.). Az elv alap-
ján egy állam kiterjeszti a joghatóságát az állampolgá-
rai ellen elkövetett külföldön megvalósuló bűncselek-
ményekre.14

Az állami önvédelem elve szerint az állam az elkö-
vető állampolgárságára és a cselekmény elkövetésé-
nek helyére tekintet nélkül, szankcionálja azokat a 
személyeket, akiknek a cselekménye az állam saját 
büntetőjogi rendszere által védett érdekeket, jogtár-
gyakat sérti.15

Az egyetemes (univerzális) büntetőhatalom elve 
alapján függetlenül az elkövetés helyétől, illetve a sér-
tett vagy az elkövető állampolgárságát, az elismert 
jogtárgyakat sértő bűncselekményeket büntetni ren-
deli, és arra az állam joghatósága kiterjed. Más néven 
ezt szokták feltétlen büntetőhatalom elvének is hívni, 
amely alapvetően nemzetközi egyezményekben jele-
nik meg, és az államok szolidaritását fejezi ki. Vitatott 
ugyanakkor, hogy mely deliktumok vonhatók az egye-
temes büntetőhatalom elve alá.16 A Nemzetközi Bün-
tetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott 
Statútumának 5. cikke szerint a Bíróság joghatósága 
alá tartozó bűntettek:

 – a népirtás bűntette;

10  H. PerriTT, Henry Jr.: Jurisdiction in Cyberspace, 41. Villanova Law. 
Review 1996/1. 3. o.

11  Gál István László: Jogszabálytan. In: Balogh Ágnes - Tóth Mihály: Ma-
gyar Büntetőjog Általános Rész. Osiris kiadó, Budapest. 2015. 75–76. o.

12  liGeTi, i. m. 44. o. 
13  sATzGer, Helmut: International and European Criminal law. C.H. Beck, 

– Hart – Nomos, Baden. 2012. 17. o.
14  kArsAi Krisztina: A magyar büntető joghatóság In: Karsai, Krisztina 

(szerk.): Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz: Nagykommentár a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez, Wolters Kluwer, Bu-
dapest. 2019. 39–40. o.

15  Gál, i. m. 2015. 75–76.o.
16  liGeTi, i. m. 47. o.
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 – az emberiesség elleni bűntettek;
 – a háborús bűntettek;
 – az agresszió bűntette.17

A nemzetközi jog fejlődésében a személyi jogható-
ság előbb jelent meg, mint a területi joghatóság, de 
mára már szélesebb körben a területi joghatóságot al-
kalmazzák az államok. A személyi elv alkalmazása nem 
tűnt el a gyakorlatból, csak visszaszorult a területi elv 
alkalmazásához képest, mint joghatósági alapelv.18

3.  3.  
Joghatóság szabályozása  Joghatóság szabályozása  
a nemzetközi büntetőjog a nemzetközi büntetőjog 
kiberbűnözés eseténkiberbűnözés esetén

Több nemzetközi jogforrás is foglalkozik joghatósági 
kérdésekkel a kiberbűnözéssel összefüggésben. Az 
alábbiakat emelnénk ki a teljesség igénye nélkül:

– Az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-
án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyez-
mény foglalkozik a joghatóság kérdésével (továb-
biakban: Budapesti Cybercrime Egyezmény);

– A számítógépes bűnözésről szóló egyezmény ki-
egészítő jegyzőkönyve a számítógépes rendsze-
reken keresztül elkövetett rasszista és idegengyű-
lölő természetű cselekmények bűncselekménnyé 
nyilvánításáról, Strasbourg, 28.1.2003, ETS No. 
189. 4. cikk (1);

– A Kairóban elfogadott Arab egyezmény a technoló-
giai bűncselekmények elleni küzdelemről 
21.12.2001, 30. cikk (1)(a).

Az uniós direktívákkal a későbbi fejezetben foglal-
kozunk. Valamennyi egyezményben közös, hogy a te-
rületi elvet tekintik elsődleges joghatósági szabálynak. 
Tanulmányunkban a Budapesti Cybercrime Egyez-
ményt elemezzük részletesebben, hazai vonatkozása 
miatt. 

A nemzetközi egyezményt 2020 szeptemberéig 65 
állam ratifikálta, köztük Magyarország is. Hazánk a 
konvenciót a 2004. évi LXXIX. törvénnyel hirdette ki, 
és 2004 július elsejétől hatályosak. 

Általában a nemzetközi jogforrások kevés iránymu-
tatást adnak arra nézve, hogyan kéne rangsorolni a jog-
hatósági igényeket pozitív joghatósági konfliktus során. 

Az egyezmény a joghatósági szabályokat a harmadik 
fejezet, 22. cikke tartalmazza. Ez alapján az államok 
megállapítják a joghatóságot, ha a bűncselekményeket 
a területén, vagy az állam lobogóját viselő hajó fedél-
zetén, vagy az államnál lajstromozott repülőgép fedél-
zetén követték el. Az elkövető állampolgársága másod-

17  Lásd még bővebben: sánThA Ferenc: A Nemzetközi Büntetőbíróság 
joghatóságába tartozó nemzetközi bűncselekmények vázlata. In: Bragyova, 
András (szerk.): Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. Gazdász 
Elasztik Kft. Miskolc, 2013. 170–197. o. 

18  Wiener A. Imre: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságáról. In: Ma-
gyar Jog 2001/8. 457. o.

lagos elvként szerepel a konvencióban, amely akkor 
alkalmazható, ha az elkövetés helyének joga szerint 
büntetendő a cselekmény, vagy ha a bűncselekmény 
nem tartozik egyetlen állam joghatósága alá sem. Az 
egyezmény rendelkezéséivel szemben a szerződő ál-
lamok fenntartásokkal és feltételekkel élhetnek.

A joghatósági konfliktusok feloldására is ad megol-
dást az egyezmény. Amennyiben több fél joghatósága 
is kiterjed egy ügyre, akkor az érintett feleknek tár-
gyalást indítványoz, hogy megállapodjanak melyik ál-
lamnál folyhat le az eljárás célszerűbben.19

A joghatósággal szorosan összefügg a kiadatás kér-
dése is, amelyet szintén szabályoz a cybercrime egyez-
mény. A 24. cikk szerint „E cikk rendelkezései kerül-
nek alkalmazásra a Felek közötti kiadatásnál a jelen 
Egyezmény 2–11. Cikkeinek megfelelően meghatáro-
zott bűncselekményekre, azzal a feltétellel, hogy azok 
mindkét érdekelt Fél jogszabályai szerint legalább 
egy év vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés-bün-
tetéssel büntetendőek legyenek.”

Amennyiben két vagy több állam között alkalmaz-
ható kiadatási szerződés alapján más minimális bün-
tetés kerül alkalmazásra, az ilyen szerződésben meg-
határozott büntetést kell alkalmazni. A szerződő álla-
mok vállalják, hogy a kiadatást nem teszik szerződés 
meglététől függővé, az Egyezmény 24. cikk első be-
kezdésében meghatározott bűncselekményeket kiada-
tás alapjául szolgáló bűncselekményként ismerik el. 
Fontos szabály, hogy a kiadatásnak a megkeresett ál-
lam belső jogában vagy a hatályban lévő kiadatási szer-
ződésekben meghatározott feltételeknek meg kell fe-
lelnie, ezek hiányában a kiadatási kérelem teljesítését 
meg lehet tagadni.

Ha a Budapesti Cybercrime Egyezményben említett 
bűncselekmények vonatkozásában kizárólag a kiadni 
kért személy állampolgársága alapján vagy azért ta-
gadják meg a kiadatást, mert a megkeresett állam saját 
joghatósága alá tartozónak ítéli a bűncselekményt, 
akkor a megkeresett állam, a megkereső állam kérel-
mére, az eljárás lefolytatása érdekében a saját, hatás-
körrel rendelkező hatóságai elé terjeszti az ügyet, és 
megfelelő időn belül beszámol a megkereső államnak 
az ügy kimeneteléről.20

A Cybercrime rendelkezéseihez hasonlóan az ENSZ 
nemzetközi szervezett bűnözés21 elleni egyezménye 
15. cikke 5. pontja kimondja, hogy ha az egyezmény-
ben részes fél tudomást szerez, hogy „egy vagy több 
másik részes állam nyomozási, vádeljárási, vagy bí-
rósági eljárást folytat ugyanazon cselekmény miatt, 
akkor a részes Államok illetékes hatóságai konzul-
tálnak tevékenységeik összehangolása céljából.”22

Összegezve a Budapesti Cybercrime Egyezmény 

19  Budapesti Cybercrime Egyezmény 22. cikk 5. pont.
2 0  Budapesti Cybercrime Egyezmény 24. cikk 6. pont.
21  A szervezett bűnözésről lásd bővebben: TóTh Mihály – Kőhalmi László: 

A szervezett bűnözés. In: Borbíró et. al. (szerk.) Kriminológia. Wolters Klu-
wer Kft., Budapest, 2016. 603–625. o.

2 2 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/
TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf (letöltés ideje: 2020. 09. 14.)
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megléte pozitív, mivel előteremtette az együttműkö-
dés alapjait a részes államok számára. Másik oldalról 
– meglátásunk szerint – az egyezmény rendelkezései 
megújításra szorulnak, számos kérdést, és problémát 
megoldatlanul hagy, amelyre a területi elv nem fog 
minden esetben megoldást biztosítani. A konzultáció 
szükséges előfeltétel, de még nem ad konkrét választ 
egy ügyre. Jelenleg a nemzetközi jog nem hozott létre 
prioritási sorrendet a joghatósági elvek között.23 
Ahogy az ilyen jellegű bűncselekmények egyre gya-
koribbá válnak, a lassú és nehézkes tárgyalási proce-
dúrák nem lesznek elégségek a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben. Az is növelheti a problémát, hogy az 
ilyen jellegű tárgyalások sokszor nem vezetnek ered-
ményre az államok között.

4.  4.  
Elméleti problémák  Elméleti problémák  
a kiberbűnözés eseténa kiberbűnözés esetén

4.1.  Mely kiberbűncselekmények 
esetén merülhet fel joghatósági 
probléma?

A jelen fejezetben hipotetikus példákon keresztül sze-
retnénk szemléltetni, hogy milyen joghatósági prob-
lémák merülhetnek fel a kibertérben megvalósuló 
bűncselekmények esetén.

A kiberbűnözésnek több fajtáját különböztethetjük 
meg. Egy elméleti felosztás szerint differenciálhatunk 
lokális és nemzetközi határokat átszelő kiberbűncselek-
mények között. Az előbbi esetben általában nem me-
rül fel területi alapon joghatósági probléma. Legfel-
jebb az elkövető, vagy éppen az áldozat állampolgár-
sága hozhat nemzetközi elemet a jogesetbe, amelyet 
a hagyományos nemzetközi büntető joghatósági alap-
elvek (területi elv, honossági elv stb.) útján viszonylag 
könnyebb válaszokat adni ezekre. Illetékességi prob-
lémákat viszont okozhat a lokális kiberbűnözés.24

A másik esetkör az ún. nemzetközi vagy transznaci-
onális számítógépes bűnözés, amikor az elkövető és 
az áldozat személye eltérő államokban található. 

A bűnelkövetők számára a határokat átszelő kiber-
térben való működés még több előnyt biztosít, köny-
nyebben rejtve maradhatnak és elrejthetik a személy-
azonosságukat. Emellett több áldozatot is vehetnek 
célba, rövid idő alatt, még nagyobb károkat okozva. 
Az elkövető akár több száz vagy több ezer sértettet is 
célkeresztbe vehet például egy terheléses (ún. Ddos) 
támadással. 

Joghatósági konfliktusok akkor jelentkezhetnek, ha 
egy adott nemzetközi elemmel rendelkező büntető-

2 3  brenner, Susan W.: Cybercrime jurisdiction. In: Crime, law and social 
change. 2006/4–5. 189–206. o.

2 4  Lásd bővebben: ibolyA Tibor: A számítástechnikai jellegű bűncselek-
mények nyomozása. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012.

ügyben több állam jogosult és kíván eljárni (pozitív 
joghatósági összeütközés). Negatív joghatósági konf-
liktusról beszélünk, ha egyetlen állam sem jogosult, 
vagy kíván eljárni az adott büntetőügyben. Utóbbit 
szokták hívni vacuum iurisnak is.25

4.2.  Joghatósági összeütközésre 
hipotetikus példa

Pozitív joghatósági összeütközésre lehet példa az 
alábbi hipotetikus jogeset. Ha egy kongói elkövető 
megvalósít egy ún. 419-es csalást (amely a Nigériai 
Büntető Törvénykönyv 419. szakaszára utal) angol, 
brazil és chilei áldozatok megtévesztésére. Ha mind-
három ország megindítja egy időben a büntetőeljárást 
a kongói elkövető ellen, akkor ez pozitív joghatósági 
konfliktust fog létrehozni. Mindhárom ország a saját 
büntető törvénykönyve szerint eltérő minősítéssel 
(pl.: csalás, számítógépes csalás, online visszaélés) in-
dít eljárást az elkövetővel szemben. Emellett az ügy-
ben eltérések vannak áldozatok számában és az oko-
zott kár mértékében is. Felmerül a kérdés, hogy pozi-
tív joghatósági összeütközés esetén melyik államnak 
lesz elsőbbsége eljárni a többi állammal szemben.

Susan Brenner szerint az alábbi tényezőket kellene 
figyelembe venni pozitív joghatósági konfliktusok 
megoldásában: 

 – olyan eljárási és gyakorlati folyamatok, amelyeket 
hasonló konfliktusok megoldására használtak, 

 – sztenderdek, amelyeket más típusú joghatósági 
konfliktusok megoldására használtak 

 – a kiberbűnözés bizonyos jellegzeteségeit.26

Brenner ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek mel-
lett más szempontokat is figyelembe lehet venni, és 
eltérő hangsúlyt lehet rájuk fektetni. A következő al-
fejezetekben vizsgáljuk, hogy a hipotetikus jogeset-
ben az egyes joghatósági elvek milyen mértékben ké-
pesek megoldani az ügyet.

Nagy Zoltán szerint a fentiek mellett, az alábbi szem-
pontokat célszerű figyelembe joghatósági kérdések-
nél:

 – a terhelt érdekeit,
 – a sértettek és tanúk érdekeit,
 – a bizonyítékok elfogadhatóságát vagy
 – az ügyben előforduló elhúzódásokat.27

4.3.  Melyik joghatósági igénynek van 
prioritása?

4.3.1. Az elkövetés helye

Tradicionálisan és a jelenlegi nemzetközi jog is a te-
rületi elvet fogadják el elsődleges joghatósági elvként. 

2 5  liGeTi, i. m. 50. o. 
2 6  brenner, i. m. 198. o.
27  nAGy Zoltán András: A joghatóság problémája a kiberbűncselekmények 

nyomozásában. In: Homoki-Nagy et. al. (szerk.): Ünnepi kötet dr. Nagy Fe-
renc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, Szeged. 2018. 761. o.
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A hipotetikus példánk alapján a területi elv szerint 
a kongói elkövetőt a saját országában kéne felelősségre 
vonni, mivel ott fejtette ki a tevékenységét. Viszont 
Kongóban nem volt sértettje a deliktumnak, így ott 
fel sem merült a büntetőeljárásnak a megindítása.  
A sértettek tesznek feljelentést a saját országukban, és 
ott indulnak a büntetőügyek A sértettek által képvi-
selt mindhárom ország (Anglia, Brazília és Chile) a 
területi elvre nem tud hivatkozni, mivel nem az ő or-
szágukban fejtette ki büntetendő cselekményt az el-
követő. További probléma lehet, ha az elkövetés helye, 
IP címe (bővebben lásd 5.1. fejezetben) ismeretlen 
helyre mutat. Az ún. VPN-szolgáltatások alkalmazásá-
val olyan helyet fedezhetnének fel a hatóságok, ahol 
az elkövető sosem volt (kvázi hamis elkövetési helyet 
mutat). 

A területi elv ennek következtében nem nyújt meg-
oldást a hipotetikus példában.

4.3.2.  Az elkövető őrizetbe vételének 
helye

Logikus megoldás lehetne, ha a feltételezett elkövető-
vel szemben annak legyen elsőbbsége eljárni, ahol őt 
őrizetbe vették. Hagyományos bűncselekményeknél 
ez gyakran alkalmazott megoldás. A nemzetközi 
kiberbűnözés viszont ezt az esetkört is tovább bonyo-
lítja. Elképzelhető, hogy az az állam, amelynél elfogták 
az elkövetőt, ugyanazon cselekményével csak pár ál-
dozatnak okozott, míg másik államban több száznak, 
így igazságtalannak tűnhet a joghatósági konfliktusok 
ilyen jellegű feloldása.

Tegyük fel, hogy a kongói elkövető nem cybercsalást, 
hanem terrorcselekményt hajt végre Angliában. Az 
elkövetőnk felrobbant egy buszt, amelyben brazil és 
chilei állampolgár is meghal. Anglia terrorcselekmény 
elkövetése miatt őrizetbe veszi az elkövetőt. Valameny-
nyi állam büntetőeljárást akar lefolytatni vele szem-
ben. Az ügy szempontjából lényeges körülmény, hogy 
a bűncselekményt Angliában követte el, amely az an-
gol hatóságok számára elsőbbséget biztosított a bün-
tetőeljárás megindításához. Ha Anglia sikeresen le-
folytatja a büntetőeljárást, a többi ország dönthet úgy, 
hogy nem folytatja le az eljárást és megelégszenek az 
angol ítélettel.

A kibercsalás esetében viszont teljesen irreleváns, 
hogy az elkövető hol fejtette ki a tevékenységét, és 
végső soron az áldozatok helye is irrelevánssá válhat. 
Az eljárás legitim lefolytatásához kell valami egyéb 
olyan döntő érv, vagy ok, amely miatt az angol állam 
folytat le eljárást a kongói elkövetővel szemben. Ilyen 
célszerűségi érv lehet, hogy a bizonyítékok abban az 
országban találhatók meg, ahol az elkövető a bűncse-
lekményt megvalósította. 

Az őrizetbe vétel helye már véleményünk szerint 
hatékonyabb megoldást biztosíthat ilyen ügyekben, 
mint a területi elv alkalmazása.

4.3.3.  A sérelem bekövetkezésének  
a helye

A joghatósági vitáknál irányadó szempont lehet az el-
követő által okozott károk, és az áldozatok száma. 
Ugyanakkor ez sem lehet döntő a kérdésben, mert 
problematikus lehet, ha ugyanakkora kárt keletkezett 
és ugyanannyi az áldozatok száma az egyes országok-
ban. Az is elképzelhető, hogy az elkövető milliós ká-
rokat okozott egy áldozatnak Angliában, és emellett 
csekély összegű károkat okozott a brazil állampolgá-
roknak, akiknek száma viszont több mint száz. Egy 
ipari kémkedés, vagy személyazonosság-lopás kvan ti-
fi kálása még nagyobb nehézségeket okozhat a jogha-
tósági sorrend felállításában.28 

A sérelem nagyságát a fentiek ellenére célszerű fi-
gyelembe venni az ilyen kérdéseknél, de nem lehet 
önmagában döntő érv a joghatóság eldöntésére.

4.3.4.  Az áldozat állampolgársága 
(passzív perszonalitás)

Az áldozatok állampolgársága hagyományosan nagy 
jelentőséggel bír joghatósági ügyekben. Ez természe-
tesen az ügy eldöntésénél fontos szempont lehet, de 
továbbra sem biztos, hogy perdöntő lesz. Mindhárom 
államnak van áldozata, így a joghatósági vitát ez a té-
nyező nem oldja meg önmagában.29 

A passzív perszonalitás elve célszerűbb megoldás 
lehet, mint a területi elv, mivel az ügyek jelentős ré-
szében a sértettek tesznek feljelentést, és az ilyen or-
szágokban fog feltehetőleg megindulni a büntetőeljá-
rás. Ez másik oldalról viszont logisztikai nehézségeket 
is okozhat, ha az elkövető egy nagyon távoli országban.

4.3.5. Az elkövető állampolgársága

Az elkövető állampolgársága alapján Kongónak lenne 
joga és kötelessége eljárni az ügyben. A honossági elv 
alkalmazása magában hordozza azt, hogy egy adott 
állam felel a saját állampolgárainak tettéért, így annak 
lesz feladata, hogy lefolytassa a büntetőeljárást, és vi-
selje a bűnügyi költségeket. 

Ahogy Geoffrey R. Watson is megfogalmazta „az 
állampolgárságon alapuló büntetőjogi joghatóság 
alapján lehet megítélni, hogy egy állam milyen kap-
csolat ápol más államokkal [...] pozitív ha vissza-
tartja saját állampolgárait külföldön megvalósuló 
bűncselekmények elkövetésétől […] ellenkező esetben 
rossz fényben fog feltűnni...”30 

A honossági elv alkalmazását erősítheti az „aut 
dedere, aut iudicare” (kiadni vagy eljárni) elv alkal-
mazását. Ez ugyanis feltételezi, hogy „A” állampolgár-
ságú elkövető elmenekül „B” országba a nyomozó szer-

2 8  brenner, i. m. 200–201. o.
29  brenner, i. m. 202–204. o.
3 0  Szabad fordítás. Vö.: Watson, Geoffrey R.: The Passive Personality 

Principle. In: Texas International Law journal 1993/1. 17. o.
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vek elől, és ilyenkor kötelesek kiadni vagy legalább 
büntetőeljárás alá vonni az elkövetőt.31

5.  5.  
Gyakorlati nehézségekGyakorlati nehézségek

5.1. Technikai háttér

Az Internet Protocol (röviden IP cím), egy egyedi azo-
nosító számsor, amelyet a számítógépes eszközökhöz 
rendelnek, hogy az interneten keresztül képesek le-
gyenek felismerni egymást és adatokat küldeni egy-
más között.32 Az IP címeket az 1988-ban alapított In-
ternet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(röviden ICANN) nevezetű nemzetközi nonprofit cég 
tartja fent, emellett koordinációs feladatokat lát el.33 
Az IP címek földrajzi helyhez is köthetők, melynek 
eredményeként meghatározható lehetne egy adott 
kiberbűncselekmény származási helye a támadó szá-
mítógépének IP címe alapján. A probléma ugyanakkor 
abban gyökeredzik, hogy egyetlen hozzáértő elkövető 
sem használja a saját IP címét egy támadáshoz, emel-
lett számos technika áll rendelkezésükre, mellyel ano-
nimitásukat megőrizhetik.34  

Egyrészt, a támadó által használt eszköz IP címe 
könnyedén kicserélhető egy másik eszköz IP címére, 
ezáltal a támadás úgy tűnik, mintha más helyről ér-
kezne, mint ahonnan valójából származik.35 Az IP cím 
megváltoztatása ráadásul egy nagyon könnyen elsajá-
títható technika, így sok felhasználó alkalmazza, emel-
lett számos útmutatót is találhatunk online felülete-
ken, amelyek részletesen leírják, hogyan is kell alkal-
mazni ezt a módszert.36

Egy másik előszeretettel alkalmazott megoldás a 
privát vagy publikus proxy szerverek használata, ame-
lyek egyfajta közvetítő szerepet töltenek be a támadó 
számítástechnikai rendszere és az áldozat rendszere 
között, így a támadó anonim maradhat.37 A publikus 
szerverek könnyebben elérhetőek. Másik oldalról mi-
vel sokan használják, ezért lassabbak, kevésbé meg-
bízhatóak, mint a privát szerverek. Manapság viszony-
lag olcsón és könnyedén hozzá lehet jutni ilyen jellegű 
szolgáltatásokhoz, mivel számtalan cég foglalkozik a 
bérbeadásukkal.38

A leggyakrabban használt és a leghatékonyabb tech-

31  brenner, i. m. 198. o.
32  kAo, Da-Yu – WAnG, Shiuh-Jeng: The IP Address and Time in Cyber-

Crime Investigation. In: Policing: An International Journal of Police Strategies 
& Management 32, 2009/2. 195.o.

33  www.icann.org/history , letöltés ideje: 2020.09.24. 
3 4  mAillArT, Jean-Baptiste: The limits of subjective territorial jurisdiction 

in the context of cybercrime = ERA Forum 2019/19, 378–379. o.
35  mAillArT, i. m. 379. o.
3 6  lásd például: https://www.safervpn.com/blog/how-to-change-ip-ad-

dress/ , letöltés ideje: 2020.09.24.
37  mAillArT, i. m. 379. o.
3 8  https://medium.com/@ProxiesAPI.com/public-proxy-servers-vs-

private-proxy-servers-for-web-scraping 1c5b27549cca , letöltés ideje: 
2020.09.24.

nika az előbbiek mellett, amikor távvezérléssel átve-
szik az irányítást egy idegen országban található esz-
köz felett és erről indítják meg a támadást a harmadik 
fél irányába. Az utóbbi ún. áldozatszámítógép általá-
ban az utolsó szeme egy hosszú láncnak, mely több 
különböző számítógépet és államot ölel fel.39  

5.2. Az Ivanov és Gorshkov-ügy 

Az amerikai kormány állítása szerint Aleksey Vladimi-
rovich Ivanov 2000-ben feltörte az Online Information 
Bureau, Inc. (OIB) számítógépes rendszerét és meg-
szerezte azon kulcsfontosságú jelszavakat, amelyekkel 
irányítása alá tudta vonni az OIB teljes rendszerét.  
A vád szerint Ivanov ezek után kezdett fenyegetőzni 
azzal, hogy tönkreteszi a vállalat teljes számítógépes 
rendszerét, illetve nagyjából 10 000 amerikai dollárt 
követelt cserébe, hogy ezt ne tegye meg. Miután ezt 
visszautasították, újból fenyegető e-mailt küldött az 
OIB-nek, melyhez a Washington állambeli Kirkland-
ben tevékenykedő internetes szolgáltató, a Lightrealm 
rendszerét használta fel Oroszországból, és egy Con-
necticut á l lambeli Vernonban dolgozó OIB -
alkalmazott címére küldte.40

Az FBI ügynökei úttörő módon derítették fel az el-
követőket, aminek részeként üzletembernek álcázva 
Seattle-be csalogatták a két orosz hackert egy állásin-
terjúra. Ennek során egy olyan számítógépen kellett 
megmutatniuk informatikai tudásukat, amelyre elő-
zetesen spyware, azaz kémprogramokat telepítettek. 
Az említett programok segítségével megszerezték a 
hackerek jelszavait, mellyel hozzáfértek a saját számí-
tógépükhöz, ahonnan a szövetségi ügynökök később 
lementették az adatokat, majd bizonyítékként hasz-
nálták fel ellenük a büntetőeljárás során.41 

Aleksey Vladimirovich Ivanov és Vasiliy Gorshkov 
ellen összeesküvés, számítógépes csalás és ahhoz kap-
csolódó tevékenység, zsarolás és eszközökhöz való jo-
gosulatlan hozzáférés miatt emeltek vádat az Amerikai 
Egyesült Államokban. Ivanov azzal érvelt, hogy mivel 
az említett bűncselekmények elkövetésének idején 
Oroszországban tartózkodott, így nem terhelhetik az 
Egyesült Államok törvényeinek megszegésével.42 A bí-
róság ugyanakkor megállapította, hogy joghatósággal 
rendelkezik az üggyel kapcsolatban, amelynek oka 
egyrészről, hogy Ivanov Oroszországban elkövetett 
cselekményeinek szándékos és ténylegesen káros ha-
tásai az Egyesült Államok területén következtek be, 
másrészről pedig hogy minden anyagi jogi tényállás, 
amelyet Ivanov megvalósított a Kongresszus szándé-
kai szerint területtől függetlenül alkalmazandóak.43 

Az orosz hatóságok ezzel szemben másképp véle-

39  mAillArT, i. m. 379. o.
4 0  Amerikai Egyesült Államok kontra Ivanov, https://law.justia.com/cases/

federal/district-courts/FSupp2/175/367/2419190/; letöltés ideje: 2020.09.22. 
41  seker, Önder Kutay: International Regulation of National Cybercrime 

Jurisdiction. Tézis. Tilburg University, 2012, 10.o.
42  seker, i.m. 10. o.
43  Amerikai Egyesült Államok kontra Ivanov, https://law.justia.com/cases/

federal/district-courts/FSupp2/175/367/2419190/; 2020.09.22.
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kedtek, szerintük a döntés megsérti a hagyományos 
joghatósági elveket, emellett kifogásolták a nyomozási 
eseményeket és a bizonyítékok megszerzését, hangot 
adva egyet nem értésüknek azzal, hogy vádat emeltek 
az FBI ügynökei ellen Oroszországban a hackelés mi-
att, amely önmagában is felvet egy másik joghatósági 
kérdést.44 

5.3. A Gary McKinnon ügy

Gary McKinnon egy munkanélküli számítástechnikai 
adminisztrátor az Egyesült Királyságból, aki 97 ame-
rikai kormányzati számítógéphez szerzett jogosulat-
lan hozzáférést londoni otthonából. Többek között 
bizonyítottan adatokat törölt ezek operációs rendsze-
reiből, melynek eredményeként az amerikai hadsereg 
több mint 2000 washingtoni számítógépét kellett le-
állítani 24 órára. 2002 novemberében New Jersey és 
Virginia állam is vádat emelt McKinnon ellen. Az ame-
rikai kormány vádalkut szeretett volna kötni McKinnon 
ügyvédjeivel, melynek részeként McKinnon bűnösnek 
vallotta volna magát és beleegyezett volna a kiadatá-
sába, cserébe 37–46 hónap közötti időt töltött volna 
börtönben, melyből 6–12 hónap letöltése után haza-
térhetett volna, hogy a hátralévő büntetését az Egye-
sült Királyságban töltse le. Ezek után az angol jogsza-
bályok szerint szabadulhatott volna, melynek eredmé-
nyeként csak 18 és 24 hónap közötti időtartamot kel-
lett volna ténylegesen letöltenie, ám amennyiben nem 
működik együtt, úgy 8–10 év szabadságvesztéssel kel-
lett volna szembenéznie, a hazatérés lehetősége nél-
kül, melyet egy magas biztonsági szintű börtönben 
kellett volna kitöltenie, illetve ennek a büntetésnek 
csak a 15%-a lett volna elengedhető.45 2004 augusztu-
sában és szeptemberében, miután McKinnon vissza-
utasította az alkut, Virginia és New Jersey állam is el-
fogatóparancsot kértek McKinnon ellen, emellett kér-
vényezték a kiadatását is a külügyminiszternél. A kér-
vények elfogadása után, 2005. június 7-én McKinnont 
letartóztatták, majd a meghallgatások után 2006-ban 
az külügyminiszter tájékoztatta, hogy kiadta a paran-
csot a kiadatására. 2008-ban a Lordok Háza elutasította 
a kiadatása ellen benyújtott fellebbezését.46 2012-ben 
Theresa May belügyminiszter asszony ugyanakkor 
visszavonta a kiadatási parancsot McKinnon nal szem-
ben, mivel Asperger-szindrómát diagnosztizáltak nála 
és a szakértői vélemények szerint a kiadatásának ese-
tén fennállna az öngyilkosság veszélye.47

4 4  seker, i. m. 10. o.
45  PAdField, Nicola: Shining the Torch on Plea-Bargaining. In: The Camb-

ridge Law Journal 2009/1. 11–14.o.
4 6  https://publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080730/

mckinn-1.htm (letöltés ideje: 2020.09.22.)
47  https://www.gov.uk/government/news/theresa-may-statement-on-

gary-mckinnon-extradition (letöltés ideje: 2020.09.22.)

6.  6.  
Európai Uniós intézményi  Európai Uniós intézményi  
és szabályozási megoldások és szabályozási megoldások 

6.1.  A kiberbűnözéssel kapcsolatos 
jogforrások 

Az uniós jogforrások között elsőként az Európai Par-
lament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (a gyerme-
kek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányo-
lása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, va-
lamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásá-
ról) foglalkozott a joghatóság kérdésével a kibertérben 
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, a  
17. cikkben. Ennek értelmében joghatósága van a tag-
államnak és meghozhatja a szükséges intézkedéseket, 
amennyiben a bűncselekményt egészben vagy rész-
ben a tagállam területén követték el, illetve amennyi-
ben az elkövető az adott tagállam állampolgára. Ameny-
nyiben a tagállam a fenti eseteken kívül állapítja meg 
a joghatóságát, abban az esetben tájékoztatási kötele-
zettsége áll fent a Bizottság irányába. Ennek esetei a 
következők lehetnek:

 – amennyiben a bűncselekményt az adott tagállam 
valamely állampolgára vagy olyan személy sérel-
mére követték el, akinek a szokásos tartózkodási 
helye az adott tagállam területén van; vagy 

 – a bűncselekményt az adott tagállam területén le-
telepedett jogi személy javára követték el; vagy

 – az elkövető szokásos tartózkodási helye az adott 
tagállam területén van.48

A második kiemelendő jogforrás az az Európai Par-
lament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (az informá-
ciós rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/
IB tanácsi kerethatározat felváltásáról) kevés változ-
tatást hozott a joghatósági kérdésekkel kapcsolatban. 
Az irányelv 12. cikke szerint a tagállamnak jogható-
sága van, amennyiben a bűncselekményt egészben 
vagy részben a területén követték el, illetve amennyi-
ben egy állampolgára követte el, abban az esetben, ha 
a cselekmény az elkövetés helyén bűncselekménynek 
minősül. 

A területi elvvel kapcsolatban az irányelv rögzíti to-
vábbá, hogy amennyiben az elkövető a bűncselekmény 
elkövetésekor fizikailag jelen van az adott tagállam 
területén, az joghatósággal kell, hogy rendelkezzen, 
függetlenül attól, hogy a bűncselekmény a területén 
található információs rendszer ellen irányul-e vagy 
sem, illetve abban az esetben is, amennyiben az elkö-
vető nem a tagállam területén tartózkodik ugyan, de 
a bűncselekmény a tagállamban található információs 
rendszer ellen irányul. 

4 8  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve a gyermekek 
szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, 
17. cikk. 

BJSZ_2020_2.indd   146BJSZ_2020_2.indd   146 2021. 03. 08.   9:03:182021. 03. 08.   9:03:18



 147 

Büntetőjogi Szem
le    2020/2. szám

       
Az előző irányelvnél említetthez hasonló tájékozta-

tási kötelezettség áll fent a Bizottság irányába, ameny-
nyiben:

 – az elkövető szokásos tartózkodási helye a tagállam 
területén van, vagy

 – a bűncselekményt a tagállam területén letelepe-
dett jogi személy javára követték el.49

Az Európai Parlament és a Tanács 2019/713 irány-
elve (a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkö-
vetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszkö-
zök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/ 
413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról) a fenti 
irányelvekhez hasonló logikát alkalmaz a joghatóság 
szabályozásánál. Az irányelv 12. cikke foglalkozik a 
területtel, melyben rögzítésre került, hogy adott tag-
államnak joghatósága akkor állapítható meg, ameny-
nyiben a bűncselekményt teljes egészében vagy rész-
ben a területén követték el, vagy ha az elkövető a tag-
állam állampolgára. A Bizottság irányában fennálló 
tájékoztatási kötelezettség a következő eseteket érinti:

 – ha az elkövető szokásos tartózkodási helye a tag-
állam területén van,

 – a bűncselekményt a tagállam területén letelepe-
dett jogi személy hasznára követték el, vagy

 – bűncselekményt a tagállam valamely állampolgára 
vagy olyan személy sérelmére követték el, akinek 
a szokásos tartózkodási helye a tagállam területén 
van.50 

6.1.  A kiberbűnözés elleni küzdelem 
intézményi oldala: az Europol

A rendőrségi és bírósági együttműködések a gazda-
sági kötelékek megerősödésével párhuzamosan fej-
lődtek az Európai Unió tagállamai között. Az ellenőr-
zések eltörlése a határokon átnyúló bűnözés megerő-
södését eredményezte, így sürgető volt a tagállamok 
együttműködésének intézményesítése ezeken a terü-
leteken.51 A tagállamok közötti büntetőjogi kooperá-
ció és az European Police Office (röviden: Europol) 
megalapítása már az 1992-es Maastrichti Szerződésben 
is kitűzött cél volt, azzal az elképzeléssel, hogy egy 
tagállamok közötti rendőrségi együttműködést hoz-
zanak létre a terrorizmus, kábítószer-kereskedelem és 
a nemzetközi bűnözés más formái elleni küzdelem 
megerősítése érdekében, melynek alapját az Europol 
képezné az információáramlás biztosításának révén. 
1995-ben ideiglenes jelleggel hozták létre Europol Ká-
bítószer Egységet (Europol Drugs Unit, EDU), amely-
nek legfontosabb feladata a kábítószer-kereskedelem 

49  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve, az információs 
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felvál-
tásáról, 12. cikk. 

5 0  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/713 irányelve a készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fize-
tési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, 12. cikk 

51  niKač, Željko: The European Arrest Warrant-Europol. In: Internatio-
nal Journal of Economics and Law 2014/4, 91–92. o.

és a pénzmosás megfékezése volt.52 A következő évben 
a Miniszterek Tanácsa ugyanakkor kibővítette a hatás-
körét és az Europol általánosan elfogadottá vált a tag-
államok között.53 

Az Europol fő célja a tagállami nyomozó hatóságok 
munkájának megkönnyítése, hatékonyságuk növelése 
a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzde-
lem során. A legfontosabb feladatai többek között:

 – az információ áramlásának megkönnyítése a tag-
államok között,

 – támogatás nyújtása a tagállami nyomozó hatósá-
gok operációi során,

 – bűnözéssel kapcsolatos információk összegyűj-
tése, rendszerezése és vizsgálata, 

 – az adatok vizsgálatára szolgáló számítógépes in-
formatikai rendszer fejlesztése és karbantartása,

 – gyakorlati és technikai segítség nyújtása a tagál-
lami nyomozó hatóságok nyomozásaihoz.54

A szervezet számos hatáskörrel bővült az idők folya-
mán, így foglalkozik az alábbi bűncselekmények meg-
előzésével és leküzdésével: embercsempészés, illegá-
lis gépjármű-kereskedelem, emberkereskedelem, gyer-
mekpornográfia, pénzhamisítás, nukleáris és radio-
aktív anyagokkal folytatott kereskedelem, pénzmo-
sás.55 2013-ban az Europol felállította az Európai 
Kiberbűnözési Központot (European Cybercrime 
Centre), a kiberbűnözéssel kapcsolatos megerősített 
uniós jogi szabályozások támogatása, illetőleg az uniós 
polgárok, kormányok és vállalkozások védelme végett. 
A Központ évente kiadja jelentését az internetes szer-
vezett bűnözés veszélyeiről (Internet Organised 
Crime Threat Assessment, röviden IOCTA), melyben 
a terület jogi szabályozásának megerősítésére is tesz 
javaslatokat, emellett kulcsfontosságú információval 
szolgál a tagállamok kormányai, illetve az uniós pol-
gárok és vállalkozások számára. 2014 óta a Központ-
hoz tartozik egy kiberbűnözéssel foglalkozó különít-
mény is (az ún. Joint Cybercrime Action Taskforce 
(J-CAT)), amelynek feladata akciócsoportként többek 
között a kiberbűnözéssel kapcsolatos határokon át-
ívelő nyomozások és műveletek koordinálása. Az em-
lített intézmények kiépítése számos sikert eredménye-
zett, többek között:

 – egy egyesített művelet koordinálása egy botnet, a 
Ramnit ellen, mely számítógépek millióit fertőzte 
meg az egész világon,

 – egy, az Eurojusttal közös művelet koordinálása, 
melynek eredményeként számos Ukrajnából in-
duló malware-támadást sikerült felderíteni, mely 
művelet során több ügynökség is részt vett a nyo-

52  kAroliny Eszter: Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsö-
nös elismerés elve. A ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatában. In: Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Euró-
pai Unió Joga. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2015. 206–217. o.

53  https://www.policija.si/eng/areas-of-work/other-areas/international-
cooperation/europol (letöltés ideje: 2020.09.24.)

5 4  niKač, i. m. 92.o.
55  FeJes Péter: Az Európai Unió, mint büntető joghatóság? In: Európai Jog 

2005/2. 5. o. 
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mozásban és így több elkövetőt is sikerült beazo-
nosítani és letartóztatni,

 – egy művelet egy nagyobb, kiberbűnözésre szako-
sodott fórum, az ún. zero day exploits ellen, mely 
hackeléssel, malware- és botnetprogramokkal ke-
reskedett.56 

6.2. Az európai elfogatóparancs

Az európai elfogató parancs egy olyan igazságügyi ha-
tóság által hozott határozat, amelyet egy európai uniós 
tagállamban bocsátanak ki, abból a célból, hogy egy 
másik tagállam a kereset személyt elfogja és a kibo-
csátó igazságügyi hatóságnak átadja.57 Az európai el-
fogatóparancs elsődleges célja a büntetőeljárás lefoly-
tatása, ezenkívül a szabadságelvonással járó intézke-
dés és a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása végett 
a keresett személy elfogása és átadása.58 Magyarorszá-
gon a 2012. évi CLXXX. törvény (az Európai Unió tag-
államaival folytatott bűnügyi együttműködésről) ho-
nosította meg a szabályozást.

Alkalmazási köre a legalább 12 hónap szabadság-
vesztéssel fenyegetett bűncselekményekre, illetve a 
legalább 4 hónap szabadságelvonással járó bünteté-
sekre terjed ki. A kettős inkriminációtól csak a kata-
logizált bűncselekmények esetében tekint el az elfo-
gatóparancs, ezek esetén is kizárólag akkor, ha a kibo-
csátó állam joga szerinti büntetési tétel felső határa 
eléri legalább a 3 évi szabadságvesztést.59 Katalogizált 
bűncselekmények csoportjai a teljesség igénye nélkül: 
bűnszervezetben való részvétel, terrorizmus, ember-
kereskedelem, gyermekek szexuális kizsákmányolása 
és a gyermekpornográfia, fegyverek, lőszerek és rob-
banóanyagok tiltott kereskedelme, kábítószerek és 
pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme, korrupció, 
pénzmosás, pénzhamisítás, szándékos emberölés, il-
letve a számítógépes bűnözés, azzal, hogy a bűncse-
lekmények körét az Európai Unió Tanácsa bővítheti.60 
Az átadással kapcsolatban az európai elfogatóparancs 
szabályai alóli kivételt jelentenek bizonyos okok, ame-
lyek alapján a Fővárosi Törvényszék az átadást megta-
gadja (kötelező okok esetén), illetve megtagadhatja 
(fakultatív okok esetén). 

A kötelező megtagadási okokat a 2012. évi  
CLXXX. törvény 3. alfejezete nevesíti, (például, ha a 
keresett személy gyermekkor miatt nem büntethető, 
vagy a magyar törvény szerint a büntethetőség elévült 
feltéve, hogy az európai elfogatóparancs alapjául szol-
gáló bűncselekmény magyar joghatóság alá tartozik, 
stb).61

56  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/
cybercrime (letöltés ideje: 2020.09.21.) 

57  Kőhalmi László: Az európai bűnügyi együttműködés. In: Balogh Ágnes 
– Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2010. 390. o. 

58  bárd Petra: Az európai elfogatóparancs Magyarországon. Országos 
Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015, 26. o.

59  2012. évi CLXXX. törvény 3. § (3) bek.
6 0  bárd, i. m. 25–27. o.
61  2012. évi CLXXX. törvény 5. §. 

Szintén meg kell tagadni az átadást, ha azt olyan ha-
tározat végrehajtása céljából bocsátották ki, amelyet 
a keresett személy távollétében hoztak, kivéve, ha:

 – a keresett személy megfelelően lett értesítve,
 – meghatalmazott vagy kirendelt védő a keresett 
személy érdekében a tárgyaláson eljárt,

 – a határozat kézbesítése megtörtént, a jogorvoslati 
lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapott, de 
azzal nem élt vagy a határozatot nem kézbesítet-
ték a keresett személynek, de az átadását követően 
haladéktalanul kézbesítik számára, tájékoztatják 
a rendes, illetve a rendkívüli jogorvoslati lehető-
ségekről, és az erre rendelkezésre álló határidő-
ről.62

Ezenfelül ugyancsak meg kell tagadni az átadást, ha 
az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-bün-
tetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végre-
hajtása céljából bocsátották ki, és a keresett személy 
olyan magyar állampolgár, aki Magyarország területén 
lakóhellyel rendelkezik, ebben az esetben az igazság-
ügy-miniszter kezdeményezi a tagállamnál az elítélt 
szabadságvesztés-büntetése vagy szabadságelvonással 
járó intézkedése végrehajtásának átvételét.63

A törvény ugyanebben az alfejezetben foglalja ösz-
sze a fakultatív megtagadási okokat is, amelyek fenn-
állása esetén a Fővárosi Törvényszék dönthet az euró-
pai elfogatóparancs végrehajtásáról, illetve annak 
megtagadásáról: 

 – ha az elfogatóparancs olyan bűncselekményre vo-
natkozik, amelyet egészben vagy részben Magyar-
ország területén követtek el,64 vagy

 – ha ugyanazon személy ellen két vagy több tagál-
lam bocsátott ki európai elfogatóparancsot, a Fő-
városi Törvényszék az összes körülmény mérlege-
lésével dönt arról, hogy melyik európai elfogató-
parancs alapján kerüljön a keresett személy elő-
ször átadásra.65

Amennyiben nem állnak fent megtagadási okok, 
abban az esetben kérvényezhető az európai elfogató-
parancs. A kérvénynek tartalmaznia kell:

 – az alanyául szolgáló személy személyes adatait és 
nemzetiségét,

 – a kérvényező hatóság nevét, címét, telefonszámát, 
e-mail-címét,

 – elfogatóparancsot, az érvényesíteni kívánt eljárás 
bizonyítékait vagy bármi más bírósági döntést, 
melyet érvényre kívánnak juttatni,

 – az elkövetett cselekmény természetét, illetve jogi 
megítélését, 

 – az elkövetés körülményeinek leírását, beleértve 
az időt, helyet, illetve a bűnösség fokát, és

 – a kiszabott büntetést, amennyiben már van jog-
erős döntés az ügyben, illetve amennyiben nincs, 
úgy a tagállamban kiszabható büntetési tételt.66  

62  2012. évi CLXXX. törvény 6. §.
63  2012. évi CLXXX. törvény 8. § (1) bek.
6 4  2012. évi CLXXX. törvény 7. §.
65  2012. évi CLXXX. törvény 9. § (1) bek.
66  niKač, 2014, 96. o.
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alapján felmerülhet a lehetőség, különösen egy bűn-
cselekmény nyomozásának okán, egy jogerős ítélet 
végrehajtása végett, illetve előzetes őrizetbe vétel cél-
jából, lehetőséget biztosítva egy sokkal hatékonyabb 
küzdelemre a nemzetközi bűncselekmények és a bű-
nözés más formái ellen. 

7.  7.  
ÖsszegzésÖsszegzés

A nemzetközi kiberbűnözés új kihívások elé állítja az 
államokat. Számos esetben pozitív és negatív jogható-
sági összeütközéséket eredményezhet. Míg egyes jog-
hatóságok kiberbűnözés-specifikus joghatósági sza-
bályzatot fogadtak el, az igazságos bűnözőkkel szem-
beni joghatóság érvényesítésének alapjául szolgáló 
alapelvek igazolhatják a belső és a külső bűnözőkkel 
szembeni joghatóság érvényesítését is.

Egy egyértelmű uniós szintű szabályanyag iránytű-
ként szolgálhatna joghatósági kérdésekben a tagálla-
mok számára, ugyanakkor ezen a területen megalko-
tott irányelvek alapján nem lehet egyértelműen eldön-
teni, hogy egy konkrét ügyben mely állam jogosult 
eljárni. Az intézményi oldalt tekintve ugyanakkor po-
zitív eredményként értékelhető az Europol nemzeti 
joghatóságokon átívelő, koordinatív munkássága és 
az európai térségben egyre növekvő szerepe. Az 
Europol mellett az európai elfogatóparancs szerepe 
is hangsúlyozandó a kibertérben elkövetett bűncse-
lekmények elleni harcban, ami a nemzetközi bűnügyi 
együttműködés és más tagállami joghatóságok elis-
merésének alapja.  

A joghatósági elveket nehéz rangsorolni. Sok eset-
ben ügyspecifikus lehet azt eldönteni, hogy melyik 
joghatósági elv bizonyulhat a legjobb megoldásnak. 
Szükséges lenne a meglévő nemzetközi szabályozás 
megújítása, vagy az új egyezmény elfogadása, amely 
inkább az állampolgársági elvet, vagy a passzív per-
szonalitást hangsúlyozza. Emellett célszerű az egyes 
államoknak is specifikus szabályokat megállapítani. 

Az is megoldást nyújthat joghatósági kérdésekben, 
ha speciális törvényeket fogadunk el a kiberbűnözés 
vonatkozásában, mint ahogy ez az Egyesült Államok-
ban teszik.67
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I.  I.  
Bevezetés, téma bemutatásaBevezetés, téma bemutatása

Tanulmányom célja a fiatalkorúak bíróságának eljárá-
sára vonatkozó, az általánostól eltérő speciális jogi 
szabályozás bemutatása, külön kitérve a gyermekköz-
pontú igazságszolgáltatás bírósági koncepciójára is.

Korai történeti előzményei vannak annak a vitának, 
hogy van-e szükség a fiatalkorúak ügyében eljáró el-
különült bíróságra. Ha a fiatalkorúak ügyeivel külön 
bíróság vagy bírák foglalkoznak, akkor az elősegítheti 
a fiatalkorúakra vonatkozó sajátosságok, fiatalkorúak 
alapvető, életkorukból adódó speciális jogainak az ér-
vényesülését, és az egységes, állandósuló ítélkezési 
gyakorlat kialakítását. Az ellenkező álláspont támoga-
tói viszont azzal érveltek, hogy ha a bírák kizárólag 
fiatalkorúak ügyében járnak el, és nem lesz rálátásuk 
a felnőttkorúak eljárására, akkor éppen ezeket az el-
térő sajátosságokat nem fogják tudni megfelelően ér-
vényesíteni. A vitás kérdések rendezésének következ-
ményeként 2011. szeptember 1. napjától Magyarorszá-
gon teljesen megszűnt a fiatalkorúak ügyében eljáró 
bíróságok kizárólagos illetékessége.

A fiatalkorúak bírósága ma már nem önálló szerve-
zetként működik, hanem az általános bírói szervezet 
keretében látja el a feladatait. Magyarországon az el-
különülés a felnőttkorúak büntetőeljárásától abban 
nyilvánul meg, hogy kizárólag az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke által kijelölt bírák járhatnak el az ilyen 
típusú ügyekben.

A jogalkotó a speciális szabályozás kialakításával 
biztosította a fiatalkorú vádlott számára azokat a nem-
zetközi szinten is elismert garanciákat, amelyek a he-
lyes irányú fejlődését, védelmét hivatottak elősegíteni.

A fiatalkorú terhelttel szemben megindult büntető-
eljárásban a védő részvétele kötelező, amely mellett a 
jogalkotó a törvényes képviselő jelenlétét is biztosítja 

annak érdekében, hogy a 
fiatalkorú érdekei minél in-
kább érvényesüljenek. A fi-
atalkorú terhelt életkora 
miatt nem tudja a védelmét 
önállóan, megfelelően el-
látni, amely szintén ezen 
garanciális szabályok kiala-
kulásának indokaként szol-
gált.

Külön kiemelendő a fia-
talkorúak bíróságának eljá-
rásában a bizonyítási eljá-
rás speciális jellege. A fia-
talkorú életkorát közokirat-
tal kell igazolni, valamint 
kötelező elem a környezet-

tanulmány beszerzése, amely tartalmazza a fiatalko-
rúra vonatkozó legfontosabb, a döntés meghozatala 
szempontjából is figyelembe vehető adatokat.

A letartóztatás tekintetében külön kiemelendő, hogy 
a fiatalkorú letartóztatásához a bűncselekmény kiemel-
kedő tárgyi súlya szükséges, a végrehajtás helye nem-
csak büntetés-végrehajtási intézet lehet, hanem javító-
intézet is. Fontos megemlíteni még az elkülönítés sza-
bályát, hiszen a fiatalkorúakat a felnőtt korúaktól elkü-
lönítetten kell elhelyezni a végrehajtás során. Ennek a 
rendelkezésnek az a célja, hogy a fiatalkorút minél ke-
vesebb negatív hatás érje a felnőtt bűnelkövetők részé-
ről, továbbá az is, hogy fizikai fejletlensége vagy akár 
félelme folytán ne kerülhessen alá-fölé rendeltségi vi-
szonyba egy felnőtt korú elítélttel.

Tanulmányom záró gondolataként pedig a gyermek-
központú igazságszolgáltatás bírósági programját sze-
retném bemutatni, amely elsődlegesen a gyermekek 
jogainak tiszteletben tartását és hatékonyabb érvénye-
sítését kívánja biztosítani.

II.  II.  
A fiatalkorúak bíróságának A fiatalkorúak bíróságának 
eredete,  eredete,  
kialakulásának történetekialakulásának története

A fiatalkorúak büntetőjoga rendkívül rövid múlttal 
rendelkezik, először a felnőtt korúakétól eltérő szabá-
lyozás a XIX. század második felében Észak-Ameriká-
ban és Európában jelent meg. Ennek az volt az elsőd-
leges célja, hogy a fiatalkorúak esetében a külön, 
egyedi eljárási szabályok, valamint külön bíróság be-
vezetésével lehetővé váljon a felnőtt terheltekhez vi-
szonyított más elbánás biztosítása a számukra. Ennek 
a más elbánásnak a lényege abban volt összefoglalható, 
hogy előtérbe került a fiatalkorúak vonatkozásában a 
speciális prevenció, a nevelés, valamint a felnőtt korú 

Dr. turI bArnAbás*

A fiatalkorúak bíróságának 
eljárása, annak sajátosságai

*  Pesti Központi Kerületi Bíróság – bírósági titkár.

BJSZ_2020_2.indd   151BJSZ_2020_2.indd   151 2021. 03. 08.   9:03:192021. 03. 08.   9:03:19



 152 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

02
0/

2.
 sz

ám
    

bűnelkövetőktől elkülönített büntető igazságszolgál-
tatási rendszer létrehozásának a szükségessége.1

Egyre erőteljesebben jelent meg az az igény, tekin-
tettel a bűncselekmények számának jelentős emelke-
désére, hogy a gyermeket és a fiatalkorút nevelni kell, 
akár megfelelő körülmények között él, akár bűncse-
lekményt követett el. A XIX. században kialakult ame-
rikai gyakorlat jelentős hatást gyakorolt egész Európa 
területére, így Magyarországra is, aminek következ-
ményeként a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó jogsza-
bályok megalkotására került sor.

Az amerikai minta lényegében abban jelentett áttö-
rést, hogy a gyermekvédelem és a büntető jogszabá-
lyok között elhelyezésre került a fiatalkorúak bíró-
ságra. Azonban ezen bíróság nem ítélkező bíróságként 
járt el, hanem az elsődleges célja a bűncselekménye-
ket elkövető gyermekek és fiatalkorúak megmentése 
volt. Fontos szerepet kapott ebben a folyamatban egy 
Lindsey nevű denveri bíró, aki olyan hivatástudattal 
rendelkezett, hogy ezt a fiatalkorúak felett ítélkező 
bíróságot nem is bíróságnak nevezte, hanem egyfajta 
iskolának inkább. Mindezt nyilván alátámasztották az 
akkori amerikai jogszabályok is, hiszen a fiatalkorút 
alapvetően nem tettesnek tekintették, hanem sokkal 
inkább csak bűnelkövető, védelemre szoruló egyének-
nek, a létrehozott bíróságot pedig az általános népne-
velés különleges szerveként.2

Magyarországon a fiatalkorúak bíróságának intéz-
ményét az 1913. évi VII. törvénycikk3 hozta létre, 
amelynek a célja az volt, hogy megfelelő eljárási és 
szervezeti hátteret biztosítsanak a már korábban ki-
alakult fiatalkorúak büntetőjogára vonatkozó anyagi 
jogszabályoknak.

A fiatalkorúak bíróságáról megalkotott törvény in-
tézményes hátteret biztosított tehát a fiatalkorú bűn-
elkövetőkkel szembeni eljárások lefolytatásához, va-
lamint ezzel fontos lépést tett a magyar igazságszol-
gáltatási rendszer a fiatalkorúak bűnözésének meg-
előzése, illetve megakadályozása felé.4 Ezen bírósági 
rendszer Magyarországon 1908 és 1950 között műkö-
dött, ezt követően a külön bíróságok megszűntek.

Nagyot ugorva az időben azonban az látható napja-
inkban, hogy jelenleg Magyarországon külön fiatalko-
rúak bírósága nem létezik. Az ilyen típusú bíróságok-
kal szembeni legfőbb ellenérv az volt, hogy sértik a 
bíróság egységességét. A gyakorlatban látható, hogy 
ma is léteznek viszonylagos önállósággal rendelkező 
bíróságok, mint például a minden megyében működő 
Munkaügyi Bíróságok, de fiatalkorúak bírósága, mint 
önálló, külön bíróság nem.

Azonban a jelenlegi helyzet, miszerint a rendes bíró-

1  dr. liGeTi Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának re-
formja hazánkban. Rendészeti Szemle, 2008. évi 7–8. száma. 3–4.

2  Melléklet a 732. számú irományhoz. Indokolás a fiatalkorúak bíróságáról 
és a fiatalkorúak bűnügyeiben követendő eljárásról szóló törvényjavaslathoz. 
Képviselőházi Irományok. 728–746, CXXIII–CXXX. sz., XXIV. kötet. Budapest, 
Pesti Könyvnyomda, 1913, 732. számú iromány, 102.

3  CIH – A fiatalkorúak bíróságáról.
4  bernolák Nándor: Újabb teendőink a bűncselekmények ellen folytatott 

küzdelemben. Pécs: Wessely és Horváth Könyvnyomda, 1914. 2.

ságok bírái bizonyos ügyekben, bizonyos időpontok-
ban, mint a fiatalkorúak bírái járnak el, több okból is 
kifogásolható. Ilyen ok, hogy nincs összhangban a nem-
zetközi normákkal, különösen az ENSZ Közgyűlése ál-
tal 1989. november 20. napján elfogadott, 1989. évi 
LXIV. törvénnyel kihirdetett a gyermek jogairól szóló 
egyezmény alapvető rendelkezéseivel; nem biztosítható 
a kívánt szakszerűség, időszerűség; Magyarországon a 
korábbi részekben leírtak bizonyossága alapján is lát-
ható, hogy van történelmi hagyománya a fiatalkorúak 
bíróságának; illetve Európa több országában és az Ame-
rikai Egyesült Államokban még ma is léteznek ilyen bí-
róságok. Utóbbi valamelyest e rendszer működésének 
eredményességét, hatékonyságát támasztja alá.5

III.  III.  
A fiatalkorúakra vonatkozó A fiatalkorúakra vonatkozó 
külön eljárási szabályok;  külön eljárási szabályok;  
a fiatalkorú fogalmaa fiatalkorú fogalma

A XX. század elejétől kezdve az európai jogrendsze-
rekben a fiatalkorúak büntetőjogára az önállóság jel-
lemző. Ez az önállóság azt jelenti, hogy a fiatalkorú-
akra vonatkozó rendelkezéseket általában külön tör-
vény szabályozza, amelyet egy teljes önállósággal fel-
ruházott intézményrendszer alkalmaz a mindennapi 
gyakorlatban.

Ennek az önálló szabályozásnak két típusa van, az 
egyik a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási tör-
vénye. Ez egy olyan, büntető törvénykönyvön kívüli 
külön törvény, amely nemcsak a fiatalkorúakra vonat-
kozó rendelkezéseket tartalmazza, hanem az esetük-
ben irányadó büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási 
szabályokat is (például Ausztria, Lengyelország, Svájc 
vagy Portugália alkalmazza ezt a típust). Van, ahol az 
ilyen fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvé-
nye kiegészül családjogi és gyermekvédelmi rendel-
kezésekkel is (például Németországban vagy Spanyol-
országban). A másik típus az, amikor a fiatalkorúakra 
vonatkozó büntetőjogi, büntető eljárásjogi és bünte-
tés-végrehajtási szabályokat nem egy, hanem több kü-
lön törvény tartalmazza (mint például Franciaország-
ban, Egyesült Királyságban vagy Olaszországban). 
Meg kell még említeni, hogy bizonyos európai orszá-
gokban a fiatalkorúak büntetőjogára a viszonylagos 
önállóság jellemző, vagyis az anyagi jogi rendelkezé-
sek az általános büntető törvénykönyvben kerülnek 
szabályozásra. Az ilyen országokban (például Dánia, 
Svédország, Hollandia, Görögország) egy elkülönült 
intézményrendszer feladata a fiatalkorúak büntető-
eljárásának és a büntetés-végrehajtásnak a lebonyolí-
tása.

5  dr. vAskuTi András: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelkép-
zelések. In Magyar Kriminológiai Társaság (szerk.): Globalizáció kihívásai – 
kriminálpolitikai válaszok. Budapest, 2010. 150–151.
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Néhány szocialista országgal (például Szlovéniával, 

Csehországgal) együtt Magyarország is a bemutatott 
önálló szabályozás európai modelljével szemben egy-
séges büntetőjogi szabályozást érvényesít. Ez azt jelenti, 
hogy az általános büntetőtörvényben és büntetőeljárási 
törvényben foglalt szabályok a fiatalkorúakra is érvé-
nyesek néhány privilegizáló eltéréssel. Alapvetően te-
hát a fiatalkorúakkal szemben alkalmazott büntetőjogi 
szankciók és a büntetőjogi felelősség megegyezik a fel-
nőtt korúakra vonatkozó rendelkezésekkel, aminek kö-
vetkeztében az intézményrendszer sem elkülönült, hi-
ányzik a fiatalkorúak önálló bírósága.6

A hazai szabályozásban a büntetőtörvények és bűn-
vádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról 
szóló 1908. évi 36. törvénycikk, azaz az I. Büntetőno-
vella teremtette meg a fiatalkorúak büntetőjogát. Ez 
tartalmazta a fiatalkorúakra vonatkozó anyagi jogi 
rendelkezéseket, amelyet kiegészített a fiatalkorúak 
bíróságára vonatkozó szabályokat tartalmazó 1913. évi 
VII. törvény. 

Az I. Büntetőnovella a fiatalkorúak felemelését, meg-
mentését, erkölcsi átalakítását tűzte ki célul.7 A fiatal-
korúakra irányadó szabályok létrejöttét az a felismerés 
segítette elő, hogy a fiatalok bűncselekmények elkö-
vetésétől való megmentése elsősorban szociálpolitikai 
intézkedésektől várható és ehhez szükség volt egyfajta 
büntetőjogi reformra is, amelyet az I. Büntetőnovella 
teremtett meg.8 A nevelés a büntetéssel szemben 
mindvégig elsőbbséget élvezett, a védelem nem jelent 
meg a büntetési célok között. Ennek az volt az indoka 
elsősorban, hogy a hazai jogalkotás korábban létrejövő 
fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerei-
nek típusai közül azt választotta, amelyik elválasztotta 
egymástól a védelmi célú gyermekvédelmi beavatko-
zást és a nevelési, büntetési célú büntetőjogi beavat-
kozást és ezeket külön jogszabályban szabályozta. Az 
I. Büntetőnovella összességében elmondható, hogy az 
adott korban Európában is korszerűnek tekintett sza-
bályozást vezetett be.

Az I. Büntetőnovella és az 1913. évi VII. törvény 1951-
ig volt hatályban, amikor az 1951. évi 34. törvényerejű 
rendelettel újra szabályozta a szocialista jogalkotás a 
fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi és eljárásjogi 
rendelkezéseket. Ezt követően a Magyar Népköztársa-
ság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. tör-
vény megszüntette a fiatalkorúak önálló büntető igaz-
ságszolgáltatását és a rájuk vonatkozó szabályokat be-
építették az általános büntető törvénykönyvbe, illetve 
büntetőeljárási törvénybe. 

A rendszerváltást követően igyekeztek módosítások-
kal javítani a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi ren-
delkezéseket mind formailag, mind tartalmilag. Ennek 

6  dr. liGeTi Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényé-
nek koncepciója. Büntetőjogi Kodifikáció, 2006. évi 2. száma. 21.

7  bAloGh Jenő: A fiatalkorúak és a büntetőjog. Budapest: Athenaeum, 1909. 
117.

8  lévAy Miklós: Az I. büntető novella fiatalkorúakra vonatkozó rendelke-
zései. Jogtörténeti Szemle, 2008. évi 4. száma. 28–31.

eredménye az lett, hogy ezt követően a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben a bünte-
tőjogi szankciók célja nemcsak a fiatalkorú helyes irá-
nyú fejlődésének biztosítása volt, hanem az is, hogy a 
szankciók alkalmazásánál elsőbbséget élvezzenek az 
intézkedések a büntetésekkel szemben, valamint a sza-
badságelvonás csak kivételesen legyen alkalmazható. 
A számos egyéb előrelépés ellenére azonban nem tör-
tént változás a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre 
vonásának szabályozásában, és elmaradt egy elkülönült 
szankciórendszer kialakítása, vagyis a várt eredmények 
nem következtek be az új szabályozás hatására.9

Egy 1981-ben született bírósági határozat rendkívül 
találó magyarázatot adott arra, hogy miért kell a fia-
talkorúak elleni eljárást a felnőttekétől elkülönült mó-
don szabályozni: „a fiatalkorú kritikai, erkölcsi, értelmi 
fejlődése még ebben az életszakaszban is kialakulóban 
van, a polgári jogi szabályok szerint korlátozottan cse-
lekvőképes személynek tekintendő, aki még viszony-
lag csekélyebb élettapasztalattal rendelkezik, nem 
minden esetben képes maradéktalanul felismerni cse-
lekménye összes társadalomra hátrányos következmé-
nyeit. A szankciók kiválasztása során a fiatalkorúakkal 
szemben kevésbé a megtorlás, ehelyett főként a neve-
lés eszközeit kell alkalmazni.”10

E fejezet záró gondolataként pedig szeretnék még 
rátérni a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi  
C. törvény fiatalkorúak fogalmára vonatkozó rendel-
kezésére. „Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elköve-
tésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizen-
nyolcadik nem.”11 Azt mondhatjuk, hogy büntetőjo-
gunk a fiatalkorúak fogalmát a felnőtt korúaktól szem-
beni megkülönböztetésként használja, valamelyest 
elkülönítve – látszólagos intézkedésként – egymástól 
az elkövetőket életkoruk alapján.12

Látható azonban, hogy a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény a gyermekkor felső és a fia-
talkor alsó korhatárát ellentmondásosan és nem egy-
értelműen a tizennegyedik, illetve a tizenkettedik élet-
évben határozta meg. Ennek az lehetett az oka, hogy 
ezen kortól kezdődően lehet vélelmezni a testi és szel-
lemi fejlettségnek olyan fokát, amely a büntetőjogi fe-
lelősségre vonást lehetővé teszi. A fiatalkor felső határa 
pedig a fogalom alapján a tizennyolcadik életév. 

Általában véve elmondható, hogy a fiatalkorú ter-
helttel szemben az általános rendelkezéseket kell al-
kalmazni, a külön eljárás szabályait csak akkor, amikor 
a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény (a to-
vábbiakban: Be.) XCV. fejezete ezt előírja. Itt határoz-
zák meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a fiatal-
korú elkövetők elleni eljárásban eltérnek az általános 
szabályoktól, illetve azokat kiegészítik.

Érdekesség, hogy amennyiben egy adott bűncselek-

9  Dr. liGeTi Katalin (2008) i. m. 9–14.
10  BH.1981.72.
11  2012. évi C. törvény 105. § (1) bekezdés.
12  Dr. belovics Ervin – Dr. molnár Gábor Miklós – Dr. sinku Pál: Bün-

tetőjog II. Különös rész. Budapest: HVG- ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. 
538.
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mény elkövetésére fiatalkorban, az elbírálásra azon-
ban felnőttkorban kerül sor, a fiatalkorúakra vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ez irányadó 
akkor is, ha az alkalmazott jogkövetkezmény végre-
hajtására csak a tizennyolcadik életév betöltését kö-
vetően kerül sor. Ez alól egyetlen kivétel, hogy a sza-
badságvesztésre ítélés esetén fiatalkorúak börtöné-
ben, illetve fogházban csak a huszonegyedik életév 
betöltéséig lehet az elkövető. Ha az elkövető adott 
esetben fiatalkorban és felnőttkorban elkövetett bűn-
cselekményeit egy eljárásban bírálják el, akkor a fel-
nőtt korúakra vonatkozó rendelkezések alapján kerül 
sor a terhelt felelősségre vonására. A fiatalkorú elkö-
vetés ilyenkor enyhítő körülményként vehető figye-
lembe a büntetés kiszabása körében.

IV.  IV.  
A fiatalkorúak bírósága, A fiatalkorúak bírósága, 
annak összetételeannak összetétele

A korábbi fejezetekben már rögzítettek szerint is tu-
dott, hogy Magyarországon 2011. szeptember 1. napját 
megelőzően a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvény 448. § (1) bekezdése alapján a fiatalkorúak 
helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyeiben a megyei 
bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, a Fővárosi Bí-
róság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a 
megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékes-
séggel járt el.13 Azonban az egyes törvényeknek a bí-
róságok hatékony működését és a bírósági eljárások 
gyorsítását szolgáló módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXXIII. törvény 165. § (2) bekezdésének f) pontja 
2011. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte 
a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § 
(1) bekezdését.

Erre a törvénymódosításra az indoklás szerint azért 
került sor, hogy a bírósági ügyteher egyenletesebb el-
oszlását, az eljárások gyorsítását biztosítsák. Ebből fa-
kadóan megállapítható persze az is, hogy a fiatalkorúak 
ellen folytatott elsőfokú eljárásban az általános illeté-
kességi szabályok kerültek előtérbe, vagyis a Büntető-
eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (1) bekez-
dése értelmében 2011. szeptember 1. napjától az elkö-
vetés helye alapozza meg az eljáró bíróság illetékessé-
gét, ezt a Be. 21. § (1) bekezdése változatlan formában 
fenntartotta. Ez is azt támasztja alá, hogy jelenleg Ma-
gyarországon nincs külön fiatalkorúak bírósága.

A büntetőeljárás hatályos szabályai alapján azonban 
a fiatalkorúak ügyeiben eljáró tanácsok összetételére 
továbbra is különös rendelkezések vonatkoznak. Az 
eljáró bírókat az Országos Bírósági Hivatal elnöke je-
löli ki, azonban a kijelölésre vonatkozó részletszabá-
lyok meghatározására nem került sor. Az 1999. évi 4. 

13  Dr. bodor Tibor – Dr. csák Zsolt – Dr. somoGyi Gábor – Dr. szePesi 
Erzsébet – Dr. szokolAy Gábor – Dr. vArGA Zoltán: Nag ykommentár a bünte-
tőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez. Budapest: Wolters Kluwer Kft., 2016. 

számú BJE határozat kimondta, hogy még tárgyalás 
mellőzése esetén is csak az elnök jelölheti ki az eljáró 
bírót. Bírósági titkár valamilyen büntetés kiszabására 
ebben az esetben akkor sem jogosult, ha az ügyész in-
dítványozta a tárgyalás mellőzését.14

A fiatalkorúakkal szembeni eljárás lefolytatása spe-
ciális ismeretek meglétét kívánja meg az eljáró bíró-
ság tanácsától, és ennek érdekében megszületett ga-
ranciális szabály az, hogy az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke másodfokon és harmadfokon a tanács egyik 
tagjának kijelöléséről szintén gondoskodik. Ez alól a 
szabály alól az egyetlen kivételt a Kúria jelenti.

A Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  
14. § (1) bekezdésének a) pontja kimondta, hogy a já-
rásbíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló 
tanácsban jár el nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabad-
ságvesztés-büntetés kiszabásával fenyegetett bűncse-
lekmény elkövetése esetében. A Be. 13. § (1) bekezdése 
ebben jelentős változást eredményezett, ugyanis úgy 
rendelkezett, hogy az elsőfokú bíróság – ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik – egyesbíróként jár el. Az e 
törvény eltérően rendelkezik részt a jogalkotó kimerí-
tette azzal, hogy a fiatalkorúak büntetőeljárására vonat-
kozó speciális szabályok között a Be. 680. § (1) bekez-
dés a) pontjában rögzítette, hogy a fiatalkorúak elleni 
büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság tanácsban jár el, 
ha a bűncselekményre a törvény nyolc évig terjedő vagy 
ennél súlyosabb szabadságvesztés-büntetés kiszabását 
rendeli, valamint a (2) bekezdés kimondja, hogy a fia-
talkorúak elleni büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság 
tanácsa egy hivatásos bíróból és két ülnökből áll. A fi-
atalkorúakkal szembeni eljárások esetében középpont-
ban a fiatalkorú bűnelkövetők nevelése áll, ezért az első 
fokon eljáró bíróság ülnökének pedagógusnak, pszi-
chológusnak, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 
szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak 
gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, el-
látását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, 
a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, 
egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munka-
körben dolgozó vagy korábban dolgozó személynek 
kell lennie. Ennek az a célja, hogy megfelelő pedagógiai 
képességekkel rendelkező szakemberek is jelen legye-
nek az ítélkezés folyamatában. Két bírósági határozat-
ban is kimondásra került,15 hogy pedagógus ülnök nél-
kül a bíróság nincs törvényesen megalakítva. A peda-
gógus ülnököt az eljáró bíróság illetékességi területén 
működő alapfokú és középfokú oktatási intézmények 
tantestületei jogosultak kijelölni.

A fiatalkorúak ellen megindított eljárásokban a bí-
róság összetétele kiemelkedő jelentőséggel bíró kér-
dés, mivel ha az nem az előírt követelményeknek meg-
felelő, az abszolút eljárási szabálysértésnek minősül, 
amely az adott ügyben meghozott ítélet hatályon kívül 
helyezéséhez vezet a Be. 607. § (1) bekezdése alapján. 
Pontosan ezért a bíróság összetételét fel kell tüntetni 

14  BH. 2014.334., BH. 2016.113.
15  BH 1997.16., BH 2004.316.
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a jegyzőkönyvekben, a meghozott határozatokon, va-
lamint az adott ügyszám alatt meg kell jelölni, hogy a 
bíróság mint a fiatalkorúak bírósága jár el.

Fontos kiemelni a Be. 678. § (4) bekezdését, amely 
szerint több terhelt a bíróság a felnőtt korú terhelt 
ügyét a fiatalkorú ügyével együtt bírálja el, ha az fia-
talkorú ügyével összefügg. Ezeket nevezzük vegyes 
ügyeknek. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben a 
fiatalkorúak tanácsának összetételére vonatkozó tör-
vényi előírást már a tárgyalás előkészítésétől alkal-
mazni kell, függetlenül attól, hogy a bíróság határozata 
adott esetben csak a felnőtt korú vádlottra vonatko-
zóan tartalmaz rendelkezést.16 Az 1999. évi 4. számú 
BJE határozat ezzel kapcsolatban kifejtette, amennyi-
ben a fiatalkorú és a felnőtt korú vádlott ügyét a bíró-
ság együtt bírálja el, és ennek során sérti meg a bíró-
ság összetételére vonatkozó eljárási szabályokat, emi-
att a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határoza-
tát hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja akkor is, ha a határozatát kizárólag a 
felnőtt korú vádlott fellebbezése folytán bírálja felül 
a másodfokú bíróság. 

Többvádlottas ügyben, amelyben fiatalkorú és fel-
nőtt korú vádlott is szerepel, a bíróság elkülönítés le-
hetőségével élhet a vádlottak vonatkozásában. Ilyen-
kor csak a fiatalkorú ügyével összefüggésben lévő fel-
nőtt korú vádlott ügyét bírálja el, míg a többi felnőtt 
korú vádlott ügyének esetében áttételt rendel el az 
egyébként illetékességgel rendelkező járásbírósághoz. 
Az elkülönítésről és áttételről ebben az esetben leg-
később a tárgyalás megkezdéséig kell dönteni. Ezt kö-
vetően áttételre akkor sem kerülhet sor, ha később a 
fiatalkorú vádlottra nézve az eljárás befejeződik és 
csak felnőtt korú vádlott vagy vádlottak maradnak az 
eljárásban.

A Be. 678. § (4) bekezdése tekintetében még fontos 
kiemelni, hogy az együttes elbírálás lehetősége kizá-
rólag a fiatalkorúak bíróságát illeti meg. 

Érdekes eljárásjogi kérdésként merülhet fel az, hogy 
mit kell tenni abban az esetben, ha a bíróság a bizo-
nyítási eljárás alapján, a már meghallgatott perbeszé-
deket követően arra a megállapításra jut, hogy a vád-
lottat a felnőtt korúként elkövetett bűncselekmény 
miatt fel kell menteni, bűnösségét pedig csak a fiatal-
korúként elkövetett bűncselekmény tekintetében le-
het megállapítani? A megoldás ebben az esetben talán 
az lehet, hogy a bíróság ismételten megnyitja a bizo-
nyítási eljárást, a fiatalkorúként elkövetett bűncselek-
mény vonatkozásában elkülöníti az eljárást, átteszi a 
fiatalkorúak bíróságához, majd az ismételten előadott 
perbeszédeket követően a felnőtt korúként elkövetett 
bűncselekmény miatt felmentő ítéletet hoz.17

A Be. XXIX. fejezetében szabályozott különleges el-
járásokra vonatkozó általános szabályok szerint, a fel-

16  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András: Kiskorúak 
a büntető igazságszolgáltatásban. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 
Kft, 2005. 123.

17  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 124–125.

sorolt eljárásokban eltérő rendelkezés hiányában az a 
bíróság folytatja le az eljárást, amely a különleges el-
járást megelőző alapügyben elsőfokú ügydöntő hatá-
rozatot hozott. Ez a fiatalkorúakra vonatkoztatva azt 
jelenti, hogy amennyiben az alapügyben a fiatalkorúak 
bírósága járt el, a különleges eljárást is a fiatalkorúak 
bíróságának kell lefolytatnia. Ezt a szabályt kell alkal-
mazni azon felnőtt korú elítéltek tekintetében is, akik-
nek az ügyében a Be. 678. § (4) bekezdése alapján a 
fiatalkorúak bírósága hozta meg az ügydöntő határo-
zatot.

A különleges eljárások köréből szeretném kiemelni 
a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  
566. §-át, amely a kényszergyógykezelés felülvizsgála-
tára vonatkozó szabályokat rögzíti. Ezen különleges 
eljárás a Be. szabályozási köréből kikerült, azt jelenleg 
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-
kedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) 
szabályozza. A kényszergyógykezelés felülvizsgálatá-
ról, az intézkedés fenntartásának szükségességéről, 
illetve megszüntetéséről a büntetés-végrehajtási bíró 
a kényszergyógykezelés megkezdésétől számított hat 
hónap eltelte előtt, tárgyaláson határoz. Kérdés, hogy 
amennyiben fiatalkorú elkövetővel szemben rendelik 
el a kényszergyógykezelést, akkor annak felülvizsgá-
lata esetén a bíróság összetételére vonatkozóan milyen 
szabályokat kell alkalmazni? A döntést hozó bíróság 
összetételének mindaddig, amíg a kényszergyógyke-
zelt a tizennyolcadik életévét be nem tölti, a fiatalko-
rúak bíróságának összetételére vonatkozó szabályok-
nak kell megfelelnie. Azonban véleményem szerint az 
esedékes felülvizsgálat tárgyában az elrendelést köve-
tően tizennyolcadik életévét betöltött személy eseté-
ben már nem kell olyan tanácsnak döntenie, amelyik 
megfelel a fiatalkorúak bíróságának összetételére vo-
natkozó rendelkezéseknek. Ugyanis a korábban rész-
letezett szabályoknak az ügydöntő határozat megho-
zatalának időpontjáig van garanciális jelentősége. Ezt 
támasztja alá álláspontom szerint az is, hogy ennél a 
különleges eljárásnál az általánostól eltérő módon ál-
lapítja meg az illetékességi szabályokat a jogalkotó, 
vagyis nem az alapügyben eljárt bíróságnak kell az el-
járást lefolytatnia, tehát nincs előírás arra nézve, hogy 
a már tizennyolcadik életévét betöltött kényszergyógy-
kezelés alatt álló személlyel szemben a fiatalkorúak 
bíróságának különleges összetételére vonatkozó sza-
bályok szerint felállított tanács hozzon határozatot.

V.  V.  
A védő és a törvényes A védő és a törvényes 
képviselő szerepeképviselő szerepe

Védő részvétele kötelező az eljárás egésze alatt, a fia-
talkorú törvényes képviselője pedig a védő jogaival 
azonos jogosítványokkal rendelkezik. A törvényes kép-
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viselő, aki általában a szülő, kivételesen gyám vagy 
gondnok, tulajdonképpen a védővel azonos jogokat 
élvező speciális alanya a fiatalkorúak eljárásának.18

A védő a nyomozási cselekményeknél jelen lehet, a 
vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedésekkel kap-
csolatban a nyomozási bíró ülésein a védő részvétele 
szintén kötelező, távollétében nem lehet a bírósági 
meghallgatást megtartani. Amennyiben a fiatalkorú-
nak nincs meghatalmazott védője, a nyomozó hatóság 
rendel ki számára védőt legkésőbb a gyanúsítottként 
történő első kihallgatásáig, a megalapozott gyanú köz-
lésével egyidejűleg.19 A védőkirendelő határozat ellen 
nincs helye panasznak, a védő a kirendelést nem uta-
síthatja vissza.20 

Fontos kiemelni, hogy fiatalkorú elkövető esetében, 
ha a kötelező védelmet több ok is megalapozza, akkor 
a kirendelő határozatban meg kell jelölni a Be. 682. § 
(1) bekezdését. Ennek az oka, hogy a kötelező véde-
lem okának megszűnése esetén az eljárásban nem 
szükséges a továbbiakban a védő részvétele. Azonban 
ha más ok is a védő kirendelésének szükségességére 
utalt, akkor az életkor szerinti kirendelés oka nem 
szűnhet meg.

Fontos megkülönböztetni a védő nyomozás során 
és tárgyalási szakban történő részvételét. A nyomozás 
során az általános szabályok érvényesülnek, vagyis a 
védőnek csak lehetősége a jelenlét abban az esetben, 
ha a Be. ezt megengedi, azonban ha nincs jelen, annak 
semmilyen eljárásjogi következménye nincsen. Erre 
vonatkozóan mondta ki a 1999. évi 495. számú Bíró-
sági Határozat, hogy nem jelenti a bizonyítás törvé-
nyességének megsértését az, ha az elsőfokú bíróság a 
fiatalkorúnak a nyomozás során tett vallomását érté-
keli az ügydöntő határozat meghozatalánál, ha a val-
lomás megtétele alatt a kirendelt védő nem volt jelen. 
A védő a nyomozás során a gyanúsítotti kihallgatáson, 
szembesítésen, a védő, illetve az általa védett gyanú-
sított által indítványozott tanú kihallgatásán, a tanú 
vonatkozásában elrendelt szembesítésen, a szakértő 
meghallgatásánál, szemlénél, bizonyítási kísérletnél 
és a felismerésre bemutatásnál lehet jelen.

A védőnek nemcsak a tárgyaláson, hanem a tárgya-
lási szakban megtartott bizonyítási kísérleten, szem-
lén is jelen kell lennie, azonban nem terheli megjele-
nési kötelezettség a kiküldött, illetve megkeresett bí-
rói eljárás során.21 Ha a fiatalkorú meghatalmazott 
védője nem jelenik meg a tárgyaláson, akkor a vádlott 
meghatalmazhat más védőt, vagy a bíróság felkészü-
lési idő biztosítása mellett más védőt rendel ki a fia-
talkorú vádlott számára. A fellebbviteli tárgyaláson is 
kötelező a védői részvétel, abban az esetben is, ha a 

18  Dr. belovics Ervin – Dr. TóTh Mihály: Büntető eljárásjog. Budapest: HVG- 
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. 561.

19  Dr. bodor Tibor (szerk.): A büntetőeljárási törvény mag yarázata. Budapest: 
Complex Kiadó, 2009. 1363.

2 0  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 140.

21  Dr. JAkucs Tamás (szerk.): A büntetőeljárási törvény mag yarázata. Budapest: 
KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 771.

fiatalkorúnak nincs személyes megjelenési kötelezett-
sége.22 

A meghatalmazott védő személye kérdésében a fia-
talkorú törvényes képviselője, vagy nagykorú hozzá-
tartozója is dönthet. A védőnek a fiatalkorú elkövető 
védelme során úgy kell eljárnia, hogy előmozdítsa a 
fiatalkorú helyes irányú fejlődését, azonban a gyakor-
lat többször is azt mutatja, ami a gyakorlati tapaszta-
lataimmal is megegyezik, hogy több esetben a kiren-
delt védők nem veszik fel a kapcsolatot a letartózta-
tásban lévő fiatalkorú elkövetőkkel, és először a tár-
gyalások alkalmával találkoznak védencükkel, érte-
keznek az adott ügy vonatkozásában. Ugyanakkor a 
fiatalkorúnak alapvető joga, hogy már a tárgyalást 
megelőzően védőjével egyeztessen, együtt megfele-
lően felkészüljenek az adott tárgyalásra, kialakítsak 
azt a védelmi stratégiát, amely minél inkább biztosítja 
a vádlott jogainak érvényesülését a büntetőeljárásban.

A védő tárgyaláson való kötelező részvételére vo-
natkozó szabályok megsértése a Be. 608. § (1) bekez-
dés d) pontja alapján abszolút hatályon kívül helyezési 
oknak minősül.

A fiatalkorú érdekeinek érvényesülését biztosítja a 
törvényes képviselő jelenléte az ellene indult bünte-
tőeljárásban. A törvényes képviselő fogalmát a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:146. § 
(1) bekezdése határozza meg, mely szerint a kiskorú 
gyermek vagy szülői felügyelet alatt vagy gyámság 
alatt áll. Ebből következik, ha a vádlott mindkét szülő 
szülői felügyelete alatt áll, akkor bármelyikük eljárhat 
törvényes képviselőként. Ezzel kapcsolatos jogaikat 
felváltva is gyakorolhatják.

A törvényes képviselő büntetőeljárásban betöltött 
szerepét sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Be. vo-
natkozó rendelkezései nem szabályozzák, erre vonat-
kozóan a gyakorlatban eltérő értelmezések alakultak 
ki. Az egyik nézet szerint, ha több törvényes képvise-
lője van a fiatalkorú elkövetőnek, akkor bármelyikük 
által előterjesztett indítványt, panaszt vagy fellebbe-
zést el kell bírálnia az eljáró bíróságnak. Másik felfo-
gás szerint a különböző törvényes képviselőtől szár-
mazó nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, hogy a törvé-
nyes képviselő érdekei a fiatalkorú érdekeivel nem 
állnak összhangban, így ebben az esetben eseti gond-
nok kirendelésének van helye. A jogirodalomban fel-
lelhető harmadik álláspont követői pedig azt vallják, 
hogy a törvényes képviselők egymással ellentétes nyi-
latkozatai közül mindig az az érvényes, amelyik a fia-
talkorú elkövetőre nézve objektív mérce alapján ked-
vezőbb. Azonban ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy ennek kötelező jellegű érvényesüléséhez törvé-
nyi szintű rendelkezések megalkotására lenne szük-
ség.23

A törvényes képviselő jogállását tekintve a védő jog-

2 2  schWArzenberGer Hanna: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása. 
Belüg yi Szemle, 2011. évi 11. száma. 20.

2 3  holé Katalin – kAdlóT Erzsébet (szerk.): A büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény mag yarázata. VI. kötet: A külön eljárások. Budapest, Magyar Hi-
vatalos Közlönykiadó, 2007. 16–19.
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állásával azonos, a különbség, hogy a védő kötelezett-
ségei nem terhelik. Például nem kell megjelennie a 
nyomozati cselekményeknél, a tárgyaláson sem terheli 
megjelenési kötelezettség. A tárgyalás megtartásának 
a távolléte nem képezi akadályát. Azonban fontos ki-
emelni, hogy ennek ellenére jogorvoslati joggal ren-
delkezik. Emellett kiemelendő a védővel való össze-
vetésben, hogy nem illetik meg a személyi szabadság-
ban korlátozott fiatalkorú tekintetében ugyanazon 
jogosultságok, a kapcsolattartásra pedig a hozzátar-
tozó vonatkozásában megállapított rendelkezések az 
irányadóak. A törvényes képviselő, amennyiben a tár-
gyaláson megjelenik, azon közvetlenül kérdéseket 
nem tehet fel, nem tarthat perbeszédet a tárgyalás be-
rekesztését követően. A törvényes képviselőt a Be. 45. § 
(1) bekezdése alapján egyetlen többletjog illeti meg a 
védővel szemben, még pedig az, hogy önállóan adhat 
a fiatalkorú érdekében védői meghatalmazást.24

A törvényes képviselőt megillető jogosultságok a 
fiatalkorú elkövető tizennyolcadik életévének betöl-
téséig állnak fenn. Abban az esetben, ha a vádlott a 
folyamatban lévő eljárás időtartama alatt válik nagy-
korúvá, akkor is megszűnnek a törvényes képviselőt 
megillető jogosultságok (ideértve azt az esetet is, ha 
a fiatalkorú házasságkötéssel válik nagykorúvá), ha 
azokat korábban az eljárás bármely szakaszában gya-
korolta. Ebben az esetben a jövőre nézve szűnnek meg 
tehát a jogai a törvényes képviselőnek, vagyis ameny-
nyiben még a fiatalkorú elkövető tizennyolcadik élet-
évének betöltését megelőzően például fellebbezést 
terjesztett elő az ügydöntő határozattal szemben, ak-
kor azt el kell bírálnia minden egyéb körülménytől 
függetlenül az eljáró bíróságnak. A joggyakorlat terü-
letéről szeretném itt kiemelni az 1992. évi 164. számú 
Bírósági Határozatot, amely kimondta, ha a fiatalkorú 
az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalakor a tizen-
nyolcadik életévét már betöltötte, a törvényes képvi-
selőnek a fellebbezési joga megszűnik.25

VI.  VI.  
Speciális bizonyítási Speciális bizonyítási 
szabályokszabályok

A)  Kötelezően beszerzendő 
bizonyítékok a fiatalkorúak elleni 
büntetőeljárásban

A Be. 167. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a bün-
tetőeljárásban a szabad bizonyítás elve érvényesül, 
vagyis a törvényben meghatározott minden bizonyí-
tási eszköz és bizonyítási cselekmény szabadon alkal-
mazható, azonban a törvény adott esetben elrendel-
heti egyes bizonyítási eszközök kötelező jellegű alkal-

2 4  schWArzenberGer Hanna (2011) i. m. 21.
25  Dr. belovics Ervin – Dr. TóTh Mihály (2013) i. m. 562.

mazását az eljárásban. A fiatalkorúak elleni büntető-
eljárásban öt különféle bizonyítási eszközről lehet 
beszélni: a környezettanulmányról, a pártfogó fel-
ügyelői véleményről vagy összefoglaló pártfogó fel-
ügyelői véleményről, a szakvéleményről, a pártfogó 
felügyelő tanúvallomásáról, és a fiatalkorú törvényes 
képviselője vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más 
személy tanúvallomásáról. 

A Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  
453. § (1) bekezdése alapján a fiatalkorú életkorát köz-
okirattal kellett bizonyítani korábban, azonban ezen 
rendelkezést a Be. már nem rögzíti. A törvényi rendel-
kezés egyik „hibája” volt, hogy nem jelölte meg ponto-
san azokat az iratokat, amelyek erre a célra alkalmasak. 
A joggyakorlat alapján elfogadható volt életkor igazo-
lására a személyazonosító igazolvány, útlevél, fogva lévő 
terhelt esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat, 
de elfogadhatónak tekintették a diákigazolványt is szá-
mának feltüntetésével.26 Az életkornak a büntethető-
ség, valamint a büntetés kiszabása szempontjából van 
kiemelkedő jelentősége, azonban a jogalkotó mellőzte 
a Be. vonatkozó rendelkezései köréből.

Kötelező jelleggel beszerzendő bizonyítási eszköz 
a környezettanulmány. A fiatalkorúak elleni büntető-
eljárások elsődleges célja a fiatalkorú nevelése, társa-
dalomba való visszailleszkedésének az elősegítése, 
emiatt fontos a fiatalkorú környezetének, egyéniségé-
nek, kapcsolatainak a feltárása. A Be. 684. § (1) bekez-
dése alapján a környezettanulmány beszerzése a gya-
núsított kihallgatását követően kötelező, amelynek 
tartalmaznia kell azokat a személyes és különleges 
adatokat egyaránt, amelyek tájékoztatást adnak a fia-
talkorúnak az oktatási intézményben tanúsított ma-
gatartásáról, a vele kapcsolatos problémákról. Abban 
az esetben, ha a fiatalkorú nem áll tanulói jogviszony-
ban valamely oktatási intézménnyel, hanem dolgozik, 
akkor a környezettanulmány részét kell, hogy képezze 
a munkahelyen tanúsított magatartására vonatkozó 
tájékoztatás is. Emellett a környezettanulmány részét 
képezi a fiatalkorú kockázatértékelése, amely azt vizs-
gálja meg, hogy a fiatalkorú terhelt bűnmegelőzési 
szempontból alacsony, közepes vagy magas szintű 
kockázatot jelent a társadalom számára. 

A környezettanulmányt a pártfogó felügyelő készíti 
el, azonban meg kell különböztetni a pártfogói felügye-
lői véleménytől, ugyanis utóbbi beszerzését a bíróság 
vagy az ügyészség bármelyik elkövető vonatkozásában 
elrendelheti, míg a környezettanulmány csak és kizá-
rólag a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban igénybe 
vehető speciális bizonyítási eszköz. Ezen bizonyítási 
eszköz elkészítése érdekében a fiatalkorú terhelt lakó-
helye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhi-
vatalt kell megkeresnie a nyomozó hatóságnak. A kör-
nyezettanulmány rögzíti a terhelt személyi adatait, csa-
ládi állapotát, a munkahelyének vagy iskolájának ada-
tait, a szakképzettségét, foglalkozását, egészségi állapo-

2 6  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 151.
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tát, esetleges káros szenvedélyeit, valamint a jövedelmi 
és vagyoni viszonyainak a feltárását. Tartalmaznia kell 
a fiatalkorú személyiségére, életviszonyaira, életvite-
lére a cselekmény elkövetésekor jellemző és azóta be-
következett változások alapján levonható következte-
téseket. Kiemelendő ezek közül a családi körülmé-
nyekre, családi és baráti viszonyokra, az egészségi álla-
potra, a fiatalkorú vádlott lakhatására, szabadidejének 
eltöltésére vonatkozó tényeknek, adatoknak a köre.  
A pártfogó felügyelő a környezettanulmány elkészíté-
séhez igénybe veheti a rendőrség közreműködését, kü-
lönösen, ha a fiatalkorú lakóhelyének, tartózkodási he-
lyének megtekintése akadályokba ütközik.27

A pártfogó felügyelő környezettanulmányának el-
készítésére vonatkozó részletes szabályokat korábban 
a 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet foglalta magában, azon-
ban jelenleg a Be. 685. §-a szabályozza az úgynevezett 
összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény intézmé-
nyét. A pártfogó felügyelő a megalapozott tanulmány 
elkészítése érdekében megismerheti az ügyben kelet-
kezett iratokat, felvilágosítást kérhet a sértettől, a ta-
núktól, az eljárásba bevont más személyektől, így pél-
dául a szakértőtől. Azonban a szükséges adatok be-
szerzését nemcsak jogosultságként rögzíti a törvényi 
szabályozás, hanem ezt kötelezővé is teszi a pártfogó 
felügyelő számára.

B) A poligráf alkalmazása

A Be. 87. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a tizennyolca-
dik életévét be nem töltött tanú vallomását műszeres 
vallomásellenőrzéssel nem lehet vizsgálni, még bele-
egyezése esetén sem. Ennek egyetlen, észszerű indo-
kaként azt fejtette ki a jogalkotó, hogy a fiatalkorú 
személy életkori sajátosságai miatt nem várható el, 
hogy felismerje döntése lehetséges következményeit. 
Abban az esetben, ha mégis sor kerül poligráf alkal-
mazására a fiatalkorú terhelt vonatkozásában, akkor 
a Be. 167. § (5) bekezdése alapján az adott vallomást 
nem lehet bizonyítékként értékelni.28 A poligráfos 
vizsgálat a tizennyolcadik életévét betöltött gyanúsí-
tott és tanú esetén is csak akkor alkalmazható, ha ah-
hoz beleegyezésüket adták.29

VII.  VII.  
A letartóztatás elrendelése  A letartóztatás elrendelése  
és végrehajtásaés végrehajtása

A legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó kény-
szerintézkedés a letartóztatás, ezért nagyon fontos 
hangsúlyozni, hogy fiatalkorú elkövetővel szemben 

27  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 152–153.

2 8  Schwarzenberger Hanna (2011) i. m. 23.
29  Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 5/2014. (IX. 29.) BK véle-

ménye

több nemzetközi dokumentumban megfogalmazott 
követelménnyel összhangban csak végső esetben és 
a lehető legrövidebb időtartamban lehet elrendelni 
ennek az alkalmazását. Alapvetően a joggyakorlat leg-
nagyobb problémája e kényszerintézkedéssel kapcso-
latban az, hogy csak ennek elrendelését követően ke-
rülhet sor az elkövető bűnösségének megállapításá-
ra.30 A Be. számos garanciális szabállyal próbálja elő-
segíteni azt, hogy ténylegesen csak a legvégső esetben 
kerüljön sor ennek elrendelésére. A Be. 688. § (1) be-
kezdése kimondja, hogy a fiatalkorú letartóztatásának 
elrendelésére a Be. 276. § (2) bekezdésében foglalt 
általános okok fennállása esetén is csak abban az eset-
ben kerülhet sor, ha a bűncselekmény különös tárgyi 
súlya folytán az szükséges. A különös tárgyi súlynak 
a fogalmát sem a Be., sem más jogszabály nem defini-
álja. Ennek meghatározása a bírói gyakorlat feladatává 
vált, amelynek álláspontja szerint mind a tárgyi, mind 
az alanyi oldali jellemzőket vizsgálni kell, azokat ösz-
szességükben kell értékelni ennek megállapítása ér-
dekében. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény Különös Részében meghatározott bünte-
tési tételkeretek felső határai az irányadóak általában 
a tárgyi súly meghatározása szempontjából.

A bűncselekmény tárgyi súlya kifejezés lehetőséget 
biztosított arra, hogy a bíróság a tárgyi oldali ismér-
vek vizsgálata alapján egy rendkívül alacsony mértékű 
szabadságvesztés-büntetéssel fenyegetett bűncselek-
mény esetén is letartóztassa a fiatalkorú vádlottat.31 
Elsődlegesen a kiemelkedő súlyú élet elleni bűncse-
lekmények, az emberrablás, a bűnszövetségben, üz-
letszerűen, sorozatban elkövetett betöréses lopások, 
rablások és durva, erőszakos nemi erkölcs elleni bűn-
cselekmények alapozzák meg a letartóztatás fiatalko-
rúval szembeni elrendelésének legfontosabb feltéte-
lét, a különös tárgyi súlyt.32 Érdekességként megem-
líthető az 1997. évi 385. számú Bírósági Határozat, 
amely azt mondta ki, hogy a vádirat benyújtása előtt 
a fiatalkorú előzetes letartóztatása feltételeinek vizs-
gálatánál a különös tárgyi súly megítélése szempont-
jából figyelembe kell venni a gyanúsított ellen a nyo-
mozati szakban folyamatban lévő valamennyi bünte-
tőügy adatát is.

A Bv.tv. 413. § (2) bekezdése szerint a fiatalkorú le-
tartóztatását büntetés-végrehajtási intézetben vagy 
javítóintézetben (1995 óta fennálló lehetőség) kell 
végrehajtani. A bíróság mérlegelési kompetenciájába 
tartozik ennek a kérdésnek az eldöntése, figyelembe 
véve a fiatalkorú személyiségét, valamint a terhére 
rótt bűncselekmény jellegét. Figyelembe kell venni a 
döntésnél az ügyész, a terhelt, a védő, a törvényes kép-
viselő végrehajtási hely vonatkozásában előterjesztett 

3 0  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 153.

31  Fenyvesi Csaba – herke Csongor: A fiatalkorúak büntető igazságszol-
gáltatási törvényének koncepciója a hatályos szabályozás tükrében. Rendészeti 
Szemle. 2007. évi 9. száma. 40.

3 2   berkes Károlyné: A f iatalkorú bűnözés új jel legzetességei és a 
fiatalkorúak előzetes letartóztatása. Kriminológiai Közlemények. 2000. évi 58. 
száma. 18.
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indítványát is. Azonban az erre vonatkozó indítványok 
nem kötik a bíróságot. Fontos kiemelni, hogy amed-
dig a bíróság a tizennegyedik életévét betöltött fiatal-
korú elkövető esetében a végrehajtási hely kijelölése-
kor mérlegelhet, addig a tizenkettedik életévét betöl-
tött, de tizennegyedik életévét be nem töltött fiatal-
korú elkövető esetében a végrehajtási hely csak és 
kizárólag a javítóintézet lehet.

A letartóztatást abban az esetben indokolt általában 
javítóintézetben végrehajtani, ha a fiatalkorú elkövető 
első alkalommal áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele 
szemben javítóintézeti nevelés intézkedés elrendelése 
várható. A javítóintézetben történő végrehajtást az 
életkor is megalapozhatja. Indokolhatja a javítóinté-
zetben történő végrehajtást a terhelt egészségi álla-
pota, a várható büntetés vagy intézkedés enyhesége.33 
A javítóintézet legnagyobb előnye, hogy segít kikü-
szöbölni az izolációs problémákat és elkerülni a kü-
lönböző börtönártalmakat.34 A letartóztatás javítóin-
tézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorúak 
felvételére kijelölt intézetek körét az 1/2015. (I. 14.) 
EMMI rendelet 3. melléklete határozza meg. Ezek: a 
fiúk részére a budapesti, debreceni, nagykanizsai, míg 
a lányok részére a rákospalotai javítóintézet.

Amikor a bíróság a letartóztatás végrehajtási helyét 
meghatározza, a körülményeket nagy körültekintéssel 
kell vizsgálnia. Kiemelkedő jelentőséggel bírhat 
ugyanis a fiatalkorú elkövető helyes irányú fejlődése 
szempontjából a fogva tartás helye is. 

A letartóztatás időtartama alatt bekövetkezett új kö-
rülmények alapján a bíróság a letartóztatás végrehaj-
tási helyét az ügyész, a terhelt, a védő indítványára 
megváltoztathatja. Erről a tárgyalás előkészítése során 
hozott határozatig a letartóztatást elrendelő bíróság, 
azt követően pedig az ügyet érdemben tárgyaló, ha-
táskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt, 
mint a fiatalkorúak bírósága.

A tizenkettedik és tizennegyedik életév közötti fia-
talkorúval szemben legfeljebb egy évig tarthat a letar-
tóztatás, míg a tizennegyedik és tizennyolcadik életév 
közötti fiatalkorúval szemben maximum két évig.  
A fiatalkorú letartóztatását, ha két év eltelt az elrende-
lésétől számítva, meg kell szüntetni, kivéve az ügy-
döntő határozat meghozatala után elrendelt vagy fenn-
tartott letartóztatás esetét, ha a másodfokú vagy har-
madfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni 
fellebbezés elbírálása iránti eljárás van folyamatban, 
valamint, ha az ügyben hatályon kívül helyezés követ-
keztében megismételt eljárás van folyamatban. A ha-
táridő elérésekor a bíróságnak a kényszerintézkedés 
tárgyában nem kell külön határozatot hoznia, mert a 
törvény rendelkezése folytán megszűnik a letartózta-
tás. Egyes nézetek szerint a jogalkotó szándéka az le-
hetett, mint a felnőtt korú elkövetők esetében, vagyis 
ha a letartóztatást megszakította egy jogerős szabad-

33  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 155.

3 4  FArkAs Ákos – róTh Erika: A büntetőeljárás. Budapest: Complex Kiadó, 
2007. 384.

ságvesztés-büntetés, az előzetes fogva tartásban töl-
tött időtartamot összegezni kellett.35 Amennyiben a 
letartóztatást a jogerős szabadságvesztés-büntetés 
megszakítja, tekintettel kell lenni arra is, hogy a kezdő 
időpont nem változik, onnantól kell a kétéves időtar-
tamot számítani.

A fiatalkorúak fokozott védelmét szolgáló, a gyer-
mek jogairól szóló, 1989. november 20. napján kelt 
New Yorkban aláírt Egyezménnyel összhangban áll a 
Bv.tv. 391. § (2) bekezdésébe foglalt azon előírása, hogy 
a fiatalkorúakat a letartóztatás végrehajtása során a 
felnőtt korúaktól el kell különíteni. Ennek kétféle meg-
oldása is lehet, az egyik a külön intézetekben való el-
helyezés, a másik pedig az adott intézeten belül elkü-
lönítés. Ennek alapvetően az a célja, hogy a fiatalkorú 
terheltre kevésbé hassanak azok a káros, negatív té-
nyezők, illetve hatások, amelyek a felnőtt korú terhel-
tek oldaláról érhetik, illetve ne kerülhessenek alá-fölé 
rendeltségi viszonyba az életkoruk vagy fizikai hátrá-
nyuk miatt a felnőtt korú terheltekkel szemben.36

VIII.  VIII.  
A tárgyalás speciális A tárgyalás speciális 
szabályaiszabályai

 

Fiatalkorú terhelt esetében a korábban kifejtetteknek 
megfelelően a bíróságnak érvényre kell juttatnia már 
a tárgyalás előkészítésétől kezdve a bíróság összetéte-
lére vonatkozó speciális szabályokat. Ha ugyanabban 
az ügyben az ügyész felnőtt korú vádlottal szemben 
is vádat emel a fiatalkorú vádlott mellett, akkor szin-
tén csak a fiatalkorúak bírósága dönthet a tárgyalás 
előkészítése körében felmerülő kérdésekben, akkor 
is, ha az adott kérdés csak a felnőtt korú vádlottra vo-
natkozik. Ha ebben az esetben az eljáró bíróságnak az 
eljárás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló 
határozata csak a fiatalkorú vádlottra vonatkozik, és 
csak felnőtt korú vádlottak maradnak az adott ügyben, 
a bíróság elrendelheti az ügy áttételét. Ennek az az 
oka, hogy a tárgyalás még nem kezdődött meg, és mi-
után csak felnőtt korú vádlott maradt, nem a fiatalko-
rúak bíróságának kell eljárnia az adott ügyben. Ha a 
tárgyalás viszont már megkezdődött a felnőtt korú 
vádlottakkal szemben, akkor nincs helye áttételnek.37

A tárgyalás nyilvánossága a büntetőeljárás egyik 
legfontosabb alapelve, azonban a Be. 691. § (1) bekez-
dése alapján a nyilvánosságot az általános eseteken38 

35  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005) 
i. m. 157.

36  Dr. bodor Tibor – Dr. csák Zsolt – Dr. somoGyi Gábor – Dr. szePesi 
Erzsébet – Dr. szokolAy Gábor – Dr. vArGA Zoltán: Nag ykommentár a bünte-
tőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez. Budapest: Wolters Kluwer Kft., 2016.

37  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 168–169.

38  Be. 436. § (4) bekezdése alapján a bíróság a tárgyalásról vagy annak egy 
részéről a nyilvánosságot erkölcsi okokból, különös bánásmódot igénylő sze-
mély védelme érdekében, valamint minősített adat és egyéb védett adat vé-
delme érdekében kizárhatja.
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túl akkor is ki kell zárni a tárgyalásról, ha ez a fiatal-
korú érdekében szükséges. Kiemelendő ezzel kapcso-
latban, hogy a törvény nem határozza meg pontosan, 
hogy mit jelent az, hogy a fiatalkorú érdekében szük-
séges. Ezzel kapcsolatban a bírói gyakorlat arra az ál-
láspontra helyezkedik, hogy minden esetben zárt tár-
gyalást kell tartani, amikor a tárgyalás nyilvánossága 
valamilyen módon veszélyeztetné a fiatalkorú helyes 
irányú fejlődését.39 

Általános szabályok alapján a bírósági tárgyalás nyil-
vánossága csak törvényben meghatározott esetekben 
korlátozható, vagyis az eljárás bármelyik szakaszában 
hivatalból, az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett vagy 
a tanú kérelme alapján elrendelheti az eljáró bíróság 
a zárt tárgyalás megtartását, erről mindig indokolt ha-
tározatot kell hoznia nyilvános tárgyaláson. Ez ellen 
külön fellebbezésnek helye nincs, csak az ügydöntő 
határozatban lehet megtámadni. Fiatalkorúak vonat-
kozásában erkölcsi okokból, valamint az eljárásban 
szereplő kiskorú érdekeinek, helyes irányú fejlődésé-
nek védelme érdekében rendelheti el az eljáró bíróság 
zárt tárgyalás megtartását. A nyilvánosság kizárására 
sor kerülhet az elsőfokú eljárásban, másodfokú eljá-
rásban, valamint különleges eljárás során is, ha a bí-
róság az eldöntendő kérdés tekintetében tárgyalás 
megtartását tartja szükségesnek. Elsődlegesen itt nyil-
vánvalóan az a cél, hogy ne tegyék ki a fiatalkorút a 
büntetőeljárással együtt járó káros hatások mellett a 
tárgyalás nyilvánosságával rájuk nehezedő pszichés 
tehernek. Illetve fontos az eljárás minden szakaszában 
tiszteltben tartani a fiatalkorú vádlott vagy sértett 
alapvető jogait és nem lehet, hogy az őket érintő ügyek-
ben médiasztárokká váljanak, hiszen az életkoruk mi-
att itt nagyon nagy jelentősége van a diszkréciónak. 
A hazai gyakorlatból számos példa azt igazolja, hogy 
ez nálunk nem működik megfelelően, elég csak meg-
említeni a Sümegi Kitti-ügyet. A követendő az ilyen 
esetekben az lenne, hogy még a nevüket se ismerhesse 
meg a külvilág az ilyen típusú ügyek résztvevőinek, 
ezzel szemben a média óriási nyilvánosságot ad ezek-
nek az ügyeknek, legkevésbé sem foglalkozva persze 
a fiatalkorúak magánélethez fűződő jogainak a tiszte-
letben tartásával.

A Be. 691. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bíróság 
a tárgyalásnak a fiatalkorú megfelelő irányban haladó 
fejlődését hátrányosan befolyásoló része tekintetében 
rendelkezhet úgy, hogy azt a fiatalkorú távollétében 
tartsák meg. Mi lehet ennek az indoka? Például ha a 
fiatalkorú személyi állapotával, illetve az ő vagy hoz-
zátartozója egészségi állapotával kapcsolatban olyan 
tény vagy adat merül fel, amely a speciális nevelési 
célok érvényesülését bármilyen módon is akadályoz-
hatja.40 A bíróság akár a perbeszédek során is dönthet 
a fiatalkorú eltávolításáról, ami egy jelentős eltérés az 
általános szabályozáshoz képest, mivel a felnőtt korú 
vádlottakat a bizonyítási eljárás befejezése előtt leg-

39  Dr. bodor Tibor (szerk.) i. m. 1372.
4 0  schWArzenberGer Hanna (2011) i. m. 28.

később köteles ismételten a bíróság elé állítani. Ebben 
az esetben is fontos, hogy a tanács elnöke köteles is-
mertetni a távollétében megtartott tárgyalás lényegét 
a fiatalkorúval, legkésőbb a bizonyítási eljárás befeje-
zetté nyilvánításának az időpontjáig. Ennek elmulasz-
tása eljárási szabálysértésnek minősül.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága is teljes körű véde-
lemre vonatkozó javaslatot tett a fiatalkorúak igazság-
szolgáltatására.41 Napjainkban az ítélkezési gyakorlat is 
azt mutatja, hogy egyre több a kiemelt figyelmet kapó, 
fiatalkorú vádlottak által elkövetett bűncselekmény. A 
tárgyalásokon csak a tanács elnökének engedélyével 
lehetséges felvételt készíteni. Az engedély megadásá-
nak feltétele, hogy a felvétel nyilvánosságra hozatalá-
hoz a felvételen megjelenő, eljárásban részt vevő sze-
mélyek hozzájáruljanak. Fiatalkorú vádlott hozzájáru-
lásának hiányában felvétel készítésére csak súlyos bűn-
cselekmény elkövetése esetén van lehetőség, csak az 
eljáró tanács elnökének engedélyével. A súlyos bűncse-
lekmény fogalmát az anyagi jogi jogszabályi rendelke-
zések viszont nem állapítják meg, a bíróság mérlegelé-
sétől függ teljes mértékben, hogy milyen szempontok 
alapján ad lehetőséget a felvétel készítésére és teszi ez-
zel beazonosíthatóvá a fiatalkorút. Érdekesség, hogy 
nem az eljáró tanács elnöke, hanem az adott bíróság 
elnöke engedélyezheti újságírók számára, hogy az adott 
bíróság által már korábban befejezett ügy irataiba be-
tekintést nyerhessenek. Itt is meg kell említeni azon-
ban, hogy amennyiben a tárgyalás egészéről vagy an-
nak egy részéről nyilvánosság kizárására került sor, 
akkor abban az esetben nincs helye felvétel készítésé-
nek, valamint az újságírok sem tekinthetnek bele a ké-
sőbbiekben az ügyben keletkezett iratokba. Jogilag ér-
dekes azonban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a képmás 
vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához kapcso-
lódó jogosultság személyhez fűződő jogosultságnak 
minősül. Fiatalkorú vádlott esetében azonban a tanács 
elnökének nyilatkoztatnia kell a törvényes képviselőt 
arra vonatkozóan, hogy engedélyezi-e felvétel készíté-
sét. Ha a törvényes képviselő az adott tárgyaláson nincs 
jelen, akkor a bíróság a szükséges nyilatkozat beszer-
zésének időpontjáig nem engedélyezheti a felvétel ké-
szítését még akkor sem, ha a fiatalkorú vádlott abba 
egyébként beleegyezik.42

A Be. 692. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a fiatalko-
rúak bírósága előtti eljárásokban ügyészségi fogal-
mazó, valamint alügyész nem képviselheti a vádat. Az 
adott ügyész kijelöléssel rendelkezik a fiatalkorúak 
ügyében való eljárásra, amivel érvényesül a Be. egyik 
legfontosabb alapelve, a fegyveregyenlőség elve, hi-
szen a védő részvétele szintén kötelező jellegű. Az 
ügyészségi fogalmazó és az alügyész kizárása a vád 
képviseletéből szintén ezen elvnek az érvényre jutta-
tását szolgálja.

41  Dr. vAskuTi András (2010) i. m. 148.
42  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  

i. m. 171.
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A fiatalkorú terhelt távollétében nem tartható meg 

az előkészítő ülés, illetve a tárgyalás, hiszen a fiatal-
korú helyes irányba haladó fejlődését leginkább az 
eljárási cselekményen való jelenléte biztosíthatja.  
A korábbi büntetőeljárási törvény úgy rendelkezett, a 
fiatalkorú szabályszerű idézést követően nem mond-
hatott le a tárgyaláson való megjelenésről. Tehát ez azt 
is jelentette, hogy amennyiben a fiatalkorú vádlott is-
meretlen helyen vagy külföldön tartózkodott, illetve 
nem volt helye a kiadatásának, vagy átadását, kiadását 
az illetékes hatóságok valamilyen okra hivatkozva 
megtagadták, akkor abban az esetben az eljárás fel-
függesztésének volt helye. A joggyakorlat is erre az 
álláspontra helyezkedett, a 2015. évi 61. számú Bíró-
sági Határozat elvi éllel fogalmazta meg, hogy a fiatal-
korú vádlott a tárgyaláson való részvételről akkor sem 
mondhat le, ha a 18. életévét időközben már betöltötte. 
Az új Be. vonatkozó rendelkezései ettől annyiban tér-
nek el, hogy mivel a fiatalkorú vádlott megalapozott 
döntést hozhat a bűnössége elismerése, vagy el nem 
ismerése, valamint az eljárás további menetének meg-
választása tekintetében, ezért a törvény megteremti 
annak a lehetőségét, hogy a fiatalkorú vádlottal szem-
ben is alkalmazható legyen a XCIX. fejezet szerinti el-
járás egyezség esetén külön eljárás.

A tárgyalás érdemére vonatkozó rendelkezéseket a 
Be. 693. § (1)–(3) bekezdése határozza meg, ennek 
részletesebb ismertetése kiemelkedő jelentőséggel 
bír a fiatalkorú büntetőeljárás szempontjából, ugyanis 
jelentős eltérések mutatkoznak az általános szabályok-
hoz képest. A fiatalkorúak elleni eljárásban a tárgya-
láson a vádlott, illetve a tanú kihallgatását csak a ta-
nács elnöke végezhetni. Ez pedig a Be. 523. § (4) be-
kezdésében foglaltak szerint zajlik, vagyis a vádlotthoz 
vagy a tanúhoz a tanács elnöke által lefolytatott kihall-
gatást követően az arra jogosultak is kérdéseket intéz-
hetnek.43 Érdekes helyzetet teremt ebben az esetben, 
ha az adott ügyben fiatalkorú és felnőtt korú vádlott 
egyaránt szerepel. Ilyenkor nem érvényesül ez a spe-
ciális kihallgatási formula. Ha azonban egyesítésre 
kerül sor, vagy a fiatalkorú vádlottal szemben az eljá-
rás befejezésére kerül sor és csak a felnőtt korú vád-
lottal szemben marad folyamatban lévő eljárás, akkor 
ezekben az esetekben lehetővé válik az általános sza-
bályok szerinti kihallgatás foganatosítása.44

A tárgyalásnak fontos részét képezi a fiatalkorú vád-
lott személyi körülményeinek, életviszonyainak a mi-
nél szélesebb körben történő feltárása, és ennek az 
egyik legfontosabb elemét képezi az eljárás nyomozati 
szakában a pártfogó felügyelők által elkészített kör-
nyezettanulmánynak az ismertetése. Ha az előkészítő 
ülésen lehetőség van arra, hogy ügydöntő határozat 
meghozatalára kerüljön sor, akkor is ismertetni kell a 
környezettanulmányt, a pártfogó felügyelői véleményt 
és az összefoglaló pártfogó felügyelői véleményt.  

43  schWArzenberGer Hanna (2011) i. m. 28.
4 4  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  

i. m. 172.

A környezettanulmány alapját képező körülmények 
feltárása körében kiemelkedő jelentősége van annak, 
hogy az ügyész elősegítse tevékenységével a felderí-
tést. A joghátrány megválasztásánál figyelemmel kell 
lenni arra, hogy az elősegítse valamilyen formában a 
fiatalkorú vádlott helyes irányba történő fejlődését, 
társadalomba való beilleszkedését, valamint visszail-
leszkedését. Erre tekintettel mérlegelni kell, hogy bün-
tetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása felel-e 
meg leginkább az általános büntetési céloknak a fia-
talkorú vádlott vonatkozásában. Intézkedésként csak 
javítóintézeti nevelés elrendelésére kerülhet sor, 
amely tekintetében kimondja a törvény, hogy ennek 
mértékére, ahogy a büntetések mértékére sem tehet 
indítványt az eljáró ügyész a tárgyaláson tartott per-
beszédében, azonban az előkészítő ülésre vonatkozó 
alternatív indítványában igen, ami újítás a korábbi Be. 
szabályozásához képest. Ez nem zárja ki annak a lehe-
tőségét természetesen, hogy az ügyész a tárgyaláson 
a perbeszédében utalást tegyen az általa megfelelő 
nemű, mértékű büntetésre. Joggyakorlat alapján egy-
értelmű, ha az ügyész büntetlen fiatalkorú vádlottal 
szemben a végrehajtási fokozatként szabadságvesztés-
büntetés esetén fiatalkorúak börtönére tesz indít-
ványt, akkor abban az esetben kétévi, vagy az megha-
ladó tartamú szabadságvesztés-büntetés kiszabását 
tartja indokoltnak. Hasonló példa a bírói gyakorlatból, 
hogy az ügyész egy évet meghaladó tartamban tarja 
indokoltnak a szabadságvesztés-büntetés mértékének 
meghatározását a fiatalkorú vádlottal szemben, ha 
közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására vo-
natkozó indítványt is előterjeszt. Tehát abban az eset-
ben, ha az eljáró bíróság arra a végkövetkeztetésre jut, 
hogy a fiatalkorú vádlott bűncselekményt követett el, 
akkor ítéletben megállapítja a büntetőjogi felelőssé-
gét, illetve büntetést szab ki, próbára bocsátja vagy 
megrovásban részesíti a fiatalkorú vádlottat vagy el-
rendeli a javítóintézeti nevelését, speciális esetben 
pedig mellőzheti a büntetés kiszabását. Az ítéletben 
meg kell jelölni, hogy a fiatalkorú vádlottal szemben 
a fiatalkorúak bírósága hozott döntést, illetve a tanács 
összetételére vonatkozó speciális szabályoknak is ki 
kell tűnnie az ítéletből.45

Néhány gondolatban szeretnék még kitérni a felleb-
bezési jogosultságra, illetve a fellebbezés elbírálásának 
különlegességeire a fiatalkorú vádlottak vonatkozásá-
ban. Talán a legfontosabb, hogy amennyiben az ítélet 
kihirdetésére a fiatalkorú vádlott törvényes képviselő-
jének távollétében kerül sor, akkor a határozatot kéz-
besíteni kell részére is és annak kézbesítésétől számí-
tott nyolc napon belül terjesztheti elő fellebbezését a 
törvényes képviselő. A törvényes képviselő fellebbezé-
séhez a fiatalkorú vádlott hozzájárulására nincs szük-
ség. A fiatalkorú gondozójának is meg kell küldeni az 
ítéletet, neki azonban nincs fellebbezési jogosultsága, 
ha a határozat megküldését elmulasztja az eljáró bíró-

45  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 172–173.
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ság a részére, annak sincs eljárásjogi szempontból jog-
következménye. A fellebbezés elbírálásának egy speci-
ális esetét képezi a joggyakorlatban, amikor a másod-
fokú bíróság az elsőfokú fiatalkorúak bíróságaként el-
járó bíróság ítéletét csak a felnőtt korú vádlott vonat-
kozásában helyezi hatályon kívül és rendeli el az eljárás 
lefolytatását. Ebben az esetben a fiatalkorúak bírósága 
fogja lefolytatni a megismételt eljárást. Másik speciális 
eset, amikor a másodfokú bíróság az eljárása során sze-
rez arról tudomást, hogy fiatalkorú vádlottja is volt az 
adott ügynek, de a bíróság nem volt a fiatalkorúak bí-
róságára vonatkozó speciális szabályoknak megfelelően 
megalakítva, illetve nem fiatalkorúak bírósága járt el 
az adott ügyben vagy nem volt biztosítva a fiatalkorú 
védelme. Ilyenkor tanácsülés keretében hatályon kívül 
kell helyezni az elsőfokú bíróság ítéletét és új eljárás 
lefolytatására utasítani az elsőfokú bíróságot. Speciali-
tás az is, hogy a másodfokú eljárás a fiatalkorú vádlott 
távollétében is lefolytatható két esetben. Az egyik, ami-
kor szabadlábon lévő fiatalkorú vádlott a szabályszerű 
értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáró bíróság 
előtt. A másik pedig, amikor lakcímének megváltozását 
nem jelenti be a fiatalkorú vádlott az eljáró bíróság irá-
nyába, ennek okán nem lehet értesíteni őt a tárgyalás 
helyszínéről, időpontjáról.46

Különleges szabályokat állapít meg a Be. a büntető-
végzés meghozatala elnevezésű konszenzuális eljárás 
esetében. Ennek az eljárásnak az egyik alapfeltétele a 
vádlott aktív közreműködése. Alapvetően itt az a kü-
lönleges, hogy a fiatalkorú vádlottól ezekben az ese-
tekben az életkori sajátosságaiból fakadóan nem vár-
ható el megfelelő döntés meghozatala, így esetében 
nincs helye tárgyalásról lemondásnak. Illetve kieme-
lendő és ezt támasztja alá az is, hogy a fiatalkorúakra 
irányadó enyhébb szankciórendszerre tekintettel a 
tárgyalásról való lemondás nem járna olyan előnyök-
kel a fiatalkorú vádlottak számára, mint a felnőtt korú 
vádlottak esetében.47 Azonban ezzel ellentétes szabá-
lyok kerültek megállapításra a büntetővégzés megho-
zatalára irányuló eljárások esetében, ugyanis erre le-
hetőséget ad a Be. a fiatalkorú vádlottak vonatkozásá-
ban. Ennek az eljárásnak az a legnagyobb előnye, hogy 
az eljárás gyorsabban lezajlik és a fiatalkorú vádlott is 
hamarabb mentesülhet a hátrányos jogkövetkezmé-
nyek terhe alól. Egyedi jogorvoslati lehetőség a tárgya-
lás tartásának kérése ezen eljárás esetében. Ezt kérheti 
a fiatalkorú vádlott, védője és törvényes képviselője 
is a vádlott hozzájárulása nélkül. Lehetőség van arra, 
hogy a fiatalkorú vádlott a tárgyalás tartására vonat-
kozó kérelmét visszavonja. Abban az esetben viszont, 
ha ezzel a lehetőséggel a fiatalkorú vádlott védője vagy 
törvényes képviselője kíván élni, akkor azt csak a vád-
lott kifejezett hozzájárulásával teheti meg.48 Ha a fia-
talkorú vádlott részére nem lehet valamilyen okból 
kifolyólag kézbesíteni a tárgyalás mellőzésével hozott 

4 6  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 174–175.

47  FArkAs Ákos – róTh Erika (2007) i. m. 386.
4 8  schWArzenberGer Hanna (2011) i. m. 29.

végzését a bíróságnak, akkor abban az esetben a fia-
talkorúak bíróságának gondoskodnia kell eseti gond-
nok kirendeléséről a fiatalkorú vádlott számára.49

IX.  IX.  
A gyermekközpontú A gyermekközpontú 
igazságszolgáltatásigazságszolgáltatás

Tanulmányom utolsó témájának kiindulópontját a 
gyermekek jogairól szóló, 1989. november 20. napján 
kelt ENSZ Egyezmény képezi. Ennek egyik alapvetése, 
hogy a gyermekek is az emberi jogok alanyai. Az egyez-
mény megszületésének egyik legfontosabb hatása az 
lett, hogy a gyermekek jogi státusza, valamint a gyer-
mekekről vallott nézetek kiemelt szerepet kaptak a 
modern társadalmakban. Ezt támasztja alá, hogy a hu-
szonegyedik században a felgyorsult fejlődésnek kö-
szönhetően a gyermekek jogait hivatottak védeni már 
különféle jogszabályok, illetve az állami és önkor-
mányzati szintű intézményrendszerek, valamint akár 
civil szervezetek tevékenységei is a gyermekek vé-
delme érdekében történnek. Mindezekre tekintettel 
az igazságszolgáltatási rendszer is lépéskényszerbe 
került, feladatává vált egy olyan szisztematikus rend-
szer kialakítása, amely során a gyermek és annak jo-
gai, érdekei, szükségletei kerülnek a középpontba. Így 
jelent meg a gyermekközpontú igazságszolgáltatás fo-
galma, amely egy olyan igazságszolgáltatási rendszert 
jelent, amely a lehető legmagasabb szinten biztosítja 
a gyermekek jogainak a tiszteletben tartását és haté-
kony érvényesítését, elsődlegesnek tartja érvényre 
juttatni a gyermekek mindenekfelett álló érdekét.50

Miért vált szükségessé egy ilyen rendszer létreho-
zása? – merülhet fel a kérdés. Magyarországon napja-
inkban jelentős számú gyermek és fiatalkorú tölti bün-
tetését a büntetés-végrehajtási rendszer keretei között, 
valamint nagy számban válnak bűncselekmények ál-
dozataivá. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy 
ezek a gyermekek, fiatalkorúak valamilyen módon 
kapcsolatba kerülnek különböző hatóságokkal, adott 
esetben az igazságszolgáltatással is akár. Kérdés, hogy 
mennyire tudnak például egy büntetőeljárás során 
tekintettel lenni a gyermek speciális szükségleteire, 
életkorukból fakadó sajátosságaikra az eljáró szervek? 
Védtelen, rendkívül sérülékeny alanyokról beszélhe-
tünk ebben az esetben, és a jelenleg hatályos jogsza-
bályokkal, eljárásokkal nehezen biztosítható a védel-
mük. Annak ellenére mondható ez, hogy a jog papíron 
ugyan a megfelelő szintű védelem biztosítására törek-
szik, de a különböző jogszabályokban rögzített garan-

49  Dr. boGár Péter – Dr. mArGiTán Éva – Dr. vAskuTi András (2005)  
i. m. 178.

50  Gyurkó Szilvia: Gyermekközpontú büntető igazságszolgáltatás Magyar-
országon. Belüg yi Szemle, 2013. évi 9. száma. 27–28.
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ciák51 megvalósítása a gyakorlatban sokszor elhárítha-
tatlan akadályokba ütközik.

Hogyan valósítható meg a gyakorlatban akkor a 
gyermekközpontú igazságszolgáltatás? A fejezet ele-
jén hivatkozott Gyermekjogi Egyezményben rögzített 
alapvető, gyermekeket megillető jogosultságok érvé-
nyesítése érdekében biztosítani kell a gyermekköz-
pontú eljárások kialakítását. Ennek szellemében alap-
elvként jelenik meg a fair eljárás elve, a gyermekek 
széles körű, minden részletre kiterjedő tájékoztatásá-
nak az elve az eljárás menetéről, az őket megillető 
alapvető jogokról, az őket terhelő kötelezettségekről, 
valamint a folyamatban lévő eljárás céljáról. Emellett 
kimondásra került, hogy a gyermekek és a fiatalko-
rúak az őket érintő eljárásokban nemcsak jogi segít-
ségre jogosultak, hanem lelki, szociális gondoskodásra 
is. Tanulmányom szemszögéből vizsgálva a fiatalkorú-
akat érintő büntető igazságszolgáltatási rendszer lé-
nyegét nem az alkalmazható szankciók adják és nem 
is az a legjelentősebb része. Sokkal inkább a bűnmeg-
előzés, valamint a szükséges támogatást biztosító gyer-
mekvédelmi rendszer az alapja egy sikeres igazság-
szolgáltatási rendszer felépítésének. 2008-ban az ENSZ 
kibocsátott egy iránymutatást a gyermekbarát igaz-
ságszolgáltatásról, amelyben általános jelleggel kimon-
dásra került, hogy minden tizennyolc éven aluli gyer-
mek esetében, aki kapcsolatba kerül bármilyen for-
mában az igazságszolgáltatási rendszerrel, az alapvető 
jogait és érdekeit tiszteletben kell tartania az eljáró 
szerveknek. Számos alapelv meghatározására került 
sor ennek következményeként, ennek érvényesítése 
érdekében.52 A gyakorlat tehát elmozdult abba az 
irányba, hogy a gyermeki jogok, illetve a gyermekba-
rát igazságszolgáltatás alapelvei már nem választhatók 
el a jogrendszer egészétől, azok egységes rendszerként 
kell, hogy működjenek.53

Magyarországon a 2012-es év hozta meg az igazi át-
törést, az Országos Bírósági Hivatal ezt az évet jelölte 
meg a gyermekbarát igazságszolgáltatás évének. En-
nek eredményeképpen jelentős pozitív változások kö-
vetkeztek be. Az Országos Bírósági Hivatal létrehozott 
egy munkacsoportot egy egységes koncepció kialakí-
tása érdekében, amely konferenciák szervezése, vala-
mint tervszerű lépések megtétele útján kezdte meg a 
gyermekbarát igazságszolgáltatás gyakorlatának a 
megteremtését. 2014 végére valamennyi hét főnél na-
gyobb létszámú bírósági épületben gyermekbarát 
kihallgatószobák létrehozására került sor. Ennek az 
volt a célja, hogy az eljárások során valamilyen módon 
csökkentsék a gyermekeket érő káros hatásokat. Ezek-
kel a szobákkal igyekeztek barátságos környezetet ki-
alakítani, illetve kép- és hangfelvétel készítésére al-

51  A jogszabályi rendelkezések biztosítják számukra például a megfelelő 
képviseletet, a teljes körű tájékoztatáshoz való jogot, a véleménynyilvánítás 
jogának az érvényesülését, valamint részletesen szabályozzák a meghallgatás 
szabályait.

52  Például garantálni kell a gyermek legfőbb érdekének elsődleges figye-
lembevételét, véleménynyilvánításának szabadságát, méltóságának tiszteletben 
tartását, megfelelő szintű jogi védelem biztosítását.

53  Gyurkó Szilvia (2013) i. m. 36–42.

kalmas eszközöket helyeztek el ezekben a szobákban 
annak érdekében, hogy az eljárás során többet ne kell-
jen a gyermekeknek vallomást tenniük, elegendő le-
gyen egyszer felvétel útján rögzíteni az általuk elmon-
dottakat. A büntetőeljárás terén előrelépést jelentett, 
hogy a Be. rendelkezései között megjelent a gyermek, 
fiatalkorú életkorának, belátási képességének megfe-
lelő tájékoztatási kötelezettség. A Büntető törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény jelentős szigorítá-
sokat vezetett be a fiatalkorúak védelme érdekében. 
Például szigorításra kerültek a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmények szankciói, új tényállások bevezeté-
sére került sor.54 Azonban ezek még mindig nem je-
lentik a szükséges megoldást, hiszen számos megol-
dásra váró probléma tornyosul a magyar büntető igaz-
ságszolgáltatás rendszere előtt. Ilyen az elkövető gyer-
mekkorúakkal, fiatalkorúakkal kapcsolatos szankció-
rendszer nem megfelelő jellege, az eljárások elhúzó-
dása, valamint a soronkívüliség elve sem érvényesül 
teljes mértékben. Ezek közül az eljárások elhúzódásá-
val kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet egy 
jelentős problémára. A fiatalkorúakkal szembeni bün-
tetőeljárás korlátozott időtartamban zajlik, amely négy 
év, bizonyos bűncselekmények esetében hat év az 
anyagi jogi rendelkezések szigorítása óta. Ha az eljárás 
egyes szakaszait nézzük csak, akkor látható, hogy a 
nyomozás határideje a jelenleg hatályos szabályozás 
szerint két év, amelyet követ a vádemelés, majd a leg-
jobb esetben egy-két éven belül a bírósági eljárás. Eb-
ből is jól látható, hogy tulajdonképpen eltelik az az 
idő, amely alatt a fiatalkorúakra vonatkozó speciális 
rendelkezéseket jogilag alkalmazni lehetne a vádlot-
tal szemben. Nyilvánvaló probléma az is megítélésem 
szerint, hogy a kizárólagos bírósági illetékesség meg-
szüntetése szintén elhúzódáshoz vezethet az egyéb-
ként is jelentős ügyteher miatt. Utolsó gondolatként 
a negatívumok körében még szeretném azt is megem-
líteni, hogy jelenleg sem a nyomozó hatóság, sem az 
ügyészség, sem a bíróság nem fektet kellő energiát az 
ilyen típusú eljárások lefolytatásához szükséges tudás-
sal rendelkező szakemberek képzésére. Véleményem 
szerint egy gyermek vagy egy fiatalkorú kihallgatása 
pszichológia szakismeretek meglétét igényelheti akár, 
hiszen ők a felnőttől ebben a helyzetben valamilyen 
szinten segítséget várnak a kialakult, számukra kelle-
metlen helyzet kezelése érdekében. Ebben a helyzet-
ben pedig az eljárás adott szakaszában a jogalkalma-
zónak együttműködően kell eljárnia, mindig empati-
kus jelleggel kell fordulnia az éppen kihallgatott gyer-
mek, fiatalkorú irányába, ami speciális ismeretek meg-
létét is megkövetelheti akár.55

Összességében az mondható, hogy az igazságszol-
gáltatási rendszer gyermekközpontúvá formálása nem 
önös érdekeket szolgál. Azért sem, mert a jogállami-
ságnak, a gyermekek védelmének az egyik fontos pont-

5 4  Például a gyermekprostitúció kihasználása.
55  vári Vince: A gyermekbarát igazságszolgáltatás büntetőjogi és rendőr-

ségi vonatkozásai. Mag yar Rendészet, 2013. évi 3–4. száma. 71–75.
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ját jelentheti, valamint a jövő generációinak a társada-
lomban betöltött szerepére is hatást gyakorolhat. Ezért 
nemcsak a jogszabályokban kell megjelenni a gyer-
mekközpontú igazságszolgáltatásnak, hanem a gya-
korlatban is. Magának a gyermekközpontú igazság-
szolgáltatási rendszer követelményeinek a megvalósí-
tása egyúttal a teljes igazságszolgáltatási rendszernek 
a reformját is jelenti.

X.  X.  
ÖsszegzésÖsszegzés

A történeti áttekintés alapján kijelenthető, hogy a fia-
talkorúakkal szembeni büntető igazságszolgáltatás 
kialakulásában az I. Büntetőnovella rendelkezései ki-
emelkedő jelentőséggel bírtak, hiszen a már több mint 
száz évvel ezelőtt megalkotott elvek a mai napig ér-
vényben maradtak.

A hatályos szabályozást vizsgálva látható, hogy Ma-
gyarország a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása 
területén minden téren megfelel az egyes nemzetközi 
egyezmény által felállított követelményeknek. Minden 
igényt kielégítő módon érvényesíti a más elbánás el-
vét a fiatalkorú vádlottak, tanúk vonatkozásában a 
büntetőeljárás teljes időtartama alatt, figyelembe ve-
szi a fiatalkorú életkorából fakadó különleges igényeit 
és előtérbe helyezi a nevelés szükségességét. Azonban 
véleményem szerint továbbra is több területen is fej-
lődésre lenne szükség. Látható volt a történeti áttekin-
tés folyamán, hogy a magyar büntető igazságszolgál-
tatási rendszer működése hatékonyabb volt a fiatal-
korú vádlottak vonatkozásában, amikor önálló tör-
vényben került sor a fiatalkorúakra vonatkozó külön-
leges szabályok rendszerezésére. Álláspontom szerint 
ez tudná a legjobban kifejezésre juttatni ismételten a 
fiatalkorúak büntetőjogának önállóságát, a fiatalkorú-
akkal szemben biztosítandó más elbánást a büntető-
jogi felelősség, a különböző szankciók és a büntetőel-
járás lefolytatása vonatkozásában. Ezzel megvalósul-
hatna az az elképzelés, hogy legyen a fiatalkorúak vo-
natkozásában egy ténylegesen elkülönülő intézmény-
rendszer, valamint sajátos anyagi jogi, eljárásjogi és 
végrehajtási szabályok érvényesülhessenek a fiatalko-
rúakkal kapcsolatos büntetőeljárásokban. Vélemé-
nyem szerint egy egységes kódex megalkotása jelent-
hetné a megoldást.

A kódex megalkotása esetében érdemes lenne konk-
retizálni az általános célként megjelölt nevelő jelleg 
fogalmát. Megítélésem szerint ez röviden úgy lenne 
meghatározható, hogy a fiatalkorúak elleni büntető-
eljárások elsődleges célja az, hogy a fiatalkorú vádlott 
a továbbiakban ne kövessen el bűncselekményeket, 
elősegítse a társadalomban való zökkenőmentes visz-
szailleszkedését az adott eljárás. Ezzel tulajdonképpen 
alapelvi szinten kerülne deklarálásra a különleges sza-
bályozás célja.

Magával az eljárással kapcsolatban is jelentős refor-

mokra lenne szükség megítélésem szerint a fiatalko-
rúakkal kapcsolatos eljárások összhatásának javítása 
érdekében. Szükségesnek tartanám a különbíróságok 
felállítását vagy a kizárólagos illetékesség visszaveze-
tését annak érdekében, hogy minél szélesebb körben 
érvényesüljenek egyrészt a fiatalkorúak alapvető jogai 
és érdekei, másrészt ténylegesen az adott ügytípus te-
kintetében a megfelelő ismeretekkel, szaktudással 
rendelkező személyek járjanak el. Ezzel kapcsolatban 
elengedhetetlennek tartanám az eljáró tanácsok fo-
lyamatos képzését, szakismeretekkel való felruházá-
sát, bizonyos szinten akár érzékenyítő tréningek be-
vezetése is indokolt lehetne. A lényege ennek abban 
állna, hogy bárki ne végezhessen ilyen eljárási felada-
tokat és ennek feltételeit nemcsak a bírósági szinten, 
hanem rendőrségi, ügyészi és ügyvédi szinten is meg 
kellene teremteni. Bíróságok tekintetében ez nem je-
lentené új bírók kinevezésének szükségességét, ele-
gendő lenne a bírói karon belüli átcsoportosítás, majd 
ezt követően lehetne feltételként szabni például a fi-
atalkorúak ügyeinek szakjogászi képzésére való jelent-
kezését az adott bíróknak, valamint természetesen 
ezen iskola elvégzését.

Fontos lenne a soronkívüliség fokozott érvényesí-
tése, amivel meg lehetne akadályozni az eljárások in-
dokolatlan elhúzódását, illetve meg lehetne óvni a fi-
atalkorúakat a büntetőeljárással kapcsolatban felme-
rülő negatív hatásoktól. Az elhúzódás megakadályo-
zását szolgálhatná az is, ha a nyomozási határidő rövi-
debb tartamban kerülne megjelölésre a fiatalkorúak 
ügyeiben a korábbi hosszabb időtartamhoz képest.

Kiemelt jelentőségű szabály lehetne a nyilvánosság 
teljes kizárása a tárgyalásokról, valamint a személyes 
adatok jóval fokozottabb védelmének biztosítása a fi-
atalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárásokban. A mé-
dia fokozott érdeklődésének kielégítése érdekében 
sajtótájékoztatók keretében havi rendszerességgel le-
hetne általánosságban beszámolni az ilyen típusú 
ügyek állandó jellegű kérdéseiről, eljárási nehézségei-
ről, valamint a fiatalkorúak védelmének fontosságáról. 
Természetesen ezt az indokolná, hogy lehetőleg a köz-
vélemény számára ismeretlenek, azonosíthatatlanok 
maradjanak azok a személyek, akik valamilyen formá-
ban fiatalkorúakat érintő büntetőeljárások alanyaivá 
váltak akár vádlottként, akár tanúként. 

Ezen reformok megvalósításával véleményem sze-
rint a fiatalkorúak elleni büntetőeljárások hatékony-
ságát növelni lehetne. Azonban ahhoz, hogy egy egy-
séges rendszer képe álljon fel, nem lenne elegendő 
csak a büntetőjog területén belül változásokat megva-
lósítani. Emellett szükség lenne a családjog és a gyer-
mekvédelem szabályainak összehangolására is az újon-
nan bevezetett büntetőjogi rendelkezésekkel. Na-
gyobb szerepet kéne, hogy kapjon a megelőzés. Ezért 
a legtöbbet talán a fiatalkorúak szülei, tanárai, illetve 
a közvetlen környezetéhez tartozó személyek tehet-
nék a mindennapokban. Milyen eszközökkel lehetne 
élni ennek megvalósítása érdekében? Talán a gyerek-
kori csínytevéseket nagyobb szigorral kellene kezelni, 
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éreztetni kéne a jövő generációival azt, hogy tetteik-
nek, cselekedeteiknek következményei vannak/lehet-
nek, amelyekért felelősséggel tartoznak mindig, min-
den esetben. Amennyiben egy fiatalkorú mégis bün-
tetőeljárás hatálya alá kerülne, akkor abban az esetben 
sokkal hangsúlyosabban kellene érvényesíteni a ne-
velési elvet, valamint törekedni kéne az időszerűség 
megtartására. Ugyanis ha a fiatalkorúval szemben csak 
évek múltán kerül sor a büntetőeljárás lefolytatására, 
akkor a jelentős időmúlás nem segíti elő a fiatalkorúak 
törvények iránti tiszteletre nevelését. Összességében 
tehát kimondható, hogy a jelenlegi fiatalkorúak bün-
tetőeljárására vonatkozó szabályozás további reformo-
kat igényelne, törekedni kellene újabb és újabb reform-
javaslatok mihamarabbi lefektetésére, majd megvaló-
sítására álláspontom szerint.
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