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XC. törvény által bevezetett, részben új, részben 
megújult jogintézmények által a gyakorlatot és az 
elméletet folyamatos gondolkodásra, szakmai vi
tákra inspirálja. Az új büntetőeljárási kódex pozití
van hat az anyagi büntetőjoggal kapcsolatos tudo
mányos vitákra is, a szakmai gondolkodás ugyanúgy 
felpezsdült a konferenciák, tanácskozások, tovább
képzések által, mint a 2012. évi C. törvény elfoga
dása utáni években. Látható a bűnügyi statisztikai 
adatok alapján az összbűnözés csökkenése mellett 
az is, hogy egyre kevesebb ügy kerül bíróság elé, 
már ügyészi szakban befejeződik az eljárások jelen
tős hányada. Az így csökkenő ügyteher kiváló lehe
tőség a szakma számára a tudományos együtt gon
dolkodásra, a szakmai munka színvonalának további 
emelése érdekében.
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„…az összbüntetés intézményénél fogva ez előnyös, 
mert mintegy nagybani árban, jutányosabban érté-
kelik a letöltendő hónapokat” (Rejtő Jenő)1

1. 1. 
BevezetésBevezetés
Rejtő Jenő frappánsan fogta meg az összbüntetés lé
nyegét, azonban felmerül a kérdés, hogy megálljáke 
a helyüket a rejtői sorok, az összbüntetéssel kapcso
latban, vagyis képeseke a hatályos összbüntetési sza
bályok valóban kedvezőbb helyzetet teremteni az el
ítélt számára? Egyáltalán feladatae ez az összbünte
tésbe foglalásnak, illetve mi a kriminálpolitikai célja 
egyáltalán? 

Bár az összbüntetésbe foglalás kapcsán évszázados 
a hazai bírói gyakorlat, a jogalkalmazók körében igen 
megosztó jogintézmény, így a viták minden törvényi 
változást követően ismét felélednek.2 A sokszor látszó
lag elméleti kérdések komoly gyakorlati problémákat 
hordoznak, kiváltképpen, amikor a jogértelmezésbeli 
megosztottság miatt a jogalkalmazás kiszámíthatat
lanná válik. Ilyen helyzet áll fenn a jelenlegi, 2013. jú
lius 1je óta hatályos összbüntetési szabályok alkalma
zásával kapcsolatban is. Nem csak a bíróságok által 
folytatott joggyakorlat megosztott, hanem az Alkot
mánybíróság és a Kúria is eltérő megközelítést alkal
maz. Az ezáltal kiváltott bizonytalan helyzet pedig 
egyre több kérdést vet fel, amelyek megoldása a jog
biztonság helyreállítása érdekében sürgető. 

*  Joghallgató, DE ÁJK
1  Rejtő Jenő: Az ellopott futár, http://www.mek.oszk.hu/01000/01033/01033.

htm (2019.11.29.)
2  Ficsór Gabriella: Összbüntetésbe foglalás a 10/2018. (VII. 18.) AB határozat után, 

In: Büntetőjogi Szemle 2019/1. szám, 2.

2.2.
Az összbüntetés szabályozása Az összbüntetés szabályozása 
Ádámtól és Évától, Ádámtól és Évától, 
avagy a Csemegi-kódextől avagy a Csemegi-kódextől 
napjainkig napjainkig 

2.1.  Jogtörténeti előzmények

Ahhoz, hogy érdemben vizsgálni tudjuk az összbün
tetéssel kapcsolatos jelenlegi helyzetet, fontos, hogy 
lássuk, milyen utat járt be a jogintézmény, miben gyö
kereznek az aktuális szabályozási kérdések, vagyis 
hogy röviden áttekintsük a jogtörténeti előzményeket. 
Az összbüntetés jogintézménye korántsem újkeletű, 
fogalmát már a Csemegikódex is használta és szabá
lyozta bár ezen a néven ténylegesen a halmazati bün
tetésről rendelkezett,3 de egy másik szakasza4 tartal
mazott olyan rendelkezéseket, amelyek a mai értelem
ben vett összbüntetés fogalmi körébe esnek.5 

Az 1896. évi bűnvádi perrendtartás rögzíti, hogy az 
összbüntetés meghatározása az annak alapjául szol
gáló ítéletek alapján történhet, abban súlyosító vagy 
enyhítő körülmények már nem vehetők figyelembe.6 
Ugyanezt rögzíti az 1950. évi II. törvény a büntetőtör
vénykönyv általános részéről is, ami az összbüntetést 
továbbra is a mai halmazati büntetésnek megfelelő 
értelemben használja, a mostani fogalmaink szerinti 
összbüntetést pedig utólagos összbüntetésbe foglalás
ként szabályozza.7 A mai értelemben elsőként az 1961. 
évi V. törvény alkalmazza az összbüntetés fogalmát. 

3  1878. évi V. törvény (Csemegi-kódex) 96. §.
4  Csemegi-kódex 104. §.
5  Horváth Eszter: Összbüntetés az új Büntető Törvénykönyvben, In: Jogelméleti 

Szemle 2013/2. szám, 1.)
6  A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk 518. §
7  1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv általános részéről (Btá.) 

57–59. §.

Batta Júlia Dóra*

 
Kié az utolsó szó?

– Az összbüntetés aktuális 
kérdései
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Eszerint az összbüntetést az egyes ítéletekben kisza
bott büntetések alapulvételével kell megállapítani.8 
Az 1978. évi IV. törvény, vagyis a régi Btk., az 1999. 
március 1jei módosítást megelőzően még lehetővé 
tette az összbüntetést a nem quasi halmazati viszony 
esetén is, majd ezt követően az összbüntetés lehető
sége már csak a quasi halmazati viszonyban álló bün
tetések tekintetében nyílt meg.9 

2.2.  Az összbüntetés szabályainak 
változása az új Btk.-ban

Az összbüntetés szabályai utoljára a 2013. július 1jén 
hatályba lépő új Btk.val módosultak, ami további szi
gorítást jelentett.10 

Ez a szigorítás háromirányú. Míg korábban azokat 
a büntetéseket lehetett összbüntetésbe foglalni, ame
lyeket az elítélt a legkorábban hozott ítélet jogerőre 
emelkedését megelőzően követett el, most már csak 
akkor van helye, ha az elkövető valamennyi cselek
ményt a legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetését meg
előzően követte el. Az összbüntetés tartamának ko
rábban csak a legsúlyosabb büntetést kellett elérnie, 
a hatályos szabályok szerint azonban el kell érnie a 
leghosszabb büntetés és a rövidebb büntetés vagy 
büntetések egyharmad részének összegét.11 Emellett 
korábban az összbüntetés nem érhette el a büntetések 
együttes tartamát, az új Btk. szabályai szerint már el
érheti, csak nem haladhatja meg. A harmadik szigorí
tást pedig az jelenti, hogy megszűnik a többszörös 
összbüntetésbe foglalás lehetősége.12

2.3.  A kialakult bírói gyakorlat és  
a Btkátm. 3. §-ának rendelkezései13

Az összbüntetés során alkalmazandó anyagi jogsza
bály tekintetében kifejezett rendelkezést sem a ko
rábbi szabályozások, sem a hatályos Btk. nem tartal
maz. A Kúria jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság többször 
vizsgálta az összbüntetéshez kapcsolódó kérdéseket, 
de az alkalmazandó anyagi jogszabály kérdésére nem 
tért ki. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság és később a 
Kúria is rögzítette az összbüntetés kapcsán kialakult 
bírói gyakorlatot. 

Ezek közül a legfontosabbak, hogy az összbünte
tésbe foglalás a bűnösség kérdésére nem terjed ki, en
nek megfelelően súlyosító vagy enyhítő körül mények 
már nem vehetők figyelembe. Összbüntetésbe csak 
jogerős és még ki nem töltött büntetések foglalhatók, 
az összbüntetésbe foglalás előfeltételei pedig aszerint 

8  A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi  
V. törvény 73. § (2) bek.

9  Horváth: i. m., 1.
10  2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 93–94. §.
11  Czédli Gergő: Az új összbüntetési szabályok időbeli hatályáról, In: Büntetőjogi 

Szemle, 2014/2. szám, 4.
12  Czédli, i. m., 4.
13  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépésé-

hez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (továbbiakban: Btkátm.)

vizsgálandók, hogy az alapítéletek mely időpontban 
emelkedtek jogerőre.14 

Tulajdonképpen ezt a kialakult bírói gyakorlatot 
rögzítette a Btk. átmeneti rendelkezéseiről szóló tv. 
(Btkátm.) 3. §a, amely értelmében: „Ha az összbünte
tésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. ha
tálybalépését követően emelkedett jogerőre, a Btk. 
összbüntetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.” 

Ez azt jelenti tehát, hogy ha az elkövető több bűn
cselekményt követett el, amelyeket összbüntetésbe 
kell foglalni, nem az számít, hogy mikor követte el az 
egyes bűncselekményeket, és nem is az, hogy mikor 
hozták meg az elsőfokú ítéleteket, hanem az ítéletek 
jogerőre emelkedésének időpontját kell figyelembe 
venni. Azon belül is, ha csak az egyik ítélet jogerőre 
emelkedése is 2013. július. 1je utánra esik, akkor az 
új Btk. szabályait kell alkalmazni az összbüntetésbe 
foglalásra. Ennek az az oka, hogy az összbüntetésbe 
foglalás lehetősége az utolsó ítélet jogerőre emelke
désével nyílik meg, ezért az ebben az időpontban ha
tályban lévő szabályokat kell alkalmazni. 

3.3.
Az időbeli hatály kérdése Az időbeli hatály kérdése 
A fenti szabály bevezetését követően a jogalkalmazás
ban aggályok merültek fel az időbeli hatály kapcsán. 
Ennek alapja, hogy a Btk. visszaható hatály tilalmát 
kimondó 2. §a szerint a bíróság az elkövetéskor hatá
lyos törvény szerint bírálja el a bűncselekményt, esze
rint szabja ki a büntetést is, kivéve, ha új törvény lépett 
hatályba, amely enyhébb elbírálást tesz lehetővé, vagy 
a cselekmény már nem bűncselekmény, és így nem 
büntetendő. Erre a problémára mutat rá egy elítélt ál
tal benyújtott alkotmányjogi panasz.

A konkrét esetben az indítványozó a 2014. július 
1jén jogerőre emelkedett börtönbüntetésének és 
2012. július 18án jogerőre emelkedett összbüntetési 
ítélettel megállapított börtönbüntetésének az össz
büntetésbe foglalása iránt terjesztett elő kérelmet a 
Fővárosi Törvényszéknél. A büntetőeljárások mind a 
régi Btk. alapján minősülő cselekmények miatt foly
tak. A törvényszék azonban az összbüntetésbe fogla
lás iránti kérelmet elutasította, amely döntést a Fővá
rosi Ítélőtábla másodfokon helyben hagyta. Az indo
kolás szerint, mivel az érintett ítéletek közül egy 2013. 
július 1je után emelkedett jogerőre, a Btkátm. 3. §a 
alapján az új Btk. szerint kell eljárni, ami viszont ki
zárja a többszörös összbüntetésbe foglalást.15, 16 

Az indítványozó álláspontja szerint a Btkátm. 3. §a 
nem áll összhangban a jogállamiság követelményével, 
melynek szerves része a nulla poena sine lege praevia 
jogelv is, vagyis hogy senkit nem lehet olyan jogsza

14  2/2019. számú BJE határozat.
15  Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.1639/2014/6. számú végzése és a Fővárosi 

Ítélőtábla 3.Bpkf.10174/2015/3. számú végzése.
16  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [2]–[4]
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bályi rendelkezés alapján büntetéssel sújtani, amely a 
cselekmény elkövetésekor még nem volt hatályos.17

Ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság eldöntse, hogy a 
Btk.ban rögzített visszaható hatály tilalma alkalmazha
tóe összbüntetésbe foglaláskor, így a Btkátm. 3. §a alap
törvény ellenese, elsősorban arról kellett állást foglalnia, 
hogy az összbüntetésbe foglalás során az eljáró bíróság 
elbíráljae a bűncselekményt, illetve az összbüntetési 
ítéletben foglaltak büntetéskiszabásnak minősülneke.

Az Alkotmánybíróság határozatában rögzítette, 
hogy az összbüntetés sajátossága abban a kettősség
ben ragadható meg, hogy olyan – nem klasszikus ér
telemben vett – büntetéskiszabás, amely felülírja a 
jogerős ítéletek jogkövetkezményekkel kapcsolatos 
rendelkezéseit és megállapítja a letöltendő szabadság
vesztés mértékét, anélkül, hogy a terhelt bűnösségé
ről maga döntést tartalmazzon.18 Tehát járulékos jel
legű, önálló elítélést nem jelent. Az összbüntetés célja, 
hogy a terheltet utólag olyan helyzetbe hozza, mintha 
a különböző eljárásokban elbírált cselekményeit egy 
eljárásban elbírálva, halmazati büntetéssel sújtották 
volna. Vagyis olyan garanciális rendelkezésről van szó, 
amely kompenzációt nyújt a terheltnek meghatáro
zott, számára hátrányos esetekben.19

Ugyanakkor határozatában azt is rögzíti az Alkot
mánybíróság, hogy a Btkátm. 3. §a hatályba lépését 
megelőzően keletkezett tényekhez fűz új, eltérő jog
következményt, ezért visszaható hatályúnak minő
sül.20 Emellett pedig megállapítható, hogy a hatályos 
rendelkezések a terheltre nézve hátrányosabbak, mint 
a korábbi szabályok.21 Ebben a körben a probléma az 
Alkotmánybíróság szerint az, hogy a jogalkotó nem 
tette lehetővé a szigorúbb rendelkezések bevezetése 
tekintetében, hogy az eljáró bíróságok a Btk. 2. §a 
alapján maguk döntsék el, hogy a cselekmény elköve
tésekor vagy elbírálásakor hatályos törvény tartalmaz 
a terheltre nézve enyhébb rendelkezéseket, így melyik 
alkalmazható, hanem arról a Btkátm. 3. §a rendelke
zett.22 Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megálla
pította a támadott jogszabályi rendelkezés Alaptör
vényellenességét és megsemmisítette azt.23

Indokolásában azt is rögzíti az Alkotmánybíróság, 
hogy a jogszabályi rendelkezés megsemmisítését kö
vetően az eljáró bíróságoknak a Btk. visszaható hatály 
tilalmáról szóló rendelkezései alapján kell dönteniük 
arról, hogy adott eljárásban a régi vagy az új Btk. sza
bályai tartalmaznake az elítéltre nézve enyhébb sza
bályokat, és így egyes esetekben melyik törvény alkal
mazandó. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a régi 
és új Btk. összbüntetési szabályainak, valamint ezzel 
összefüggésben a Btk. 2. § (1)–(2) bekezdéseinek ér
telmezése az eljáró bíróságok, valamint adott esetben, 

17  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [5]
18  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [22]–[24]
19  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [40]
2 0  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [56]–[57]
21  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [59]
2 2  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [65]
2 3  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [68]

a bírósági joggyakorlat egységének biztosítása érde
kében, a Kúria feladata.24

A 10/2018as AB határozatot követően számos új al
kotmánybírósági határozat is született, amelyek to
vábbi értelmezést adtak az összbüntetésbe foglalással 
kapcsolatban.25

4.4.
Jogértelmezési gyakorlat  Jogértelmezési gyakorlat  
az alkotmánybírósági az alkotmánybírósági 
határozat utánhatározat után
Az alkotmánybírósági határozatoknak azonban nem 
sikerült megoldania a kérdést, azt követően ugyanis 
a joggyakorlat megosztott lett. Az ítélőtáblák által foly
tatott jogértelmezési gyakorlat alapvetően kétfelé oszt
ható, melyek lényege az alább leírtak szerint foglalható 
össze.

Az egyik jogértelmezési gyakorlat szerint, a meg
semmisítést csak úgy lehet értelmezni, hogy nem az 
összbüntetésbe foglalandó ítéletek jogereje határozza 
meg, hogy melyik Btk. összbüntetésre vonatkozó sza
bályait kell alkalmazni, hanem az összevetési alap ki
zárólag az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények 
elkövetési ideje lehet.26

Amennyiben pedig az összbüntetésbe foglalási in
dítvánnyal érintett bármelyik alapítélet által elbírált 
cselekmény elkövetési ideje 2013. július 1. napját meg
előző időszakra esik, a bíróságok kötelesek lefolytatni 
a Btk. 2. §a szerinti vizsgálatot.27 

A másik jogalkalmazói álláspont szerint viszont az 
összbüntetési eljárás valamennyi alapítélet jogerőre 
emelkedését feltételezi, annak során az eljáró bíróság 
az alapítéletek jogerős rendelkezéseihez kötve van, 
azokat nem változtathatja meg. Ezért annak van jelen
tősége, hogy az elítélt alapítéletei mikor emelkedtek 
jogerőre, azaz mikor nyílt meg az összbüntetésbe fog
lalás törvényi lehetősége. A Btk. 2. §ában meghatáro
zott időbeli hatály pedig csak a büntetőjogi főkérdés 
elbírálásáig jöhet szóba, azonban az összbüntetésbe 
foglaláskor az alapítéletekben szereplő cselekménye
ket már jogerősen elbírálták.28 

Ezen az álláspont szerint, bár az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette a Btkátm. 3. §át, de az annak alap
jául szolgáló bírói gyakorlat tovább érvényesülhet, 
mivel az alkotmánybírósági határozatnak a – Kúria 
szerint – a rendelkező része kötelezi a bíróságokat, 
mert az által módosul a hatályos jog, a határozatai in
dokolása viszont nem kötelező.29 

2 4  10/2018. (VII. 18.) AB határozat [79], [81]
2 5  3360/2018. (XI. 28.) AB határozat, 3361/2018. (XI. 28.) AB határozat, 

3362/2018. (XI. 28.) AB határozat és 3368/2018. (XI. 28.) AB végzés.
2 6  Debreceni Ítélőtábla Bpkf.III.676/2018/5. számú végzése.
27  Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.647/2018/4. számú végzése.
2 8  Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbkf.10.005/2019.4. számú határozata.
29  Kúria  Bt.III.1907/2017. számú határozata.
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5.5.
A Kúria 2/2019. számú  A Kúria 2/2019. számú  
BJE határozataBJE határozata
A fentebb vázoltak szerint megosztott bírói gyakorlat 
és az így született eltérő döntések veszélyeztetik a jog
alkalmazás egységét és a jogbiztonságot, ezért kezde
ményezték a Kúria jogegységi eljárását az összbünte
tésbe foglalásra irányadó szabályok értelmezésével 
kapcsolatban.30 

A kérdésben a Kúria a 2/2019. számú BJE határozat
ban foglalt állást, aszerint, hogy az összbüntetési eljárás 
során alkalmazandó Btk. meghatározásakor az elbírált 
bűncselekmények elkövetési ideje közömbös, annak 
van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehe
tősége mikor nyílt meg. Rögzíti, hogy a jogintézmény 
tartalma alapján egyértelmű, hogy nem elbírálásról, 
nem büntetéskiszabásról van szó. Mivel az összbünte
tés intézményi és nem valóságot elbíráló jellegű, a Btk. 
2. §ában foglaltak nem bírnak jelentőséggel. 

Elviekben a Kúria jogegységi határozatának rendez
nie kellett volna a helyzetet, hiszen az a bíróságok szá
mára kötelező iránymutatást jelent. Azonban az ano
máliákat mégsem sikerült feloldania, mivel egyes bírói 
tanácsok szerint a Kúria határozata alaptörvényelle
nes, ugyanis tulajdonképpen az Alkotmánybíróság 
határozatával megsemmisített Btkátm. 3. §ának ren
delkezéseit rögzíti irányadóként. Emiatt egyedi nor
makontroll eljárásban kezdeményezték a jogegységi 
határozat alaptörvényellenességének megállapítását, 
visszamenőleges hatályú megsemmisítését és alkal
mazásával véglegesen lezárt összbüntetési ügyek fe
lülvizsgálatának elrendelését.

Az Alkotmánybíróság és a Kúria eltérő jogértelme
zésével létrejött bizonytalan helyzet aggályos a jogal
kalmazás szempontjából. A legnagyobb és legszembe
tűnőbb probléma, hogy teljes jogbizonytalansághoz 
vezet, hiszen a terheltek így valóban nem tudhatják, 
mire számítsanak ítéleteik összbüntetésbe foglalásá
val kapcsolatban, annak kimenetele tulajdonképpen 
pusztán attól függ, hogy melyik bíróság vagy melyik 
tanács jár el az ügyükben. 

6.6.
Összhangban vannak-e  Összhangban vannak-e  
az összbüntetés szabályai  az összbüntetés szabályai  
az Alaptörvénnyel?az Alaptörvénnyel?
Az összbüntetés kapcsán nem az időbeli hatály az 
egyetlen kérdés, ami megválaszolásra vár. Végső soron 
felmerülhet az is, hogy egyáltalán megfelelőeke az 
összbüntetésbe foglalás szabályai. A Btk. 94. § úgy ren

3 0  2019.El.II.K.8

delkezik, hogy az összbüntetés tartamát úgy kell meg
határozni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. 
Ezt követően azonban rögzíti, hogy az összbüntetés 
tartamának el kell érnie a legsúlyosabb büntetésnek 
és a rövidebb büntetés vagy büntetések egyharmad 
részének összegeként számított tartamot, de az nem 
haladhatja meg a büntetések együttes tartamát. A tör
vény indokolása szerint: „Az összbüntetésbe foglalás 
célja azon hátrányok kiküszöbölése, melyek az elítél
tet az egyes cselekményei külön eljárásban elbírálása 
folytán érik, azaz az összbüntetéssel az elítélt olyan 
helyzetbe kerül, mintha a vele szemben kiszabott, több 
szabadságvesztés büntetés alapjául szolgáló cselekmé
nyeket egy eljárásban bírálták volna el, és halmazati 
büntetést szabtak volna ki vele szemben.” Halmazati 
büntetés esetén viszont a büntetési tétel felső határa 
a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de 
nem érheti el az egyes bűncselekményekre megálla
pított büntetési tételek felső határának együttes tar
tamát.31 Ezek alapján tehát az összbüntetés jelenlegi 
törvényi szabályozása kapcsán felmerülhet, hogy el
lentmondást tartalmaz, illetve nem teljesíti az indoko
lásban kitűzött célt, mivel azzal, hogy a rövidebb bün
tetés nem engedhető el, nem lehetséges az elítéltet 
olyan helyzetbe hozni, mintha vele szemben halmazati 
büntetést szabtak volna ki, tehát szükségképpen hát
rányosabban fog járni, ha cselekményeit különkülön 
bírálják el. Konkrét példával élve, tegyük fel, hogy két 
elkövető, társtettesként, húsz lopást követett el. A bi
zonyítékok alapján vádat akkor csak az egyikőjük el
len tud emelni az ügyészség, a terhelt pedig társára 
nem tesz terhelő vallomást. A lopás bűntette büntetési 
tételének felső határa 3 év, az a felével emelve 4,5 év, 
így a húszrendbeli lopásért egy eljárásban elbírálva, 
halmazati büntetésként ennyit kaphat a terhelt. A má
sik elkövető esetén ugyanezt a húsz lopást később, há
rom különböző büntetőeljárásban bírálják el, melyek
ben 4 év, 3 év, illetve 9 hónap szabadságvesztésre íté
lik. Ebben az esetben, hogy olyan helyzetbe hozzuk, 
mintha vele szemben is halmazati büntetést szabtak 
volna ki, a három büntetést összbüntetésbe kell fog
lalni. A legsúlyosabb büntetése 4 év, amihez hozzá kell 
adni a 3 év, illetve a 9 hónap egyharmadát, azaz 1 év 
3 hónapot. Így az összbüntetés tartama 5 év 3 hónap 
lesz. Látható tehát, hogy az összbüntetési szabályok 
alkalmazásával nem sikerült olyan helyzetbe hozni a 
terheltet, mintha cselekményeit egy eljárásban bírál
ták volna el és vele szemben halmazati büntetés került 
volna kiszabásra. 

A fenti ellentmondás miatt két bírói kezdeménye
zést is benyújtottak az Alkotmánybírósághoz a Btk. 
94. § alaptörvényellenességének megállapítása 
iránt.32 Az indítványozók szerint az Alaptörvény B) 
cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság elve megkö
veteli, hogy a jogszabályok legyenek ellentmondások

31  Btk. 81. § (3) bekezdés.
32  3019/2016. (II. 2.) AB végzés, 3116/2016. (VI. 21.) AB határozat.
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tól mentesek,33 a Btk. 94. § második mondata viszont 
akadályát képezi a jogszabályhely első mondata alkal
mazásának, mivel a bíró az összbüntetést nem állapít
hatja meg úgy, mintha halmazati büntetést szabna ki.34 
Továbbá, mivel a hivatkozott jogszabály nem teszi le
hetővé a rövidebb tartamú büntetés kétharmad részé
nél nagyobb büntetésrész elengedését, meghatározza 
az összbüntetés kötelező legkisebb mértékét. Ezzel 
egyúttal korlátozza az eljáró bíróságot, hogy szabad 
belátása szerint figyelembe vegye azokat az egyedi 
körülményeket, amelyek az összbüntetés keretei kö
zött is lehetővé tennék a büntetéskiszabási elvek egyé
nekre szabott érvényesítését. Az indítványozó szerint 
az összbüntetés kötelező legkisebb tartama fentiek 
szerinti előírásának, valamint az utalt ellentmondás 
fenntartásának sincs észszerű indoka.35 Hivatkozik 
továbbá az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése sze
rinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérel
mére is, amely álláspontja szerint azt a követelményt 
támasztja a büntetőjogi szankciók vonatkozásában, 
hogy „a több cselekmény miatt kiszabott, illetve meg
állapított büntetésnek függetlennek kell lennie annak 
halmazati, vagy összbüntetési voltától”. Ez a követel
mény azonban a kifogásolt szabály alkalmazásával 
nem teljesíthető, és a terhelt összbüntetés kiszabása 
esetén hátrányosabb helyzetbe kerül, mintha cselek
ményeit egy eljárásban elbírálva a bíróság halmazati 
büntetéssel sújtotta volna.36

Az Alkotmánybíróság a fenti bírói kezdeményezé
seket vissza, illetve elutasította. Érvei az alábbiak sze
rint foglalhatók össze. Az adott jogszabályhely tar
talma és a jogalkotó által alkalmazott szövegezési tech
nika alapján megállapítható, hogy a jogalkotó szán
déka nem terjedt ki arra, hogy az összbüntetés kisza
básakor az eljáró bíróságok ugyanúgy járjanak el, 
mintha halmazati büntetést alkalmaznának. A Btk. 
94. §ban a jogalkotó a jogszabályhely első mondatá
ban ugyan az összbüntetéshez hozzárendelte a halma
zati büntetés szabályait, de a második bekezdésében 
ahhoz képest kifejezett eltérést rögzített.37 Kifejtette, 
hogy az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése nem nyújt 
védelmet olyan személyeknek, akiket valamely szabály 
ugyan hátrányosan érint, de mégsem diszkriminál.38 
Az Alkotmánybíróság az összbüntetés céljával kapcso
latban pedig azt rögzítette, hogy „az állami büntető 
igény érvényesítése, az ahhoz fűződő társadalmi ér
dek kívánja meg, hogy a több bűncselekményt elkö
vető terhelt esetében, a rá nézve összességében hát
rányosabb megoldást alkalmazva cselekményeit a fel
derítést követően minél előbb, akár különböző eljá
rásban bírálják el. Erre a helyzetre kíván utóbb kor
rekciós lehetőséget teremteni az összbüntetési jogin
tézménye. A korrekció célja, hogy a terheltet utólag 

33  3019/2016. (II. 2.) AB végzés [5], 3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [5]
3 4  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [8]
35  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [8]–[9]
36  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [49]
37  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [31]
38  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [51]

hozza olyan helyzetbe, mintha cselekményeit egy el
járásban bírálták volna el.”39 „Az összbüntetés kedvez
ménye ugyanakkor nem alkalmas arra – és ez nem is 
célja –, hogy a büntetéskiszabás szempontjából az al
kalmazásával érintett elítélteket teljesen azonos hely
zetbe hozza azokkal, akikkel szemben halmazati bün
tetést szabtak ki.”40

Ez összhangban áll a Btk. 93. § indokolásában fog
lalt kriminálpolitikai célokkal, miszerint: „Az összbün
tetésbe foglalás jelentős kedvezmény az elkövető szá
mára, előfordul olyan eset is, amikor összbüntetésbe 
foglalt ítéletek közül a legrövidebb teljesen elenyészik. 
Ez nem egyeztethető össze azzal a kriminálpolitikai 
törekvéssel, amely a többszörös bűnelkövetőkkel 
szemben kíván szigorúbban fellépni.” Ugyanakkor el
lentmondásban áll az indokolásban rögzített – és a 
fentiekben már idézett – azon célkitűzéssel, hogy az 
összbüntetésbe foglalással az elítélt olyan helyzetbe 
kerüljön, mintha vele szemben halmazati büntetést 
szabtak volna ki. 

7.7.
Az Alkotmánybíróság Az Alkotmánybíróság 
döntése a jogegységi döntése a jogegységi 
határozatrólhatározatról
A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának bírája 
– az előtte folyamatban lévő ismételt összbüntetésbe 
foglalás miatti eljárást41 felfüggesztve – bírói kezde
ményezéssel fordult az Alkotmánybírósághoz a 
2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény
ellenességének a megállapítása és a kihirdetésére 
visszamenőleges hatályú megsemmisítése, továbbá 
az AB eljárására okot adó ügyben való alkalmazásá
nak kizárása iránt. Az indítványozó álláspontja sze
rint a BJE egyrészt nem áll összhangban az Alaptör
vény B) cikk (1) bekezdésével, az abból fakadó kiszá
míthatóság követelményével és sérti a visszamenő
leges jogalkotás tilalmát, mivel a jogalanyokra nézve 
szigorúbb, helyzetüket elnehezítő szabályozást tar
talmazó Btk. alkalmazását írja elő összbüntetési el
járásokban olyan terheltek esetében, akiket a régi 
Btk. alapján ítéltek el. Emellett sérti az Alaptörvény 
C) cikk (1) bekezdésében rögzített hatalommegosz
tás elvét is, mert azzal, hogy a Kúria a Btk. 2. §ával 
ellentétesen határozta meg az alkalmazandó anyagi 
jogot, lényegében kizárta a Btk. 2. §ban rögzített 
mérlegelést az alkalmazandó büntetőtörvényről, ez
által kvázi jogot alkotott.42 Az Alkotmánybíróság en
nek megfelelően, ebben a két kérdésben foglalt ál
lást, az alábbiak szerint.

39  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [55]
4 0  3116/2016. (VI. 21.) AB határozat [56]
41  Fővárosi Törvényszék 43.Kbeü.70/2019.
42  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 

határozata [35]
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Az időbeli hatály kapcsán az Alkotmánybíróság rög
zítette, hogy bár valóban csak az időben második jog
erős ítélettel nyílik meg az összbüntetésbe foglalás 
lehetősége, ez nem jelenti azt, hogy az időben első 
ítélet büntetőjogi jogkövetkezményeit meghatározó 
rendelkezését az összbüntetés ne foglalná magában, 
ne írná felül. Így az időrendben elsőként jogerős íté
letre az összbüntetés ugyanolyan hatást gyakorol, mint 
az összbüntetéssel érintett több jogerős ítéletre. Eb
ből következően a visszaható hatály tilalmának a tisz
teletben tartása szempontjából az időrendben első
ként hozott ítélet a meghatározó.43 Ennek értelmében 
tehát az összbüntetési szabályok alkalmazása akkor 
áll összhangban az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdé
séből folyó követelményekkel, ha a 2013. július 1jét 
megelőzően jogerőre emelkedett ítéletekben foglalt 
büntetések összbüntetésbe foglalására csak akkor al
kalmazhatók a Btk. szabályai, ha azok az elítéltre nézve 
kedvezőbb előírást rögzítenek.44 Mivel azonban a BJE 
rendelkező része ezen szempontokkal ellentétes irány
mutatást adott a jogalkalmazás számára, az Alkotmány
bíróság megállapította, hogy a jogegységi határozat 
sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, ezért alap
törvényellenes.45

A hatalommegosztás elvéből fakadó követelmények 
vizsgálata körében az Alkotmánybíróság rögzítette, 
hogy bár az elbírálás kifejezés fogalmát a jogalkotó 
valóban nem definiálta, egyértelmű, hogy az összbün
tetés anyagi jogi szabály és az összbüntetés megálla
pítása az ítélkező bíró feladata, attól függetlenül, hogy 
arra az alapeljárásban vagy utóbb, különleges eljárás
ban kerül sor. Anyagi jogi szabály alkalmazásakor pe
dig az ítélkező bírónak a Btk. 2. §a alapján kell eljár
ni.46 Az ez alóli kivételeket a Btk. 2. § (2)–(3) bekezdé
sei egyértelműen és taxatíve rögzítik, minden olyan 
esetben pedig, amelyre a kivételszabályok nem irány
adóak, a Btk. 2. § (1) bekezdése szerinti főszabály al
kalmazandó.47 A Kúria azonban a BJE rendelkező ré
szében foglalt megállapítását nem a Btk. 2. § (2)–(3) 
bekezdéseiben foglalt kivételszabályokból vezette le, 
hanem lényegében új kivételszabályt, vagyis jogot al
kotott. Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy a Kúria a BJE meghozatalakor túllépte a jogegy
ség biztosítására vonatkozó alaptörvényi felhatalma
zás kereteit és elvonta a törvényhozói hatalmi ág jog
körét, ami az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésének a 
sérelmét eredményezte.48

Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján a jogbizton
ság követelményének érvényre juttatása érdekében a 

43  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [60]

4 4  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [58]

45 Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [61]

4 6  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [69]–[70]

47  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [70]

4 8  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [70]–[71]

jogegységi határozatnak a közzétételére visszamenő
leges hatályú megsemmisítése mellett döntött, to
vábbá elrendelte a BJE alkalmazásával lefolytatott jog
erősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát.49 

Az AB határozathoz párhuzamos indokolást fűzött 
Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró, melyben kifej
tette, hogy a jogegységi határozat nem önálló norma, 
hanem a jogszabály bíróságokra nézve kötelező ér
telmezését határozza meg, így a BJE nem lehet alapja 
a bírósági döntéseknek, csak az értelmezett jogsza
bály. Álláspontja szerint ebből következően a jogegy
ségi határozat megsemmisítése formálisan nem azt 
jelenti, hogy az abban foglalt értelmezés, mint elv 
nem alkalmazható, hanem azt, hogy az már nem kö
telező az ítélkező bíró számára. Önmagában a BJE 
megsemmisítése és a felülvizsgálat elrendelése nem 
ad normatív módon támpontot arra vonatkozóan, 
hogy a megismételt eljárásban melyik törvényi ren
delkezést kell alkalmazni.50

Dr. DienesOehm Egon különvéleményében – mely
hez Dr. Pokol Béla is csatlakozott – kifejtette, hogy az 
Alkotmánybíróság határozatai többnyire maguk ad
nak mozgásteret a jogalkalmazás számára, ahogy tette 
ezt a jelen ügyben is az Abh., amikor elismerte és 
szignalizálta, hogy a régi Btk. és az új Btk. összbünte
tési szabályainak, valamint azokkal összefüggésben a 
Btk. 2. § (1) és (2) bekezdéseinek értelmezése az eljáró 
bíróságok, valamint – meghatározott esetben – a Kú
ria feladata. Ez alapján a jogegységi határozat alaptör
vényellenességének megalapozott megállapításához 
szükség lett volna az abban foglalt érvelés megalapo
zott cáfolatára is.51 

Ezen túl rögzíti, hogy egyetért a Kúria érvelésével, 
miszerint „az összbüntetésbe foglalás egy járulékos 
és deklaratív jellegű jogintézmény, amelyből követke
zően az összbüntetés szükségessége legkorábban ab
ban az időpontban merül fel, amelyben jogerőre emel
kedik a második ítélet és ez az időpont bír jelentőség
gel a visszaható hatály szempontjából.”52

Továbbá hivatkozott arra, hogy az Alkotmánybíró
ság egy korábbi határozatában53 főszabályként kizárta 
az alkalmazandó büntetőeljárási szabály visszamenő
leges jogalkotásba ütközése tilalmának megállapítha
tóságát azokban a folyó ügyekben, amelyek nem érin
tik a cselekmény büntetőjogi minősítését és nem sú
lyosbítják a már kiszabott büntetést.54

Különvéleményt fűzött a határozathoz továbbá  
Dr. Varga Zs. András is, amely szerint pedig a helyes 
megoldás az lett volna, ha az Alkotmánybíróság eltér 

49  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [74], [77]

5 0  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [82]–[83]

51  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [86]

52  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [96]

53  16/2014. (V. 22.) AB határozat [40]
54  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 

határozata [98]
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korábbi álláspontjától, és ennek alapján a jogegységi 
határozat megsemmisítése iránti bírói kezdeménye
zést elutasítja.55

8.8.
A káosz a megfejtésre váró A káosz a megfejtésre váró 
rendrend5656

– Záró gondolatok– Záró gondolatok
Ahogy láthattuk, az összbüntetéssel kapcsolatban 
olyan kérdések merülnek fel, amelyekkel nem csak 
érdemes, hanem kell is foglalkozni, hogy a kialakult 
ellentmondásokkal terhelt helyzet minél előbb felold
ható legyen. Ehhez azonban önmagában nem ele
gendő az alkotmánybírósági határozat, hiszen ha az 
Alkotmánybíróság és Kúria továbbra sem tud azonos 
megközelítést elfogadni, érdemi változás nem törté
nik a jogalkalmazás egységesülése tekintetében. Nem 
elegendő a probléma megoldásához önmagában a Kú
ria jogértelmezése sem, hiszen jogegységi határozatá
val – mint a bíróságok számára kötelező iránymuta
tással – tudja alakítani a jogalkalmazási gyakorlatot, 
ugyanakkor maga az összbüntetési ítélet nem tekint
hető ügydöntőnek, nem jogerőre képes határozat, így 
az ellen rendkívüli jogorvoslattal nem lehet élni, 
vagyis összbüntetés tárgyában hozott határozatokról 
a Kúria felülvizsgálattal nem dönthet.57 Ebben a kör

55  Az Alkotmánybíróság III/1350/2019. ügyszámú, 2019. december 10-i 
határozata [102]

56  Idézet José Saramago: Az embermás c. regényéből.
57  Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam- és Jog-

tudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012, 196–197.

ben tehát arra lenne szükség, hogy a jogalkalmazás 
olyan alapokra kerüljön, amelyben egyetértés van a 
legfőbb bírói fórum és az alkotmányossági szempon
tok felett őrködő Alkotmánybíróság között.

Ugyanakkor a jogalkalmazás egységre jutása mellett 
megoldást nyújthat a jogalkotó is. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy az összbüntetés hatályos szabá
lyozása és indokolása tartalmaz ellentmondásokat 
vagy legalábbis olyan megfogalmazásokat, amelyek a 
jogalkalmazásban ellentmondásokhoz vezethetnek. 
Ezek mindenképp tisztázásra, egyértelműsítésre szo
rulnak. Az időbeli hatállyal kapcsolatos problémák 
megoldása és az összbüntetésbe foglalás büntetéski
szabástól való elhatárolása érdekében célszerű lehet, 
ha az összbüntetésre vonatkozó szabályok a Btk. he
lyett a Büntetésvégrehajtási Törvényben kerülnek 
szabályozásra. Így a Btk. 2. § alkalmazhatósága kap
csán szükségszerűen megszűnnek a viták, ebben az 
esetben azonban elengedhetetlen lenne azt is szabá
lyozni, hogy mikor melyik Btk. alapján kell az össz
büntetésbe foglalást elvégezni, hogy a későbbi hasonló 
jogértelmezési viták elkerülhetők legyenek. 

Összegezve megállapítható, hogy bárhogy is jutunk 
el a végső megoldáshoz, az utolsó szónak mindenképp 
közösnek kell lennie, annak érdekében, hogy az össz
büntetés jogintézményével és az összbüntetésbe fog
lalási eljárással kapcsolatban is minden kérdésre ki
terjedő, a joggyakorlatba illeszkedő, ellentmondás
mentes szabályozás szülessen, ezáltal pedig a bírói 
gyakorlat egységessé válhasson és a jogbiztonság elve 
maradéktalanul érvényesüljön. 
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BevezetésBevezetés
A hatályos büntetőeljárásról szóló törvény még újnak1 
mondható és ez felpezsdítő erővel hat a hazai bünte-
tőjogi szakirodalomra is. Ez a felélénkülés legalább 
annyira tudható be az újdonság erejének és az egyes 
jogintézmények vizsgálatának, mint a hétköznapi jog-
alkalmazás során felmerülő kérdéseknek és a látszó-
lagos változás mögött tovább élő régi gyakorlatnak. 
Már az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése kö-
rül és azt megelőzően észrevehető volt, hogy az egyik 
legnagyobb jogalkalmazói figyelmet kiváltó jogintéz-
mény az egyezség a bűnösség beismeréséről lehet.2 
Az egyezség az angolszász vádalku kontinentális vál-
tozataként is értelmezhető, gyakran így is hivatkoznak 
rá, de utóbbit magyar részről csak komoly megszorí-
tásokkal jelenthetjük ki.3 Az együttműködés lényeges 
tartalmi eleme, hogy eredményeként a terhelt eny-

 *  Ügyvéd
* * PhD, ügyvédjelölt
1 Lásd: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (hatályba lépés: 2018. jú-

lius 1.), ami a (régi) büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt váltotta 
fel. Ugyanitt jegyeznénk meg, hogy a tanulmány aktualitását növelheti, hogy 
felmerült a jelenleg hatályos új törvény számottevő módosításának lehetősége.

2  Be. 407–411. § (LXV. Fejezet – Egyezség a bűnösség beismeréséről);  
a hazai sajtóban és elektronikus felületeken megjelent közlemények közül lásd 
például: Kiss Anna: Eg yezség a bűnösség beismeréséről az új Be.-ben. Jogászvilág, 
2018. április 5. Link: https://jogaszvilag.hu/szakma/egyezseg-a-bunosseg-
beismereserol-az-uj-be-ben/ (2019. szeptember 10.); Gellér Balázs: Vádalku 
mag yar módra? – Eg yezségkötés a büntetőeljárásban. (interjú) HVG BrandChannel, 
2019. május 28. Link: https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vad-
alku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban (2019. szeptem-
ber 10.); Keserű Imre: Az eg yezség, vag yis a mag yar vádalku. Jogmagazin, 2019. 
május 10. Link: https://jogmagazin.hu/2019/05/10/az-egyezseg-vagyis-a-
magyar-vadalku/ (2019. szeptember 10.)

3  Rövid és lényegi megfogalmazásban: „A Be.-ben szabályozott eg yezség a tá-
gabb értelemben vett vádalku eg yik formája. Szűkebb értelemben azonban csak vádalku-
szerű megeg yezésnek nevezhetjük, mert a tényállással kapcsolatosan nem történik megeg ye-
zés, hanem csak eg yes jogkérdésekben.” lásd: HerKe Csongor: Büntető eljárásjog. Az 

hébb, sőt, garantáltan eny-
hébb szankcióra számíthat. 
Cserébe beismerő vallomá-
sával, esetleg más elköve-
tők cselekményének feltá-
rásával, addig még fel nem 
tárt részletek előadásával 
segíti, gyorsítja a büntetőel-
járást, előmozdítja annak 
sikeres befejezését. 

Tanulmányunknak nem 
célja, hogy a terhelti együtt-
működés (új) büntetőeljá-
rási rendszerét teljes széles-
ségében és mélységében 
elemezze.4 Közleményünk 
kapcsolódni kíván ahhoz a 
már korábban megkezdett 
tudományos munkához,5 
ami talán a jogalkotóra, jog-
alkalmazóra is hatással lesz 
és hozzájárul a további kö-

zös gondolkodáshoz. Vizsgálatunk célja gondolatéb-
resztés, nem terjeszkedik túl a bűnösség beismerésé-
ről szóló egyezség megkötésének lehetőségén és tar-
talmán. Ez utóbbi egy jól körülhatárolt témaválasztás, 
ami elméleti és gyakorlati szempontokat is számba 
vesz, ezért tanulmányunkkal elsősorban a joggyakor-
lat általunk helyesnek vélt kialakulásához szeretnénk 
érvekkel szolgálni.

Az egyezség és megkötéseAz egyezség és megkötése
A tágabb értelemben vett terhelti együttműködés 
egyik jogintézménye az ügyészségi intézkedés vagy 
határozat kilátásba helyezése6 a büntetőeljárás so-
rán,7 azzal a kiegészítéssel, hogy ez utóbbi (alap-)eset-
ben a terhelti együttműködés némileg aszimmetri-
kus: a kölcsönös előnyök többnyire az ügyészség egy-
oldalú kezdeményezésétől vagy beleegyezésétől függ-

új büntetőeljárási törvény főbb rendelkezései. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2019. 
198. o.

4  Az egyezségkötésre vonatkozó kialakult ügyészségi – na pláne bírósági – 
gyakorlatról, tekintettel a jogintézmény hatályba lépésétől eltelt rövid időre, 
még nem lehet összetett és lényegi következtetéseket levonni. A gyakorlat ki-
alakulásának előzményeiről és irányáról azonban igen.

5  Lásd például: Belovics Ervin: Új büntetőeljárási törvény, új feladatok. 
Börtönügyi Szemle 2018/4. 5–14. o.; Kiss Anna: Az új büntetőeljárási törvény 
hatályba lépése előtti leg fontosabb g yakorlati kérdések. Konferenciabeszámoló. Ügyész-
ségi Szemle 2018/2. 52–61. o.; Kiss Anna: Vádalku mag yar módra. Krimino-
lógiai Tanulmányok 56., Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2019. 
88–106. o.; PáPai-Tarr Ágnes: Vádalku – az amerikai, és a mag yar valóság. Jog-
elméleti Szemle 2011/1. Link: http://jesz.ajk.elte.hu/papai45.html (2019. 
október 1.); PáPai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás g yorsításáról. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2012. stb.

6  Be. 404–406. § (LXIV. Fejezet – Ügyészségi intézkedés vagy határozat 
kilátásba helyezése)

7  Gácsi Anett Erzsébet: A terhelti eg yüttműködés rendszere az új büntetőeljárási 
törvényben. In: Karsai Krisztina – Fantoly Zsanett – Juhász Zsuzsanna – Szomora 
Zsolt – Gál Andor (szerk.): Ünnepi Kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. 
születésnapjára. Acta Universitatis Segediensis, Szeged, 2018. 279–280. o.

Dr. habil báránDy GerGely* –
Dr. DáviD Ferenc**

 
Mint a mesebeli okos lány: 

gondolatok a bűnösség 
beismeréséről szóló 

egyezségről
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nek. A jogalkotó a terhelt és a védő látszólagos moz-
gásterét az egyezség a bűnösség beismeréséről elne-
vezésű (külön-) eljárás során8 és az előkészítő ülés9 
során biztosítja. Az eljárási határvonal ez esetben a 
vádemelés. Az előkészítő ülés egy nyilvános ülés, ahol 
a vádlott és a védő közreműködhet a büntetőeljárás 
alakításában, de az már csak a tárgyalást megelőzően, 
a váddal kapcsolatban kifejtett álláspontra utal. A vád-
lott mozgástere csupán egy nyilatkozattételi lehető-
ségére korlátozódik, miszerint beismerheti bűnössé-
gét és a beismeréssel érintett körben lemondhat a 
tárgyaláshoz való jogáról, ha azt a bíróság is elfogadja. 
Ellenkező esetben a büntetőeljárás tárgyalás tartásá-
val folytatódik.10

A nagy különbség az előkészítő ülés és az egyesség-
kötés jogintézménye között az „alku” lehetőségének 
hiánya az előbbiben.11 Látszólag a terhelti (és védői) 
mozgásteret a vádemelés előtt, a nyomozási szakban 
a bűnösség beismeréséről szóló egyezség jelenheti. 
Bár utóbbi kétoldalú kezdeményezésből eredhet, de 
az ügyészség egyoldalú beleegyezésétől függ.12 Ha az 
egyezség központi eleme az alku, akkor előbb vagy 
utóbb szükséges lesz a büntetőeljárásban résztvevők 
érdekei között feszülő „diametrális ellentmondást 
együttműködéssé oldani.” 13 A feltételes mód azért is 
indokolt, mert a jogalkotó nem követhette el azt a hi-
bát, hogy egy majdnem két évtizedig hatályban volt, 
de a gyakorlatban csődöt vallott korábbi jogintéz-
ményt14 átcímkézés után vezessen át az új büntetőel-
járási törvénybe. Ha mégis, úgy meg kell vizsgálni an-
nak a lehetőségét, hogy az együttműködéssé oldott 
ellentmondással nyitott kommunikáció és kölcsönös 
bizalom mentén szülessen meg az egyezség.15

Az egyezség megkötésével kapcsolatban jogosan 
merül fel az az elvi probléma, hogy igazságtalan hely-
zetet eredményezhet, amikor jobb helyzetbe kerül az 
a gyanúsított, amelyik saját megfontolásból vagy védői 
tanácsra taktikusan visszatartja a beismerő vallomást, 
az eljárás elején megbánást tanúsító és beismerő val-
lomást tévő gyanúsítotthoz képest. Előbbinek nyitva 
áll az egyezség lehetősége, míg utóbbinak nem.16 Ha-
sonló volt a helyzet a tevékeny megbánás esetében is, 

8  Be. 731–738. § (XCIX. Fejezet – Eljárás egyezség esetén)
9  Be. 407–411. § (LXV. Fejezet – Egyezség a bűnösség beismeréséről) és 

Be. 499–508. § (LXXVI. Fejezet – Előkészítő ülés)
10  Lásd bővebben: Belovics 2018. 5–14. o. és sziGeTi 2018. 94–100. o., il-

letve lásd még: PaTaKi Bettina: Az új Be. előkészítő üléséhez kötődő terhelti eg yütt-
működés. Link: https://arsboni.hu/az-uj-be-elokeszito-ulesehez-kotodo-
terhelti-egyuttmukodes/ (2019. október 1.). Az ügyészi és védői jogok közel-
múltbeli változásáról lásd bővebben: Bárándy Gergely: Kriminálpolitikai para-
digmaváltás? A védői jogok csorbításának és az üg yészi jogok növelésének okairól. Kri-
minológiai Közlemények 71. 119–138. o.

11  Belovics Ervint idézte: Kiss Anna: Az új büntetőeljárási törvény hatályba lé-
pése előtti leg fontosabb g yakorlati kérdések. Konferenciabeszámoló. Ügyészségi Szemle 
2018/2. 55. o.

12  Ezt egészíti még ki az egyezségnek az előkészítő ülésen a bíróság általi 
jóváhagyása. Be. 733. §.

13  FinszTer Géza: Legalitás és opportunitás az új büntetőeljárási kódexben. Bör-
tönügyi Szemle 2018/4. 32. o.

14  Gácsi 2018. 278–279. o.
15  BéKés Ádámot idézte: Kiss 2018. 56. o.
16  Lásd bővebben: BaKonyi Mária: A beismerő vallomás az új Be. középpont-

jában. Ügyészségi Szemle 2019/3.

amikor az a gyanúsított, aki rögtön, az eljárás megin-
dulásakor a cselekménye által okozott kár jóvátételére 
törekedett, elesett a közvetítői eljárás lehetőségétől. 
Míg aki először indítványozta a közvetítői eljárást, s 
annak keretében tudott eleget tenni jóvátételi kötele-
zettségének, kedvezőbb helyzetbe került. Ezt az igaz-
ságtalanságot a jogalkotó orvosolta. Az egyezségi el-
járás körében a megoldás még várat magára.

Problémaként már felmerült a jogalkalmazónál, ki-
alakult gyakorlata azonban még nincs annak, hogy a 
megkötött egyezség a bírósági jóváhagyása előtt fel-
bontható-e. A törvény erről nem rendelkezik. Általá-
nos jogelvek alapján az talán kijelenthető, hogy egy-
oldalúan egyik fél sem mondhatja fel a megállapodást. 
Érdekesebb a kérdésfelvetés, ha ezt mindkét fél sze-
retné, ha ez az ügyészségnek és a terheltnek egyaránt 
érdekében áll. A szerződésekre irányadó polgári jogi 
általános szabályok alapján a válasz ilyenkor egyszerű 
lenne: igen. Kérdés, hogy az egyezségi megállapodásra 
szabad-e ilyen szemmel tekinteni. Ez nem egy polgári 
jogi jogügylet, hanem büntetőeljárási forma. Ugyan-
ezen logika mentén haladva a feljelentésnek is vissza-
vonhatónak kellene lennie, ha a sértett és a feljelentett 
egyaránt kéri. Kétségkívül, a visszavonhatóság tilal-
máról a törvény expressis verbis rendelkezik. Nem 
úgy, mint egyezség esetén. Másrészről viszont a köz-
vetítői eljárás szintén büntetőeljárási forma, mégis a 
polgári joghoz közel álló módon és szabályok szerint 
folyik. Az egyezségre vonatkozó büntetőjogszabály 
nyelvtani értelmezésébe mindkét válasz belefér. Ha a 
már idézett jogpolitikai szándékot vesszük alapul, 
megítélésünk szerint, a válasz akkor is igen. A megál-
lapodás felbontása és új tartalommal való újra megkö-
tése összhangban áll jogalkotói szándékkal, de sem-
miképpen sem ellentétes azzal. Ha nem kötnek újat, 
csak felbontják, akkor ez már nem jelenthető ki ilyen 
egyértelműen. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk azt, hogy a gyakorlat az elfogadhatóság 
irányába alakul.17 Ezzel a jogalkalmazó, felfogását te-
kintve ismét eggyel közelebb lép az angolszász vád-
alku intézményéhez.

S ha már az angolszász felfogásnál tartunk – átve-
zetve gondolatainkat tartalmi kérdésekre: vajon ösz-
szefér-e a jogalkalmazó tartalmi, vagy – a sokak által 
vitatott fogalommal élve – objektív igazság feltárására 
való kötelezettségével az egyezség jogintézménye? Az 
angolszász felfogással mindenképpen, ahol az eljárási 
igazság megállapítása elegendő, azonban a magyarral 
aligha. Nem egyszer fordul elő ugyanis – s ezt objek-
tív adatok hiányában saját gyakorlati tapasztalatainkra 
alapozzuk – hogy a terhelt az egyezség keretében vagy 
az előkészítő ülésen egy előnyös alku érdekében be-

17  Megjegyeznénk, hogy bár az egyezség felbontása szövegszerűen nincsen 
szabályozva a törvényben, de a gyakorlatban egyszerűen kivitelezhető: az 
egyezséget a terhelt a Be. 734. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előkészítő 
ülésen, míg az ügyész a Be. 734. § (1) bekezdés a) pontja alapján a vádemelés 
során meg tudja szegni. Ez esetben, ha a felek bármelyike meggondolja magát 
csak „hibáznia” kell az eljárás során és a Be. 734. § alapján megtagadtatni a 
bíróval az egyezség jóváhagyását.
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ismerő vallomást tesz. Jellemző ez akkor, amikor az 
ajánlat letöltendő helyett felfüggesztett szabadságvesz-
tés, avagy kisebb tárgyi súlyú bűncselekmény eseté-
ben csekélyebb összegű pénzbüntetés. Előbbinél a 
biztonságra való törekvés dominál; egy biztos, szemé-
lyi szabadság korlátozásával nem járó joghátrányért 
feladja a felmentés esélyét, s nem kockáztatja a tárgya-
lást akkor sem, ha még saját védőjének is mindvégig 
az ártatlanságát hangoztatta. Utóbbi esetben pedig 
egyszerű költség-haszon számítást végez. Ha megálla-
podik, gyorsan kikerül az eljárás hatálya alól, megspó-
rolva ezzel kellemetlenséget, időt és költséget. Mindez 
azonban azt eredményezi, hogy kisebb vagy nagyobb 
számban, de csorbát szenved majd az igazságosság. 
Tudjuk, hogy a szakirodalomban ennek veszélyét töb-
ben nem prognosztizálják, a mi tapasztalataink azon-
ban e véleményeknek ellentmondanak.18

Gondolatok és érvek: Gondolatok és érvek: 
az egyezségkötés tartalmi az egyezségkötés tartalmi 
kérdéseikérdései
A törvényjavaslathoz benyújtott miniszteri indokolás 
szerint a jogalkotó az ügyészi egyezséget – teljes ne-
vén az egyezséget a bűnösség beismeréséről19 – az új 
eljárási törvény a lemondás a tárgyalásról20 külön 
eljárás utódintézményeként szabályozta újra a bűnös-
ség elismerésére irányuló egyezségként. A jogalkotó 
által expressis verbis megfogalmazott jogpolitikai 
célként már az új büntetőeljárásról szóló törvényja-
vaslat általános indokolása kiemelte, hogy „a Javaslat 
kiemelt célja a büntetőeljárások időszerűségének 
javítása pl. egyes külön eljárások – így a bíróság elé 
állításos, az egyezségi, illetve a büntetővégzéses el-
járások hatékonyabbá tételével. […] A javaslat ki-
emelt hangsúlyt fektet a terhelti együttműködésre.” 
A hangsúlyosan kezelt terhelti együttműködés jelen-
tősége a pergazdaságosság érvényesítésében keresen-
dő,21 illetve további jogpolitikai célként kell számol-
nunk a törvényjavaslatban megfogalmazott, nem csu-
pán az általános, hanem a különös indokolásban is 
szereplő célkitűzéssel, miszerint „a terhelti együtt-
működés fokozását […] az állam oldalán idő- és költ-
ségmegtakarítást, a terhelt oldalán enyhébb szank-
cionálást, a sértett oldalán bizonyos jóvátételt” je-
lent. A jogalkotó a társadalom szempontjából azt az 
eredményt várja bűnösség beismeréséről szóló egyez-
ség jogintézményétől, hogy a bűncselekmény elköve-
tőjét biztosan felelősségre vonják.22 Fenti jogalkotói 

18  Kiemeljük, hogy olvashatunk olyan ügyészi véleményt is, amelyik ennek 
reális veszélyét prognosztizálja. Lásd: BaKonyi 2019.

19  Be. 407–411. § (LXV. Fejezet – Egyezség a bűnösség beismeréséről)
2 0  R. Be. 533–536. § (XXVI. Fejezet – Lemondás a tárgyalásról).
21  T/13972. számú törvényjavaslat a büntetőeljárásról. (2017. február)  

317. o.;
22  T/13972. számú törvényjavaslat. (2017. február) Részletes indokolás a 

407. §-hoz. 453–454. o.

jogértelmezést erősíti a Kommentár23, ahol több be-
kezdésen keresztül szó szerint idézve a miniszteri in-
dokolást kiemelte24, hogy: „Az egyezség sokkal in-
kább az állam és a társadalom érdeke: gyorsabb út 
a nem vitatott döntéshez; az összetett ügyek köny-
nyebb felderítése és bizonyítása,” miközben krimi-
nológiai szempontból hangsúlyozta, hogy „a beisme-
rés révén feltárt tényállás segíthet más bűncselekmé-
nyek feltárásában, új bűnözési módok és taktikák 
megismerésében.”25

A Fővárosi Főügyészség álláspontja szerint az új bün-
tetőeljárási törvényben szabályozott egyezség megkö-
tésére akkor van lehetőség, ha a nyomozó hatóság az 
egyezség tárgyát képező bűncselekmények tényállá-
sának minősítését a nyomozati cselekmények elvég-
zése után a maga részéről véglegesen megállapította. 
Az ügyészségi gyakorlat alapján egyértelmű, hogy 
utóbbiak teljesüléséig – vagyis az egyezség tárgyát 
képező bűncselekmény tényállásának és Btk. szerinti 
minősítésének26 megállapításáig – az egyezség meg-
kötését általában idő előttinek tartja. A büntetőeljá-
rásban az egyezség megkötésére irányuló kezdemé-
nyezés az első gyanúsítotti kihallgatástól a vádemelé-
sig tarthat, ezáltal elvben korlátlan lehetőséget bizto-
sít a terhelt, a védő, vagy az ügyészség számára.27 Rá-
adásul a jogszabály lehetőséget biztosít az érintett 
felek számára, hogy a vádemelésig az egyezségkötés 
lehetőségét ne zárják ki.28 A gyakorlati tapasztalatok 
alapján a mozgástér fentieknél lényegesen szűkebb, 
gyakran egyoldalú, illetve az egyezség megkötésére 
irányuló személyes egyeztetés is nehézkes. Az egyez-
ségkötés lehetősége ügyész–védő párbeszédet, elzár-
kózás helyett nyitottságot igényel és feltételezi a konst-
ruktív habitust. Ez utóbbi azért is nélkülözhetetlen, 
mert a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
az eljárás kötöttsége könnyen a jogintézmény kiüre-
sedéséhez vezet.

Az egyik megkötés, hogy a büntetőeljárás során a 
vádemelésig megköthető egyezség de jure kizárja, 
hogy az egyezség tárgyát képező cselekmény leírása, 
tehát a büntetőjogi tényállás megállapítása, továbbá a 
bűncselekmény büntető anyagi jogi minősítése egyez-
tetés tárgyát képezze.29 A másik megkötés már ez 
utóbbi következménye és a vádhatóságnak sem bizto-
sít lényeges mozgásteret, amikor az egyezséget akkor 
értékeli előnyként, ha „az egyszerűbbé, eredménye-
sebbé teszi az állam büntetőigényének érvényesítését 
azáltal, hogy a beismerés hiányában felmerülő  

2 3  PolT Péter (szerk.): Kommentár a büntetőeljárási törvényhez. Wolters Kluwer 
Hungary, Budapest, 2018.

24  Lásd: Alaptörvény 28. cikk a jogértelmezésről, továbbá lásd még: T/332. 
számú javaslat Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. 
május), illetve Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. 
június 28.)

2 5  PolT 2018. 800. o.
2 6  Be. 408. § (1) bekezdés.
27  Be. 407. § (1)–(2) bekezdés.
2 8  Be. 407. § (4) bekezdés.
29  Be. 408. § (1) és 410. § (2) bekezdés a) pont; lásd még: Legfőbb Ügyész-

ség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya BF.1398/2018/1-I. számú körlevele, 
2019. január 2. 3. pont.
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– akár a büntetőeljárás nyomozati vagy bírósági 
szakaszának jelentős elhúzódásában megnyilvá-
nuló – bizonyítási lehetőségek elkerülhetők.”30 Fenti 
két alapvetés együttes érvényesülését erősíti a fő-
ügyész  helyettes álláspontja, miszerint „az egyezség 
megkötése alkalmával a terhelt által szolgáltatott új 
bizonyíték a terhelttel szemben az ügyészség által 
megállapított tényállás és minősítés módosításához 
nem vezethet.”31 A patthelyzethez hozzájárul, hogy az 
új eljárási törvény hatályba lépésével – a jogalkalma-
zói várakozások ellenére – egyelőre nem történt ér-
demi változás.32 A gyakorlati tapasztalatok alapján saj-
nálatos volna, ha az egyezség megkötése mindössze-
sen egy szóhasználati kérdés és a korábban hatályos 
lemondás a tárgyalásról jogintézményének fent hi-
vatkozott újracímkézése volna. 

Egyetértünk azzal a gondolattal, miszerint az 
egyez ségkötéshez szemléletváltás kell. Ez nem csak 
az ügyészség, mint vádhatóság, de a terhelt, így kü-
lönösen a védő vállát is kell, hogy nyomja.33 Vélemé-
nyünk szerint a szemléletváltás kölcsönösséget is je-
lent: a büntetőeljárásban lehetséges mozgástér köl-
csönös figyelembevételét. Ha a felek nem közösen 
törekednek a jogintézmény tartalmi kitöltésén, akkor 
valóban félő, hogy nem jutunk túl egy korábbi jogin-
tézmény árnyékán, ami már korábban sem működött 
megfelelően.34 

Álláspontunk szerint az egyezség szűkítő jogértel-
mezési iránya téves, mert amennyiben ez a gyakorlat 
általánossá válna, úgy (1) nem, vagy csak részben fe-
lelne meg az új jogintézmény bevezetésekor megfo-
galmazott jogpolitikai céloknak, (2) az ügyészség 
megszorítóan értelmezne egy büntetőjogi normát, 
(3) törvénysértő határozatokat, avagy a bíróság által 
elutasított egyezségi megállapodások sorát eredmé-
nyezné.35

Az egyezség semmiképpen se egy „piaci alku men-
tén” szülessen meg36, de a pergazdaságosság, az idő- 
és költségmegtakarítás körében megfogalmazott jog-
politikai célnak aligha felel meg az, ha a nyomozati 

30  Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya BF.1399/2018/1-I. 
számú levele, 2019. január 23. 2. bekezdés.

31  A fővárosi főügyészhelyettes NF.5518/2018/24. (2019. április 8.) és 
NF.5518/2018/26. (2019. május 3.) számú levele.

32  Meg kell jegyeznünk, hogy a Legfőbb Ügyészség körlevele és a szűkítő 
ügyészségi gyakorlat meglepőnek mondható annak fényében, hogy a legfőbb 
ügyész büntetőjogi helyettese tudományos megnyilvánulásaiban éppen az új 
jogintézmény szabad és konstruktív alkalmazására buzdít. E kollízió oka talán 
nem csupán az ügyészségen testületi szinten tapasztalható szemléletváltás 
esetleges hiányának tudható be, hanem profán gyakorlati problémáknak is. 
Így például az ügyészek leterheltsége, időhiány, emellett a megalapozatlan in-
dítványok tömege, avagy az előírt videófelvevő hiánya stb.

33  Kőhalmi László: A védő a mag yar büntetőeljárásban. In: Gál István (szerk.): 
Tanulmányok Tóth Mihály 60. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2011. 379–386. o.

3 4  TóTH Mihályt idézte: Kiss 2018. 57. o.
35  A harmadik pont vonatkozásában ki kell emelnünk, hogy a bíróság nem 

hagyhatna jóvá egy olyan egyezséget, amelyben az az ügyészség – tekintettel 
arra, hogy jelenlegi álláspontja szerint csak akkor köt egyezséget, ha a tényál-
lást és a minősítést véglegesen megállapította – olyan tényállást és minősítést 
foglalt egyezségbe, ami a beismerő vallomásban szolgáltatott adatok ismere-
tében megállapíthatóan törvénysértő.

36  BéKés Ádámot idézte: Kiss 2018. 56. o.

szakban ahelyett, hogy egy – mondjuk az egyezség 
megkötésének az ügyészség feltételként megszabott 
tényfeltáró – beismerő vallomás felhasználásával a 
felderítést könnyebbé és gyorsabbá tennék, kivárunk 
a nyomozás végéig. Ha e nélkül folytatják le a teljes 
vizsgálatot, mely így értelemszerűen jó eséllyel hosz-
szabb és költségesebb lesz. Tekintettel arra, hogy a 
nyomozás során beszerzett bizonyítékok miatt mind 
a tényállás, mind a minősítés időközben gyakran vál-
tozik, egyezséget a gyakorlatban csak a nyomozás le-
zárását közvetlenül megelőző időszakban lehetne meg-
kötni. Ez pedig konkrétan ellentétes a jogalkotói aka-
rattal, s a jogpolitikai céllal.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azt tartanánk 
helyesnek, ha a nyomozó hatóság még az ügy ismere-
tének teljes hiányában járulna hozzá az egyezség meg-
kötéséhez. De azt kiemeljük, hogy az egyeztetések 
megkezdésének – minthogy ahhoz a törvény semmi-
féle kógens alaki vagy tartalmi feltételt nem határoz 
meg, s annak folytatása nem jár semmiféle joghatással 
sem – akár az eljárás kezdetén is helye lehet. Ekkor 
derülhet csak ki ugyanis az, hogy az egyezség megkö-
tése mennyiben segítheti elő az eljárás sikerét. Ekkor 
kerül a terhelt abba a helyzetbe, hogy egy az eljárás-
ban ellene felhasználható kihallgatási jegyzőkönyv-
ben foglalt vallomás helyett az ügyészség tudomására 
hozhassa azokat az információkat, amelyeket egy 
egyezség esetén a hatóság számára felhasználható mó-
don – nem csupán vallomással, hanem például tárgyi 
bizonyítási eszközök, dokumentumok, hang vagy ka-
merafelvételek becsatolásával, operatív információk 
szolgáltatásával stb. – tud biztosítani, esetleg a sértett 
kárát azonnal megtéríteni, vagy az okozott kárt hely-
reállítani. 

Helytelen, sőt megszorító az a jogértelmezés, mely 
szerint a gyanúsításban közölt történeti tényállástól 
és annak jogi minősítésétől ne lehetne eltérni. A tör-
vény csupán azt tiltja, hogy ezekről az ügyészség a ter-
helttel és a védőjével, mint az egyezség tartalmi ele-
meiről, egyeztetést folytasson. Semmi nem zárja ki 
ugyanakkor, hogy a terhelt és védője által kezdemé-
nyezett, az egyezségkötéskor tett beismerő vallomás-
ban megismert új bizonyítékok alapján, avagy akár 
más okból az ügyész – akár a védővel és a terhelttel 
folytatott egyeztetés nélkül, saját hatáskörében el-
járva – más tényállást állapítson meg, s a minősítésen 
módosítson. A miniszteri indokolás tovább erősíti ezt 
a fentiekben megfogalmazott értelmezési irányt: „Az 
egyeztetések a bűnösség beismerésére és az egyezség-
nek az adott ügy körülményeitől függő tartalmi ele-
meire irányulhatnak, azonban a Javaslat egyértel-
műen megtiltja, hogy az egyezség tárgyát képező 
bűncselekmény tényállása és jogi minősítése megbe-
szélés vagy vita tárgyát képezze, e kérdésekben ki-
zárólag az állam büntetőjogi igényét érvényesítő 
ügyészség dönthet.”37 Ezt az értelmezési keretet tágítja 

37  T/13972. számú törvényjavaslat. (2017. február) Részletes indokolás a 
408. §-hoz. 454. o.
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az az álláspont is, miszerint a törvényes kereteket az 
sem lépi át, ha a védő szakmai érvelésének hatására 
változtat az ügyész a minősítésen: „A jogalkotói aka-
rat tehát nem ezen érvelések kizárása volt, hanem 
annak a határnak a meghúzása, hogy a terhelti be-
ismerés nem eredményezheti azt, hogy a terhelt eny-
hébb bűncselekményért feleljen, mint amely a törvé-
nyes minősítés lenne.” 38 Tesszük hozzá, hogy semmi 
sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egyezségkötés 
kezdeményezés esetén éppen azok az ismeretlen rész-
letek kerülhetnének a megfelelő helyre, amelyek nél-
kül helytelen következtetéseket vonnánk le tényállás 
és minősítés vonatkozásában. 

A módosításra többféle technikai megoldás is kiala-
kítható. A Kommentár ezekben az esetekben az egyez-
tetési eljárás felfüggesztését javasolja, a gyanúsítás 
módosítását, majd az egyeztetés folytatását.39 Mi – te-
kintettel arra, hogy a törvény az egyeztetéssel kapcso-
latban semmiféle formai követelményt nem támaszt, 
egyrészt elképzelhetőnek tartjuk, hogy a gyanúsítotti 
vallomástételre és kihallgatásra folytatólagosan kerül 
sor, ezáltal lehetőséget teremt a feleknek, hogy a jegy-
zőkönyvbe foglalt egyezség a vádemelésig formálód-
jon, másrészt a gyanúsítás módosítására az egyezség-
kötéssel párhuzamosan kerül sor, és az éppúgy az 
egyezségi dokumentum része, mint a beismerő vallo-
más. Mindez azonban részletkérdés. Az viszont nem, 
hogy az ügyészség aligha foglalhat egyezségbe olyan 
tényállást és minősítést, ami a beismerő vallomásban 
szolgáltatott adatok után megállapíthatóan törvény-
sértő. Az ilyen egyezségeket a bíróságok nyilvánvalóan 
nem is hagynák jóvá.

Az értékelt új jogintézmény tehát hozott is újat, meg 
nem is. Bevezetése után másfél évvel azonban nem 
lehet elvárás, sőt hiba volna a joggyakorlat teljes körű 
elemzésére vállalkozni. Gondolatébresztésre, és ki-
nyilatkoztatásoktól mentes, nyitott, közös gondolko-
dásra van szükség. S hogy e megállapításnak két ha-
tározottabb állítással rögtön mi magunk kicsit ellent-
mondjunk, két dolgot kiemelnénk. Az egyik, hogy 
szólnak érvek amellett, hogy az egyezség megkötését 
nem szabad elsietni. Az egyeztetési folyamat megkez-
désének halogatása mellett azonban aligha. A másik, 
hogy az új jogintézmény hatályba lépése óta eltelt rö-
vid idő után is kijelenthető: ez, a maga informális, tel-
jesen nyitott egyeztetési szabályaival egyike lesz azok-
nak a jogintézményeknek, amelyek megmutatják, 
hogy az eljáró ügyészek és ügyvédek képesek lesz-
nek-e bizalmibb viszonyba kerülni egymással. Ha a 
válasz erre igen lenne, az a büntetőeljárások során az 
egyezség jogintézményén lényegesen túlmutató ered-
mény volna. 

38  PolT 2018. 804. o.
39  PolT 2018. 804. o.
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BevezetésBevezetés
„A világ héjakarmában galamb sír. 
Mentsd meg!” (Rónay György: Epilógus)

A természet „megmentése” mindannyiunk közös kö
telessége. Magyarország lakossága a statisztikai ada
tok alapján, 9 778 371 fő.1 Amennyiben azt a feltéte
lezést tesszük, hogy csupán a hazánkban élők egyne
gyed része nem törődik a környezet védelmével, pél
dának okért eldobja egy termék csomagolópapírját 
közterületen, naponta 2 444 592 eldobott hulladék 
keletkezik, és ekkor ivóvizünk szennyezését, a levegő 
mérgezését, az illegális erdőirtásokat, és az állatokkal 
való kegyetlen bánásmódot még számításba sem vet
tük. Szomorú felismerésként be kell látni, világvi
szonylatban ennél drasztikusabb számokat ölt a ter
mészet pusztítása. 

A kialakult helyzet további késlekedést nem tűrhet, 
a következmények vállalása haladéktalanul szükséges. 
Ennek a közösségi kötelezettségvállalásnak képezi a 
részét a büntetőjogi fellépés is. A környezetet károsító 
cselekmények szankcionálásának szükségessége nap
jainkban vitathatatlan. A végső fellépés eszközével, ta
lán az utolsó pillanatban még megállítható a belátha
tatlan következményekkel járó cselekmények számának 
növekedése, a kívánt csökkenés elérhetővé válik.

A harmonikus állapot bekövetkezéséig azonban szá
mos tennivaló akad még. A tennivalók listáján szere
pel többek között a környezeti büntetőjog aktuális 
kihívásainak megoldása is. A kihívások tekintetében 
több aspektusból közelíthetünk. Léteznek elméleti, 
dogmatikai kihívások, mint például a bűncselekmény 
tárgyával, a szándékosság hiányával, a materiális és 

* Joghallgató, DE ÁJK
** A tanulmány teljes terjedelmében 2019-ben a legfőbb ügyész által Kozma 

Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton, büntetőjogi témakör-
ben, joghallgatói tagozaton II. díjban részesült.

1  https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html 
(Megtekintés dátuma: 2019.02.26.)

immateriális cselekmé
nyekkel kapcsolatban fel
merülő vitakérdések2, és 
léteznek a jogalkalmazás 
anomáliái. Véleményem 
szerint az aktuális kérdé 
sek leginkább a felmerülő 
problémák, és azok megol
dási alternatíváinak tükré
ben világíthatóak meg, így 
a tanulmányban ezek tár
gyalására kerül sor.

A bemutatható megköze
lítések, és technikák tár
háza szinte végtelen, így a 
színes palettáról a választás 
elkerülhetetlen. Jelen tanul
mányban a természetkáro
sítás és a hulladékgazdálko

dás rendjének megsértése elnevezésű bűncselekmé
nyekkel kapcsolatban felmerülő problémák közül 
igyekszünk néhányat megvizsgálni. A mélyebb vizsgá
lódás előtt azonban fontosnak tartom a környezeti bün
tetőjog tartalmának és terminológiájának tisztázását.

 

A környezeti büntetőjogA környezeti büntetőjog
A környezetvédelmi jog jogelméleti szempontból nem 
önálló jogág, hanem több jogág anyagából, nagyrészt 
a közigazgatási jog és a polgári jog kisebb részt az al
kotmányjog, a nemzetközi jog, valamint a büntetőjog 
szabályaiból a környezet és a természetvédelem irá
nyára összeállított gyakorlati joganyag.3 A környezet
védelmi jog komplex rendszerében, több szankcioná
lásra alkalmas magánjogi és közjogi jogág találkozik. 
Egyes a jogtárgyakat súlyosan sértő vagy veszélyeztető 
esetekben azonban nem elegendő a közigazgatási vagy 
a polgári jogi felelősség meghatározása, hanem szük
séges az állampolgárok és a társadalom védelme érde
kében végső megoldásként, azaz ultima ratioként, a 
büntetőjogi oltalom is.4

Környezeti büntetőjog, mint fogalom 

Az első kérdés, ami felmerül a környezetvédelem és a 
büntetőjog kapcsolatrendszerében, az, hogy használ
hatóe a környezeti büntetőjog terminológiája? A vá
lasz egyértelműen igen. Ennek oka, hogy a büntetőjog 
alapvető jellemzője a védelmi jelleg, valamint, több 
olyan sajátosság felmutatható e területen, amely iga
zolja a diszciplína létjogosultságát. A különbséget meg
alapozzák többek között a sajátos szabályozási tárgy 
és az eljárás. Ez az jelenti, hogy a környezeti büntető
jogot jogszabályban, közigazgatási határozatban vagy 

2  KŐHALMI László: A környezet és a természet büntetőjogi védelmének 
néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája, Belügyi Szemle, 2003. 4. 
szám 191. o.

BoDnár Beáta*

 
A környezet büntetőjogi 

védelmének aktuális 
kérdései**
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nemzetközi egyezményben foglaltak alapozzák meg, 
és a jogalkotó a felsoroltak megsértéséhez fűz negatív 
büntetőjogi jogkövetkezményt. Speciális helyzetet te
remtenek az okozati összefüggések, ugyanis a környe
zetre veszélyes tevékenységek akár évekig, évtizede
kig, de az sem kizárt, hogy egy emberöltőig nem érez
tetik hatásukat. Nyilvánvaló, hogy az eltelt idő hosszú
sága büntetőjogi értelemben speciális helyzetet te
remt. Jellemző továbbá a magas fokú látencia. A sta
tisztikai adatok alapján csekély számú környezeti bűn
cselekmény valósul meg, azonban ezek a valóság tö
redékét jelentik, és nem érzékeltetik megfelelően a 
probléma súlyosságát.5

Szankcionálás

A környezeti büntetőjog területén nem hangsúlyoz
ható eléggé, az ultima ratio jelleg fontossága. A kuta
tások is igazolták, hogy amennyiben túl szigorúan lép 
fel a jogalkotó a jogsértővel szemben, akkor a szigor
nak egy szintje után már nem működik a jogszabályok 
visszatartó ereje. Például, ha a legenyhébb környezeti 
szabályszegésért is életfogytigtartó szabadságvesztés 
büntetés járna, akkor sem tartanák be többen a kör
nyezetvédelmi előírásokat, és nem csökkenne az el
követések száma.6 

A szankcionálás kérdésénél felmerül az alkalmaz
ható büntetések és intézkedések körének vizsgálata. 
Tipikusan a hagyományos szankciókat, azaz elsősor
ban a pénzbüntetést és a szabadságvesztést szabja ki 
a bíróság ítéletében. Az országok gyakorlata különbö
zik mind az alkalmazható szankciók, mind a súlyossá
guk tekintetében. A kisebb súlyú joghátrányok azokon 
a területeken jellemzőek ahol a környezetvédelmi 
bűncselekmények a közigazgatási engedetlenség 
pönalizálásaként realizálódnak, a súlyosabb jogkövet
kezmények pedig azon államokban, ahol az egységes 
környezeti tárgyak a büntetőjog részét képezik.7

Érdemes kitérni arra a kérdésre, hogy az alkalmaz
ható szankciók körének bővítése estlegesen az elkö
vetések számának csökkenését eredményezheti. Az 
anyagi adottságokat ma is figyelembe veszik a bünte
téskiszabásnál, de ennek tágabb mozgásteret lehetne 
adni, például környezetvédelmi, természetvédelmi 
jótékonysági tevékenységre kötelezéssel.8 Alkalmas 
lehet a vagyonelkobzás intézkedés, hiszen a vadálla
tokkal történő kereskedelem, és az illegális hulladék
kereskedelem, jelentős vagyontömeg felhalmozódását 
eredményezheti. Ezenkívül az elkövetők számára fon
tos lehet megvilágítani, hogy az állatok nem csupán 

5  TESZÁR László: Környezetvédelem és Környezetvédelmi Büntetőjog. 
Ügyészek Lapja, 2000/4 szám,39–41. o.

6  A Negyedik Magyar Büntetőkódex- régi és újabb vitakérdései Szerk. 
Hollán Miklós és Barabás A. Tünde, Országos Kriminológiai Intézet, Buda-
pest, 2017. XIX A környezet és a Természet elleni Bűncselekmények, 337. o.

7  GÖRGÉNYI Ilona: A környezetvédelem büntetőjogi alapproblémái. 
Ünnepi Tanulmányok II. Horváth Tibor 70. születésnapjának tiszteletére, Bí-
bor Kiadó, 1997, Miskolc, 25–28. o.

8  JULESZ Máté: Környezetvédelmi büntetőjogunk változó erőtérben, Bel-
ügyi Szemle, 2011. 65. szám, 53. o.

eszközök vagyoni előnyök szerzése céljából, hanem 
érezni, szenvedni képes élőlények. A téma iránti érzé
kenyítés, esetlegesen közérdekű munka állatkertek
ben, menhelyeken történő végrehajtásával eredmé
nyes lehetne.

I.I.
TermészetkárosításTermészetkárosítás
Az első tényállás, amellyel kapcsolatban felmerülő 
problémákat közelebbről megvizsgáljuk a természet
károsítás törvényi tényállása. A tényállás két részből, 
nevezetesen az egyed alapú, és a terület alapú károsí
tásból tevődik össze. Az első kategóriában, az elméleti 
síkon felmerülő problémákat igyekszem megvilágí
tani, ennek érdekében megvizsgáljuk a Büntető Tör
vénykönyv 242. § (1) bek. c) pontját, míg a második 
egység esetében a jogalkalmazásban előforduló ne
hézségek megismerése érdekében a Btk. 243. §át. 

1.  Az egyed alapú természetkárosítás, 
mint keretdiszpozíció

A természetkárosítás törvényi tényállása a Büntető 
Törvénykönyv miniszteri indokolása alapján generál
klauzula. Ebben az esetben a kerettényállás fogalmát, 
nem a hagyományos szűk értelemben, hanem egy tá
gabb megközelítésben kell alkalmazni. Nem kizárólag 
azok a normák sorolhatóak ide, amelyeknek a megal
kotója más jogalkotó, hanem azon normák is, amely 
azonos forrásból származnak.9 Ezen megközelítés el
fogadása után, a jogirodalomban megkülönböztetjük 
a valódi és a nem valódi kerettényállások csoportját. 
A természetkárosítás az utóbbi csoportba illeszthető 
be. A keretkitöltő hatás érintheti a tényállási elemek 
sorából, az elkövetési magatartást, az elkövetési tár
gyat, illetve az elkövetési módot.10  A valódi kerettény
állásoknak tehát általában azokat tekintjük, melyek
nek elkövetési magatartását tölti ki a külön norma. A 
természetkárosítás tényállása azért minősül nem va
lódi kerettényállásnak, mivel a külön norma az elkö
vetési tárgyat tölti meg tartalommal. Jogrendszeri el
helyezkedés szerint, általában ugyanazon jogrendszer 
más normájára utalnak a kerettényállások, azonban, 
ahogyan esetünkben is, egyre gyakoribb a nemzetközi 
szerződésre, illetve az EU jogi aktusra utalás. A cso
portképzés jogforrási szint szerint is elvégezhető, eb
ben az értelemben az áltatunk vizsgált tényállást mind 
törvények, mind rendeletek megtöltik tartalommal. 

Fontos kiemelni, hogy mindezek alapján a vizsgált 
szakasz generálklauzulaként kezelendő, és három 
különböző keretből tevődik össze. Elhatárolhatjuk 

9  HOLLÁN Miklós: A büntetőjogi kerettényállások. Tendenciák és Alap-
vetések a bűnügyi tudományok köréből. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Rendészettudományi Kar, 2014,Budapest,185–186. o.

10  WIENIER A. Imre: Gazdasági bűncselekmények KJK, 1986, Budapest, 
120–126. o.
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egymástól a releváns nemzeti, európai uniós, továbbá 
a nemzetközi jogi joganyagot. Ez a tény komoly kihí
vásokat támaszt a jogalkalmazókkal szemben. A cse
lekmények jellege miatt szükséges a speciális szabá
lyozás, azonban a túlzott komplexitás könnyen a ha
tékonyság rovására mehet. A teljes háttér joganyag 
ismertetésétől eltekintve, a probléma súlyát, a Bün
tető Törvénykönyvben szereplő 338/97 EK Tanácsi 
rendelet tartalmi ismertetésével igyekszem megvilá
gítani.

1.1. 338/97 EK Tanácsi rendelet

A rendelkezés a Washington, rövidítése szerint CITES 
egyezményen nyugszik, azonban az abban foglaltak
nál több ponton részletesebb és szigorúbb szabályo
zást valósít meg. Az EU az állatvilág sokkal szélesebb 
körére terjeszti ki a védelmet, teszi ezt azért, hogy ez
zel egyszerre oldja a kereskedelemmel járó összes 
problémát. A rendelet fő jellemzője, hogy a nemzet
közi szerződés tartalmazta Függeléket, mellékletekbe 
csoportosítja. Az „A” melléklet tartalmazza azon fajo
kat, amelyek a szerződés I. Függelékében találhatóak, 
és velük szemben egyik állam sem tett fenntartást, il
letve azokat a fajokat is, amelyek kipusztulással fenye
getettek, vagy ritka előfordulásúak, és a kereskedelem 
kihalásukat eredményezheti. A „B” mellékletben a  
II. Függelékben szereplő fajok közül azok szerepelnek, 
amelyeket az „A” melléklet nem tartalmaz, és a tagál
lamok nem jelentettek be rájuk fenntartást, továbbá 
I. Függelékben felsorolt azon fajok, amelyekre jelen
tettek be fenntartást. Ide kerültek azon fajok is ame
lyek, ugyan nem részesei a CITES I. II. Függelékének, 
de kereskedelmük nemzetközi viszonylatban nem 
megfelelő, vagy annyira hasonlítanak az „A”, és „B” 
mellékletben szabályozott egyedekre, hogy a róluk 
való rendelkezés itt szükséges. Utolsó csoportként, 
pedig azon egyedek sorolhatóak ebbe a mellékletbe, 
amelyek behozatal az Európai Unióban őshonos fajok 
veszélyeztetését, kipusztulását eredményezné. A „C” 
mellékletben kerültek elhelyezésre azon fajok, ame
lyek az Egyezmény III. Függelékében szerepelnek, és 
nem jelentettek be rájuk fenntartást. A „D” melléklet
ben azon egyedek, amelyek az Egyezmény III. Függe
lékében találhatóak, és a tagállamok valamelyike fenn
tartást tett vele szemben, vagy az importja olyan mér
tékű, hogy a kereskedelmét figyelemmel kell kísérni.11 
A rendelkezések hatékonyabb érvényesülése érdeké
ben, a munkában két tanácsadó testület is közremű

11  SZABÓ Erika: A Washingtoni Egyezmény magyarországi gyakorlata 
állatorvosi szemmel. Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Állat-
egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék, 2012, Budapest 
15–16. o.

ködik, nevezetesen, a TRAFFIC Europa, és az UNEP 
– WCMC.12, 13

Az általunk vizsgált tényállás szempontjából az „A” 
illetve a „B” mellékletek relevánsak mivel a jogszabály
hely ezeket tartalmazza. Ezen két mellékletbe sorolható 
állatokkal folytatott import és export tevékenységre 
speciális szabályok vonatkoznak. Két nagy kategória 
különíthető el egymástól. Az első, hogy az Európai Unió 
határain belül történik az eladás és a vásárlás, a máso
dik, hogy az EU határain kívülre, vagy kívülről történik 
a tevékenység. Ha ezt meghatároztuk, másodsorban 
meg kell vizsgálni, a kereskedelemre szánt példány a 
rendelet melyik mellékletében szerepel. 

„A” mellékletes állatok vásárlásának megvalósítása 
kizárólag EU bizonylat birtokában lehetséges, amely 
sárga színű. Ezen állatokat kötelező egyedi jelöléssel 
ellátni, így erre a kritériumra is ügyelni kell adásvétel 
esetén. Azonban ha a faj szerepel a 865/2006/EK ren
deletének 10. mellékletében, és a példányok fogság
ban szaporítottak, akkor az Európai Unión belül sza
badon mozoghatnak, kereskedelembe kerülhetnek, 
annál az oknál fogva, hogy könnyen szaporítható ma
dárfajoknak minősülnek. Az állat vásárlóját bejelentési 
kötelezettség terheli az illetékes természetvédelmi 
hatóság irányába, de természetesen ezen kategória 
alól is léteznek kivételek. 

„B” mellékletes állatok esetén a helyzet differenci
áltabb, mivel ismét két csoportot kell képeznünk, 
amelynek alapját a bejelentési kötelezettség fennállta, 
vagy elhanyagolhatósága képezi. Általánosságban el
mondható, hogy az emlősök, a madarak, és a száraz
földiteknősök tartását kötelező bejelenteni, de a pon
tos mellékletet, a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 
tartalmazza. Kérdéses lehet továbbá az is, hogy Ma
gyarországon kívül más tagállamban, vagy belül sze
retnénk megvásárolni, ugyanis az EU rendeletnél a 
magyar végrehajtási rendelet, a derogáció lehetősége 
miatt, szigorúbb szabályokat tartalmaz erre a mellék
letre. Magyarországon ezen példányokat, csak abban 
az esetben lehet megvásárolni, ha rendelkeznek zöld 
színű tenyésztői bizonylattal, (az állatok Magyarorszá
gon születtek), kék színű származási igazolással (kül
földön születtek), vagy fehér színű eredetiségigazolás
sal (régebben vették nyilvántartásba őket). Más EU 
tagállamban is dokumentumok szükségesek, amelyek
nek megfelelő alakiságokkal kell, bírniuk, de nem 
meghatározott pontosan, hogy milyen elnevezéssel 
rendelkezzenek. A megvásárolt állatot az illetékes ha
tóságoknál be kell jelenteni. 

A második nagy kategória, ha az állat nem bejelentés 
köteles. Ebben az esetben is szükséges, hogy a példány 
származását igazoló dokumentumokkal rendelkezzen. 

12  Az ENSZ Környezetvédelmi Világkonverzációs Megfigyelőközpontja, 
amely világszerte együttműködik a tudósokkal és a politika képviselőivel, a 
biológiai sokféleséget a környezeti és a fejlesztési politika középpontjába ál-
lítsa. A szervezet az Egyesült Királyságban, Cambridge székhelyen működik. 
Bővebben: https://www.unep-wcmc.org/

13  DAVID Morgan: The European Community wildlife trade regulations, 
The Trade in Wildlife Regulation for Conservation Edited by Sara Oldfield 
2003, Earthscan Publications Ltd London. Sterling, VA, 70–77. o.
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Eladásnál szintén a fent említett iratok szükségesek, 
viszont kiemelendő, hogy már a kereskedelmi forga
lomba hozatalhoz pl.: állatbörzén bemutatáshoz is szük
ségesek a dokumentumok, függetlenül attól, hogy a 
példányt ténylegesen eladjáke. Az Európai Unióból 
történő kivitelhez, CITES export vagy reexport enge
dély szükséges. Export engedély abban az esetben, ha 
az állat az Európai Unió területén belülről származik, 
és kívülre kívánják szállítani, és reexport engedély, ha 
az Európai Unió területén kívülről származik, behoz
ták az Európai Unióba, és most ismét ki kívánják vinni. 
„A” mellékletes állatok esetén a fogadó állam előzetes 
import engedélye is szükséges, „B” mellékletes állatok 
esetében az ország maga dönt. Behozatalra is ugyan 
ezen dokumentumok megléte az előírás. 

Érdemes megemlíteni, hogy léteznek, fajok, ame
lyekkel tilos kereskedni, mert ökológiai kockázatot 
jelentenek, mint pl. kígyófejű halak, aligátorteknős, 
kanadai vörös mókus.14  A lista felülvizsgálata folya
matosan, lehetséges, egy erre a célra létrehozott tu
dományos testület munkája során. 2001ben a listát 
átalakították, és 375 taxon15 kereskedelmét korlátoz
ták, vagy tiltották meg, amely több mint 900 helyet 
érintett az országokban. A változások szükségessége 
minden esetben, csak a későbbi empirikus adatokkal 
igazolható.16 

Az államok közötti hatékony együttműködést és a 
cselekmények sikeres felderítését, nagyban segítik a 
különböző együttműködések, mint például a DG 
Judice, amely az irányelvek végrehajtásáért, fejleszté
sért felelős, valamint jogi továbbképzéseket szervez, 
környezetvédelmi tanulmányokat bocsát ki, a DG 
Enviromental, amely eljárást kezdeményezhet, ha a 
tagállamok nem megfelelő módon igyekeznek az irány
elveket érvényre juttatni. Jelentős továbbá az Eurojust, 
valamint az Europol munkája, az előbbi a tagállamok 
által létrehozott igazságügyi együttműködés a transz
nacionális bűncselekmények könnyebb felderítése 
érdekében, amíg az utóbbi nyomozati szerv, amely a 
cselekmények analizálásában a nemzetközi együttmű
ködésben vesz részt.17

Kiemelendő, hogy az ismertetetteken túl, számos 
jogforrást kell a jogalkalmazónak áttekintenie, egy
egy konkrét eset kapcsán, amely komoly felkészültsé
get és ismeretanyagot igényel. Az egyszerűsítéssel az 
eljárási költségek és idő csökkenthető lenne, továbbá 
a gyakorlatban felmerülő problémák körében ismer
tetésre kerülő tévedésről való hivatkozás is kiküszö
bölhetővé válna.

14   Felelősséggel az ál latokért útmutató http://www.cites.hu/docs/
utmutato_allattartoknak_uj.pdf  (megtekintés dátuma 2018.07.15.)

15  Egyazon csoportba került egyedek gyűjtőkategóriájának biológiai elne-
vezése.

16  STEVEN Broad, Teresa Mulliken and Dilys Roe: The Nature and Extent 
of Legal and Illegal Trade in Wildlife. The Trade in Wildlife Regulation of 
conservation Edited by Sara Oldfield, Earthscan Publication Ltd, 2003, Lon-
don, 70–77. o.

17  Environmental Crime in Eu, Synthesis of the Research Project “Euro-
pean Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE), https://efface.
eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.
pdf (Megtekintés dátuma: 2018.08.25.)

2.  A területi alapú 
természetkárosítással kapcsolatos 
gyakorlati problémák

A gyakorlatban tapasztalható, hogy a természetkáro
sítás bűncselekmény leggyakrabban más vagyoni jel
legű bűncselekményekkel együtt valósul meg. Ezek 
jellemzően falopások. Az érték kiszámítása során al
kalmazzák az élő fa és a tűzifa értékének számítását, 
azonban a Natura 2000es területek esetén nem léte
zik olyan számítási módszer, amellyel a megállapítható 
lenne például az erdő természetvédelmi értéke.18 

További problémaként merülhet fel, a feltehetően a 
védelmi kör kiterjesztése érdekében a törvényi tényál
lásban szereplő, a „védett élő szervezetek életközössé
gének, és azok élőhelyeinek” fordulat. A megfogalma
zás kissé homályos, hiszen szigorú nyelvtani értelme
zéssel, első olvasatra nem dönthető el világosan, hogy 
a tényállás kizárólag az életközösségek élőhelyeire, 
vagy az egy tágabb kategóriaként az egyes élőlények 
élőhelyei tekintetében is releváns.19 Fontos kiemelni, 
hogy a védelem, nemcsak azokra a területekre terjed 
ki, amelyeken az adott időpillanatban az egyedek tény
legesen megtalálhatóak, hanem azokra is melyek adott
ságai megfelelnek az élőhely fogalmának, és reális esély 
van arra, hogy az egyedek a természeti adottságokat 
kihasználva ott előforduljanak.20 A gyakorlatban azon
ban ez a megállapítás problémás lehet, hiszen a szak
értők gyakran egymásnak ellentmondó szakvéleményt 
fogalmaznak meg, így a bíróság számára teljeskörűen 
bizonyítottá nem válhat, hogy valóban reális esély fo
roge fenn az adott élőlény előfordulására. 

A bűncselekmény kapcsán problémás továbbá a je
lentős mértékű megváltoztatás, illetve a károsodás el
határolása. A jelentős mértékű változást kizárólag ak
kor lehet kétséget kizáróan bebizonyítani, ha a bizo
nyítási eljárás a beavatkozás előtti állapotok feltárására 
is kiterjed. Azonban ez sokszor szinte lehetetlen, mivel 
nem ismert pontosan a terület élővilága. Egy szakér
tői vélemény megállapította, hogy a természetkárosí
tás tényállása azért nem tartalmazza a jelentős mér
tékű változás kritériumait, mivel az szakkérdésnek 
minősül. Ennek megállapításakor nem lehet egyedüli 
kritérium a terület kiterjedése. Kisebb méretű káro
sító hatás is lehet jelentős, de nagyobb méretű is lehet 
nem jelentős mértékű. Az nyilvánvaló hogy az egyéb, 
– tehát nem a környezetkárosítással együtt járó –, a 
Btk.ban meghatározott jelentős kár fogalma a környe
zetkárosítás esetében is elfogadható. Ez azonban tény
legesen, pénzben kifejezhető vagyoni kárt jelent. Ez 
az érték a jelenlegi hatályos jog alapján 2 millió forint

18  TILKI Katalin: A Natura 2000 területek vonatkozásában elkövetett ter-
mészetkárosítás miatt indult büntetőeljárások tapasztalata-i II. Ügyészek Lapja, 
2016/ 3–4. 114–118. o.

19  MOLNÁR Tamás: A környezet büntetőjogi védelme. Szakdolgozat, Mis-
kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, 
Büntetőjog és Kriminológiai Tanszék, Miskolc, 2017. http://midra.uni-miskolc.
hu/document/25617/20879.pdf (Megtekintés dátuma: 2019.02.16.)

2 0  TILKI Katalin: i. m. Ügyészek Lapja 2016/3–4. 114–118. o.
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tól 60 millió forintig terjed. Értelemszerű azonban, 
hogy a környezetkárosító büntetőjogi felelősséget is 
maga után vonó magatartáshoz további úgynevezett 
közvetett anyagi károk és nem vagyoni károk is kap
csolódhatnak. Ha ugyanis a károsítással összefüggés
ben ellehetetlenül az ott élő emberek élete, csökken 
az ingatlanok forgalmi értéke, megszűnik bizonyos 
tevékenységek gyakorlásának lehetősége –, adott eset
ben mindez a közvetlenül kimutatható anyagi kárt 
növeli és jelentős kárrá alakíthatja át. Másfelől a káro
sított térség negatív megítélése, jó hírnevének elvesz
tése, annak elkerülése, turisztikai szempontból való 
ellehetetlenülése olyan nem vagyoni kártérítést is 
megalapozhat, ami a tényleges vagyoni kárral együtt 
a jelentős kár fogalmát alapozza meg.21 

A gyakorlatban a védelem oldaláról gyakori a téve
désre való hivatkozás. Ebben az esetben a hivatkozás 
alapját nem a joganyag átláthatatlansága képezi, ha
nem hogy az elkövető nem volt tudatában a terület 
természetvédelmi minősítésének. Létezik a Védett 
Természeti Területek Törzskönyve, amely közhiteles 
nyilvántartásként tartalmazza, az érintett tájakat. A 
Törzskönyv közhiteles nyilvántartásként funkcionál, 
ezért annak tartalmát bárki megismerheti, kérelemre 
arról feljegyzést készíthet.22 Ennek ellenére a bíróság 
gyakran fogadja el a tévedésre, mint büntethetőségi 
akadályra történő hivatkozást. A probléma megoldása 
lehetne, ha a területek besorolása az ingatlannyilván
tartásban egyértelműen, és minden esetben feltünte
tésre kerülne, így a területen történő bármilyen mun
kálatok megkezdése előtt, mindenki egyértelműen 
meggyőződhetne az adott ingatlan besorolásáról.

III.I.
A hA huullllaaddéékkggaazzddáállkkooddááss  
rrenenddjjénéneekk m meeggsséérrttééssee
Általános problémaként fogalmazódik meg, hogy a 
közterületeken, útszéleken és eldugott mellékutakon, 
lévő szemétkupacok aránya, mértéke gyorsan növek
szik. Az ilyen módon lerakott hulladék azon túl, hogy 
szennyezi a környezetet, súlyos közegészségügyi ve
szélyeket rejt magában, így például rovarok és rágcsá
lók elszaporodásához vezethet, de az sem mellékes, 
hogy a baktériumok, bomlástermékek a csapadékvíz
zel a talajvízbe juthatnak.23 A hulladék illegális lera
kása, nem kizárólag hazánkban, hanem nemzetközi 

21  Sopovné dr. Bachmann Katalin, címzetes megyei bírósági bíró, a Tatai 
Városi Bíróság elnöke, A környezetvédelmi igények büntetőjogi és polgári jogi 
érvényesítésének egyes kérdései bírói szemmel. http://www.kvvm.hu/szak-
mai/karmentes/egyeb/kjogalk/09.htm (Megtekintés dátuma: 2019.02.14.)

22  FARKAS Csamnagó Erika: Természetvédelmi értékek fenntartása, őr-
zése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat-és 
hatásköre. http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/14_1242_ 
005_101115.pdf (Megtekintés dátuma: 2019.02.14.)

2 3  GARAI Renáta: A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkal-
mazási kérdései. Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 
188–204. o.

szinten is komoly kihívásokat jelent. Viszonylag korán 
az 1980as évek végén megfigyelhető volt a tendencia, 
hogy a fejlődő országokban évente átlagosan keletkező 
300 millió tonna hulladékból, mintegy 50 millió tonna 
az afrikai országok területén kerül elhelyezésre. En
nek egyértelmű oka, hogy abban az időben a hulladék 
kezelésének költsége a nyugati államokban 100 és 
2000 dollár között mozgott, amíg Afrika területén 2,5 
és 50 dollár között. A problémát felismerve kezdemé
nyezték a nemzetközi közösség és a kormányközi szer
vezetek egyaránt szabályozások bevezetését.24 A hul
ladék azonban napjainkban is jelentős problémát 
okoz, mi sem tükrözi jobban ezt, mint a Kína által 2017 
végén bevezetett nemzetközi szemétszállítási em
bargó. Ezen év végétől, az országba nem szállítható be 
sem papír, sem műanyag hulladék.25

A felsorolt okok megfelelően alátámasztják, hogy 
mind a nemzetközi közösség, mind hazánk komoly 
kihívásokkal néz szembe ezen a területén, így a hul
ladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcso
latban felmerülő kérdések, és esetleges problémák 
vizsgálata, mindenképpen időszerűnek bizonyul nap
jainkban. 

1.  A törvényi tényállással kapcsolatban
elméleti síkon felmerülő problémák

„A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése” el
nevezésű bűncselekmény a természetkárosítás bűn
cselekményéhez hasonlóan generálklauzula. Ebből 
eredően az értelmezés során problémák merülhet
nek fel, illetve speciális szaktudás válhat szükségessé. 
Azonban ezzel a törvényi tényállással kapcsolatban 
felmerülő legérdekesebb dogmatikai probléma nem 
a kerettényállás problémaköre, hanem az elkövetési 
tárgy. 

1.1. A hulladék fogalma

A bűncselekmény elkövetési tárgya a hulladék. Első 
lépésként szükséges a hulladék és a szemét fogalmá
nak elhatárolása. Szemétnek minősül, amely a tulaj
donosa számára feleslegessé válik, és azt nem lehet, 
vagy nem akarja újrahasznosítani. A hulladék ennél 
egy szélesebb kategória, a Ht. szerint hulladék min
den, amelytől a tulajdonosa megválik, megválni szán
dékozik, vagy megválni köteles. A fogalomba tehát 
beletartoznak azon dolgok is, amelyek újrahasznosít
hatóak, azaz nem minősülnek szemétnek.26 

A hulladék fogalma, az ismertetett definíciója alap
ján egyértelműnek tűnhet, azonban érdemes a fogalmi 

2 4  MONICA Massani & Paolo Monzini: Dirty Business in Italy: a Case – 
study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste. Global Crime, Vol 6. No 3–4., 
augustus–november 2004, 285–304. o.

2 5  https://www.zip.hu/kinanak-mar-nem-kell-a-szemetunk ( Megtekintés 
dátuma 2019.02.15.)

2 6  http://www.energiaporta.hu/index.php?option=com_content&view=
article&id=215%3Afogalmak-hulladekszemet-hulladekhasznositas&catid=2
8%3Ahulladekhasznositas&Itemid=75&lang=hu (Megtekintés dátuma: 
2019.02.17.)
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elemeket közelebbről megvizsgálni. Alapvetően há
rom fogalomkört kell figyelembe venni. Egyrészt a 
hulladék valamely anyag, vagy tárgy. Ennek eldöntése 
nem okozat nehézséget, objektív kategóriának minő
sül. Másodsorban a birtokosa ettől megválik, megválni 
szándékozik, vagy megválni köteles. Ez a kategória 
szubjektív, így értelmezési problémákat vethet fel, hi
szen a birtokos szándékának, motivációjának feltárása 
szükséges. A harmadik fogalmi elem, hogy megtalál
ható az úgynevezett hulladék irányelv I. mellékleté
ben. Ez a körülmény abból a szempontból releváns, 
hogy a tagállamok is az európai közösség által használt 
fogalmat ültették át a nemzeti jogrendszereikbe. Azon
ban attól, hogy egy anyag felvételre kerül a listára, 
nem minősül minden előfordulási formájában, és min
den körülmények között hulladéknak.27 Valamely 
anyag hulladékká minősítéséhez, az előző két feltétel 
teljesülése is szükséges. 

Mindezek után a közelebbi vizsgálódás alapján, 
újabb elhatárolási kérdéssel szembesülhetünk. A fel
merülő kérdéskör nem más, mint a tényleges hulladék 
és a melléktermék egymástól való megkülönböztetése. 
A melléktermék egy termelési folyamat önállóan is 
értékelhető követelménye, teljesítve a megfelelő kri
tériumokat.

Ebben az esetben azonban felmerülhet a hulladékká 
válás lehetősége, amelyet szükség esetén bizonyítani 
kell.28 Gyakran képezi hivatkozás alapját a védelem 
részéről, hogy az adott anyag nem minősül hulladék
nak, mivel újrafelhasználható. Azonban az Európai 
Unió Bírósága több ítéletében is kimondta, hogy a de
finíció ilyen megszorító módon nem értelmezhető, és 
mindig az adott körülmények pontos megvizsgálása 
után vonható le következtetés.29

A fent ismertettek a hulladék közigazgatási értelem
ben vett fogalom, amely elválik a büntetőjogban alkal
mazottól. Az általunk vizsgált törvényi tényállás 
ugyanis az eddigieket kiegészíti azzal, hogy az anyag 
alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, 
a víz, a levegő, vagy azok összetevői, illetve élő szerve
zet egyedének veszélyeztetésére. A korábbiakban ko
moly gondot jelentett, hogy a jogalkotó a veszély mely 
formáját kívánta szankcionálni, nevezetesen, hogy 
absztrakt, közvetett, vagy konkrét veszélyeztetés szük
séges. A kérdés rendezetlensége széttartó, és egymás
tól eltérő bírói gyakorlatot eredményezett, amely a 
jogbiztonság követelményének nem felelt meg.30 A 
Kúria a kérdést az 1/2015ös elvi Bírósági 
határozatában rendezte, miszerint: A büntetőjogi 
értelemben vett veszély 

27  CSÁK Csilla: A hulladék fogalmának értelmezése az uniós ítélkezési 
gyakorlat tükrében. Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus, XXIX/2 (2011), 
424–427. o.

2 8  BÁNDI Gyula: Gyakorlati jogértelmezési gondolatok a hulladék fogalmi 
rendszere körében. Miskolci Jogi Szemle, 12. évfolyam (2017) 2. különszám, 
35–44. o.

29  Palin, granit ítélet 37. pontja, Van del Walle és társai ügyében hozott íté-
let 47. és 50. pontja.

3 0  GELLÉR Balázs József – BÁRÁNYOS Bernadett: Mitől hulladék a 
hulladék? Gondolatok a Btk. 281/A. § margójára, Magyar Jog, 2011. 5. szám, 
287–288. o.

a sérelem bekövetkezésének lehetőségét jelenti.31 Nap
jainkban így ez a kérdés rendezett, azonban továbbra 
is kérdéses, hogy a veszélyesség megítélése ténykérdés, 
avagy szakkérdés. Amennyiben szakkérdésnek minő
sül, minden esetben szakértő kirendelése szükséges, 
azonban, amennyiben jogkérdés, a bírói bölcsesség 
alapján dönthető el a minősülés.32 A gyakorlatban az 
igazi problémát ennek a kérdésnek a megítélése jelenti, 
mivel a szakértő kirendelése költséges. Azokban az 
esetekben, amikor minden személy számára nyilván
való, hogy a kérdéses anyag, vagy tárgy hulladék, a 
szakértő kirendelésének mellőzése az eljárási költsé
gek csökkentéséhez vezethetne. 

Mindezekből leszűrhetjük, hogy a hulladék pontos 
definiálása napjainkban is állandó viták forrása lehet, 
és mindenképpen szükséges lehet a felmerülő kérdé
sek megválaszolása, és pontos kidolgozása, akár a bí
rói gyakorlatban körében, az elkövetők megfelelő fe
lelősségre vonása, és a törvényi tényállás legsikere
sebb alkalmazása érdekében.

2.  A gyakorlatban felmerülő
problémák

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmé
nyek hazánk határain átívelve, nemzetközi viszonylat
ban is komoly kihívásokat okoznak. Ebből az okból, 
ebben a fejezetben nem kizárólag a Magyarország re
lációjában előforduló problémákat és kihívásokat tár
gyaljuk, hanem a kérdéskörrel általában felmerülő ki
hívásokat. 

2.1. Közgazdaságtani kérdések

Első lépésként érdemes rávilágítani, hogy az általunk 
vizsgált cselekmény elkövetőit a klasszikus büntető
jogi motívumokon túl, gazdasági megfontolások is el
követésre sarkallják. Rögzíthetjük, hogy a hulladék 
egy nem rugalmas áru termék. Az árrugalmasság, a 
mikro ökonómiában az ár valamely függvényének – 
többnyire a keresletnek vagy a kínálatnak – a százalé
kos változását jelenti akkor, ha az ár 1%kal emelkedik. 
Ez a tulajdonsága a hulladéknak érdekelté teszi a szer
vezett bűnöző csoportokat az ár rögzítésére, amely az 
illegális kereskedelmet serkenti. A probléma megol
dása lehet, ha az árak rugalmassá tétele, így a magas 
árak a kereslet csökkentését eredményeznék.33

A másik gazdaságban megjelenő probléma, a hulla
dékkezelés magas költségei. Egyrészt ezek önmaguk
ban is fennállnak, hiszen a megfelelő újrahasznosítási 
eljárásnak, az égetésnek, és a szállításnak eleve vannak 

31  1/2015-ös elvi Bírósági határozat [31]
32  GARAI  Renáta: A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogal-

kalmazási kérdései. Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, 2018, Budapest, 
188–204. o.

33  NICHOLAS Dorn, Stijn Van Daele and Tom Vander Beken, Reducing 
Vulnerabilities To Crime Of The European Waste Management Industry: The 
Research Base And The Prospects For Policy, European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 15(1), 23–36.
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költsége, amelyek a környezetvédelmi szabályok szi
gorodásával egyre csak növekednek. Másrészt az elő
írásoknak való megfelelés is anyagi terhekkel jár, hi
szen a nyomon követhetőség, a címkézés, a könyvelési 
eljárás mindmind komoly anyagi kiadásokat ró a tör
vényesen eljárni kívánó cégekre.34 Kimutatható, hogy 
az illegális piacon az ipari hulladék kezelésének ára 
körülbelül a fehér piaci ár felét, míg a hagyományos 
városi hulladék esetében a többszörösét teszi ki, azon
ban gyorsabb és egyszerűbb megoldást kínál.35

Lehetséges megoldási alternatívaként, az árképzés 
befolyásolására alkalmas eszközként szolgálhat a pri
vatizáció, amely bizonyítottan az ellenérték csökken
tését eredményezheti. A megvalósításra mintaként 
szolgálhat Belgium.36 Fontos szem előtt tartani, hogy 
az alacsonyabb árakat nem a tulajdonos jellege – ál
lami önkormányzati, vagy magántulajdonos –, hanem 
a verseny megléte eredményezi. Ha a verseny megfe
lelően jelen van a piacon, alacsonyabb árakat eredmé
nyez mind a magán, mind az állami kézben lévő hul
ladékgazdálkodási szervezeteknél, így csökkentető az 
illegális tevékenységek iránti kereslet.37

2.2. A hulladék lokalizálása

A keresletet azonban nehéz úgy csökkenteni, hogy a 
kínálat forrását nem ismerjük. A keresletnek ebben a 
viszonylatban jelenleg két számunkra releváns formája 
van, az eleve illegális termékekre való kereslet például 
veszélyes hulladékok, vagy legális termékekre, ame
lyek azonban illegális cselekmények eredményei.38 Az 
illegálisan szállított hulladék lokalizálása, komoly ki
hívások elé állítja az érintett szerveket. A hulladékszál
lítás ellenőrzése a fő tranzitútvonalakon, általában 
kikötőkben, vagy az autópályák mentén zajlik. Azon
ban a hatóságok nem rendelkeznek megfelelő erőfor
rásokkal ezen a téren, ennek eredményeképpen az 
illegális tranzit csupán 1%át képesek azonosítani. A 
probléma megoldásaként a kutatók azt ajánlják, hogy 
a hulladék „forrásánál” szükséges az ellenőrzési cse
lekményeket lefolytatni, tehát azon helyeken, ahol a 
hulladékot előállítják, tárolják, vagy azt azzal való eu
rópai kereskedelem előtt elhelyezik. Az említett po

3 4  ALFREDO Madza, PRISCO Priscitelli, COSIMO Neglia, GIULIA 
Della Rosa, and LEOPOLDO Ianuzzi: Illegal Dumping of Toxic Waste and 
Its Effect on Human Health in Campania, Italy. Int. J. Environ. Res. Public 
Health 2015, 12, 6825. o.

35  LUCIA Gereyl et al. : The Waste Crisi in Campania Italy. Endevaour, 
40 (2),May 2016, 1–27. o. https://www.researchgate.net/profile/Lucie_Greyl/
publication/265745437_The_Waste_Crisis_in_Campania_Italy/links/5a25

36  JACOBSEN, R., Buysse, J., Gellynck, X., 2013. Cost comparison between 
private and public  collection of residual household waste: multiple case studies 
in the Flemish region of  Belgium. Waste Management 33, 3–11. o.

37  MICHAL Struk, Switch to save? Comparing Municipial Solid waste, 
expenditures based on waste managment provider ownership. Detritus 
Multidisciplinary Journal for Waste Resources & Residues, 3 August 2018, 
152–158. o.

38  GLEN Wright: Conceptualising and Transnational Environmental Crime. 
Trends in Organized Crime,  December 2011, 1–15. o.https://www.researchgate.
net/profile/Glen_Wright/publication/228159127_Conceptualising_and_
C o m b a t i n g _ Tr a n s n a t i o n a l _ E n v i r o n m e n t a l _ C r i m e / l i n k s/ 
5506b6ad0cf24cee3a05ea32.pdf (Megtekintés dátuma: 2019. február 27.)

tenciális helyszínek lehetnek ipari, termékfelhaszná
lói, vagy kiskereskedői telepek. Az utóbbi két kategó
ria különösen jelentős lehet, ha az üzleti profiljukat 
újrafeldolgozásra szánt termékek exportálása képezi. 
KözépKeletEurópában az ipari és kezelési létesítmé
nyek érintettek, azonban példának okáért az Egyesült 
Királyságban a hulladék válogatásával foglalkozó egy
ségek a potenciális elkövetési helyszínek.39 Továbbá a 
kutatások bizonyítják, hogy a szegényebb övezetek 
kevésbé érintettek az illegális hulladékkereskedelem 
tekintetében, így a megfigyelések a veszélyeztetettebb 
területekre koncentrálódhatnak.40

Szállítás során felmerül az országhatárok átlépésé
nek problémaköre. Mind a szárazföldi, mind a vízi 
szállítás tekintetében megállapítható, hogy az ellen
őrzés jellege nem kizárólag a hulladék veszélyességé
től függ, hanem a célország szabályozási rendszerétől 
is. Minden ország eltérően rendelkezik a behozatalhoz 
szükséges kritériumokról, és ez vitathatatlanul admi
nisztratív problémákhoz, ezen keresztül pedig illegá
lis tevékenységhez vezethet. A legtöbb afrikai ország 
nem rendelkezik megfelelő jogi szabályozási kerettel, 
amely lehetővé tenné a bűncselekmény megelőzését 
vagy leküzdését.41

A tengeri szállítás esetén napjainkban konténereket 
alkalmaznak, amelyek megkönnyítik az illegális tevé
kenységet. A konténerek névtelensége különleges 
előnyt nyújt a tiltott árut szállítani kívánók számára. 
A szállítás ezen speciális esetében megfigyelhető, 
hogy az elkövetők a járműveket felhasználva igyekez
nek a hulladék súlyát leplezni, így a bűnüldöző szer
veknek erre a körülményre is tekintettel kell lenni.42

A másik jelentős probléma a hulladék illegális lera
kása esetében keletkezik. A lerakás pillanatában ne
héz lokalizálni a tevékenységet, a hulladék csak később 
kerül felfedezésre, amikor már visszafordíthatatlan 
környezeti károkat okoz, és az elkövető felkutatása is 
szinte lehetetlenné válik. Megoldásként szolgálhat a 
problémára a távérzékelés. A legegyszerűbb módja 
ennek a földfelszínről begyűjtött adatok, légi, műhol
das feldolgozása. Az így megszerzett információ akár 
már önmagában is hasznos lehet, de teljes körű bizo
nyítékként szolgál ha GIS szoftverrel kombinálva más 
információt is nyújt.43  A módszer alkalmazásával az 
illegális telephelyek könnyebben felfedezhetőek, és 
az esetleges növekedésüknek is azonosítható.44

39   http://impel.eu/wp-content/uploads/2015/11/Waste-Sites-Manual-
English-version.pdf (Megtekintés dátuma: 2019.02.23.)

4 0  Jacobsen, R et al i. m. 3–11. o.
41 http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/75685/Korir_

Environmental%20crime%20management%20in%20Kenya?sequence=3 
(Megtekintés dátuma 2019.02.27.)

4 2   http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/19427/ 
6776703_Bisshop_2012.pdf?sequence=1 (Megtekintés dátuma: 2019.02.21.)

43 https://www.researchgate.net/profile/Robin_Curry/publication/ 
260149621_An_overview_of_waste_crime_its_characteristics_and_the_
vulnerability_of_the_EU_waste_sector/links/5735c87c08aea45ee83c9c02.
pdf 8 (Megtekintés dátuma: 2019.02.27.)

4 4  YONEZAWA C. (2009) Possibility of monitoring of waste disposal site 
using satellite imagery. Journal of Integrated Field Science 6: 23–28.
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3. Gahna esete

A technika folyamatos fejlődése napjainkban egy ed
dig nem tárgyalt jelenséget idéz elő. Ez a probléma 
nem más, mint az elektronikus hulladék kezelése, el
helyezése, és az azzal való illegális cselekmények el
követése.

Az elektronikus hulladék fogalma alá tartoznak az 
elektronikus berendezések különböző formái, ame
lyek már nem képviselik eredeti értéküket a felhasz
nálói számára, vagy nem felelnek meg eredeti rendel
tetésük kritériumainak. A definíció magában foglalja 
a „fehér árukat” – hűtőszekrények, mikrohullámú sü
tők, mosógépek, valamint a „barna árukat” – televízió, 
rádió, számítógép – egyaránt.45 Az ehulladék jelentő
ségét tükrözi, hogy évente, megközelítőleg 50–80 mil
lió tonna keletkezik belőle, így vitathatatlanul modern 
világunk, és a fenntartható fejlődés megoldandó prob
lémája.46

Általánosságban elmondható, hogy a probléma leg
inkább a fejlődő országokban realizálódik, mivel a 
hulladéknak ezen típusa a fejlett országokban kelet
kezik, majd illegális tevékenység révén a kevésbé fej
lett területeken kerül elhelyezésre. Különösen veszé
lyeztettek az afrikai országok, a hiányosnak mondható 
szabályozási rendszerük, és a problémára való felké
születlenségük miatt. A kontinensen elhelyezkedő ál
lamok közül Gahna kiválasztására azért került sor, 
mert ebben az országban bizonyítottan az egyik leg
súlyosabb problémát az illegális ehulladék okozza. Az 
utóbbi évtizedben a médiafigyelem középpontjába 
került ezen környezetvédelmi kulcskérdés, és a fellé
pés elkerülhetetlenné vált.

Annak ellenére, hogy az előbbiekben rögzítettük, 
egyértelműen illegális tevékenységgel állunk szem
ben, Ghana Büntető Törvénykönyve nem tartalmaz 
törvényi tényállást a szankcionálás érdekében. Az élő
világ állapotának védelme érdekében a jogi rendelke
zéseket az alkotmány, bilaterális és multilaterális 
egyezmények, valamint a környezetpolitikai irányvo
nal foglalják keretbe. Az alkotmány 36 cikkének (9) 
bekezdése rögzíti, hogy az állam mindent megtesz a 
fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében, a kitű
zött cél elérése érdekében kiterjedt nemzetközi kap
csolatokat ápol.47 A nemzetközi szerződések sorában 
említhető exemplatív jelleggel a bázeli, a rotterdami, 
valamint a stockholmi egyezmények.48 Habár az egyez
mények rögzítik a pönalizálás szükségességét, hiányos 
a megfogalmazás a végrehajtás tekintetében. Ghana 
igyekezett fellépni, tájékoztatások és felkészítő kur
zusok révén a kockázatokról való felvilágosítás érde

45  https://www.britannica.com/technology/electronic-waste (Megtekintés 
dátuma: 2019.02.24.)

4 6  JOHNS Lepawsky: The changing geography of global trade in electronic 
discards: time to rethink the e-waste problem. The Geographical Jour-
nal,Vol.181, No. 2, June 2015, 147–159. o.

47  Constitution of the Republik of Ghana 36 § (9)
4 8  http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/eWaste/E-

wasteAssessmentGhana.pdf

kében, azonban ezek a rendezvények alacsony haté
konysággal valósultak meg a probléma pedig tovább 
gyűrűzött.49

Az illegális tevékenység okozta problémákat a Kor
mány felismerte, így 2016ban a Parlament az elé ter
jesztett törvényjavaslatot elfogadva szabályozta a ve
szélyes anyagok és hulladékok, elektronikus és elekt
romos hulladékok ellenőrzését, kezelését, és ártalmat
lanítását.50 A releváns rendelkezések alapján a veszé
lyes hulladékok ország területére való behozatalát, 
kivitelét, az ott keletkezett vagy behozott veszélyes 
hulladékok szállítását, azok eladása, megvásárlása, 
vagy az azokkal való kereskedelem bűncselekmény
nek minősül, és pénzbüntetéssel vagy egytől tíz évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősített 
eset az elsőként említett elkövetési magatartás, vala
mint, ha a veszélyes hulladékkal az ivóvíz szennyezé
sére is sor kerül. Ebben az esetben legfeljebb kétmil
lió amerikai dollár pénzbüntetéssel, vagy maximum 
20 év szabadságvesztésre ítélhető az elkövető, továbbá 
kötelezhető a hulladék reexportálására, és a felme
rülő költségek viselésére. A hatóság jogosult a jármű
vet, amelyet az illegális tevékenység elkövetéséhez 
használtak lefoglalni.51 Napjainkban így külön 
törvényben szabályozott a hulladékgazdálkodás meg
sértése Ghanaban is.

Az előremutató intézkedések ellenére a végrehajtás 
napjainkban is nehézségekbe ütközik. A deficit okai 
közé sorolhatjuk a hivatali dolgozók alulfinanszíro
zottságát, a korrupciós bűncselekmények gyakori 
megvalósulását, a nemzetközi együttműködés nehéz
ségeit, a végrehajtó szervek közötti akadozó, eseten
kénti hiányos információáramlást. Az említett terüle
teken mindenképpen a hatékonyság növelésére van 
szükség, valamint a társadalomban való tudatosításra, 
hogy az ehulladék napjaink egyik legégetőbb megol
dásra váró problémája.52

ÖsszegzésÖsszegzés
A környezeti büntetőjog számos aspektusából kiraga
dott részekkel érzékelhetővé vált, hogy ezen a terüle
tén nem kizárólag hazánk, hanem a nemzetközi kö
zösség is komoly kihívásokkal áll szemben. A törvényi 
tényállások fogalmi elemeinek pontos meghatározása, 
a gyakorlatban felmerülő problémák, – akár a törté
neti tényállás felderítése során, az elkövetők azonosí
tása esetében, akár a bírósági szakaszban a tévedésre 

49  KURT Daum, JUSTIN Stoler, and RICHARD J. Grant: Toward a More 
Sustainable Trajectory for E-Waste

Pol ic y.  A Review of a Decade of E-Waste Research in Accra, Ghana, In-
ternational Journal of Environmental Research and Public Health,  29 January 
2017, 8. o.

5 0   http://www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/2915-
parliament-passes-law-to-control-hazardous-e-waste

51  Ghana: Hazardous and Electronic Waste Control and Management, Law, 
2016

5 2   LIESELOT Bisschop: How e-Waste Challanges Envoronmental 
Governance. Crime Justice Journal, 2014 3 (2), 91. o.
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való hivatkozás – kiküszöbölése elkerülhetetlen a ha
tékony fellépés érdekében. A fejlődő országok segítése 
a fejlődés útján, a közös nemzetközi fellépés szüksé
ges, és elkerülhetetlen. 

A környezeti büntetőjog terén nem hangsúlyozható 
eléggé a prevenció és a represszió fontossága, vala
mint a hatékony fellépés szükségessé. Fontos, hogy a 
jogalkotó, a jogalkalmazók, és az állampolgárok egy
aránt belássák, a környezet és a természet védelme 
mindannyiunk és a jövő generációinak közös érdeke. 
A pusztítással szemben való fellépés eredményessé
gének növelése ennek a folyamatnak egy fontos alap
pillére. Nem tűrhetjük, hogy a minket körülölelő kör
nyezet végleg elpusztuljon, hiszen nem a rombolásért 
hanem, „Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi kü
lönlegességeinkkel hozzájáruljunk a világ sorsához.” 
(Anthony Robbins) 
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BevezetésBevezetés
A magyar nemzetbiztonsági szervek és szolgálatok 
története távolról sem tekinthető egy egyenesvonalú, 
töretlen fejlődés eredményének. Tágabb megközelí
tésben jogelődként tekinthetünk a rendszerváltás 
előtt működő államvédelmi, illetve a második világ
háború lezárását követő évig visszapillantva, az állam
biztonsági szervekre. Az 1945ös évre mindenesetre 
töréspontként kell tekintenünk ebben a vonatkozás
ban is, ez az évszám jelöli ki kutatásaim kezdő pontját. 
1989 és 1990 is cezúrának tekinthető, ekkor alakult 
át a magyar állambiztonság nemzetbiztonsággá. A mai 
is működő szervezeti rendszer létrejötte ugyanakkor 
1995höz, a nemzetbiztonsági törvény hatályba lépé
séhez köthető.

Jelen értekezés célja a magyar államvédelmi, állam
biztonsági, illetve nemzetvédelmi intézmények és fel
adatrendszer kialakulásának áttekintése 1945től kez
dődően napjainkig.

Kutatási módszerem – a témához igazodóan – leíró
elemző jellegű, mely a rendelkezésemre álló szakiro
dalom másodelemzéséből, és a vonatkozó jogforrások 
kritikai elemzéséből áll. 

Dolgozatom több nagyobb egységből áll. Az állam
biztonsági szervek, illetve a nemzetbiztonsági szolgá
latok történet három nagyobb szakaszra bontva tár
gyalom: külön fejezetben vizsgálom az 1945 és 1956, 
az 1956 és 1989, majd az 1989 és 2010 közötti időszak 
intézménytörténeti vonatkozásait. 

Ezt követően kerül ismertetésre a jelenlegi nemzet
biztonsági szervezetrendszer, amely öt intézményt 

foglal magában, ezek a kö
vetkezők: az Információs 
Hivatal, az Alkotmányvé
delmi Hivatal, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgá
lat, a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat, végül a Ter
rorelhárítási Információs 
és Bűnügyi Elemző Köz
pont. Mindegyik szakszol
gálatnak egy külön fejeze
tet szentelek, összefogla
lom a jogállásukra és fel
adatköreikre vonatkozó 
legfontosabb rendelkezése
ket. Az utolsó fejezetben 
vázlatosan foglalkozom a 
nemzetbiztonsági szolgála
tok együttműködésének le
hetséges formáival.

Államvédelem 1945 és 1956 Államvédelem 1945 és 1956 
közöttközött
Még szovjet, illetve német megszállás alatt állt az or
szág, mikor már meg kellett kezdeni a titkosszolgála
tok újjászervezését. Az 1943. október 19. és 30. között 
zajló moszkvai értekezleten a nagyhatalmak négy dek
larációt fogadtak el, ezek közül a kegyetlenkedésről 
szóló nyilatkozat leszögezte: a nagyhatalmak megtesz
nek mindent annak érdekében, hogy azok, akik részt 
vállaltak „a terror útján való kormányzás” bármely for
májában, bíróság elé kerüljenek.1 A szövetséges hatal
mak egyértelművé tették: a fegyverszünet megköté
sének egyik feltétele az, hogy a kinevezett kormányok 
működjenek közre a háborús bűnösök felkutatásában. 
Ilyenformán, a Moszkvában aláírt előzetes fegyver
szüneti egyezménynek megfelelően, Magyarország
nak is részt kellett vállalnia „a háborús bűncselekmé
nyekkel vádolt személyek letartóztatásában, az érde
kelt kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítél
kezésben e személyek felett”.2 

Az államvédelem megszervezése

Magyarország tehát az államvédelem katonai és pol
gári szerveinek felállítását nem annyira saját indítta
tásból, hanem a moszkvai egyezményben vállalt köte
lezettségeinek eleget téve kezdte meg. 

A politikai rendészeti tevékenység egyfelől a hábo
rús bűnösök felkutatását jelentette, másfelől a katona

1  A moszkvai értekezleten (1943. október 19–30.) elfogadott nyilatkozatok 
4. Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről. Halmosy Dénes (szerk.): 
Nemzetközi szerződések 1918–1945. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, 1983 (2. átdolgozott, bővített kiad.). 557–561.

2  1945. évi V. törvény a Moszkvában 1945. évi január hó 20. napján kötött 
fegyverszüneti egyezmény becikkelyezéséről 14. pont

Dr. FáBián Péter*

 
Az állambiztonságtól  

a nemzetbiztonságig I.
„A nemzetbiztonsági 

intézményrendszer jogfejlődése 
1945től 2010ig”
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tisztekkel szemben lefolytatandó igazoló eljárások le
folytatását, a honvédségi javak feltalálását, visszaszer
zését. Ez utóbbi nyomozati feladatok a katonai védelem 
szervéhez, a Honvédelmi Minisztérium 40. osztályá
hoz (a szakirodalomban használt nevén: HM 40. osz
tály) kerültek. A szerv részben szovjet, részben magyar 
irányítás alatt működött.3 Ezzel párhuzamosan a Ma
gyar Kommunista Párt is elhatározta, hogy létrehozza 
a saját katonai rendészeti szervét, és ehhez meg is sze
rezte a Szövetséges Ellenőrző Bizottság támogatását.

1945. március 12én, Debrecenben, megalakult a 
Honvédelmi Minisztérium Katonai Politikai Osztálya, 
mely célját ekként határozta meg: „a fasiszta, reakciós 
tevékenység elleni küzdelem, az ellenséges hírszerzés 
aktív megakadályozása és a hírszerzés offenzív végre
hajtása az ellenség által megszállt területeken”.4 Szék
helyét 1945 áprilisában Budapestre tette át, és ezzel 
egyidejűleg – nagy valószínűséggel a szovjetek támo
gatásával – megszüntette a konkurens egységet. 1947 
februárjáig a Magyar Honvédelmi Miniszter Katona 
Politikai Osztálya („Katpol”), 1949 januárjának végéig 
Csoportfőnöksége, majd 1950. január 31ig Katonai 
Elhárító Főcsoportfőnöksége néven működött, ami
kor is beolvadt a Minisztertanács Államvédelmi Ható
ságába. Némi átszervezést követően IV. Főcsoportfő
nökség néven működött tovább, legfőbb feladata a 
hadműveleti felderítés, katonai hírszerzés volt. 1953
ban – a Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. Csoportfő
nöksége néven – a vezérkari főnök irányítása alá he
lyezték, tevékenysége azonban nem változott.5

A polgári államvédelem szervei

Megközelítőleg a fentiekkel párhuzamosan a polgári 
államvédelem újjászervezése is megkezdődött, és az 
is két úton haladt. Az ideiglenes nemzeti kormány 
1945. május 10én feloszlatta a csendőrséget, és intéz
kedett a Magyar Államrendőrség megszervezése iránt. 

Az egyik politikai rendészeti osztály ennek részeként 
jött létre, Debrecen székhellyel, a másik pedig a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság alá tartozott. A debreceni 
osztályt utóbb megszüntették, helyette felállították a 
Budapesti és a Vidéki Főkapitányság Politikai Rendé
szeti Osztályát. A két főkapitányság politikai rendészeti 
osztályának összevonására 1946. október 15én került 
sor, az új szerv, mely a Magyar Államrendőrség Állam
védelmi Osztálya néven kezdte meg működését, a bel
ügyminiszter irányítása alatt állt. Feladatkörébe tarto
zott – a polgári hírszerzés és elhárítás mellett – az el
lenzéki csoportok, az egyházak és a külföldi titkosszol
gálatok tevékenységének megfigyelése.6

3  Dávid Ferenc: Történeti visszatekintés a magyar titkosszolgálatokra. In: 
Resperger István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek. Budapest, 2018, 
Dialóg Campus. 11–28. 13.

4  Dávid Ferenc: „Fából vaskarika”, avagy: a magyar katonai államvédelmi 
szervek 1945 utáni újjászervezésének jogi és szervezeti alapjai. Nemzetbizton-
sági Szemle II. évf. 2016/I. 114–132. 125.

5  Dávid 2018, 14–15.
6  Palasik Mária: A politikai rendőrség háború utáni megszervezése. In 

Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok 

1948. szeptember 10től az Államvédelmi Osztály a 
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (a továb
biakban: ÁVH) néven működött tovább. 1949. decem
ber 28án, a 4353/1949. (XII. 28.) MT rendelettel, át
helyezték a Minisztertanács közvetlen irányítása alá, 
1950ben pedig, a HM Katonai Elhárító Főcsoportfő
nöksége megszüntetését követően, tevékenységi körét 
kibővítették a katonai hírszerzés és elhárítás felada
taival.7 1949 és 1950 között az ÁVHn belül hat ügyosz
tály működött, ezek közül a „B” ügyosztály foglalko
zott a határon túli hírszerzéssel, belföldi megfigyelés
sel, operatív ügyekkel. Az átszervezéseket követően 
hét főosztály vitte a fő feladatokat, ezen belül az I. (há
lózati) Főosztály feladatkörébe tartozott a hírszerzés, 
a külföldiek ellenőrzése, a belső reakció elhárítása, a 
kémelhárítás, míg a III. (operatív) Főosztály végezte a 
környezettanulmányok készítését, a megfigyelést, le
vélellenőrzést, rádió és telefonlehallgatást.8 

1951től további átszervezésekre került sor, nem 
függetlenül a nemzetközi helyzet alakulásától, ugyanis 
a hidegháború éveiben a hangsúly a politikai, a gaz
dasági és az ipari hírszerzésre helyeződött át. 1947
ben jött létre az Amerikai Egyesült Államokban a CIA 
(Central Intelligence Agency), 1954ben a Szovjet
unióban a KGB (Komityet Goszudarsztvennoj Bezo-
pasznosztyi) 1956ban Németországban a BND 
(Bundesnachrichtendienst). 

Ezek hatására vetődött fel a magyar pártvezetésben 
is: szükség lenne egy hatékony, és főképpen lojális ál
lambiztonsági szervezetre, mely titkos információkat 
gyűjtene, politikai és gazdasági vonalon egyaránt. 
Szovjet javaslatra 1951ben a külföldi hírszerzési fel
adatokat egy külön főosztályba szervezték át (VIII., 
Hírszerző, Főosztály), 1952ben pedig a belső karha
talom csapatainak irányítására hoztak létre egy külön 
egységet (IX. Főosztály). A Hírszerző Főosztály felál
lításával nagyjából egy időben elkezdték a külföldi 
rezidentúrák felállítását, az elsőt 1950ben Bécsben 
1951ben, majd Párizsban, Brüsszelben, Rómában, Wa
shingtonban, Bernben és Buenos Airesben.9

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 
1953 június ülésén döntés született az Államvédelmi 
Hatóság és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: 
BM) összevonásáról, erről az 500/6/1953. MT határo
zat rendelkezett. 

Az immár egységes Belügyminisztérium állambizton
sági szervei átvették az ÁVH feladatköreit, a BM állam
igazgatási feladatai átkerültek a Minisztertanácshoz. Az 
ÁVH ezzel tehát megszűnt, ám az államvédelmi osztá

és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékeny-
ségéről. Budapest, Történeti Hivatal, 2000. 33–55. 37.

7  Dávid 2018, 16.
8  Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Az Államvédelmi Hatóság szervezeti válto-

zásai (1950–1953). Betekintő 2009/2. http://epa.oszk.hu/01200/01268/00010/
cserenyi-zsitnyanyi_ildiko.htm

9  Boda József: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye és szerepe a rend-
védelemben. In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tu-
dományos Közlemények XIII. 2012. Magyar Hadtudományi Társaság, 113–
130. 118.

ht t p://w w w.pecshor .hu/per iod i k a/X I I I/boda .pdf
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lyok (kémelhárítás, hírszerzés, katonai elhárítás, opera
tív technika, levélellenőrzés stb.) lényegében az eredeti 
felállásban működtek tovább. Az államvédelmi munkán 
belül is a leghangsúlyosabbnak a megelőzést tekintet
ték, ennek szellemében szervezték át a minisztérium 
megyei főosztályait. A fő cél az operatív hálózati tevé
kenység megerősítése volt, az 500/6/1953. MT határozat 
le is szögezte: „minden fontos területet, objektumot át 
kell fogni hálózattal, hogy időben megakadályozzuk, 
megelőzzük az ellenség romboló tevékenységét”.10

1955 márciusában rendezték Moszkvában a szocia
lista országok első közös állambiztonsági értekezletét, 
melyen a titkosszolgálati szervek vezetői meghatároz
ták az együttműködés mikéntjét, illetve azt is, hogy 
az egyes országok hogyan veszik ki részüket „a fő el
lenség elleni harcból”.11 

A Belügyminisztérium feladatává az angol, az ame
rikai, a nyugatnémet, a francia és a jugoszláv állami 
és gazdasági intézményekbe, továbbá a vatikáni és az 
ENSZszervekbe történő „beépülést” tették.12 E felada
tokhoz igazodóan 1955 őszén, majd telén újabb átszer
vezésekre került sor, a legnagyobb horderejű ezek kö
zül érintette az állambiztonság egész szervezetét: há
rom főcsoportfőnökséget hoztak létre, ezzel elkülö
nítették egymástól az államvédelmi, a rendőri, vala
mint a belső karhatalmi és határvédelmi feladatokat. 
A titkosszolgálat tehát visszakerült a BMbe, I. (Állam
védelmi) Főcsoportfőnökség néven. Ennek részeként 
működött a hírszerzés, egészen 1956 októberéig.13

Az állambiztonság Az állambiztonság 
1956 és 1989 között1956 és 1989 között
1956. november 4ét követően titokban megindult az 
államvédelem újjászervezése. A kormánynak ugyan 
szüksége volt egy megbízható politikai rendőrségre, 
ám a közvélemény olyan sok szörnyűséget kapcsolt az 
ÁVH nevéhez, hogy azzal Kádárék nem merték vállalni 
a közösséget. 

Münnich Ferenc miniszterelnökhelyettes 1956. 
november 7i rendeletében meg is tiltotta az államvé
delmi szervek ismételt felállítását.14 Az 1956. évi 35. 
törvényerejű rendelet „az állam belső és külső bizton
sága elleni bűncselekmények nyomozását” a rendőr
ség feladatává tette, majd a végrehajtással a BM II. (Po
litikai Nyomozó) Főosztályát bízták meg.15 

10  Baráth Magdolna: Az államvédelem az egységes Belügyminisztérium-
ban. Betekintő 2010/3. http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-
szamok/2010_3_barath.pdf

11  Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945–1990. 
Betekintő 2011/2. 6.http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-
szamok/2011_2_toth_e.pdf

12  Tóth 2011, 6.
13  Tóth 2011, 7.
14  Takács Tibor: Államvédelmi helyzetértékelés 1956 decemberében. Be-

tekintő 2007/2. http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-
szamok/2007_2_takacs.pdf

15  1956. évi 35. számú törvényerejű rendelet a rendőrségről szóló 1955. évi 
22. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről, 1. §.

A BM II. Főosztálya lényegében megőrizte az állam
védelmi időszakban kialakított szervezeti kereteket, 
feladatait tizenhárom osztállyal (például Hírszerző 
osztály, Figyelő és környezettanulmányokat készítő 
osztály, Rádió felderítő osztály, „K” levélellenőrzési 
osztály) látta el.16 

1962ben átszervezték a Belügyminisztériumot, 
négy főcsoportfőnökséget létrehozva. Ezek közül a 
III. számú látta el az állambiztonsági feladatokat. Az 
Állambiztonsági Főcsoportfőnökségen belül négy osz
tállyal működött a III/V. (operatívtechnikai) Csoport
főnökség, ezek és még további kisebb operatív osztá
lyok végezték a polgári és katonai (tehát a BMtől) füg
getlen titkosszolgálati tevékenység műveleti háttér
munkálatait. Ez a felállás gyakorlatilag 1990 januárjáig 
fennmaradt.17

A rendszerváltó erők határozottan szorgalmazták az 
állampárti titkosszolgálatok átszervezését. A folyama
tot felgyorsította a „Dunagate” néven elhíresült ügy: 
1990. január 5én az ellenzéki pártok olyan bizonyíté
kokat mutattak be, melyek azt igazolták, hogy a BM III/
IIIas Csoportfőnöksége titkos módszerekkel gyűjtött 
adatot politikai pártokról és személyekről, és ezt a te
vékenységét még 1989 decemberében is folytatta.18

1989. október 23át követően megkezdődtek a nem
zetbiztonságot érintő kodifikációs munkálatok, az át
meneti időszakban azonban a korábbi szabályok – az 
állam és közbiztonságról szóló 1974. évi törvényerejű 
rendelet, a 6000es rendeletek, valamint a Miniszter
tanács elnökhelyettese által kiadott utasítások – hatá
rozták meg az állambiztonsági szervek munkáját. 

Az Állambiztonsági Főcsoportfőnökség a belügymi
niszter közvetlen irányítása alatt működött, egészen 
1990. február 14ig, amikor is a Minisztertanács létre
hozta a Nemzetbiztonsági, valamint az Információs 
Hivatalt (vagyis a polgári nemzetbiztonsági szolgála
tokat), továbbá a Magyar Honvédség Katonai Bizton
sági Hivatalát, és kimondta egyúttal, hogy a Magyar 
Honvédség felderítő szerve, a Katonai Felderítő Hiva
tal is része a nemzetbiztonsági szolgálatoknak.19

Az 1990 februárjában elfogadott „ideiglenes törvény” 
– vagyis az 1990. évi X. törvény – a különleges titkos
szolgálati eszközök átmenetinek szánt szabályait hatá
rozta meg, és felhatalmazta a nemzetbiztonsági szolgá
latokat ezen eszközök alkalmazására.20 A mindössze 
kilenc szakaszból álló törvény „különleges eszközként” 
definiálta azokat az eszközöket és módszereket, melyek 
alkalmazására az érintett tudta nélkül kerül sor, és 

16  Boda József: A magyar állambiztonsági és nemzetbiztonsági szervek ve-
zetése, irányítása és ellenőrzése 1942–2015 között. In: Hack Péter – Király 
Eszter – Korinek László – Patyi András: Gályapadból laboratóriumot. Tanul-
mányok Finszter Géza professzor tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 
2015. 15 – 32. 22.

17  Dávid 2018, 17.
18  Boda 2015, 24–25. 
19  Cséve Lajos: Néhány gondolat a Nemzetbiztonsági Hivatal létrejöttéről 

és munkájáról. Rendészeti Szemle 10. évf. 1993/10. 8–13. 8–9.
2 0  1990. évi X. törvény a különleges titkosszolgálati eszközök és módsze-

rek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról.
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amely használata az egyén privátszféráját védő jogok 
(magántitok, levéltitok stb.) sérelmével járhat. 

A törvény meghatározta a különleges eszközök al
kalmazhatóságának feltételeit, ilyen volt például egyes 
súlyos bűncselekmények (emberiség elleni bűncse
lekmény, terrorcselekmény, légi jármű hatalomba ke
rítése stb.) és azok elkövetőinek felderítése, az állam 
„szuverenitását, gazdasági és honvédelmi érdekeit  
veszélyeztető, leplezett törekvések felderítése és elhá
rítása”.21 A különleges eszközök közül némelyek (tech
nikai úton történő adatgyűjtés, levélellenőrzés, ma
gánlakásba behatolás) alkalmazására csak igaz ság
ügyminiszteri engedély birtokában volt lehetőség, 
ennek azonban feltételeként határozták meg azt is, 
hogy a törvény által védett értékek (vagyis az ország 
szuverenitása és alkotmányos rendje) súlyos veszély
nek legyen kitéve. Ezen eszközök alkalmazását legfel
jebb egy hónapra engedélyezték, de további egy hó
nappal meg lehetett hosszabbítani.22

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépíté
sét, és az egyes nemzetbiztonsági szolgálatok felada
tait a 26/1990. (II. 14.) MT rendelet határozta meg.23 
Rögzítette, hogy hatósági jogkör a szolgálatokat nem 
illeti meg, olyan intézkedést pedig, mely a személyes 
szabadság korlátozásával jár, nem alkalmazhatnak. 

1990. március 1jén két polgári és két katonai nem
zetbiztonsági szolgálat kezdte meg tevékenységét: az 
Információs Hivatal (IH) és a Nemzetbiztonsági Hiva
tal (NBH), valamint a Katonai Felderítő Hivatal (KFH) 
és a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH). A Nemzetbiz
tonsági Szakszolgálat – mely a titkos információgyűj
téshez biztosította a technikai hátteret – az NBH ré
szeként működött.24

A Nemzetbiztonsági Hivatal – némiképp ellentmon
dásosan – egyszerre volt fegyveres testület és központi 
közigazgatási szerv. Államigazgatási feladatokat látott 
el, korlátozott közhatalmi jogosultsággal rendelkezett, 
megfelelt az államigazgatási szerv ismérveinek. Fel
adatát és hatáskörét önállóan gyakorolta, a kormány 
és a kijelölt tárca nélküli miniszter felügyelete alatt; 
feladatai végrehajtásáért a Hivatal főigazgatója tarto
zott felelősséggel. Létrehozását az indokolta, hogy a 
kormányzati döntések meghozatala során a döntésho
zóknak naprakész adatokkal kell rendelkezniük a 
belső biztonsági helyzetről, és az ország külső, nem
zetközi környezetéről. A Nemzetbiztonsági Hivatal 
feladata az adatok biztosítása.25

A miniszter képviselte a Hivatalt az Országgyűlés és 
a kormány ülésein, utasítási és beszámoltatási joggal 
bírt a főigazgató irányában, és ő hagyta jóvá a Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatát. Az Országgyűlés 
ellenőrzési szerepét a Nemzetbiztonsági Bizottság út
ján látta el. A Hivatal főigazgatója rendszeresen beszá

21  1990. évi X. tv. 2. §.
2 2  1990. évi X. tv. 3–4. §.
2 3  26/1990. (II. 14.) MT rendelet a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának 

átmeneti szabályozásáról 2. §.
2 4  Boda 2015, 25.
2 5  Cséve 1993, 9–10.

molt, illetve tájékoztatta a bizottságot a végzett mun
káról, a bizottság pedig gyakorolta az országgyűlési 
házszabályban rögzített jogosítványokat (kinevezés 
előtti meghallgatás, tájékoztatáskérés stb.).26

1995 decemberében fogadta el az Országgyűlés a 
nemzetbiztonsági szolgálatok jogállását, feladat és ha
táskörét meghatározó 1995. évi CXXV. törvényt (a to
vábbiakban: Nbtv.). A törvény leválasztotta az NBHról 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (NBSZ), mely 2002
ig, majd 2007 és 2010 között tárca nélküli miniszter 
irányítása alatt állt, 2002 és 2007 között a Miniszterel
nöki Hivatal alá tartozott, 2010 nyarától – immár NBH 
Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) néven – a Belügymi
nisztérium gyakorolt felette felügyeletet.27  
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BevezetésBevezetés
A kémiai kasztrációt az 1940es évek óta ismert, mint 
gyógyszeres kezelés, ugyanis ekkor ismerte fel az 
orvostudomány azt, hogy bizonyos antiandrogének 
csökkentik a tesztoszterontermelést valamint an
nak szintjét.1

Amerikában először John Money kezelte a pedo
filokat, illetve a gyermekmolesztálókat Medroxypro
gesteronacetáttal (MPA), ami nagy hatékonyságot 
mutatott; a valóban alacsonyabb tesztoszteronszint 
miatt a szexuális frusztráció, nemi vágy és ezzel 
együtt a gyermekekről való szexuális fantáziálás is 
szinte teljes mértékben megszűnt. Ezt az anyagot a 
mai napig használják DepoProvera néven.

Az eljárás magyar viszonylatban sem ismeretlen, 
hiszen a híres genetikusorvos, Czeizel Endre is 
mélyrehatóan foglalkozott a pedofilok kémiai kaszt
rációjának lehetőségével.2

Miért a pedofilok vonatkozásában merül fel ennek 
alkalmazhatóságának lehetősége? A válasz egyszerű, 
hiszen a pedofília nem csak büntetőjogi, hanem or
vosi kérdés is. A büntetőjogban nem is létezik e fo
galom, a Büntető törvénykönyvben a nemi erkölcs 
és a nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények 
törvényi tényállásai vagy súlyosabban büntetnek 
egy bűncselekményt, ha az kiskorú passzív alany  

* PhD hallgató, PPKE JÁK
1  VOISLAV Stojanovszki: Surgical Castration of Sex Offenders and its 

Legality: The Case of the Czech Republic. http://www.iusetsocietas.cz/
fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Stojanovski.pdf, 2011. Idézte: Nicholas 
Heim. [letöltés dátuma: 2016.10.21.]

2  Lásd: CZEIZEL Endre: A pedofília korszerű orvosi értelmezése. Belüg yi 
Szemle 38. évf. 4–5. sz., 2000. 104–109. o.

sérelmére valósul meg  
– mint például a szexuális 
erőszak – avagy egy külön 
tényállásban szankcionált 
a magatartás, amely csak 
ilyen minőségű passzív 
alany vonatkozásában  
tényállásszerű – mint pél
dául a gyermekpornográ
fia vagy a gyermekprosti
túció elősegítése.

Ez a konkrét fogalom az 
orvostudományban – és 
azon belül is az elme-orvos
tudományban – illetve a 
pszichológiában létezik, 
melyet a DSMV definiál 
akként, mint a serdületlen 
test iránt – pontosabban 
annak érintésétől, illatától 
és látványától – jelentkező 
nemi vágy.3

Összességében tehát egy 
komplex fogalomról van 

szó, amelynek lehet egyszer egy orvosi (elmeorvosi) 
megközelítése és egy büntetőjogi megközelítése is. 
A kettő közötti lényeges különbség, hogy az (elme)
orvostudomány nem értékeli morálisan a cselekede
tet, a feladata kizárólag a gyógyításra korlátozódik. 

Azonban tekintettel arra, hogy a gyermekek irá
nyában jelentkező szexuális vágy, – ha kifejezésre 
kerül – komoly negatív morális – erkölcsi megítélést, 
illetve bűncselekményt valósít meg, így a büntető
jog nem mehet el az ilyen jellegű súlyos magatartá
sok mellett. Mint ahogy amellett sem mehet el, hogy 
a jelenség komplex, több rétű fogalom, ezért annak 
szankcionálásában is felmerülhet a speciális meg
ítélés kérdése. 

E körben merülhet fel tehát egy olyan megoldási 
lehetőség vizsgálata, amely ezt a két területet – ha 
nem is egybefoglalja – de legalábbis egymáshoz kö
zelíti. A kémiai kasztráció legalább olyannyira komp
lex, mint maga a pedofília. Egyrészt a pedofília far
makológiai, azaz gyógyszeres kezelésimegoldási 
lehetősége, másrészt pedig egy „büntetési nem” 
azért, mert ezzel megfosztják az elkövetőt (deviáns) 
szexuális vágyától. 

Ez a kezelési módszer voltaképpen gyógyszeres 
kasztrációt jelent, amelynek lényege, hogy a heréket 
nem távolítják el, hanem gyógyszerekkel szüntetik 
meg a nemi vágyat. 

Végső soron tehát a kémiai kasztráció kriminál
politi kai szempontból mind a medikalizáció és mind 
a kriminalizáció által igazolható. Ennek ellenére azt 

3  american Psychiatric association: Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders – fifth edition (DSM-V). American Psychiatric Publis-
hing – A Division of American Psychiatric Assotiation, https://psicovalero.
f i les.wordpress.com/2014/11/dsm-v-ingles-manual-diagnc3b3st ico-y-
estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales.pdf, 2013.

Dr. hurtony AlexanDra kitti*

Kémiai kasztráció, 
mint büntetési nem és 

az emberi méltóság 
összeegyeztethetősége 

a pedofil elkövetők 
vonatkozásában
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láthatjuk, hogy az azt alkalmazó országok kizárólag 
büntetésként alkalmazzák tehát a pedofíliát a 
kriminalizáció oldaláról ítélik meg. 

Áttekintvén a medikalizáció szempontjából fel
merülő más lehetőségeket – úgy mint a kognitív vi
selkedésterápia, tizenkét lépcsős program illetve 
más gyógyszeres kezelések – és megvizsgálva azok 
hatékonyságát – nevezetesen azt, hogy az elkövetők 
visszaesését milyen arányban csökkenti – egyértel
műen megállapítható, hogy a kémiai kasztráció a 
leghatékonyabb kezelési mód. 

Így például skandináv adatok azt mutatják, hogy 
a szexuális bűnelkövetőkkel (beleértve a pedofilo
kat) szemben alkalmazott kémiai kasztráció 40%ról 
5%ra csökkentette a visszaesést.4 Egy német tanul
mány szerint a kémiai kasztráción átesett szexuális 
bűnelkövetők 3%a esik vissza, szemben azokkal, 
akik nem estek át ilyenen, akiknél ez az adat 43%.5

Mindemellett egy olyan megoldási lehetőségről 
van szó – amely mint büntetési nem – számos állam
ban alkalmazott.

Önálló büntetési nemként Amerikában, California 
államban jelent meg először 1996ban. Számos más 
amerikai állam követte Californiát, beleértve Iowát, 
Wisconsint, Louisianat, Oregont és Floridát.6

De nem csak a tengerentúlon, hanem kontinen
sünkön is számos példát találhatunk annak alkalma
zására, hiszen – jóllehet, önkéntesen – de alkalma
zott Németországban vagy az Egyesült Királyságban. 

Az önkéntesség lehetőségét félre téve, a kémiai 
kasztrációt kötelezően szabhatja ki a lengyel bíróság 
azon elkövető vonatkozásában, akit bűnösnek talál 
15 éven aluli kiskorú vagy közeli családtag megerő
szakolásában. Ennek keretében arra kötelezhető, 
hogy a kiszabott börtönbüntetést követően vesse 
alá magát a nemi vágyat csökkentő gyógyszeres vagy 
pszichológiai terápiának.7

Hazai viszonylatokat számot véve sem számít új
donságnak a kémiai kasztráció bevezetésének gon
dolata, hiszen többször felvetődött már a kérdés, 
hogy a magyar politikai hatalom bevezessee, mint 
büntetést a gyermekek sérelmére elkövetett szexu
ális bűncselekmények szankciójaként.8

4  Janelle nanos: Taming the Beast Within – Can chemical castration help 
pedophiles control their desires? http://www.bostonmagazine.com/news/
article/2014/02/25/chemical-castration/, 2014. március. [letöltés dátuma: 
2016.10.22.]  

5   Gerdaline sealey: Some Sex Offenders Opt for Castration. http://
abcnews.go.com/US/story?id=93947&page=1, 2016. március 2. [letöltés dá-
tuma: 2016.10.22.]  

6  Elizabeth M. Tullio: Chemical Castration for Child Predators: Practical, 
Effective, and Constitutional. http://www.chapmanlawreview.com/wp-
content/uploads/2014/09/13-Chap.-L.-Rev.-191.pdf, 2010. [letöltés dátuma: 
2016.10.17.]  

7  http://www.el itmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati_szemle/
csokkent_a_biologiai_valtozatossag_6607/lengyelorszagban_kemiai_
uton_kasztraljak_a_pedofil_eroszaktevoket_5761/ [megtekintés dátuma: 
2019.12.05.]

8  magyar nemzet. https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-
archivum/nem-leanyalom-a-kemiai-kasztracio-4242434/ [letöltés dátuma: 
2019.11.30.]

A kémiai kasztráció büntetésként való bevezetése 
aktualitást élvez, hiszen egyre több ország veti fel a 
lehetőségét az alkalmazásra, illetve vezeti be azt. 

Törökország részéről 2018ban merült fel az igény 
a pedofilok kémiai kasztrációjára egy három éves 
gyermek megerőszakolása kapcsán.9 Az ukrán par
lament pedig 2019 nyarán úgy döntött, hogy egy 
törvénymódosítás keretében, hogy egyebek mellett 
engedélyezi a kiskorúak ellen szexuális bűncselek
ményt elkövetők kémiai kényszerkasztrálását.10 

Ennél részletesebb bemutatás hiányában is lát
ható, hogy az egyes országok, ahol alkalmazott a ké
miai kasztráció, a következő gyakorlatot folytatja; 
vagy önkéntes alapon működik – mint Németország 
vagy Anglia esetében – vagy kényszerkasztrációt al
kalmaz – mint az Amerikai Egyesült Államok egyes 
államai, Európában Ukrajna vagy Lengyelország. 

Azonban ennek alkalmazásával szemben felme
rülhetnek az elkövetők emberi méltóságával kapcso
latos kérdések. Parti Katalin az Országos Krimino
lógiai Intézet munkatársa a kémiai kasztráció alkal
mazhatóságával kapcsolatosan akként vélekedik, 
hogy az 1950ben elfogadott Római Egyezmény11 az 
emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmé
ről kimondja, hogy az embert születésénél fogva 
megilleti a testi épséghez és az emberi méltósághoz 
való jog, ehhez kapcsolódóan pedig rögzíti a meg
alázó bánásmód tilalmát. Az ember még akkor sem 
mondhat le testi épségéről, azaz esetünkben az 
egészséges felnőtt szervezet hormonális egyensú
lyáról, hogyha az a szabadságvesztésbüntetés alóli 
szabadulás eszköze lehet.12

A fentiekre tekintettel jelen tanulmány célja nem 
más, mint annak vizsgálata, hogy a kémiai kasztrá
ció hogy milyen szempontokat kell figyelembe 
venni, amikor arra a kérdésre keressük választ, hogy 
a kémiai kasztráció, mint büntetésnem sértie az el
követő emberi méltóságát. Ugyanis egy olyan bün
tetési nemről avagy intézkedésről van szó, mely az 
elkövetőt nem csak a szexuális vágyától fosztja meg, 
hanem az alkalmazott kezelés számos olyan mellék
hatást hoz magával, amely felvetheti a kérdést, hogy 
nem sértie az elítélt emberi méltóságát, illetve nem 
ütközike a kínzás, kegyetlen, illetve embertelen bá
násmód abszolút tilalmába.

9  https://hvg.hu/vilag/20180220_kemiai_kasztracio_varhat_a_pedo-
filokra_torokorszagban, 2018. február 8. [megtekintés dátuma: 2019.12.05.]

10  https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/114207-kemiai-kasztralas-
var-a-pedofilokra, 2019. július 16. [megtekintés dátuma: 2019.12.05.]

11  Melyet Magyarország az 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezmény és ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvénnyel hirdetett ki.

12  FarKas Csilla: A here marad, a vágy megy. https://24.hu/belfold/ 
2013/01/04/a-here-marad-a-vagy-megy/, 2013.
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Az emberi méltóság Az emberi méltóság 
jogfilozófiai hátterejogfilozófiai háttere
A mai méltóságfogalom etimológiai gyökerei a latin 
dignitas szóig vezethető vissza, mely az ókori Rómá
ban kiválóságok, kiemelkedő személyek illetve tiszt
ségviselők megjelölését szolgálta. A kifejezésnek 
nem csak esztétikai, hanem morális színezete is volt, 
az ilyen embert morálisan feddhetetlennek tartot
ták és méltósága külső megjelenésében, viselkedé
sében is megnyilvánult.13

A hellenizmus korának kiemelkedő filozófiai 
irányzatában, a sztoicizmusban jelent meg először 
a méltóság, mint egyetemes emberi tulajdonság, 
mely az embert kiemeli a többi élőlény közül. Esze
rint a természet az emberbe jellemet oltott, és ezért 
minden embert tisztelni kell, nem csak a legelőke
lőbbeket.14

Marcus Tullius Cicerónál – aki szintén sztoikus 
gondolkodó volt – jelenik meg a dignitas fogalom 
kiterjesztése emberi méltóság (minden ember 
egyenlő méltósága) értelemében. Cicero államelmé
leti műveiben egy nagyon fontos kérdésben eltér 
Platón és Arisztotelész bölcseletétől: valamennyi 
ember egyenlőségéről, egyenlő méltóságáról ír. Ki
mondja, hogy az ember rangja természetében gyö
kerezik: minden ember születésétől fogva rendelke
zik azzal az isteni bölcsességgel, amely megváltoz
tathatatlan és örök törvényként a kozmoszt irányítja, 
minden embernek természetéből adódó képessége, 
hogy felismerje a helyest, és annak megfelelően cse
lekedjen.15

A keresztény gondolkodók az emberi méltóság 
alapjának az ember istenképiségét tekintették. A ke
resztény világnézet bibliai gyökereikből táplálkozva 
az emberre úgy tekint, mint aki Isten képmása, s 
akinek a teste a ,,földből porrá” fejlődött ki, de sze
mélyes szellemi lelke Isten egyedi teremtői műve.16 

Tekintettel tehát arra, hogy minden embert Isten 
teremtett saját képmására, ezért minden ember 
egyenlő, minden ember azonos méltósággal rendel
kezik – ez a gondolat a Szentírásban több helyen 
meg is jelenik. Továbbá a keresztény tanítás hang
súlyozza minden egyedi ember személy voltát, érté
két, méltóságát.17 

A görög gondolkodással szemben újdonság a ke
resztény felfogásban a testilelki egység tételezése, 
az emberek közti egyenlőség gondolata, az ember 

13 Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája – PhD értekezés. Pécsi Tu-
dományegyetem – Bölcsészettudományi Kar – Filozófia Doktori Iskola. 
https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/7961/Barcsi%20T.%20dok-
tori%20dolgozat.pdf?sequence=1, Pécs, 2011. 14. o. [ letöltés dátuma: 
2019.12.01.] 

14  zaKariás i. m. 3. o. 76. o.
15  Barcsi uo. 16–17. o.
16   BolBeriTz Pál: Az emberi méltóság keresztény szemléletéről. In. 

Trócsányi László (szerk.): A mi alkotmányunk. Budapest, KJK-KERSZÖV. 
2006. 335. o.

17  Barcsi uo. 22. o.

személyességének és történetiségének felismerése, 
az ember értelmi képességeinek hangsúlyozása mel
lett az akarat, a szabadság és a szeretet képességei 
jelentőségének kiemelése.18

A reneszánsz nem szakadt el a keresztény terem
téstörténettől, de az emberi méltóság alapjának az 
ember szabadságát tekintette. Giovanni Pico della 
Mirandola az ember többi teremtménnyel szembeni 
kitüntetett szerepét a szabad akarat képességében 
látta.19

Filozófiájának lényege az, hogy az ember istenké
pűségét az emberi önteremtésben látja megnyilvá
nulni, új értelmet adva a teremtés fogalmának: a leg
főbb teremtő Isten, általa létezik az ember, az iste
nivé válás azonban csak egy lehetőség, az embertől 
függ, hogyan él ezzel a lehetőséggel, mivé teszi, te
remti magát. Ezt a méltóságértelmezést a „saját te
remtés” lehetőségében, illetve abban lehet megra
gadni, hogy a szabad akarat által az ember Istenhez 
hasonlóvá válhat. Így az istenivé válás a szabad aka
ratból adódó egyik lehetőség. A szabad akarat jelen
tőségét már a korábbi keresztény szerzők is hangsú
lyozták, de nem ilyen értelemben: a méltóság 
egyenlő, akkor is, ha az egyik ember többet, a másik 
kevesebbet valósít meg emberi feladataiból. Piconál 
az „önteremtés” lehetősége adott minden ember szá
mára, ezért egyenlők az emberek, de nem biztos, 
hogy mindenki istenivé válik.20

A felvilágosodás korában és különösen Kant er
kölcsfilozófiájában az emberi méltóság az ember, 
mint értelemmel bíró, racionális, erkölcsösen cse
lekvő (morális) lény önrendelkezésének kifejezé
sévé vált. A méltóság olyan abszolút érték, amely a 
kognitív képességekkel rendelkező, gondolkodó 
embert illeti meg és amely egyúttal megvonja cse
lekvési szabadsága határait is. Kant szerint akként 
kell cselekedni, hogy az embert, az emberiséget 
mind saját személyünkben, mind mindenki más sze
mélyében mindig célnak és ne puszta eszköznek te
kintsük.21

Az emberi méltóságra vonatkozó, egyes nézetek 
közül azonban nem maradhat ki a két nagy iskola, a 
természetjog és a jogpozitivizmus rövid, pusztán át
tekintő bemutatása.

Ha általánosan akarunk fogalmazni, azt mondhat
juk, hogy a természetjog a hatályos pozitív jog felett 
álló, a természetből, az isteni akaratból vagy az ész
ből levezethető általános, örök és változatlan jogel
veknek az összessége. A természetjog egyfajta érték
mérőt jelent, e szerint a hatályos jog csak annyiban 
tekinthető érvényes jognak, amennyiben megfelel 
a természetjog elveinek. A jogbölcselet történetének 
másik alapvető irányzata a jogi pozitivizmus szem
ben áll a „duplex jogrendszerrel” dolgozó természet

18  Barcsi uo. 
19  zaKariás uo. 77. o.
2 0  Barcsi uo. 30–31. o. 
21  Immanuel KanT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (Ford. Beré-

nyi Gábor) Budapest, Gondolat, 1991. 62–68.
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jogi felfogásokkal, és csak a tételes jogra helyezi a 
hangsúlyt: az tekinthető érvényes normának, amit 
az adott államban érvényes jogként elismernek.22

A különböző természetjogi elméletek bemutatá
sát mellőzve, általánosságban az állapítható meg 
Barcsi szerint, hogy az emberi méltóság értékének 
alapjoggá válásában, eljogiasításában nagy szerepet 
játszottak azok a természetjogi elképzelések, ame
lyek szerint vannak mindenkit megillető alapvető 
jogok, melyek az ember szabadságának biztosítékát 
jelentik, és az állami beavatkozást is korlátozzák. A 
kanti morálfilozófia az emberi méltóságból követ
kező alapvető erkölcsi kötelességekre helyezi a hang
súlyt, a természetjogi elméletek pedig azokat az alap
vető jogokat emelik ki, amelyek mindenkit megil
letnek az állami elismeréstől függetlenül.23

Manapság az elméletalkotók elsősorban az erköl
csi jogok és az emberi jogok fogalmát használják: az 
emberi jogok olyan erkölcsi jogok, amelyek az em
bert ember voltából adódóan megilletik.24

Összességében tehát az a következtetés vonható 
le, hogy a jogfilozófiai tanokban az emberi méltó
ságnak két alapfunkciója jelenik meg: egyrészt az 
önrendelkezés bizonyos szférájának biztosítása, 
másrészt a jogegyenlőség elvi megalapozása.25 Az 
első funkció vonatkozásában felismerhető a (neo) 
kantiánus személet, mely szerint az emberi méltó
sághoz való jog a személyiségi jogokhoz kötődik, 
vagyis azokhoz, amelyek a személy egyéni autonó
miáját hivatottak védeni. A jogegyenlőségi funkció 
pedig úgy tekint az emberre, mint aki egyénenként 
része az emberiség közösségének, az emberi nem
nek és mivoltában kell a méltóságának érvényesül
nie, konkrét tulajdonságaitól függetlenül.26

Esetünkben az emberi méltóságnak ezen, jog
egyenlőségi funkciójának van szerepe, hiszen a mél
tóság ebben a tekintetben nem erény, hanem min
den ember méltóságát védeni kell intellektusától, 
szellemi állapotától vagy akár az erkölcsi megítélé
sétől függetlenül – akkor is, ha a társadalom megíté
lése szerint súlyos bűncselekményt követ el. 

AAz ez emmbbeerri mi méélltótóssáág jg jooggii  
asasppeektktuussaa
A nemzetközi jogi dokumentumokban jelent meg 
először az emberi méltóság fogalma, többnyire in
dokolásként, hivatkozási alapként, de olyan norma
tív szövegösszefüggésben, amely tartalmát kevéssé 

2 2  Barcsi i. m. 123. o.
2 3  Uo. 127–128. o.
2 4  Uo.
2 5  varGa Attila: Az emberi méltóság jogi értelmezésének kérdései. http://

epa.oszk.hu/00400/00458/00570/pdf/EPA00458_korunk_2011_07_098-109.
pdf , 2011. 105. o. [letöltés dátuma: 2019.12.05.] Idézte: Sólyom László

2 6  Uo. 

vagy nem is határozza meg, azaz konkrét jogosítvá
nyokat, kötelezettségeket nem hordozott.27

E körben kell megemlíteni az ENSZ Alapokmányá
nak bevezetőjét, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat
kozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát. 

Ezek mellett az emberi méltóság meghatározásra 
kerül még az Európai Unió jogában, így az Emberi 
Jogok Európai Egyezményében, illetve az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában egyaránt.

Ezek a dokumentumok megfogalmazásaiban in
kább deklaratív jellegűek, amely azt jelenti, hogy 
nincs közvetlen, erős, normatív konzisztenciájuk. 
Ugyanakkor felfedezhető bennük néhány, az emberi 
méltóság fogalmával kapcsolatos alapvető jellemző, 
ezeknek pedig nagy jelentőségük van az alapjogi 
rendszer egészére nézve. Ilyen jellemző az, hogy az 
emberi jogok forrása az emberi méltóság, illetve az, 
hogy az emberi méltóság az ember veleszületett sa
játja. Hasonlóan fontos az emberi méltóság egyen
lőségének az elve; a méltóság olyan érték, melyet 
biztosítani, védeni kell és amelyre további jogok ala
pozhatóak. Az emberi jogoknak az emberi méltó
ságra alapozott rendszere az államtól esetenként a 
beavatkozástól való tartózkodást, más esetben konk
rét kötelezettséget ír elő.28

A második világháborút követően – annak ször
nyűségeiből tanulva és annak megakadályozása 
okán – a nemzetek sorra emelték be saját alkotmá
nyaikba az emberi méltóság fogalmát – természete
sen ez alól hazánk sem volt kivétel. 

Az Alaptörvény II. cikke – a korábbi Alkotmány 
54. § (1) bekezdésével azonos módon – az élethez 
és az emberi méltósághoz való jogot együtt említi. 
Ezek egymáshoz való viszonyát, pedig az Alaptörvé
nyünk preambuluma határozza meg, mely az em
beri méltóságot az emberi lét alapjának tekinti, ezzel 
kifejezve, hogy az emberi méltóság az emberi léthez 
kapcsolódó kvalitás.29

Az élethez és emberi méltósághoz való jog oszt
hatatlan mivoltát pedig a magyar Alkotmánybíróság 
a halálbüntetést eltörlő döntésében akként mondta 
ki: ,,az emberi élet és az emberi méltóság elválaszt
hatatlan egységet alkot és minden mást megelőző 
legnagyobb érték” […] ,,Az élethez való jog a méltó
ság nélkül, nem az emberi élethez való jog”30

A fent leírtak az élethez és emberi méltósághoz 
való jog egymáshoz való viszonyának vezérmotívu
mai. Ezzel az grénium állást foglalt a monista felfo
gás, az élethez és emberi méltósághoz való jog egy
sége és elválaszthatatlansága mellett. Az élet és mél
tóság joga a maga egységében abszolút, azaz vele 

27  varGa Attila: Az emberi méltóság jogi értelmezésének kérdései. http://
epa.oszk.hu/00400/00458/00570/pdf/EPA00458_korunk_2011_07_098-109.
pdf , 2011. 100. o. [letöltés dátuma: 2019.12.05.]

2 8 Uo. 100–101. o.
2 9 zaKariás Kinga: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. In: 

scHanda Balázs – BaloGH Zsolt (szerk.): Alkotmányjog – Alapjogok – Második, 
átdolgozott kiadás. Pázmány Press, Budapest, 2015. 75. o. 

3 0  23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 93.
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szemben más jog nem mérlegelhető. Míg más alap
jog részaspektusokat szabályoz, addig az élethez és 
méltósághoz való jog az ember egészét ragadja meg. 
Mindez azt is jelenti, hogy az Alkotmánybíróság el
hárította magától azt a felfogást, amely a test és lélek 
dualizmusára épít, mely szerint különválaszthatók 
az ember társadalmi és biológiai dimenziójához fűz
hető jogok.31

A magyar alkotmányjogi felfogásban tehát az élet
hez és emberi méltósághoz való jog egy olyan abszo
lút jog, amelyből nem lehet visszavenni más szem
pontok érvényesülése érdekében, nincs olyan jog 
vagy érdek, amely miatt korlátozhatók.32 

Ezen jog nem csak abszolút, hanem egységes, fel
tétlen és egyenlő. Minden embert egységesen illet 
meg, annak mértéke egyenlő és megszerzése az em
beri minőségéből fakad, így az feltételhez nem köt
hető. Emellett azt is láthatjuk, hogy míg a jogfilozó
fiai nézetek az emberi méltósághoz való jog tartal
mának vizsgálatakor pozitív megfogalmazással él
nek, ehelyett a nemzetközi egyezmények, nemzeti 
alkotmányok és az ezekhez kapcsolódó joggyakorlat 
negatív meghatározássokkal élve arra fektetik a 
hang súlyt, hogy az emberi méltóság meg nem sér
tése érdekében mit nem lehet megtenni.

A pedofilok emberi A pedofilok emberi 
méltóságaméltósága
Az eddigiekben felvázoltak alapján, nem csak jogfi
lozófiai értelemben, hanem a tételes joganyagot – 
mind hazai mind nemzetközi viszonylatban – átte
kintve arra a következtetésre kell jutni, hogy a mél
tóság jogegyenlőségi funkciójából adódóan ugyan
azon élethez és emberi méltósághoz való jog illeti 
meg a súlyos bűncselekményt elkövető személyt, 
mint bármely más embert, így akár azt, akinek sé
relmére elkövette azt.

Azonban az is nyilvánvaló, hogy a bűntett nem 
maradhat büntetés nélkül, hiszen az elkövető a bűn
cselekményével a társadalom által elfogadott alap
vető erkölcsi normákat sérti meg – melyek leképe
ződései voltaképpen a Büntető törvénykönyv törvé
nyi tényállásai. 

A jogfilozófiában ismert olyan álláspont, hogy a 
büntetés bizonyos értelemben az elítélt joga is egy
ben, mert joga van – erkölcsi értelemben – büntetés
végrehajtási körülmények között vezekelnie a bűné
ért, ha erre a büntetési nemre ítélték, mert csak ezen 
az úton lehetséges társadalmiintézményes dimenzi
óban vezeklése és a megigazulása, morális értelem
ben az elkövetett bűnétől való megváltottsága.33

31  BaloGH Zsolt: Az emberi méltóság – jogi absztrakció vagy alanyi jog. 
Iustum Aequum Salutare, VI. 2010/4. 36. o.

32  zaKariás uo. 55. o.
33  FrivaldszKy János: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei. Szent Ist-

ván Társulat – Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2013. 35. o.

A büntetés kiszabásával és végrehajtásával az el
ítélt méltósága, morális emberi lény jellege nyer el
ismerést, az tehát, hogy a társadalom minden más 
személyével egyenrangú személy ő maga is, egy
ugyanazon emberi méltósággal, tehát akinek joga 
van a bűnhődés révén való reintegrációra.34

Tekintettel arra, hogy az elítélt ember és ezáltal 
alapvetően egy erkölcsi lény is, aki lelkiismerettel 
rendelkezik, ezért képes a bűnbánat és az erkölcsi 
értelemben vett vezeklés révén a bűn súlya alól men
tesülni.35 Nincs ez másként azoknál az elkövetőknél 
sem, akik gyermekek sérelmére követnek el szexu
ális bűncselekményeket, annak ellenére, hogy a tár
sadalom sokszor emberi mivoltukat próbálja ta
gadni. 

A büntetés végrehajtásával éppen az elítélt bün
tethetősége fejeződik ki, ami legalább ez utóbbit 
potenciálisan előfeltételezi, tehát hogy képes – mint 
minden ember, akármilyen nagy a bűne – a bünte
tés letöltésével, a vezeklő erkölcsi megigazultsága 
után a bűncselekménye által megtört társadalmi 
kapcsolatokba vissza integrálódni, a társadalom ösz
szes többi tagjával egyugyanazon méltóságú sze
mélyként kapcsolatba lépni.36 

Ebből azonban az is következik, hogy ahol a konk
rét alany tekintetében nem áll fenn a büntethetőség, 
ott nem is lehet szó a szó szoros értelemben vett 
büntetésről, csupán valamilyen szükséges intézke
dés jöhet szóba – mint például a kényszergyógyke
zelés.37

Tekintettel arra, hogy disszertációm kérdésként 
veti fel azt is, hogy a pedofil elkövetők elmebeteg
nek tekinthetőeke és ebből következőleg alkalma
zandó rájuk a kémiai kasztráció, mint kényszer
gyógykezelés, jelen tanulmányban vizsgálni kell azt 
is, hogy az elmebeteg ember – pontosabban a kóros 
elmeállapotú elítélt – erkölcsi lénynek tekinthetőe? 
Azaz, képese arra, hogy bűnét megbánja, hogy ve
zekeljen és ezáltal végső soron képes e a bűncselek
ménye által megtört társadalmi kapcsolatokba visz
szaintegrálódni, a társadalom összes többi tagjával 
egyugyanazon méltóságú személyként kapcsolatba 
lépni.

Hiszen az előbbiekben felvázoltak alapján, ameny
nyiben erkölcsi lénynek tekinthetőek és képesek a 
bűnbánatra, úgy a kémiai kasztráció kizárólag csak 
büntetésként jöhet szóba és az emberi méltósággal 
való megfeleltethetőségét is a büntetések vonatko
zásában kell vizsgálnunk.

Azonban, ha megállapítható lenne, hogy a pedo
filok a cselekményük vonatkozásában beszámítási 
képességgel nem rendelkeznek, akkor a fenti tétel 
alapján morális lénynek nem tekinthetőek, azaz nem 
képesek tettük megbánására, úgy a kémiai kasztrá
ció kizárólag intézkedésként alkalmazható így pedig 

3 4  Uo.
35  Uo.
36  Uo.
37  Uo. 
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annak emberi méltóságával való összeegyeztethető
ségét az intézkedések vonatkozásában kell vizsgálni. 

Ahhoz, hogy ezt a kérdést jelen kontextusban meg 
tudjuk válaszolni, tisztázni kell azt is, hogy a bünte
tőjog miként tekint az elmebeteg személyre.

Dogmatikai szempontból az elmebeteg személy 
által elkövetett cselekménnyel szemben a kóros el
meállapot, mint büntethetőséget kizáró ok áll fenn. 
Az egyszerűség kedvéért a törvényi tényállásnak a 
felelősséget kizáró alakzatát vizsgálom, hiszen eb
ből a szempontból kifejtett álláspont ugyanúgy el
mondható a büntetést korlátlanul enyhítő bekezdés 
tekintetében is. 

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvünk 
szerint nem büntethető, aki a büntetendő cselek
ményt az elmeműködés olyan kóros állapotában kö
veti el, amely képtelenné teszi cselekménye követ
kezményeinek felismerésére, vagy arra, hogy ezen 
felismerésnek megfelelően cselekedjen.38

Így tehát a kóros elmeállapot tényállásának vizs
gálatánál emellett elengedhetetlen a beszámítás vizs
gálata, hiszen ezen fordulat olyan büntethetőséget 
kizáró ok, amely az elkövető beszámítási képességét 
érinti. 

A beszámítási képesség két elemből tevődik ösz
sze, a felismerési és akarati képességből. A felisme
rési képesség azt jelenti, hogy az elkövető képes be
látni azt, hogy az általa elkövetett cselekmény bün
tetendő, társadalomra veszélyes végső soron tehát 
bűnös, amely rendszerint és következetesen valami
lyen szankcióval sújtandó. 

Léteznek az elmebetegségeknek olyan fajtái – ski
zofrénia, tudathasadásos elmezavar, paranoid reak
ció legtöbb esete – ahol az elkövető nem érzékeli a 
tettének súlyát, képtelen belátni azt, hogy amit tesz 
az bűncselekmény, azaz – a fenti jogfilozófiai tétel
ből kiindulva – nem tekinthető erkölcsi lénynek mi
vel képtelen a bűnbánatra.

Ezzel szemben áll az másik eset, amikor képes fel
ismeri cselekménye következményeit, tisztában van 
azzal, hogy amit tesz az rossz és nem is akarja elkö
vetni azt a bűncselekményt, de az elmebetegsége 
következtében képtelen az akaratának megfelelő 
magatartás tanúsítására. 

A büntetőjog értelmében egyértelmű, hogy ugyan
úgy kényszergyógykezelés alkalmazandó az ilyen 
elkövetővel szemben épp úgy, mint azzal szemben, 
aki cselekménye súlyát felismerni nem képes, azon
ban az utóbbi esetben – ahol tehát az elkövetőnek 
az elmebetegsége következtében akarati képessége 
hiányzik – mégis erkölcsi lényről beszélünk, aki ké
pes a bűnbánatra, ebből következőleg teljes értékű 
és méltóságú ember.

Ha elfogadjuk a pedofíliát mentális betegségként, 
amely kizárja vagy korlátozza az elkövető beszámí
tási képességét, egyértelmű, hogy azon alakzatát 

38  A büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 17. § (1) bekezdés.

tudjuk elfogadni esetükben, amely az akarati képes
ségüket zárja ki. 

Kétségtelen, hogy a pedofilok pontosan tisztában 
vannak azzal, hogy kóros szexualitással rendelkez
nek, illetve, hogy a gyermekkel végzett szexuális 
cselekmény, bűncselekmény. Annál is inkább, hiszen 
lelkiismereti vívódásaik a mentális betegségük kór
képében is kifejezett kategória.

Az American Psychiatric Assotiation keretében 
megalkotott és az által kiadott DSMV (Diagnostical 
and Statistical Manual of Mental Disorders – V)39 a 
pedofíliát egy olyan parafíliaként, mentális beteg
ségként írja le, ahol az egyén a serdületlen test irá
nyában érez szexuális vonzalmat, pontosabban an
nak látványától, érintésétől és illatától. A kézikönyv 
kifejezett tünetként említi azt, hogy az egyén ezen 
deviáns vágyához komoly szorongás, szégyenérzet 
és bűntudat társul.

A korábbiakban hivatkozott jogfilozófiai tétel alap
ján nem dönthető el azon kérdés, hogy a pedofil el
követőket büntetni kelle avagy velük szemben in
tézkedést alkalmazni – hiszen ha kóros elmeállapo
túnak minősülnének, az csupán akarati képességü
ket érinti – azonban kétségtelen, hogy más elítélttel 
azonos emberi méltósággal rendelkeznek és morális 
lénynek tekintendőek.

A kínzás, kegyetlen, A kínzás, kegyetlen, 
embertelen bánásmód embertelen bánásmód 
kérdése a kémiai kasztráció kérdése a kémiai kasztráció 
tekintetébentekintetében
Mint ahogy már a korábbiakban bővebb kifejtésre 
került, az emberi méltóság egy különleges alapjog, 
melynek tartalmának meghatározásakor a tételes 
joganyag – legyen akár nemzetközi vagy nemzeti 
szint – negatív meghatározásokkal él: avagy, mit nem 
lehet tenni annak érdekében, hogy az emberi mél
tóság sérelmét elkerüljük. 

A kémiai kasztráció büntetésként való bevezetése 
kapcsán elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy a 
jogállami büntetésvégrehajtásba miként illeszkedik, 
egyáltalán beleilleszthetőe?

Az Alkotmánybíróság 13/2001. (V. 14.) AB határo
zata tartalmazza, hogy a büntetésvégrehajtásban 
megnyilvánuló állami büntető hatalom nem korlát
lan, a bűnösnek talált és büntetésre ítélt egyén nem 
teljesen kiszolgáltatott. Évtizedek óta tanított tétel 
Magyarországon büntetésvégrehajtásijogból, hogy 
az elítélt nem tárgya a büntetésvégrehajtásnak, ha
nem alanya. A büntetésvégrehajtás alkotmányos ke
reteit a kínzás, a kegyetlen, embertelen, megalázó 

39  american Psychiatric association i. m.
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bánásmód és büntetések tilalma, valamint az emberi 
méltósághoz, személyi biztonsághoz való jog adja.40

A kínzás, a kegyetlen, embertelen, megalázó bá
násmód, mint az emberi méltóság büntetésvégre
hajtásban megjelenő korlátjára kell tehát tekintettel 
lenni akkor, amikor állást foglalunk amellett, hogy 
a kémiai kasztráció sérthetie az elítélt emberi mél
tóságát.

Ez a tétel megjelenik az ENSZ kínzás elleni egyez
ményében, illetve az Emberi Jogok Európai Egyez
ményében (továbbiakban: EJEE) – mely alapján az 
Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezik, s mely ga
ranciákat az Unió összes tagállama köteles betartani. 
A kémiai kasztráció kapcsán az embertelen, meg
alázó bánásmód – pontosabban büntetés – az amely 
szóba jöhet az egyezményekben említett abszolút 
tilalmak közül, ezért jelen tanulmány kizárólag en
nek vizsgálatára korlátozódik. Fontos látni, hogy 
ezen egyezmények kizárólag a kínzás fogalmát írják 
le pontosan, így az embertelen bánásmód fogalmá
nak – vagy legalábbis lényegének – meghatározására 
a szakirodalom által gyakran hivatkozott jogesetek 
útján kerülhet sor.

Az embertelen bánásmód fogalma a legkiforrat
lanabb az EJEE 3. cikkében tilalmazott bánásmódok 
közül, mivel egyfajta „maradék” kategóriának tekint
hető abból a szempontból, hogy az a bánásmód mi
nősülhet embertelennek, amely nem esik a kínzás 
fogalma alá, de nem csupán megalázó. Az emberte
len bánásmód nem feltétlenül jelent testi sérülést, 
de legalábbis testi vagy mentális szenvedést okoz. A 
megalázó bánásmód az EJEB gyakorlatában olyan 
magatartást jelent, amely „az áldozatban félelmet, 
szorongást és kisebbrendűségi érzést kelt, amely al
kalmas arra, hogy megalázza és lealacsonyítsa őt, 
továbbá, hogy a testi és lelki ellenállását megtörje.” 

A kifogásolt cselekménynek tehát el kell érnie egy 
bizonyos intenzitást ahhoz, hogy sértse a megalázó 
bánásmód tilalmát. Ebből a szempontból nem az ál
dozat szubjektív megítélése, hanem a magatartás 
objektíve megalázó jellege (objectively degrading 
nature) irányadó. Ezen túlmenően annak sincs je
lentősége, hogy a megalázó bánásmód szándékos 
volte vagy sem, mert kétség esetén szándék hiányá
ban is megállapítja az EJEE 3. cikkének sérelmét.41

Az EJEB gyakorlatában különös szerepet kap az em
beri méltósághoz való jog a büntetésvégrehajtás so
rán, mivel ebben az esetben olyan magatartások, ame
lyek egyébként az embertelen vagy megalázó bánás
mód vagy büntetés tilalmába ütköznének, legitimnek 
tekinthetők addig, amíg azok megfelelnek a büntetés 
céljának. Ezért az EJEB a fogvatartottak esetében le

4 0 vóKó György: A fogvatartottakkal való bánásmód Magyarországon. 
OKRI Szemle. https://www.okri.hu/images/stories/OKRISzemle 
2009/006_voko.pdf, 2009. 56. o.

41  Zakariás Kinga: „Az emberi méltósághoz való jog” In: Jakab András – 
Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog 
rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András) http://ijoten.hu/
szocikk/az-emberi-meltosaghoz-valo-jog, 2018. [26]

szállította a mércét az emberi méltóság védelmére.  
A fogvatartott emberi méltósághoz való joga jelöli ki 
az állam beavatkozásának végső határát.42

Az embertelen bánásmód fogalmával kapcsolat
ban a korábban hivatkozott Írország Egyesült Király
ság elleni ügyében43 az EJEB kifejtette, hogy az „nem 
feltétlenül jelent testi sérülést, de legalábbis éles 
testi vagy mentális szenvedést okoz”.44

Ugyanezen döntésben a Bíróság azt is kifejtette, 
hogy álláspontja szerint a megalázó bánásmód a kö
vetkezőt jelenti: az „áldozatban félelmet, szorongást 
és kisebbrendűségi érzést kelt, amely alkalmas arra, 
hogy megalázza és lealacsonyítsa őt, továbbá, hogy 
a testi és lelki ellenállását megtörje”45

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jo
gok Európai Egyezményét egy ,,élő eszköznek” te
kinti, így a különböző fogalmakat mindig az adott 
ügyben, az eset összes körülményét figyelembe véve 
vizsgálja. A Bíróság mind a mai napig nem ítélkezett 
kémiai kasztrációt érintő ügyben, ezért annak, mint 
büntetésként bevezetett embertelen vagy megalázó 
jellegéről nem született döntés. Így tehát pusztán az 
előbb idézett tételek azok, amelyek kiindulási pon
tot jelenthetnek ennek megítélése során. Az pedig, 
hogy ezek alapján milyen álláspontra helyezkedik a 
vizsgáló személy, csak saját belátásának függvénye.

A kémiai kasztráció büntetési A kémiai kasztráció büntetési 
céloknak való megfeleltetésecéloknak való megfeleltetése
A büntetés céljára vonatkozó elméletek azt a kérdést 
válaszolják meg, hogy mi a büntetés kiszabásával, 
illetve végrehajtásával elérni kívánt cél, így tehát, 
hogy mi voltaképpen a büntetés értelme, rendelte
tése s ez kezdetektől fogva foglalkoztatta a jogfilo
zófusokat.46

E tekintetben a tudomány annak megválaszolását 
tűzte ki célul, hogy létezike összefüggés a büntetés 
kiszabása, illetve annak végrehajtása valamint az 
emberi cselekvőség között. Végső soron tehát, ké
pese befolyásolni a büntetés a bűnelkövető és a tár
sadalom tagjainak magatartását.47

Az erre vonatkozó kiemelkedő elméletek az ab
szolút teória, relatív teória, ezek ötvözetéből létre
jövő vegyes elméletek, illetve a XX. százat büntetés
tani irányzatai, melyből a kémiai kasztráció vonat
kozásában különös jelentőséggel bír a ,,treatment” 
azaz kezelési elmélet. 

42  Uo. [27]
43  Ireland vs. United Kingdom, 167. bekezdés.
4 4  Juhász Andrea Erika: A fogvatartottakkal szemben megvalósuló kínzás, 

valamint az embertelen vagy megalázó bánásmód illetve büntetés fogalmai-
nak elhatárolása. Acta Humana, 2015/5. 7–20. 2015. 15. o.

45  Uo. 16. o.
4 6  Belovics Ervin: Bevezetés. A büntetés célja. In: Belovics Ervin – vóKó 

György: Büntetés-végrehajtási jog. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. 
16. o. 

47 Uo.
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Az abszolút teória filozófiai alapját az indetermi

nizmus képezi, amely szerint az emberi akarat sza
bad, ebből következőleg pedig azért teszi azt, amit 
tesz, mert azt akarja tenni. Nincs ez másként a bűn
cselekmények vonatkozásában sem, így tehát az el
követő azért követte el a bűncselekményt, mert el 
akarta követni, így szabad akaratából sértette meg 
a jogrendet. A jogrend megsértése azonban egyben 
a társadalmilag megkívánt egyensúly megbontását 
jelenti, ami viszont létrehozza a társadalom tagjai
nak az egyensúly visszaállítására irányuló igényét. 
Ezen egyensúly visszaállítása pedig a büntetés kisza
básával és annak végrehajtásával valósul meg.48 A 
tan képviselői közé tartoztak olyan neves filozófu
sok, mint Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Kant, 
illetve Hegel.

Mivel a teória az igazságosság követelményét kí
vánja érvényre juttatni, ezért a megtorló jellegű bün
tetést tekinti igazságosnak és egyben jogosnak is. 
Így a büntetés célja nem más, mint az igazságos meg
torlás.49

A relatív teóriák a büntetés célját a jövőre vonat
koztatják, így a cél az újabb bűncselekmény elköve
tésének megelőzése. Ezen belül is beszélhetünk a 
speciálprevencióról – amely az elkövető bűnismét
lését hivatott megakadályozni –, illetve a generál
preven cióról, mely célja, hogy más ne valósítson 
meg bűncselekményt. A relatív teória speciálpre
venciót szolgalmazó jeles képviselői közé tartozott 
Seneca, Morus Tamás, Franz von Liszt, míg a gene
rálprevenció képviselői voltak Cesare Beccaria,  
Johann Gottlieb Fichte vagy Jeremy Bentham.50

Ezeket az elméleteket követően alakultak ki a ve
gyes elméletek, amelyek mindkét tan elemeit ötvöz
ték. A téma szempontjából azonban kiemelkedő je
lentőségű a XX. század büntetéstani irányzatai közül 
a ,,kezelési elmélet” – vagy ,,treatmentideológia”, 
amely különösen a skandináv országokban vált szé
les körben elfogadottá. Az tan tagadta a megtorlás
nak a büntetési célok közt történő szerepeltetését. 
A bűncselekményt betegségként kezelte, míg a bű
nözést járványnak értékelte. Különösen fontosnak 
tartotta, az egyénre szabott nevelést, a személyre 
szóló büntetésvégrehajtási módszerek érvényre jut
tatását, azonban a humánusnak tartott kezelések 
olykor alapvető emberi jogokat sértettek.51

A büntetés céljának törvényben meghatározott 
fogalma is létezik, mely szerint: ,,A büntetés célja a 
társadalom védelme érdekében annak megelőzése, 
hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt 
kövessen el.”52

A definíció mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy 
a helyes cél a társadalom védelme, a törvénytisztelő 

4 8  Belovics uo. 17. o.
49  Uo.
5 0  Uo. 19–21. o.
51  Uo. 22. o.
52  Btk. 79. §.

polgárok megóvása a bűnözéstől, a helyes társadalmi 
értékrend érvényre juttatása.53

Emellett a speciális és a generális prevenció nem 
választható el egymástól, a társadalmi méretekben 
hatékony megelőzés az egyénre is kihat, s az egyén
nel szemben alkalmazott helyes joghátránynak nem 
csak speciálpreventív hanem általánosabb hatása 
lehet. Az egyéni megelőzés megvalósulhat például 
az elkövető személyiségének kedvező megváltozta
tása, vagy a büntetéstől való félelem, visszatartás, 
végül (végső esetben és közvetett módon) ártalmat
lanná tétel útján, vagyis azoknak a lehetőségeknek 
az elvonása révén, amelyek a bűncselekményt fizi
kailag lehetővé teszik.54

Napjainkban is állítható azonban, hogy a megtor
lás és az elrettentés után (nem teljesen feladva eze
ket) a megelőzésé kell legyen a legfontosabb szerep, 
illetve ismét erőteljes prioritást kapnak a társada
lomvédelem szempontjai, s a legsúlyosabb bűncse
lekmények kapcsán felvetődik az „ártalmatlanná té
tel” lehetséges módozatainak áttekintése.55

A kémiai kasztráció mechanizmusának, illetve az 
elkövetők visszaesésének ismeretében arra a követ
keztetésre lehet jutni, hogy az megfelel az egyes bün
tetési céloknak.

Nevezetesen megindokolható, mint büntetés ak
ként, mint igazságos megtorlás, hiszen az elkövető 
szexuális vágyának csökkentésével – avagy kioltá
sával – végső soron a szexualitásának szabadságát 
vonják el, amely az egyén személyi szabadságának 
egyik jelentős vonását képezi.

Azonban a kezelés illeszkedik a relatív teóriák 
közé is a speciálprevenció tekintetében, mivel a bűn
cselekmény elkövetésének indoka voltaképpen az 
elkövető rendellenes szexuális vágyának kielégítése, 
s ha ez nem áll fenn, okkal lehet bízni abban, hogy 
a jövőben nem valósít meg ugyanilyen vagy hasonló 
bűncselekményt. Ezt látszanak alátámasztani az 
ilyen kezelés alá kerülő elkövetők visszaesésére vo
natkozó adatok is.56 Ezáltal pedig végső soron a tár
sadalom védelme is érvényesül.

Úgy tűnhet, hogy a kémiai kasztráció bevezetésé
nek lehetősége a megbukott „treatmentideológia” 
felélesztését jelentené, azonban látni kell, hogy a 
pedofília bűncselekményi kategóriái olyan speciális 
és komplex okokat és motívumokat foglalnak ma
gukban az elkövetés tekintetében, amelyre a bünte
tőjognak is ugyanolyan specialitással kell reagálnia, 
még pedig egyrészt az elkövetők hatékony kezelése 
érdekében, így végső soron a társadalom védelmé
nek érdekében.

53  Belovics Ervin – Gellér Balázs – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: Büntető-
jog I.: Általános Rész: A 2012. évi C. törvény alapján. HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó. 2014. 664–665. o.

5 4  Uo.
55  Uo.
56  Lásd. o.
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KonklúzióKonklúzió
A tanulmány alapján látható tehát, hogy a kémiai 
kasztráció legalább olyannyira nehezen kezelhető je
lenség, mint maga a pedofília. Egyes országok köte
lezően alkalmazzák, mások önkéntesen, de napjaink
ban egyre nagyobb igény merül fel a kényszerkaszt
rálásra a pedofil elkövetők vonatkozásában. Nyilván
valóan, ahol az önkéntesség lehetősége fenn áll – ha 
az nem a lengyel módszert követve, a szabadságvesz
tés elkerülése érdekében egy lehetőség – ott nem me
rülhet fel aggály annak alkalmazhatósága iránt.

Azonban, ha egy állam kötelezően vezetné be, 
mint új büntetési nem a kémiai kasztrációt, elkerül
hetetlenül figyelemmel kell lennie a büntetésvég
rehajtásban érvényesülő garanciák betartására, így 
a kínzás, kegyetlen vagy embertelen, megalázó bá

násmód abszolút tilalmára, mint az emberi méltóság 
„épségét” biztosítani hivatott passzusra. 

Tennie kell mindezt azért, mert az emberi méltó
ság az ember erkölcsi minőségétől függetlenül, őt 
emberi mivolta okán megillető abszolút emberi jog.

Mindemellett alkalmazását és annak feltételeit úgy 
kell meghatároznia, hogy az az adott jogrendszerbe 
illeszkedjék, ez pedig nem csak a politikai hata
lomra, hanem a – alkotmány és büntető – jogászokra 
is komoly feladatot és felelősséget róna. 

Mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fog
lalt még állást a kémiai kasztráció, mint büntetés 
embertelen vagy megalázó jellegéről, így sajnos a 
kérdés mai napig nyitott. Ezáltal pedig elvi éllel nem 
szögezhető le az, hogy az Európai Unió tagállamai 
vonatkozásában a kötelező kémiai kasztráció emberi 
méltóságot sértene avagy sem. 
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BevezetésBevezetés
A XXI. században számos új jelenség gyakorol hatást 
a társadalmunkra. A tömegkommunikáció meghatá
rozó szerepe, a társadalmi kirekesztettség, az insta
bilitás és biztonságérzetdeficit irányába ható gazda
sági folyamatok, a „társadalmi olló” egyre szélesebbre 
nyílása, a korábban elfogadott morális értékek fel
bomlása, illetve az érdekalapú prioritások számtalan, 
eddig nem tapasztalt kihívás elé állítják nem csak a 
büntetőjogi és kriminológiai, de valamennyi társa
dalomtudományi diszciplínát.1 A globalizáció és 
posztmodernitás világában a felnőtté válás folyamata 
is jelentősen megváltozott, ami a gyermekek szellemi, 
erkölcsi és testi fejlettsége vonatkozásában is érezteti 
hatását. A család szerkezete átalakult, a gyermekek 
olyan jelenségekkel találkoznak, melyektől korábban 
meg lehetett óvni őket, a fiatalok társas kapcsolatai 
gyökeresen megváltoztak, a gyermek és felnőttkor 
közötti határ elmosódott,2 a testinemi fejlődés fel
gyorsult, a családalapítás és a szülőktől való elszaka
dás pedig – a társadalmi éréssel együtt – kitolódott.3 
Mindezen folyamatok a bűnözés mennyiségi és szer
kezeti jellemzőinek változását eredményezték – ide
értve a gyermek és fiatalkori bűnözést is. 

Jelenkorunk büntetőpolitikáját terheli a felelős
ség, hogy a fent ismertetett jelenségekre érdemi és 
hatékony, morális és célszerűségi követelményeket 
egyaránt kielégítő, társadalmi és szakmai elvárások
nak is megfelelő megoldást vázoljon fel. A büntető
jog háttere a büntetőpolitika, aminek a társadalom 
képezi az alapját. E három tényező kölcsönös függési 

* Joghallgató, DE ÁJK
** A tanulmány a Legfőbb Ügyész által 2019-ben Kozma Sándor emlé-

kére meghirdetett tudományos pályázaton III. helyezést elért pályamű rö-
vidített változata.

1  irK Ferenc: Globalizáció, bűnözés, bűnözéskontroll. In: Békés Imre Ünnepi 
Kötet. ELTE ÁJK, Budapest, 2000, 216–223.

2  vajda Zsuzsanna: A „posztmodern” g yermekkor. In: Kósa–Vajda: Nevelés-
lélektan. Osiris Kiadó, 2005, 66–68.

3  vajda Zsuzsanna: A g yermek pszichológiai fejlődése. Saxum Kiadó, Budapest, 
2014, 241–269.

viszonyban áll egymással: 
a társadalmi változások in
dukálják a büntetőjogi 
gondolkodás és kriminál
politikai paradigma alaku
lását, melyek pedig a téte
les jogot formálják. Nincs 
ez másképp a fiatalkorúak 
esetében sem. A gyermek 
és fiatalkori bűnelköve
tőkkel való bánásmódnak 
jelenleg is több modelljét 
alkalmazzák az egyes jog
rendszerekben, illetve tör
ténetileg is különböző for
mái alakultak ki a fiatal
kori bűnözés kezelésének. 

Tanulmányomban azt kívánom feltárni, hogy a fia
talkorúak büntetőjogának jogtörténeti fejlődésére 
milyen hatást gyakoroltak a társadalmi változások, 
valamint a kriminálpolitikai irányváltások. A törté
neti áttekintés szempontja tehát a társdalombünte
tő politikabüntetőjog hármasának alakulása, tárgya 
a magyar jogfejlődés, célja pedig, hogy ennek segít
ségével közelebb kerülhessünk a jelenkorunk társa
dalmi kihívásaira adható jogpolitikai válaszokhoz. 
Jelen tanulmány az eddigiek tükrében a fiatalkorúak 
büntetőjogának – egyetemes kitekintéssel párhu
zamba állított – a hazai fejlődésével foglalkozik.

1.1.
Fogalmi alapvetésFogalmi alapvetés
1.1. Életkor és büntetőjog

A hatályos magyar büntetőjog az alanyi oldalon három 
sui generis életkori kategóriát különböztet meg: gyer
mekkor, fiatalkor és felnőttkor között tesz különbsé
get. A fiatalkorúak a jelenleg uralkodó büntetőjogi 
gondolkodásban egy átmeneti helyzetben lévő cso
port tagjaiként jelennek meg, akik biológiai, pszichés 
és morális értelemben a gyermekekhez képest fejlet
tebbek, azonban a felnőttekhez viszonyítva fejletle
nebbek.4 Büntető törvénykönyvünk szerint fiatalkorú 
az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik 
életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.5 Ebben 
a speciális életkorban az elkövetők büntetőjogi fele
lősséggel tartoznak bűncselekményeik elkövetéséért, 
viszont az általánostól eltérő szankciótani szabályok 
vonatkoznak rájuk, melyek mögött az általánostól el
térő büntetési cél húzódik meg. Ez a Btk. alapján ab
ban áll, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön és 
a társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel 
az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fia

4  lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjoga. In: Horváth–Lévay: Magyar Bün-
tetőjog Általános Rész. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2014, 521.

5   

kőhalmi máté*

 
A fiatalkorúakra vonatkozó 

büntető anyagi jogi 
szabályozás története**
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talkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani. 
A törvényben foglalt büntetési cél az uralkodó krimi
nológiai paradigmának tekinthető „más elbánás” mo
delljét tükrözi, melynek lényege legegyszerűbben a 
„büntetés helyett nevelés” jelszóval ragadható meg. 
Ennek főbb jellemzői a szabadságelvonással járó 
szankciók ultima ratio jellegének hangsúlyozása, a 
resztoratív és diverziós szemléletű szankciók előtérbe 
helyezése, a sértett érdekeinek figyelembevétele, a 
nevelőintézkedések alkalmazása, a prevenció – első
sorban az elsődleges és másodlagos megelőzés – sze
repének növelése, valamint a reszocializáció elősegí
tése.6 Az ennek alapjául szolgáló szemléletmód kiala
kulását az elmúlt, közel két évszázad büntetőjogi, kri
minológiai, szociológiai és pedagógiai gondolkodás
módjának változása eredményezte, mely a hazai jog
fejlődésre is jelentős hatással volt.

A fiatalkortól eltérően a gyermekkorban lévő „el
követő” nem tartozik büntetőjogi felelősséggel cse
lekményei miatt. A hatályos Btk. kimondja, hogy nem 
büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetése
kor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve 
a törvényben meghatározott hat bűncselekmény el
követőjét, ha az elkövetéskor a tizenkettedik életévét 
betöltötte, és rendelkezett cselekményei következmé
nyeinek felismeréséhez szükséges belátással. A gyer
mekkor – mint büntethetőséget kizáró ok – dogmati
kai elhelyezése eltérő a szakirodalomban, jelen dol
gozat részben Belovics Ervin felosztását követi. Esze
rint a gyermekkor beszámítást kizáró ok, vagyis az 
elkövetőnek a beszámítási képesség hiánya miatt nem 
róható a terhére cselekménye. A büntethetőségi kor
határ alatt lévő személyek esetén a törvény egy vélel
met állít fel, mely a beszámítási képesség hiányára vo
natkozik.7 Nagy Ferenc – ettől eltérően – a gyermek
kor határát nem a beszámítási képesség hiányának 
praesumptiojaként értelmezi,8 hanem jogpolitikai 
állásfoglalásként abban a kérdésben, hogy mely élet
kortól tartja megfelelő eszköznek a büntetőjogi fele
lősségre vonást.9 Úgy vélem, a gyermekkor határa erő
teljes büntetőpolitikai állásfoglalás, melyet számos 
tényező és megfontolás befolyásol – éppen ez az a 
megközelítés, amely tanulmányom alapjául szolgál.

1.2.  A büntethetőségi korhatárról 
általában

A büntethetőségi korhatár – legegyszerűbb definí
ciója szerint – az az életkor, amely alatt a jogalkotó 
kizárja a büntetőjogi felelősségre vonást. A törvény 

6  naGy Ferenc: Anyagi Büntetőjog Általános Rész II. Iurisperitus Bt., Szeged, 
2014, 275–278.

7  Belovics Ervin: A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. In: Belovics–Gellér–
Nagy–Tóth: Büntetőjog I. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 
2012, 270–275.

8  Ennek a szerző által használt fogalmi rendszer az alapja, tekintve, hogy 
Nagy Ferenc külön tárgyalja az életkor és a beszámítási képesség fogalmait, mint 
a bűnösség feltételeit, mivel előbbi nem zárja ki kategorikusan az utóbbit.

9  naGy Ferenc: Anyagi Büntetőjog Általános Rész I. Iurisperitus Bt., Szeged, 
2014, 252–253.

a büntethetőség kezdetét három jogtechnikai meg
oldással határozhatja meg. Megadható egy életévben 
kifejezett abszolút korhatár, amely alatt feltétel nél
küli a büntetőjogi felelősségre vonás elmaradása, 
illetve amely felett az életkor már nem zárja ki a bün
tethetőséget. Ez a technika a legelterjedtebb és a 
gyakorlati elvárásokat leginkább kielégítő megoldás. 
Elképzelhető, hogy a törvényalkotó nem határoz 
meg a büntethetőséghez életkori feltételt. Ebben az 
esetben – törvényi rendelkezés függvényében – a 
gyermek belátási, beszámítási vagy egyéb képessé
gének vizsgálata alapján dől el in concreto a büntet
hetőség kérdése. E megoldást egyes szerzők a leg
tisztább módszernek tekintik, hiszen így a gyermek 
törvényi vélelmek nélkül, közvetlenül a fejlettsége 
alapján vonható felelősségre.10 Megkülönböztethető 
továbbá a több életkori határt ismerő jogtechnikai 
megoldás, amelyet a hatályos büntetőkódex is alkal
maz, és amely lényege, hogy az életkoron túl a be
számításnak egyéb feltételeit is meghatározza a tör
vény. Vagyis egy meghatározott kor alatt kizárt, egy 
meghatározott kor felett – életkor vonatkozásában – 
feltétel nélküli a büntethetőség, e kettő között pedig 
egyéb tényezőktől függ. Ez a megoldás egyre nép
szerűbbnek tekinthető, hiszen egyszerre szolgálhat 
pragmatikus és elméleti elvárásokat.

2.2.
Fiatalkorúság és  Fiatalkorúság és  
a büntethetőségi korhatár  a büntethetőségi korhatár  
a magyar büntetőjoga magyar büntetőjog
történetbentörténetben
2.1. A Csemegi-kódex

2.1.1.  Büntethetőségi korhatár  
a Csemegi-kódexben

A fiatalkorúakra és a büntethetőségi korhatárra vo
natkozó rendelkezések vizsgálatát a kodifikált bün
tetőjog megjelenésénél érdemes kezdeni. Hazánk 
első büntető törvénykönyve, a Csemegikódex (1878. 
évi V. tc.) szerint a tizenkettedik életévüket meg nem 
haladott személyek nem vonhatók bűnvád alá, a ti
zenkettő és tizenhat év közötti kiskorúak büntethe
tősége pedig a bírói mérlegelés körébe esett: nem 
lehetett büntetni az ilyen korú személyt, ha az elkö
vetés idején a bűnösségének felismeréséhez szüksé
ges belátással nem bírt.

Az ismertetett életkori felosztásban a büntethető
ség abszolút határát a tizenkettedik életév jelentette, 
mely alatt nem állapítható meg büntetőjogi felelős

10  ellioTT, Catherine: Criminal responsibility and children: a new defence 
required to acknowledge the absence of capacity and choice. The Journal of 
Criminal Law, 2003, 289–308.
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ség. Mivel azonban a törvénykönyv a több életkori 
határt ismerő jogtechnikai megoldással állapította 
meg a büntethetőségi korhatárt, a tizenhatodik élet
évig zárhatta ki a büntethetőséget az életkor. A kódex 
a tizenkettedik életévüket be nem töltöttek vonatko
zásában egy megdönthetetlen törvényi vélelmet állí
tott fel, ami szerint ebben a korban az egyén nem 
rendelkezik azzal a képességgel, amely alapján sza
bad akaratképzésen alapuló cselekményként lehetne 
értékelni tetteit.11 A büntethetőség abszolút határá
ban tulajdonképpen egységes volt a szakmai állás
pont, mind a jogirodalom, mind a joggyakorlat részé
ről. Egyes szerzők a nemzetközi viszonyokra és ten
denciákra, illetve a gyermekek egységes testiszel
lemi fejlődésének lezárulását e korhoz kötő orvosi
pszichológiai álláspontra hivatkoztak, míg mások az 
abszolút korhatártól a bírói jogalkalmazás visszássá
gainak megfékezését várták.12 A második korhatár 
kérdésében már megoszlottak a nézetek, Fayer László 
szerint a kor jogászközönsége a tizenhatodik életév 
helyett a tizennyolcadikat látta volna megfelelőnek.13 

A tizenkettő és tizenhat év közöttiek büntethető
sége feltételeként megállapított további követel
mény, a belátási képesség megértéséhez Finkey Fe
renc fogalomrendszerét szükséges felvázolni. E sze
rint a beszámítási képesség három összetevőből áll: 
a törvényi kor elérését jelentő testi fejlettségből, az 
értelmi fejlettségből, amelyet tovább lehet osztani 
megkülönböztetési és felismerési képességre, illetve 
a cselekmény helyessége és a társadalmi felfogás is
meretére vonatkozó erkölcsi fejlettségből. A megkü
lönböztetési képesség olyan értelmi képességet je
lent, amellyel az egyén belátja, megérti, felfogja cse
lekményei – tényszerű – következményeit. Az elha
tárolási képesség pedig arra vonatkozik, hogy az 
egyén képese az elhatározásának megfelelő döntést 
hozni.14 A Csemegikódex által használt fordulat, 
vagyis a bűnössége felismeréséhez szükséges belá
tás a megkülönböztetési képességnek feleltethető 
meg. Vagyis a törvény a megkülönböztetési képes
ség megléte esetén az elhatárolási képességet nem 
tette vizsgálat tárgyává.

2.1.2.  „Fiatalkorúság”  
a Csemegi-kódexben

Megállapítható, hogy a Csemegikódex nem ismerte 
a fiatalkort, mint speciális elbánást megalapozó élet
kori kategóriát. Mindazonáltal a tizenkettő és tizen
hat év közötti korosztályt – amennyiben az adott 
elkövető felelősségre vonható – fiatalkorúként lehet 

11  illés Károly: A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló mag yar büntető-
törvénykönyvek mag yarázata. I–III. Budapest: Zilahy Sámuel, 1882–1889, 235.

12  Löw Tóbiás: A Mag yar Büntetőtörvény a bűntettekről és a vétségekről és teljes 
Anyagg yűjteménye. I. kötet, Pesti könyvnyomda-részvény-társaság, Budapest, 
1880, 526–527.

13  Fayer László: A mag yar büntetőjog kézikönyve. I. kötet. II. kiadás, Franklin-
Társulat, Budapest, 1900, 343.

14  FinKey Ferencz: A mag yar büntetőjog tankönyve. Grill Károly Könyv-
kiadóvállalat, Budapest, 1914, 166–168.

definiálni, tekintve, hogy rájuk enyhébb szankció
kat rendelt alkalmazni a törvény.15 Említést érdemel, 
hogy egyes szerzők egy a fiatalkorhoz hasonló ren
delkezésként értékelik, hogy a tizenhatodik és hu
szadik életév között – amikor az életkor már nem 
zárhatja ki a beszámítást – az elkövetővel szemben 
nem lehetett halálbüntetést kiszabni.16 A kódex még 
nem tartalmazott a fiatalkorúakra vonatkozó speci
ális, az általánostól eltérő rendelkezéseket, így a bün
tetési rendszer – habár redukált büntetési tételek
kel – megegyezett a felnőttekre irányadó szabályok
kal. Ha képes volt a cselekmény bűnösségét felis
merni, úgy a felnőttkorú elkövetőktől enyhébb, de 
azonos nemű büntetést rendelt kiszabni a kódex, 
amennyiben azonban a megfelelő belátási képessége 
hiányzott, javítóintézeti elhelyezést lehetett elren
delni.17 A felvázolt rendelkezéseket megalapozó elvi
elméleti, illetve társadalomtudományi megközelítés 
számos forrásból táplálkozott.

2.1.3.  A Csemegi-kódex elméleti 
megalapozottsága

A felvilágosodás eszmerendszere hatására a XVIII. 
század második felében létrejött a tudományos igé
nyű, mai értelemben vett büntetőjogi gondolkodás. 
Ennek alapkövét Cesare Beccaria fektette le, 1764
ben publikált A bűnökről és a büntetésekről című 
értekezésével, amely egyúttal a klasszikus (vagy 
tett) büntetőjogi iskola legfőbb tételeinek foglalata 
is. Az irányzat – ahogy arról elnevezése is tanúsko
dik – a jogellenes cselekményt, a tettet helyezi a kö
zéppontba, szakítva a rendi hagyományokkal. A tett
büntetőjog ugyanis a társadalmi státusztól elvonat
koztatva a cselekményre (tettre), mint objektív kö
rülményre helyezi a hangsúlyt, megalapozva ezáltal 
a nemes és nemtelen közötti büntetőjogi különbség
tétel felszámolását.18 Ebből következett, hogy a bün
tetés nemét és mértékét az elkövetett tett súlya, a 
társadalomnak okozott kár határozta meg, ami a 
„különleges elbánás” hiányát vonta maga után. Az 
irányzat felelősségi rendszerének alapja a bűnösség 
és a beszámíthatóság volt, a büntetés jogalapját 
ugyanis a tettes – individuáletikai felelősségen ala
puló – erkölcsi bűnössége alapozta meg.19 A cselek
ményért való felelősségre vonás ezért megköveteli 
a bűnösség felismeréséhez szükséges belátási képes
ség meglétét, ami a Csemegikódexnek a tizenkettő 
és tizenhat év közöttiek körében alkalmazott „felté

15  naGy József: A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályok kiala-
kulása és változásai. Rendvédelmi füzetek, 2002/36. 4.

16  Gerzsenyi Gabriella: A fiatalkorúak büntetőjogának kialakulása és fej-
lődése a magyar jogrendszerben. Bibó István Szakkollégium, Tomus II., Buda-
pest, 2001, 173–175.

17  1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről 
és vétségekről 83–85. §§

18  Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről. (ford.: Madarász Imre) 
Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998, 21; 37.

19  szaBó András: A fiatalkorúak és a büntetőjog. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1961, 10.
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teles felelősségben” is megmutatkozik. A klasszikus 
tanok a magyar törvénykönyv miniszteri indokolá
sából is egyértelműen kiolvashatók. E szerint nincs 
helye a tett beszámításának, ha az elkövetőt bűnös
ség nem terheli, vagyis amikor hiányzik az elhatáro
zás, a felismerés vagy a választás szabadsága. A fele
lősség középpontjában az akaratszabadság áll, mi
szerint az elkövetőnek szabad választása van az in
dulatai (ösztönei) és a kötelezettségei között, mely 
szabadsága megalapozza a bűnösségét.20 Ez is jelzi 
az irányzat mögött meghúzódó indeterminista szem
léletmódot, amiből pedig következik a célbüntetés 
elvetése, hiszen a determináló tényezők tagadásával 
a büntetés sem tölthet be ilyen funkciót. Célgondo
lat hiányában viszont a büntetőjogi joghátrány kizá
rólag a repressziót, vagyis a megtorlást szolgálhatta, 
amihez proporcionális, a tett súlyához, nem pedig 
a tettes személyéhez igazodó büntetés társult.21 A 
klasszikus tanok tehát egyértelműen kizárták az 
egyéniesítés lehetőségét.

A fiatalkorúság kategóriájának hiányához a kor 
pedagógiai és lélektani felfogása szintén hozzájá
rult. Habár a XIX. században már erőteljesen kör
vonalazódott egy új típusú gyermekfelfogás, ami a 
gyermekeknek az életkorukból adódó sajátságainak 
figyelembevételén alapult, a klasszikus büntetőjogi 
iskola hegemóniája idején a pedagógiai gondolko
dásmódra ambivalencia volt jellemző. A leginkább 
a középkorra jellemző felfogás, amely – figyelmen 
kívül hagyva az életkorból adódó lélektani és pszi
chés sajátságokat – „kicsi felnőttekként” kezelte a 
gyermekeket már – legalábbis részben – meghala
dottá vált a moralisták körében, viszont a közfelfo
gásban még mindig erőteljes volt.22 Sőt, a korszak
ban jelent meg a „fekete pedagógiának” is nevezett 
irányzat, amely a pubertást kritikus életszakasznak 
tekinti, és az ifjúkort az egyénre és a társadalomra 
nézve is potenciális veszélyforrásnak bélyegezi. A 
gondolkodásmódot megfélemlítő és elrettentő 
„gyógymódok” is jellemzik, amelyekkel a viselke
dési hibák korrekcióját várták az irányzat követői.23 
E felfogás és a klasszikus büntetőjogi iskola közötti 
párhuzam két ponton is kimutatható: egyrészről az 
erkölcsi felelősség középpontba helyezése – te
kintve, hogy a „fekete pedagógia” az erkölcsi öntö
kéletesedést tűzte ki célul –, másrészt pedig az er
kölcsi kötelesség megszegését követő represszív 
büntetések vonatkozásában. Mindazonáltal fontos 
megjegyezni, hogy ez leginkább elvi jelentőségű 
hasonlóság, hiszen a klasszikus büntetőjogi iskola 
pont a megszégyenítő testi fenyítések ellen szállt 
vitába – ellentétben a „fekete pedagógiával”.

2 0  löw: i. m. 501.
21  szaBó: i. m. 11–12.
2 2  Hollósi Hajnalka: Gyermekkép, gyermekvilág, gyermekfelfogás válto-

zásai pedagógiai megközelítésben. Iskolakultúra Online, 2008/2, 101–103.
2 3  Pukánszky Béla: A tizenkilencedik század gyermekfelfogása. Iskolakul-

túra, 2002/2. 17.

A tételes jogi rendelkezések mindig valamilyen 
kriminálpolitikai igényt elégítenek ki, amelyeket 
pedig a társadalmi változások befolyásolnak. A 
Csemegikódex elfogadásakor a fiatalkori bűnözés 
nem volt jelentős társadalmi probléma – legalábbis 
az ifjúkorú bűnelkövetők száma és aránya nem in
dokolta a jogpolitikai fellépést. Az 1880as években, 
illetve az 1890es évek elején az összbűnözésben 
1–2% között mozgott a fiatalkorú bűnelkövetők ará
nya.24 Így a törvénykönyv első évtizedeiben – a már 
megjelenő reformgondolatok elvi megalapozottsá
gát leszámítva – nem merült fel a revízió igénye. A 
kriminálstatisztikai adatok hamarosan bekövetkező 
változása azonban nagyban hozzájárult a már Nyu
gatEurópában egyébként is hódító büntetőjogi pa
radigmaváltáshoz.

2.2. Elszakadás a klasszikus elvektől

2.2.1. Elméleti megalapozás

A századforduló időszakában egyre erősödött az igény 
a Csemegikódex reformjára, s így hazánkban is meg
kezdődik a klasszikus büntetőjogi irányzat elveinek, 
felelősségi és büntetési rendszerének felváltása. Az ezt 
célzó mozgalmak nem hagyták érintetlenül a fiatalko
rúakra vonatkozó rendelkezéseket sem, sőt, a törvény
könyv reformköveteléseket megvalósító novelláris mó
dosítása kiemelt szerepet szánt a kérdésnek. Az 1908. 
évi XXXVI. törvénycikk (I. Büntetőnovella) a fiatalko
rúak büntetőjogának hazai sarokpontja, amely egy tel
jesen új szemlélet meghonosodását jelzi. Előzménye
ként az alábbiakat kell megemlíteni.

A paradigmaváltáshoz erőteljesen hozzájárult, 
hogy az 1890es évek közepétől jelentősen növeke
dett a bűnözés, ami új típusú megoldások keresésére 
késztette a jogtudományt. A növekvő tendencia, 
mely a fiatalokat is jellemezte, nem magyar sajátos
ság volt, egész Európán megfigyelhető társadalmi 
jelenségek álltak a hátterében. A XIX. században a 
gazdaságilag fejlett kapitalista országokban lezajló 
iparosodás, urbanizáció, valamint a hagyományos 
értékek és normák változása számos negatív hatás
sal járt, a munkásosztály életszínvonala és a nagyvá
rosok szegénynegyedei pedig az anómia melegágyát 
képezték.25 Elhagyatott fiatalok ezrei éltek a nyomor, 
alkoholizmus és prostitúció által jellemezhető kül
városokban és külterületeken. Mindemellett jelen
tős mértéket öltött az erkölcsi züllés, és a családi élet 
kötelékei is meglazultak, ami pedig a gondoskodás 
és megfelelő nevelés hiányához vezetett, ahogyan 
az is, hogy a gazdasági környezet következtében a 
szülők mellett a fiatalok tömegei is kereső munkára 
voltak utalva.26

2 4  szaBó: i. m. 14.
2 5  andorKa Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 

47–48.
2 6  Balogh Jenő: Fiatalkorúak és büntetőjog. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Részvénytársaság, Budapest, 1909, 91–97.
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A XIX. században vált egyre elfogadottabbá az a 

gyermekfelfogás, amely a fiatalok társadalmi érté
kének növekedésével járt. Az új szemlélet alapja és 
célkitűzése a gyermek sajátosságainak megismerése, 
és olyan pedagógiainevelési eszközök alkalmazása, 
amely a leginkább képes ehhez igazodni. Ennek meg
ismerésére törekedett a korszakban létrejött új tu
dományterület, a gyermektanulmány (vagy lélek
tan), a gyermekkor sajátos természetének és szük
ségleteinek vizsgálatával.27 A nevelés a családok pri
vát ügye helyett kezdett közüggyé válni. A felnőttek 
és gyermekek közötti különbségtétel hozzájárult 
ahhoz, hogy az állam felelősséget vállaljon az elha
gyatott gyermekek iránt („parens patriae” doktrí-
nája), és a szemléletmód változása széles körű állami 
intézményrendszer kialakítását eredményezte. 
Mindez megalapozta a büntetés megtorló jellegének 
elvetését is, hiszen az erkölcsileg még kifejletlen 
gyermekek alkalmasak voltak a nevelési, gyógyítási, 
kezelési cél megvalósításához.28 Megjegyzem, a fel
vázolt elméletek az Amerikai Egyesült Államokban 
jelentek meg és terjedtek el a XIX. században, azon
ban az új társadalmi felfogás Európába is eljutott, 
ahol pedig a büntetőjogi szemléletváltást erősítve 
fejtette ki hatását.

A XIX. században új irányok jelentek meg a társa
dalomtudományokban, ideértve a büntetőjog tudo
mányát is. A korszakra jellemző nagy horderejű újí
tás a szociológiai szemlélet volt, ami a társadalmi 
törvényszerűségek és azok okainak vizsgálatával 
megalapozta az okok keresésére épülő megközelí
tést. A bűnügyi tudományokban ez a pozitivista 
(vagy tettes) büntetőjogi iskola tanaival jelent meg, 
amely szakított az indeterminizmus eszméjével, és 
a bűnelkövetésre vezető körülmények vizsgálatára 
helyezte a hangsúlyt. Legfőbb tana a determináló 
tényezők kiszűrését szolgáló büntetés, valamint a 
tettes – mint a normaszegést kiváltó hatásokat „el
szenvedő” egyén – középpontba helyezése.29 Lénye
ges, hogy a klasszikus bűnösségi elv helyett az elkö
vető veszélyessége lesz a büntetés alapja, célja pedig 
a társadalom védelme.30 Az iskola két fő irányzata az 
antropológiai és a szociológiai iskola, előbbi a sze
mély biológiai jellemzőiben, utóbbi pedig a társa
dalmi, szociális környezetében kereste a kriminogén 
tényezőket. Mindezen elvi megalapozás mentén a 
tettesbüntetőjog elvetette a proporcionális bünte
téseket, és a határozatlan idejű biztonsági intézke
dések mellett szállt vitába, ami pedig megteremtette 
az egyéniesítés gondolatát a szankciótan körében.

Ahogyan egyetlen más országban, hazánkban sem 
érvényesültek tisztán a pozitivista elvek, azok a köz-
vetítő irányzatok által honosodtak meg, a magyar 

27  Hollósi: i. m. 101.
2 8  KuPcHiK, Aaron – Gosse, Megan: Juvenile Waiver Policies. In: Criminal 

Justice Policy. SAGE Publications, Los Angeles, 2014, 191–193.
29  BaloGH: i. m. 54-63.
3 0  Belovics–Gellér–naGy–TóTH: Büntetőjog I. Általános Rész. HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014, 41.

jogra leginkább a Franz von Liszt nevével fémjelzett 
felfogás gyakorolt hatást. Liszt differenciálta a bűn
tetteseket, aszerint, hogy azok „javíthatók”e vagy 
sem, igenlő válasz esetén a büntetést az elkövető 
szubjektuma alapján vagy az erkölcsi meggyőzés (ne
velés, javítás) vagy pedig az elrettentés szolgálatába 
állította. A „javíthatatlanok” esetében a szeparációt, 
vagyis a társadalom védelmében történő elszigete
lést tartotta a szankció feladatának.31 Ezzel kétirányú 
hatást is gyakorolt a büntetőjogra: egyrészről – a po
zitivista hagyományoknak megfelelően – a speciál-
prevenciót állította középpontba – az általános meg
előzés elvetése nélkül –, másrészt pedig célt rendelt 
a büntetések mellé. A javítás, mint a Lisztféle célgon
dolat lényegi eleme, szakított a kizárólag tettszem
léletű, proporcionális büntetésekkel, és a dualista 
szankciórendszer kialakítását szorgalmazta, amely
ben a határozott idejű célbüntetések és határozatlan 
idejű biztonsági intézkedések együttesen valósítják 
meg a kriminálpolitikai célokat. A szankció megvá
lasztása a bűntettes szubjektumához, személyes jel
lemvonásaihoz, szükségleteihez igazodik, az egyéni-
esítés és a korrekcionalizáció jegyében.32

Az Európában terjedő büntetőjogi szemléletváltás 
és az Amerikából kiinduló új típusú gyermekfelfogás 
párhuzamos térhódítása a századforduló időszakában 
Magyarországon is hatást gyakorolt, az interdiszcip
lináris megközelítés, a fokozott állami szerepvállalás 
és a kriminálpolitikai célgondolat pedig előkészítette 
a fiatalkorúak büntetőjogának reformját. A  jó szociál-
politika, illetve a megelőzés reformgondolata jegyé
ben az állam felelősséget vállalt a veszélyeztetett fia
talok felkarolására, ami a preventív gyermekvédelem 
formájában öltött testet, és a század eleji gyermekvé
delmi törvények formájában intézményesült.33 A 
szemléletváltás hatásaként értékelhetjük továbbá a 
társadalmi „erők”, vagyis a civil mozgalmak részvéte
lét a segítségre szoruló, veszélynek kitett fiatalok fel
karolásában. Ennek a megjelenési formájaként tevé
kenykedtek az ún. patronage-szervezetek, melyek 
– habár hazánkban a szükségesnél jóval kisebb szám
ban voltak jelen – a társadalom hozzáállásának válto
zását jelzik.34 A folyamat eredménye a büntetőjogban 
a Csemegikódex első novellája. 

2.2.2.  A büntethetőségi korhatár  
és fiatalkorúság  
az I. Büntetőnovellában

A novella rendelkezése szerint, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a tizenkettedik életévét már megha

31  HorváTH Tibor: A büntetőjog-tudomány. In: Horváth–Lévay: Magyar Bün-
tetőjog Általános Rész. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2014, 39–40.

32  szaBó: i. m. 22–24.
33  HornyáK Szabolcs: A fiatalkorúak és a büntetőnovella – anno (Gondolatok a 

Csemegi-kódex 1908-as revíziójáról) In: Tanulmányok dr. Földvári József profesz-
szor 75. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2001, 307–318.

3 4  Vámbéry Rusztem: A fiatalkorúak bírósága a háború alatt és a háború 
után. A jogállam könyvtára 1., Budapest, 22–23.
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ladta, de a tizennyolcadikat be nem töltötte, akkor 
vonható felelősségre, ha megvolt a büntethetőséghez 
szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége.35 Ez két – a 
reformmozgalmak által szorgalmazott – változást je
lentett. Egyrészről a törvény felemelte a második kor
határt tizenhatról tizennyolc évre, ami a közvetítő is
kola kívánalma volt36, de a magyar büntetőjogi szak
irodalomban többek között Fayer László is ezt az ál
láspontot képviselte.37 Másrészt a ’bűnösség felisme-
réséhez szükséges belátás’ helyett a novella a ’büntet-
hetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséget’ 
határozza meg, mint a beszámítás feltételét. A beszá
mítási képesség Finkeyféle fogalmában értelmezve 
ez már nem csupán a felismerési képesség, hanem a 
teljes – megkülönböztetési és elhatározási képességet 
magában foglaló – értelmi fejlettséget és az erkölcsi 
képességet is magában foglalja.38 Tehát a büntetőjogi 
felelősség megállapításához már nem elégséges a cse
lekmények következményeinek tényszerű előrelátása, 
hanem a döntési autonómia képessége és a morálisér
tékelőkészség is szükségesek.

Az első Büntetőnovella már expressis verbis ki
mondja, hogy aki a bűncselekmény elkövetésekor a 
tizenkettedik életévét már meghaladta, de a tizen
nyolcadikat még be nem töltötte, és rendelkezett a 
büntethetőséghez szükséges erkölcsi és értelmi fej
lettséggel, fiatalkorúnak minősül. A törvény a bün
tethető fiatalkorú esetén meghatározta a vele szem
ben alkalmazható jogkövetkezményeket, melyek 
között már az intézkedések is szerepeltek, így a 
szankciórendszer dualista lett. Fiatalkorúval szem
ben dorgálást, próbára bocsátást, javító nevelést, il
letve fogház vagy államfogházbüntetést lehetett al
kalmazni. A dorgálás és a próbára bocsátás jelentő
sége – többek között – abban állt, hogy a – Lisztféle 
reformmozgalom által károsnak és nemkívánatos
nak mondott39 – rövid tartamú szabadságvesztésnek 
tudta alternatíváját képezni. A büntetés vagy intéz
kedés megválasztása körében kötelező előírásként 
szerepelt, hogy a fiatalkorú egyéniségének, értelmi 
és erkölcsi fejlettsége fokához és életviszonyaihoz 
mérten kell kiszabni a joghátrányt, aminek pedig a 
fiatalkorú terhelt jövőbeli magaviselete és erkölcsi 
fejlődése szempontjait kell követnie. Mindezzel te
hát érvényre jutott a kriminálpolitikai célgondolat 
és az egyéniesítés eszméje. Tekintve, hogy a dolgo
zat témája a fiatalkorúak büntető anyagi jogának fej
lődése, pusztán megemlítem, hogy az 1913. évi VII. 
törvénycikkel Magyarországon is felálltak a Fiatal
korúak Bíróságai, melyek többek között az elkülö
nült foglalkozásra adtak lehetőséget, az anyagi jogi 
rendelkezésekhez igazodva. 

35  1908. évi XXXVI. törvénycikk a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi 
perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról (I. Bn.) 16. §.

36  BaloGH: i. m. 117–121.
37  Fayer: i. m. 343.
38  FinKey: i. m. 168.
39  BaloGH: i. m. 122–123.

2.3. A két világháború közötti időszak

A két világháború között a fiatalkorúak büntetőjo
gát számottevő változás nem érte, azonban a Tanács
köztársaság ideológiai megalapozottsága e téren is 
hatással volt. A Tanácshatalom leginkább a bűnözés 
megelőzésére helyezte a hangsúlyt, hiszen a prole
tár állam eszményéhez az ifjúság szocialista nevelése 
társult, ami a kriminalitás leküzdésének jogi eszkö
zeit is befolyásolta. Mindez szoros összefüggésben 
áll a kommunista utópia gondolatával, hiszen a tár
sadalmigazdasági rend átalakításától, az „uralkodó 
osztály” műveltségi monopóliumának felszámolásá
tól, valamint a szocialista tudatformálás és szociál
politika folytatásától a bűnözést kiváltó tényezők 
felszámolását várták.40 Ennek érdekében a proletár
diktatúra kiépítette az erősen pedagógiai szemléletű 
aktív gyermekvédelmi rendszerét, amelyet a rom
lásnak kitett gyermekek kisegítő szociális nevelésé
nek szolgálatába állítottak. A rendszerben elsődleges 
feladat jutott az iskoláknak, de emellett a gyermek
védelem egész intézményi hálózata kiépült: gyer
mekotthonok, internátusok, gyermekbiztosságok, 
gyermekmentő otthonok és megfigyelő átmeneti 
otthonok.41

2.4.  A Büntető Törvénykönyv Általános 
Részéről szóló 1950. évi II. törvény

A második világháborút követően a bűnözés addig 
nem látott mértéket öltött, ami a századforduló óta 
tartó növekvő tendencia tetőzésének tekinthető. Ez 
elsősorban a háború által előidézett – vagy felerősí
tett – kriminogén tényezőknek köszönhető, úgymint 
az apa hadba és az anya munkába állása miatti figye
lem, valamint fegyelemhiány, az iskolai oktatás meg
szorítása, a romantizált háború kegyetlenségeinek ha
tása a befolyásolható fiatalokra, illetve az ijesztő mér
téket öltő nyomor.42 A Büntető Törvénykönyv Általá
nos Részéről szóló 1950. évi II. törvény (Btá.) a bün
tethetőségi korhatár tekintetében bizonyos változást 
eszközölt, ugyanis kimondta, hogy nem büntethető, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik 
életévét nem töltötte be. Ez az az életkor, melyben a 
gyermek a miniszteri indokolás szerint eléri a bünte
tőjogi felelősségre vonáshoz szükséges fejlettséget, 
így ez alatt a cselekményeik beszámítását a törvény 
kategorikusan kizárta.43 A Btá. azonban a fiatalkorú
akra vonatkozó szabályokat nem tartalmazott, azokról 
az 1951. évi 34. számú tvr. (Ftvr.) rendelkezett. Az Ftvr. 
hatályon kívül helyezte az I. Büntetőnovellát, és ön
álló kódexjelleggel tartalmazta a fiatalkorúakra vo

4 0  szaBó: i. m. 76–77.
41  scHriFFerT Zsuzsa: A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető-

politika és a gyermekvédelem alakulása hazánkban az I. világháborútól az 
1950-es évekig. ELTE Themis, 2008. december, 9–11.

42  Vámbéry: i. m. 5.
43  Kádár Miklós: A büntetőtörvénykönyv általános része. Jogi és Államigazga-

tási Könyv- és Folyóiratkiadó, Budapest, 1951, 39.
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natkozó anyagi és eljárási szabályokat egyaránt. Éppen 
ezért kodifikációs technikáját tekintve különlegesnek 
mondható, hiszen a magyar jogtörténetben egyedül
álló módon a Büntető törvénykönyvtől elkülönült jog
szabályba foglalta a fiatalkorúak felelősségre vonásá
nak feltételeit. A büntethetőség alsó – abszolút – kor
határát továbbra is a tizenkettedik életév jelentette, 
azonban az Ftvr. szakított a több életkori határt ismerő 
megoldással, és a törvényi kor elérése mellett egyéb 
feltételt nem alkalmazott, vagyis tizenkettő és tizen
nyolc év között az életkor már nem zárhatta ki a bün
tethetőséget. Lehetőség volt azonban a büntetőeljárás 
mellőzésére vagy felmentő ítélet meghozására, ameny
nyiben a fiatalkorú értelmi fejlettsége miatt nem is
merte fel cselekménye társadalomra veszélyességét. 
Az elkövetők közötti differenciálást szolgálta továbbá 
az, hogy tizenkettő és tizennégy év között kizárólag 
intézkedést lehetett alkalmazni. A szankciórendszer 
az intézkedések oldaláról – az értelmi fogyatékos fia
talkorúval szemben alkalmazható – gyógypedagógiai 
neveléssel bővült, büntetési oldalon pedig – a Btá. 
rendszerét követve – a fogház és államfogház helyébe 
a börtön lépett.44 Az Ftvr. deklarált célja, a – már tár
gyalt szocialista felfogásnak megfelelő – nevelés azon
ban csak korlátozottan érvényesülhetett, mivel a bün
tetések primátusát valló jogi felfogás továbbra is ural
kodó maradt. Sőt, az I. Bn. humánus megközelítéséhez 
képest visszaesés tapasztalható, ami például a halál
büntetés és életfogytig tartó börtönbüntetés tizenha
todik életévtől való – kivételes – bevezetésében érhető 
tetten.45 Habár nem az anyagi jog körébe tartozik, jól 
jelzi a szigorodó tendenciát a fiatalkorúak börtönbün
tetésének végrehajtása, amely a külvilágtól való elszi
getelés irányába mozdult el, illetve az átpolitizáltság 
jeleként értékelhető a kötelező világnézeti és politikai 
nevelés.46 

2.5. A „szocialista Btk.”

Az 1960as évekre tehető a politikaiideológiai érte
lemben vett enyhülés időszaka, illetve az életszín
vonal fokozatos növekedése, ami a társadalombizto
sítási rendszer és a közoktatás viszonyainak javulá
sában, valamint a szociális ellátórendszer ’50es évek 
utáni újjáélesztésében, és ezzel együtt a gyermekvé
delmi rendszer hatékonyabbá válásában mutatkozott 
meg. A gyermekvédelem eszközrendszerében azon
ban számos olyan elem kapott helyet, amely arra 
utalt, hogy „a gyermek nem gyermekként, hanem 
leendő munkaerőként fontos”, illetve egyes társa
dalmi csoportok nem profitáltak a fejlődésből.47 
Mindazonáltal jelentős előrelépés volt, hogy ebben 

4 4  liGeTi Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének 
koncepciója. Büntetőjogi Kodifikáció, 2006/2, 22.

45  lévay: i. m. 525–529.
4 6  mezey Barna (szerk.): Mag yar jogtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 

393–394.
47  Kerezsi Klára: A védtelen g yermek. (Elhanyagolás és erőszak a családban) Köz-

gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995, 26–28.

az időszakban indultak meg hazánkban azok a kri
minológiai, szociológiai kutatások, amelyek a fiatal
kori bűnözés okainak feltárásával foglalkoztak.48

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvényköny
véről szóló 1961. évi IV. törvény változást hozott 
mind a büntethetőségi korhatár kérdésében, mind 
a fiatalkorúak büntetőjogában. A törvény a büntető
jogi felelősség kezdetét a tizennegyedik életévre 
emelte fel, az általános iskolai tanulmányok befeje
zéséhez igazítva ezzel a büntethetőség alsó korhatá
rát. A miniszteri indokolás szerint ebben az életkor
ban feltételezhető a társas együttéléshez szükséges 
alapvető ismeretek elsajátítása, illetve a gyermekek 
ekkor nyernek nagyfokú önállóságot.49 A „szocialista 
Btk.” szakított a fiatalkorúakra vonatkozó rendelke
zések elkülönült szabályozásának kodifikációs meg
oldásával, arra hivatkozva, hogy a cél a fiatalkorúak 
sajátosságainak figyelembevétele, nem pedig a szer
kezeti elszakadás. A törvénykönyv számos tekintet
ben előrelépést jelentett, így például előremutató, 
hogy a nevelő célzatú intézkedések alkalmazására 
késztette a még büntetésközpontú gyakorlatot ér
vényesítő bíróságokat, mérsékelte a büntetéseket, 
illetve a stigmatizáció elkerülése érdekében beve
zeti a mentesítés jogintézményét.50 

A ’60as évektől tapasztalt jelenség, hogy a fiatal
korúak a társadalom működési zavaraira – úgymint 
az alkoholizmusra, az általános műveltség hiányára 
és a hetvenes évekig „ellenséges propagandának” 
nevezett nyugati hatásokra – a hagyományostól el
térő módon reagálnak. Minderre a rendezetlen, il
letve felbomló családi környezet, valamint a hiányos 
vagy erkölcstelen nevelésben keresték az okokat, a 
választ pedig elsősorban a javítónevelés végrehaj
tásában. Erősítették a szocialista pedagógiai szem
léletet, az átnevelés, a becsületes dolgozóvá formálás 
céljával.51 

2.6. Az 1978. évi IV. törvény

Az 1974ben megkezdődtek egy új büntetőkódex ko
difikációs munkálatai, melynek folyamatában a fiatal
korúakra vonatkozó kérdések is szerepet kaptak, s 
számos javaslat látott napvilágot. Így például Molnár 
József – kiindulva abból, hogy a személyiségfejlődés 
csak a huszadik életév után zárul le teljesen – a fiatal 
felnőtt sui generis életkori kategóriájának bevezeté
sét kívánta megalapozni kriminológiai kutatásával.52 
Lévai Miklós azt írja, hogy a kodifikációs munkák so
rán több olyan indítvány – mint a beszámítási képes
ség feltételének visszaállításával a több életkori határt 
ismerő büntethetőségi korhatár bevezetése vagy sza

4 8  scHriFFerT: i. m. 42.
49  BéKés Imre: A g yermekkor. In: Halász Sándor (szerk.): A büntető tör-

vénykönyv kommentárja. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 
134.

5 0  lévay: i. m. 528–529.
51  scHriFFerT: i. m. 44–45.
52  naGy József: i. m. 9.



 48 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

01
9/

2.
 sz

ám
    

badságvesztéssel nem járó új típusú szankciók meg
honosítása – felmerült és elbukott, amely a differen
ciált és rugalmas szabályozás progresszív gondolatát 
képviselte.53 A Kodifikációs Bizottság vitáiból továbbá 
kiderül, hogy felmerült az igény a büntethetőségi kor
határ visszaállítására, vagyis a tizenkettedik életévre 
történő leszállítására, amit végül elvetettek, mondván 
ez visszalépést jelentene.54 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tör
vény végül a büntethetőség alsó korhatárát a tizen
negyedik életévben hagyta, hivatkozva az e korban 
elért testiszellemi fejlettségre, illetve arra, hogy ek
kor szerzik meg a fiatalok azt az ismeretanyagot, 
amellyel felelős jogalanyként tudnak fellépni.55 A fi
atalkorúakra vonatkozó anyagi jogi rendelkezéseket 
illetően jelentős – vagyis paradigmaváltást jelző – 
változás nem történt, továbbra is hangsúlyozottak 
az életkorból eredő sajátságok, melyekre a büntető
jognak reagálnia kell, de ez szerkezeti különállást 
– az indokolás szerint – nem igényel. Némi szigorí
tás ugyan érzékelhető56, ezek azonban leginkább a 
már létező szankciókat érintő változtatásokként, 
nem pedig átfogó szankciótani reformokként érté
kelhetők.

Az 1978as büntetőkódexet hatálybalépése után 
több módosítás is érintette, mindazonáltal a legje
lentősebbek – ahogy az új típusú büntetőpolitikai 
irányvonalak magyarországi megjelenése is – a rend
szerváltást követő időszakra tehetők. Ezek a hatályos 
Büntető törvénykönyvünk előzményeként kerülnek 
bemutatásra.

3.3.
A fiatalkorúak A fiatalkorúak 
büntetőjogának hatályos büntetőjogának hatályos 
szabályozása és aktuális szabályozása és aktuális 
dilemmáidilemmái
3.1.  A XXI. század társadalma  

és a fiatalkor

Jelenkorunk társadalmában számos új típusú jelenség 
érezteti hatását – többek között a felnőtté válás folya
matára is. A büntetőpolitika feladata, hogy olyan át
fogó jogszabályi hátteret alkosson meg, amely sikerrel 
képes reagálni a bűnözésre. Minthogy azonban a gyer
meki fejlődés, a szocializáció és a testiszellemier

53  lévai Miklós: A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó 
minimumszabályok: a „Pekingi Szabályok”. Jogtudományi Közlöny, 1989/12, 668.

5 4  lászló Jenő (szerk.): Az 1978. évi IV. törvény (Btk.) előkészítése. VI. kötet. 
IM Tudományos és Tájékoztatási Főosztálya, Budapest, 1986.

55  BéKés Imre: A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. In: László Jenő 
(szerk.): A büntető törvénykönyv magyarázata. I. Kötet, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1986.

56  Az 1961-es és 1978-as törvénykönyvek összehasonlításáról ld. naGy: 
i. m. 10–11.

kölcsi fejlődést olyan hatások érik, melyek a kor álta
lános értékprioritásaiból adódnak, a gyermek és fia
talkori bűnözés kezelésének helyes programja nem 
alakítható ki interdiszciplináris analízis és közel vala
mennyi szakpolitikát magában foglaló válaszok nél
kül. A gyermekkor átalakulóban van, ami azt eredmé
nyezheti, hogy a korábban elfogadott megoldások már 
nem elégségesek.

3.1.1.  Felgyorsult fejlődés, elmosódott 
határok

Már a múlt században is felismert és tárgyalt jelenség 
volt a gyermekek testi és nemi érésének felgyorsu
lása, vagyis hogy a biológiai, szexuális érettség egyre 
korábbi életszakaszban következik be (akceleráció). 
Ezáltal a gyermekkorból a serdülőkorba való áttérésre 
mindinkább fiatalabb korban kerül sor, aminek okát 
általában az elsődleges életfeltételek – a táplálkozási, 
közegészségügyi viszonyok – javulásával magyaráz
zák.57 A felgyorsult éréssel kapcsolatban büntetőjogi 
megközelítésben kulcskérdés, hogy miként alakul a 
gyermekek szellemi fejlődése, amivel kapcsolatban 
viszont nem egységes a szakirodalom. Az ugyanis bi
zonyos, hogy a felnőtté válás egy komplex, több kom
ponensből álló folyamat, és az egyes elemek (képes
ségek) nem feltétlenül korrelálnak egymással.58 Az 
alábbiakban ismertetett hatások ellenére egyes szer
zők úgy vélik, hogy – habár az életkori határok ösz
szemosódnak – ez nem feltétlenül gyakorol fejlesztő 
hatást a gyermekek értelmi, illetve absztrakt műve
leti képességeire. Hiszen az infokommunikációs esz
közhasználat, a politikai szlogenek, a sztárok, spor
tolók neveinek ismerete még nem feltételezi automa
tikusan a szellemi fejlettséget.59 Sőt, további nehéz
séget okoz, hogy a büntetőjog eltérő fogalmi rend
szerrel – beszámítási és belátási képességgel – operál. 

A „siettetett” vagy „posztmodern gyermekkor” 
fogalmaival írhatjuk le összefoglaló néven a poszt
modernitás, a fogyasztói társadalom és az informá
ciós forradalom által a gyermekkorra, mint speciális 
életkori szakaszra kifejtett hatásokat. Kriminológiai 
megközelítésben ezeket makrostrukturális ténye
zőkként értékelhetjük. A gyermekkor hagyományo
san – az 1960as évekig – a felnőttkorra, a társada
lom teljes jogú tagságára való felkészülésként jelent 
meg az egyén életében. Ezzel szemben ma a gyermek 
és felnőtt közötti különbségek egyre csökkennek, 
az életszakaszok közötti határok elmosódnak, és a 
gyerek státusza megváltozik. Ennek hátterében több 
tényező áll. Először is a demográfiai folyamatok: a 

57  Gyenis Gyula: Az „akceleráció” és a civilizációs ártalmak. Anthropológiai 
Közlemények, 1975, 129.; véli György: Akceleráció vagy retardáció. 
Anthropológiai Közlemények, 1972/2, 105–106.

58  naGy Ádám – TiBori Tímea: Narratívák hálójában: az ifjúság megisme-
rési és értelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig. Neg yedszázad – Ma-
g yar Ifjúság, 2012, 417–421.

59  weijers, Ido: The minimum age of criminal responsibility in continental 
Europe has a solid rational base. The Northern Ireland Legal Quarterly, 2016, 307.
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fejlett országokra általában jellemző, hogy csökken 
a születések száma, a korfa felborul, és összezsugo
rodik az ifjúság. Kivételt képeznek ez alól az alacso
nyabb jövedelemmel rendelkező társadalmi csopor
tok, amelyek körében magasabb a gyermekszám, 
ami pedig a fejlett országokon belül is a gyermek
szegénységet eredményezi.60 Ehhez járul még a 
globalizált világ egyik ismert körülménye, a társa-
dalmi kirekesztettség. A kirekesztődés hátterében 
a jövedelmi polarizáció áll, vagyis az egyes társa
dalmi csoportok közötti anyagijövedelmi különb
ségek növekedése (a „társadalmi olló szétnyílása”). 
A gazdasági instabilitás és növekvő egyenlőtlensé
gek mellett a középosztály gyérül, és egyre népesebb 
az alacsony jövedelemmel rendelkezők tábora, en
nek során pedig a társadalom kettészakad.61 Ebben 
a környezetben a korábbinál veszélyeztetettebbé 
válik azon rétegek helyzete, melyek nem tudják kép
viselni saját érdekeiket – beleértve a fiatalokat is.

Az életszakaszok határainak elmosódásához vezet 
a fogyasztás begyűrűzése az élet minden szegmen
sébe. A gyermekneveléshez köthető fogyasztási té
telek – az általános tendencia nyomán – státusszim
bólumokká degradálódnak: a divatos, látványos, 
„médiakonform” cikkek válnak a „jó szülő” értékjel
zőjévé. Másrészt pedig maguk a gyermekek is, mint 
önálló, „kicsi fogyasztók” jelennek meg, és a fogyasz
tói társadalom vezető műfaja, a reklám célkereszt
jébe kerülnek. A reklámok egyszerre vesznek részt 
a szocializációban, és járulnak hozzá a fogyasztói 
attitűd kialakításához, és tekintenek a gyerekekre 
eszközként, akiken keresztül hatékonyan lehet el
érni a szülőket.62 A felnőtt – jó esetben – képes meg
ítélni, hogy az adott fogyasztási cikk szükségese 
vagy sem, legalábbis van esélye tudatos fogyasztó
ként fellépni, ami viszont egy gyermek esetén kizárt. 
A vállalkozások és a marketing ezt kihasználva tud 
önálló fogyasztóként, célcsoportként tekinteni a fe
lelős döntéshozatalra nem képes gyermekekre.63 Vé
gezetül az életszakaszok közötti különbségek elhal
ványulásához vezetnek az információs társadalom 
hatásai. A gyermekek a technikai vívmányok – gyak
ran szüleiknél fejlettebb – használata segítségével 
az idősebb generáció segítsége nélkül tesznek szert 
számos ismeretanyagra, így a szülők, tanárok sze
repe lecsökken, sőt a technikai kultúra vonatkozá
sában megfordul.64 Sokan a gyermeklét elértéktele
nedéseként aposztrofálják továbbá, hogy csökken a 
legkisebbek előtt zárva lévő társadalmi nyilvánosság 
köre, vagyis a gyermekek egyre gyakrabban jelen

6 0  vajda (2005): i. m. 66.
61  Gönczöl Katalin: A büntető populizmus és a társadalmi kirekesztett-

ség. Acta ELTE, 50. tom., 2013, 155–165.
62  molnár Péter: A média szerepe a gyermekek életében. Módszertani Köz-

lemények, Szeged, 2010/2, 59–60.
63  atyimcseV Lívia: Gyermekkorok – életkorok: a g yermekség ismérvei történeti és 

kulturális megközelítésben. PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudomá-
nyi Doktori Iskola, Pécs, 2013, 9.

6 4  vajda (2005): i. m. 67.

nek meg a „felnőtt világ” tereiben, közelítve ezzel 
egymáshoz a két korosztály életterét.65

A már ismertetett folyamatokon túl a felnőtté vá
lás folyamatában egy – a fent tárgyalt tendenciákkal 
ellentétes – jelenség is megfigyelhető, a fiatalok tár
sadalmi érettségének kitolódása a fejlett országok
ban. A felsőoktatás elterjedése, a munkaerőpiacra 
lépés és családalapítás megkésettsége, valamint a 
párkapcsolati szokások átalakulása miatt a fiatal fel
nőttkorban (posztadoleszcencia) lévők a szülői ott
honban maradnak („Mamahotel”, „Papabank”), ami 
az egzisztenciális önállóság hiányát eredményezi. 
Ebben az életszakaszban a serdülőknél jóval na
gyobb önállóságot élvező – jogilag nagykorú – fel
nőttek az „érett” felnőttkorral járó felelősség nélkül 
jelennek meg a társadalomban.66 A jelenség alapján 
egyre gyakoribb állásfoglalás, hogy az anyagi bün
tetőjog vegye figyelembe a fiatal felnőttkort, ne csak 
mint büntetéskiszabási tényezőt, hanem mint sui 
generis életkori kategóriát. 

3.1.2.  A „posztmodern gyermekkor” 
következményei

A felnőtté válás folyamatára ható jelenségek – bün
tetőjogilag releváns szempontból – kettős hatást 
gyakorolnak: egyrészt a gyermek és fiatalkori bű
nözést, illetve normakövetést befolyásolják, más
részről pedig átformálják a gyermekekről kialakult 
képünket, ami kihat a büntetőpolitikára is.

Az ismertetett ártalmak megmutatkoznak egyrész
ről abban, hogy a szocializációjukban „siettetett 
gyermekek” nehezen kezelhetők, nehezen nevelhe
tők, önmaguk, illetve társaik irányában fokozódó 
agressziót tanúsítanak (erőszak, öngyilkosság) és a 
rájuk nehezedő teher hatására pszichoszomatikus 
tünetek sorát mutatják.67 Csemáné Váradi Erika sza
vaival: a kiskorúak szocializációs tényezői közül bár
melyik diszfunkciós működése könnyen a bűnözés 
útjára sodorhatja a fiatalt, a XXI. század társadalmi
gazdasági folyamatai pedig pont ebbe az irányba 
hatnak: Európa több országában is növekedett a fi
atalkorúak bűnözése a századforduló után.68 A szo
cializációs közeget (mikrostrukturális tényezők) 
ugyanis szintén jelentős változás érte, úgymint a 
család szerepének devalválódása, a tartós közössé
gek és identitás hiányából eredő anómia, a normák 
hiánya, a családi kapcsolatok kiürülése.

A gyermekkor átalakulása nem hagyja érintetle
nül a gyermekképet, vagyis a fiatalokról kialakult 
társadalmi felfogást sem. A gyermeki sajátosságok 
eltűnése a tudományos gondolkodásban is megje
lent, így például abban a törekvésben, mely az óvo

65  homoKi Andrea: Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermek-
kor formálói. Esély, 2011/2., 90.

66  vajda (2014): i. m. 285–286.
67  homoKi: i. m. 90.
68  csemáné Váradi Erika: Új tendenciák a fiatalok bűnözésében – nem-

zetközi kitekintés. Kriminológiai Közlemények, 2007, 231.
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dai csoportok közötti életkori differenciálást zárná 
ki. A posztmodern gyermekkort az életszakaszok 
közötti különbségek csökkenése miatt „új középkor
nak” is nevezik, ahol a társadalom figyelmen kívül 
hagyja az életkori sajátosságokat és szükségleteket. 
Ez pedig egy olyan „régiúj” gyermekfelfogáshoz ve
zethet, ahol a gyermeki lét értékét veszti, és a gye
rekek ismét „kicsi felnőttekké”, helyesebben „kicsi 
fogyasztókká” válnak. A szemléleti váltás hatást gya
korol a szülők nevelési szokásaira, de – egyes szer
zők szerint – a tételes jogi rendelkezésekre is kihat
nak. Megindult ugyanis egy olyan büntetőpolitikai 
tendencia, amely a „más elbánás” modelljével 
szembe helyezkedik.69

3.2.  A XXI. század büntetőpolitikai 
irányai

A XXI. század nyugati államaira a bűnözés mennyi
ségi és strukturális jellemzői tekintetében kiegyen
lítettséget konstatálhatunk, vagyis az ismertté vált 
bűnözés hasonlóan írható le. Ennek ellenére a bű
nözésre adott reakciók igen különbözőknek mond
hatók, és a fiatalkorúak büntetőjogának is több mo
dellje alakult ki. A „más elbánás” paradigmája mellett 
egyre inkább terjed az anyagi jogi különállást meg
kérdőjelező büntetőpolitika. Előbbit a több nyom
vonalú büntetőjog modellje, az alternatív büntetések 
jellemeznek, míg utóbbit a szokatlan szigor és a gyak
ran alkalmazott büntetések. Továbbá megfigyelhető 
tendencia, hogy resztoratív szemlélet is egyre érez
teti hatását, és a kárhelyreállító igazságszolgáltatás 
a fiatalkorúak büntetőjogában is megjelenik.70

3.2.1. A „más elbánás” paradigmája

A fiatalkori bűnözés elleni fellépésnek a közvetítő 
iskolák hatására megjelenő új modellje ma a fejlett 
országok büntetőpolitikájában uralkodó paradigmá
nak mondható. A nevelési cél mellett a regresszív 
büntetőpolitika egyik – egyre népszerűbb – alter
natívája a resztoratív igazságszolgáltatás, amely a 
sértett újrafelfedezésével párhuzamban terjed a bün
tetőjogban. A bűncselekménnyel okozott kárnak az 
elkövető és sértett között, ellenőrzés alatt álló tár
gyalásos folyamat eredményeként történő megtérí
tése alkalmas módszere a társadalmi béke helyreál
lításának, illetve a fiatalok reszocializációjának egy
aránt.71

A fiatalkori bűnelkövetőkkel való bánásmód ural
kodó paradigmájának jellemzéséhez kiváló alapot 
adnak a vonatkozó nemzetközi – elsősorban az ENSZ 
és az Európa Tanács égisze alatt elfogadott – doku

69  vajda (2005): i. m. 68.
70  Gönczöl Katalin: A büntetőpolitikák nemzetközi összehasonlítása. In: Békés 

Imre Emlékkönyv. Tullius Kiadó, Budapest, 2013, 95–99.
71  PáPai-Tarr Ágnes: Büntetőjogi mediáció francia módra. In: Tanulmányok Dr. 

Horváth Tibor Professor Emeritus 80. születésnapja tiszteletére. Miskolc, 2007, 
381–411.

mentumok, egyezmények, ajánlások. Ezekben jelen
nek meg azok a legfőbb irányvonalak, amelyek a fi
atalkorúak büntetőjogának egyik fő modelljét jel
lemzik.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye72 nem elsősor
ban a büntetőeljárás alá vont gyermek jogaival fog
lalkozik, hanem átfogó módon rendelkezik a gyer
mekeket megillető, az egészséges fejlődést biztosító 
jogosultságokról. Mindazonáltal egyértelműen kije
löli azokat a főbb követelményeket, melyeket a bün
tetőeljárásban a fiatalkorúval szemben meg kell tar
tani. Az Egyezmény meghatározza, hogy melyek a 
„gyermekközpontú igazságszolgáltatás” legfőbb kri
tériumai, Ilyennek tekinthető, a gyermek személyi
ségének helyes irányba fejlesztése, a fiatalkorú bűn
elkövetőkre megalkotott elkülönült szabályanyag, 
illetve az ügyeikkel foglalkozó speciális szervek lét
rehozása, valamint a hagyományos igazságszolgálta
tás – a bírói út – valamennyi lehetséges esetben való 
mellőzése. E rendelkezések szellemiségét követi az 
ENSZ gyermek és fiatalkorú bűnelkövetőkkel szem
beni fellépésre vonatkozó szabályozása, mely alap
vetően négy pilléren nyugszik: a pekingi, havannai, 
rijádi, valamint tokiói szabályokon. A pekingi sza-
bályok73 az Egyesült Nemzetek fiatalkori bűnmeg
előzésre vonatkozó törekvéseinek összegzése, mely 
a büntető igazságszolgáltatás minimumkövetelmé
nyeit foglalja össze. A határozat által szorgalmazott 
fellépési modellben a büntetőjogi eszközök háttérbe 
szorulnak, és az elsődleges prevenció kerül közép
pontba – vagyis a kriminogén tényezők kiszűrése a 
megfelelő szociális környezet kialakításával. A rijádi 
alapelvek74 a hagyományos büntetőjogi eszközök 
alkalmazásának káros hatásaira hívja fel a figyelmet, 
kiemelve, hogy a normaszegés a fiatalkor természe
tes velejárója, melyet ennek ismeretében kell ke
zelni. Kiegészítik a pekingi minimumszabályokat a 
havannai követelmények,75 melyek a szabadságel
vonással járó szankciók ultima ratio jellegét hang
súlyozzák, és csak a legvégső esetben, a lehető leg
rövidebb tartamban történő alkalmazását tartják 
elfogadhatónak. A szabadságelvonás alternatíváiról 
pedig a tokiói szabályok76 rendelkeznek, melyek a 

72  Convention on the Rights of the Child; General Assembly resolution 
44/25 of 20 November 1989. Online: https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/crc.aspx (2019.02.26.)

73  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice („The Beijing Rules”) Adopted by General Assembly resolution 
40/33 of 29 November 1985. Online: https://www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/beijingrules.pdf (2019.02.26.)

74 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 
(The Riyadh Guidelines) Adopted by General Assembly resolution 45/112 of 
14 December 1990. Online: http://www.un.org/documents/ga/res/45/
a45r112.htm (2019.02.26.)

75  United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their 
Liberty Adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 
1990. Online :  http://www.un.org/documents/ga/res/45/
a45r113.htm (2019.02.26.)

76  United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures 
(The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 
Dec-ember 1990. Online: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110. 
htm (2019.02.26.)
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minimális beavatkozás elve mentén szorgalmazzák 
a szabadságvesztéssel járó szankciók alkalmazását. 
Emellett a tokiói ajánlások mondják ki, hogy szakí
tani kell a büntetésközpontú kriminálpolitikával, 
de legalábbis csökkenteni, továbbá erősíteni kell a 
közösségi jellegű szankciókat.

Az Európa Tanács ajánlásai hasonló elvielméleti 
hátteret tükröznek, és alapvető céljuk is egyezik az 
ENSZ stratégiájával. Az R(2003) 20. számú Ajánlás 
egy átfogó fellépés igényét fogalmazza meg, mely
ben a fiatalkori bűnözésnek pusztán egy része az 
igazságszolgáltatás szervezetrendszere, a gyermek
védelmet, a szociális intézményeket, az iskolát, a 
családokat és a lakóhelyet is szükséges bevonni, és 
a prevenció jegyében már az első kriminogén, devi
áns magatartások észlelésekor ajánlott az interven
ció. Az ajánlás össze kívánja egyeztetni a fiatalkorú, 
a köz és az áldozat érdekét, a fiatalkorú bűnelköve
tőkkel szembeni fellépésnek a bűncselekmény tár
gyi súlyát sem szabad figyelmen kívül hagynia, de 
azt össze kell egyeztetni az elkövető életkorából 
adódó különleges bánásmóddal.77

3.2.2.  A „más elbánás” 
megkérdőjelezése

A nemzetközi dokumentumok által tükrözött bünte
tőpolitikai irányvonal mellett – vagy inkább szem
ben – megfigyelhető egy másik tendencia, amely a 
klasszikus elvekhez való visszatérésben, vagyis a bűn
elkövetéshez vezető gazdaságiszociális okoktól való 
elszakadásban, az azokat figyelmen kívül hagyó 
tettarányosságban ragadható meg. Megfigyelhető  
– és a fiatalkorúak büntetőjogára is kiható tenden
cia – a szigorodó büntetőjogpolitika térhódítása. A 
gyermek és fiatalkori bűnözést ért negatív hatások 
– melyek a növekvő fiatalkori kriminalitásban, a bűn
ismétlés gyakoribbá válásában mutatkozik meg – az 
1960as évektől kezdve egy éles szemléletváltást ered
ményeztek. ÉszakAmerikában megjelent a „megér
demelt büntetés” modellje, ami autonóm, döntési sza
badsággal rendelkező jogalanyként tekint az elköve
tővé váló fiatalokra, hangsúlyozva azok egyéni, mo
rális felelősségét: „Ha elég idős volt, hogy bűncselek
ményt kövessen el, ahhoz is elég idős, hogy megbün
tessük!” Egyre több országban – például az Egyesült 
Államokban – fogadnak el olyan jogi rendelkezéseket, 
amelyek a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabá
lyok felszámolásának vagy gyengítésének irányába 
hatnak.78 A XXI. századi társadalmi változások nem 
csupán a felnőtté válás folyamatára és a gyermekfel
fogásra, hanem a büntetőpolitikára is hatással vannak.

7 7  lévay Miklós: Az Európa Tanács R(2003) 20. számú ajánlása a fiatal-
korú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről. Család, Gyer-
mek, Ifjúság, 2005/3, 21–28.

78  csemáné Váradi Erika – lévay Miklós: A fiatalkorúak büntetőjogának 
kodifikációs kérdéseiről – történeti és jogösszehasonlító szempontból. Bünte-
tőjogi Kodifikáció, 2002/1, 12–27.

3.3.  A fiatalkorúak magyar büntetőjoga 
a rendszerváltás után

A rendszerváltást követő magyar jogpolitikában álta
lában megfigyelhető volt a regresszív büntetőjogi 
szemlélet és a „nem büntetésközpontú” irányvonal 
váltakozása. A büntető jogszabályok módosításáról 
szóló 1993. évi XVII. törvény – és annak miniszteri 
indokolása – egyértelmű állásfoglalása annak, hogy a 
magyar jogpolitika a szabadságvesztés alternatíváinak 
keresésében elkötelezett. A módosítással bővült a mel
lékbüntetések alkalmazási köre, illetve csökkentek a 
szabadságvesztés alsó tételei, így növekedett a bírói 
diszkréció jelentősége.79 E tendencia irányába hatott 
a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1995. évi 
XLI. törvény is, amelynek célja a fiatalkorúak bünte
tőjogának az ENSZ Gyermekjogi Egyezményben fog
lalt elvekhez való igazítása volt. Ennek jegyében olyan 
változtatásokra került sor, mint a bírói útról való elte
relés lehetőségének bővítése (vádemelés elhalasztása), 
a szabadságelvonással járó szankciók ultima ratio jel
legének deklarálása, illetve a javítóintézeti nevelés re
latíve határozatlan tartamának határozottá válása. A 
módosítás megőrizte a fiatalkorúakra vonatkozó ren
delkezések szerkezeti egységét a büntetőkódexszel, 
ugyanakkor egyértelműen a „különös elbánás” irá
nyába tett lépésként értékelhető. A módosítást követő 
legközelebbi – fiatalkorúak büntetőjogára is hatást 
gyakorló – büntetőpolitikai irányváltásnak a Nemzeti 
Együttműködés Programjának 2010es meghirdetése 
tekinthető. Az ebben foglaltak szerint a büntető jog
szabály szigora képes a bűnök elkövetőit megfékezni 
és világossá tenni a társadalom tagjai számára, hogy 
Magyarország nem a bűnelkövetők paradicsoma.80 Ha
bár a meghirdetett program és a szabálysértési tör
vény 2010es módosítása alapján – a szabadságelvo
násnak szánt fokozott szerep miatt – a represszív bün
tetőpolitika fiatalkorúak büntetőjogára gyakorolt ha
tásától lehetett tartani81, az új Btk. végül megtartotta 
a „más elbánás” modelljét. A hatályos büntetőtörvény
ben (2012. évi C. törvény) a büntetőjogközpontú 
szemlélet – a fiatalkorúak vonatkozásában – a bünte
tőjogi fellépés körének szélesítésében, vagyis a bün
tethetőségi korhatár leszállításában öltött testet.

Záró gondolatokZáró gondolatok
A dolgozat végig tekintette a fiatalkorúak büntetőjog
történetének legfontosabb állomásait, s azt, hogy mi

79  BlasKó Béla: Büntető( jog)-politikai karcolat. In: Büntetőjogi dolgozatok 
Gellér Balázs születése ötvenedik évfordulójának ünnepére. Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest, 2018, 45–58.

8 0  Hollán Miklós: A neg yedik mag yar büntetőkódex – összegző tanulmány. In: 
A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései. MTA Társada-
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ként befolyásolják a társadalmi változások a tételes jog 
fejlődését. Jelenkorunk társadalma sem hagyja érin
tetlenül a büntetőpolitikát. Sőt, a posztmodernitás és 
a globalizáció egyszerre teremtik meg azt a társadalmi 
környezetet, mely a fiatalkori bűnözés melegágyát ké
pezheti és a represszív politikai fellépésre vonatkozó 
társadalmi igényt is. Ördögi kört képezve ezzel – hi
szen a bűnözés irányába ható folyamatok pont a rész
letes analízis és átfogó, interdiszciplináris megközelí
tés segítségével volnának megoldhatók. Azzal a meg
közelítéssel, amit a punitív büntetőpolitika tagad.

A felnőtté válás folyamatára ható tényezők meg
követelik a pedagógia, a szociológia, a pszichológia 
által kidolgozott eszközrendszerrel az oktatáspoli
tika, a szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika és az 
ifjúságpolitika területein megvalósuló reformokat. 
Ezek hiányában a büntetőjog eszközrendszere leg
feljebb tüneti kezelésként törpülhet el. Hazánkban 
a büntetőjogi fellépés körének szélesítése a büntet
hetőségi korhatár leszállításában öltött testet, amely 
önmagában nem, csak az elmaradó, érdemi megol
dások hiátusa tükrében értékelhető. A tizenkettedik 
életévüket betöltöttek elenyésző számú részének 
kriminalizálása semmiképpen nem alkalmas arra, 
hogy a törvényalkotó által hivatkozott problémákat 
kezelje. Ez kizárólag egy strukturált és differenciált 
intervencióval érhető el. 
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Bevezető gondolatokBevezető gondolatok
Napjainkban már a büntetőeljárási joganyag szerves 
részét képezik a sértettek védelmét, illetve jogaik ha
tékony érvényesítését elősegítő rendelkezések. E sza
bályok keletkezése mögött a nemzetközi előírások, 
így az Európai Unió áldozatvédelmi törekvései áll
nak. A hatályos rendelkezésekben testet öltenek azon 
elvárások, amelyek a jogalkalmazó kötelezettségévé 
teszik a büntetőeljárás talán legkiszolgáltatottabb 
személyeinek, a sértetteknek, valódi empátiával és a 
lehetséges eljárási eszközökkel történő támogatását. 

Tanulmányomban a sértett büntetőüggyel kapcso
latos tájékoztatáshoz való jogával, annak is azon ele
mével kívánok részletesebben foglalkozni, miszerint 
a sértett a megfelelő tájékoztatást követően – ha 
kéri – értesítést kaphat a letartóztatott terhelt sza
badon bocsátásról.1 A téma kétségtelenül marginá
lisnak tűnhet, azonban az írásomban mégis a jogin
tézmény jelentőségét és a bíróság szerepét igyek
szem hangsúlyozni. 

A tanulmány első részében a jogintézmény szabá
lyozásának előzményeivel, indokaival kívánok fog
lalkozni néhány kérdés felvetésével, míg a második 
részében egy általam készített kutatás eredményét 
kívánom ismertetni. A kutatás a 2018. és 2019. év 
október 31. napjáig terjedő időre vizsgálta a Debre
ceni Járásbíróság nyomozási bírái által elbírált (elő
zetes) letartóztatással kapcsolatos büntetőügyek  

* Bírósági titkár, Debreceni Ítélőtábla, abszolvált PhD hallgató, Debre-
ceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.

1  Nem kizárólag letartóztatott terhelt esetén jogosult a sértett az értesítésre, 
hanem a törvény e körbe sorolja még a végrehajtandó szabadságvesztést, az 
elzárást, az előzetes kényszergyógykezelést, a kényszergyógykezelést, valamint 
a javítóintézeti nevelést is. 

tekintetében azt, hogy 
mennyiben érvényesül a 
gyakorlatban a nyomozási 
bírák felé támasztott sér
tetti tájékoztatási kötele
zettség.

A A 
jogintézmény jogintézmény 
előzményei  előzményei  
és jogi és jogi 
környezetekörnyezete22

Számos nemzetközi doku
mentum központi témája 
az áldozatok, különös te
kintettel a sértettek legsé
rülékenyebb csoportja, a 
g yermekek védelme.3 
Nem csupán az ENSZ égi

sze alatt születtek gyermekjogi tárgyú nemzetközi 
dokumentumok4, hanem maga az Európa Tanács is 
tevékenyen részt vett e korcsoport oltalmát célzó 
jogi környezet fejlesztésében. 

Az Európa Tanács 2007. október 25. napján aláírt 
ún. Lanzarote Egyezménye5 kiemelt figyelmet fordí
tott az áldozatok felé nyújtandó tájékoztatásnak, így 
különösen annak, hogy tudomással bírjanak az eljá
rás alakulásáról, általános menetéről, az abban be
töltött szerepükről, valamint az általuk kezdeménye
zett ügy kimeneteléről.6

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2010. no
vember 17. napján iránymutatást adott közre a gyer
mekbarát igazságszolgáltatásról7. E dokumentum a 
gyermekbarát igazságszolgáltatás általános eleme
ként határozta meg a gyermek áldozatok tájékozta
tásához fűződő elvárásokat, így különösen a hala
déktalan és megfelelő módon (életkorának, érettsé
gének megfelelően, az általa értett nyelven, a nemi 
és kulturális sajátosságok figyelembevételével) tör
ténő tájékoztatást a jogokról, az eljárás előrehaladá
sáról, illetve annak kimeneteléről. Az iránymutatás 
alapelveként jelölte meg a részvétel (tájékoztatás, 
hozzáférés, véleménynyilvánítás) követelményét, 

2  Felhasználva: lencse Balázs: Gondolatok a sértett büntetőügg yel kapcsolatos tájé-
koztatáshoz való jogának hazai szabályairól, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fó-
ruma, Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, Miskolc, 2016, 169–173.

3  Gyermek minden olyan személy, aki a 18. életévét nem töltötte be.
4  Lásd: Genfi Nyilatkozat (1924), Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

(1946), Gyermekek jogairól szóló Nyilatkozat (1959. november 20.), Gyermek 
jogairól szóló Egyezmény (1989. november 20.)

5  A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bán-
talmazás elleni Egyezmény, kihirdette a 2015. évi XCII. törvény

6  Lanzarote Egyezmény 31. cikk (Általános óvintézkedések) 1. pont a) és 
b) alpont.

7  http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice (letöltési 
idő: 2016.06.06.)

Dr. lencse Balázs*

A sértetti jog-  
és érdekvédelem a terhelt 

szabadon bocsátása esetén, 
különös figyelemmel 

a nyomozási bíró eljárására
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melyet aszerint differenciált, hogy az a bírósági el
járás előtt, alatt vagy után jelentkezik.8

Az Európai Unió legutóbbi áldozatvédelmi törek
véseinek nyomán újabb és újabb szabályokkal bővült 
azon jogosultságok köre, melyet a sértettek igénybe 
vehetnek. Az EU 2001/220/IB számú kerethatározata 
(2001. március 15.) előírta, hogy a sértettnek a ható
sággal való első érintkezésétől kezdve, a megfelelő 
eszközön és nyelven történő hozzáférése valamennyi 
érdekei védelméhez szükséges jelentős információ
hoz, biztosítva legyen. Ezen túl elvárásként fogal
mazta meg, hogy a veszélyeztetett sértettet – szükség 
esetén – értesítse a hatóság a büntetőeljárás alatt álló, 
avagy már elítélt személy szabadon bocsátásáról.9  
A kerethatározatot felváltó EU 2012/29/EU számú 
irányelvével (2012. október 25.) nagyban bővült az 
áldozat eljárási jogainak katalógusa.10 Az üggyel kap
csolatos tájékoztatáshoz való jog kiemelt jelentőséget 
kapott, így követelményként jelent meg az áldozatok 
indokolatlan késedelem nélküli, indokolt formában 
történő tájékoztatása az ügy érdemét befolyásoló ha
tósági döntésekről, avagy a lényeges eljárási cselek
ményekről. Az irányelv a terhelt szabadon bocsátásá
ról szóló értesítési kötelezettség alapjául immáron az 
áldozat erre irányuló kérelmét tekintete.11 Ez utóbbi 
részjog képezi a tanulmány tárgyát.

Az elmúlt közel öt évben a büntetőeljárási törvé
nyünk rendelkezései között egyremásra jelentek 
meg azok a szabályok, melyek a sértettek jogainak, 
érdekeinek fokozott oltalmazását szolgálják. Évekkel 
ezelőtt lépett ugyanis hatályba az a törvénymódosí
tás, amely a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat fel
váltásáról szóló 2012/29/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv átültetését célozta, mely számos he
lyen módosította, egészítette ki eljárási kódexün
ket.12 Az EU irányelv implementálása nyomán új jog
intézményként jelent meg a hazai büntetőeljárási 
szabályok körében az üggyel kapcsolatos tájékozta
táshoz való jog elemeként a terhelt szabadon bocsá
tása esetén fennálló értesítése a sértettnek. A magyar 
szabályozás egészen a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési el
zárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
(továbbiakban: Bv. tv.) elfogadásának közlönyállapot 
szerinti idejére nyúlik vissza, amely azonban mind 
a hatályba lépését megelőzően, mind pedig azt kö

8  Lásd bővebben: GyurKó Szilvia: Gyermekbarát igazságszolgáltatás, Krimi-
nológiai tanulmányok, 49. kötet, 2012, 111–113. o. (http://www.okri.hu/
images/stories/KT/kt49_2012_sec.pdf, letöltési idő: 2016.06.07.)

9  EU 2001/220/IB kerethatározat 4. cikk (3) bekezdés.
10  róTH Erika: A sértett/áldozat büntetőeljárás-beli jogaira vonatkozó uniós 

minimumszabályok , In: Emberek Őrzője, Tanulmányok Lőrincz József 
tiszteletére, Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, 165. o. (http://www.eltereader.
hu/media/2014/05/Emberek_orzoje_Lorincz_Tanulmanyok-I_READER.
pdf, letöltési idő: 2016. február 8.)

11  EU 2012/29/EU irányelv 6. cikk (5) és (6) bekezdés.
12 A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CLI. törvény.

vetően is módosult. A jogalkotó újraszabályozta 
ugyanis a korábban beiktatott eljárási és végrehaj
tási rendelkezéseket felismerve az irányelvhez ké
pest szűkítő hazai szabályozást, melyről a későbbi
ekben részletesebben is szó lesz.13 

A büntetésvégrehajtási törvénnyel párhuzamosan 
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (to
vábbiakban: rBe.) is módosult, és új előírásként ren
delkezett arról, hogy az előzetes letartóztatás elren
delése esetén a nyomozási bíró, illetve tanácselnök 
(egyesbíró) e jogról a sértettet hivatalból kötetes 
tájékoztatni14. 

A végrehajtási kódex rendelkezéseivel összhang
ban a rBe. is előírta a sértett felé történő értesítési 
kötelezettségét a hatóságoknak. A szabályozás szerint 
– szemben a jogról való tájékoztatással – az értesítés 
a sértettnek a hatósághoz benyújtott kérelmével ke
letkező azon jogosultsága, hogy a sérelmére elköve
tett bűncselekménnyel összefüggésben, indokolatlan 
késedelem nélkül közöljék vele a terhelt szabadon 
bocsátásának időpontját vagy szökését a törvény által 
rögzített, szabadságelvonással járó büntetések, intéz
kedések, avagy kényszerintézkedések esetén.15

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (to
vábbiakban: Be.) is átemelte a korábbi kódex szabá
lyait.16

A tájékoztatáshoz való jog  A tájékoztatáshoz való jog  
és a bűnügyi személyes adat és a bűnügyi személyes adat 
megismeréséhez való jog megismeréséhez való jog 
szabályozásának elveiszabályozásának elvei
Az uniós jogharmonizáció célja volt, hogy a sértettek 
tudomással bírjanak az általuk kezdeményezett bün
tetőeljárás alakulásáról, illetve az annak során gyako
rolható jogaikról. A korábban hatályban volt és a je
lenleg is hatályos büntetőeljárási törvény rendelkezé
sei az említett elveknek megfelelnek. Jelen vannak 
ugyanis azon megkívánt jogosultságok, amelyek az 
eljárás során többféle pozícióban is megjelenő sértet
tet megilletik. A jogirodalom e jogokat különböző cso
portokba sorolja17, és mindkét eljárási törvényünkben 
is rögzítésre került a sértetti jogosultságok köre18, mint 
ahogyan meghatározták az eljáró hatóságok erre vo
natkozó tájékoztatási kötelezettségét is.

Mindenekelőtt kiemelést érdemel, miszerint az 
eljáró hatóságnak a sértettet nem csupán tájékoztat
nia kell az eljárás aktuális szakaszában gyakorolható 

13 2015. évi CLI. törvény 4. § (3) bekezdése és 48. §-a.
14  rBe. 214. § (4) bekezdés, rBe. 262. § (1) bekezdés, rBe. 327. § (2a) bekezdés.
15 rBe. 51. § (4) bekezdés.
16 Be. 51. § (5) bekezdés.
17 Lásd: KraTocHwill Ferenc: A sértett jogi helyzete a mag yar büntetőeljárási 

jogban, ELTE, Budapest, 1990. 41–45. p., vagy TóTH Tihamér: A sértett jog-
állása a büntetőeljárásban, Belügyi Szemle, 1974/1. sz. 14–15. p.

18 rBe. 51. § (2) bekezdésének a)–d) pontjai, Be. 51. § (1) bekezdés a)–i) 
pontjai



 56 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
    2

01
9/

2.
 sz

ám
    

jogairól, hanem adott esetben meg kell győződnie 
arról is, hogy a figyelmeztetést megértettee, illetve 
szükség szerint további magyarázatot köteles adni. 
Minderre különösen a kiskorú19 vagy fogyatékosság
gal élő sértettek tekintetében kell törekedni, mind
ezt oly módon teljesítve, hogy életkorukra20, érett
ségükre, illetve állapotukra tekintettel egyszerű és 
közérthető legyen21. Nyilvánvaló, hogy az adott élet
kor nagyságától, illetve fogyatékosság mikéntjétől 
függően másként teljesíthető e követelmény, azon
ban érdemes fokozott körültekintéssel eljárni, 
ugyanis amennyiben e rendelkezések megsértése 
(mentességi jogra történő figyelmeztetés) lényeges 
hatással volt a bűnösség megállapítására, akkor az 
az ítélet kasszációjához is vezethet.

A büntetőüggyel kapcsolatos tájékoztatással össze
függő sértetti jogok egyik eleme a terhelt szabadon 
bocsátása esetén fennálló értesítéshez való joga a sér
tettnek, azaz nem más, mint a bűnügyi személyes adat 
megismeréséhez fűződő jogának érvényesítése.22 A 
bűnügyi személyes adat különleges személyes adat
nak minősül, melyet a vonatkozó jogszabályok foko
zott védelemben részesítenek még a sértett tekinte
tében is.23 A büntetőeljárási törvényünk – implemen
táció útján – ugyanakkor a sértetti érdekek érvénye
sülése érdekében elismeri a sértett azon jogát, hogy 
bizonyos esetekben ezen különleges személyes adatát 
a terheltnek megismerje. Itt találkozik a fogvatartot
tak különleges személyes adatainak a védelme és an
nak megismeréséhez fűződő sértetti érdek, mely 
utóbbi – megismerésére irányuló kérelem esetén – 
háttérbe szorítja a terhelt adatvédelmi jogát.

A sértettek adatmegismerési joga csupán 2015. 
november 1. napjától vált teljes körűvé, ugyanis 2015. 
január 1. napjától kizárólag az élet, a testi épség és 
az egészség elleni szándékos, ötévi vagy azt megha
ladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmé
nyek (Btk. XV. Fejezet), valamint a nemi erkölcs el
leni bűncselekmények (Btk. XIX. Fejezet) sértettje 
élhetett e joggal. Az említett időponttól azonban 
már elhárult az akadálya a joggyakorlásnak minden 
olyan bűncselekmény esetén, melynek eljárásjogi 
értelemben van sértettje.24 Ez alól kivétel csak az 

19  A helyes terminológia tekintetében lásd: HerKe Csongor: Lehet-e a tanú 
g yermekkorú vag y fiatalkorú? In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth 
Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2011. 281–
292. o.

2 0   Bővebben: eleK Balázs: Az életkor jelentősége a g yermekkorú tanúk 
kihallgatásakor a büntetőeljárásban, Belügyi Szemle, LIX. évfolyam, 3. szám, 
2011. 93–111. o. 

21  rBe. 62–62/A. §-ai, Be. 74. §.
2 2  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 3. § 4. pontja értelmében bűn-
ügyi személy adat a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselek-
ménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatá-
sára, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hoz-
ható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

2 3  Info. tv. 3. § 3. pont b) alpont.
2 4  Be. 50. § értelmében sértett az a természetes vagy nem természetes sze-

mély, akinek vagy amelynek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény köz-
vetlenül sértette vagy veszélyeztette.

előzetes kényszergyógykezelés és a kényszergyógy
kezelés képez, mivel értelemszerűen ezen kényszer
intézkedés és intézkedés esetén kizárólag a személy 
elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntető 
cselekmény sértettje gyakorolhatja e jogát.25

A hatályos eljárási kódex sértett fogalmára tekin
tettel érdemes felvetni azt a kérdést, hogy vajon e 
jog valójában mind a természetes és mind a nem ter
mészetes személy sértettet megilletie. A tanulmány 
nem vállalkozik a sértetti definíció elemzésére, de 
alapvetően megállapítható, hogy a számos kritikát 
megélt korábbi sértetti fogalommeghatározás26 az 
új kódexszel már korszerűbben és pontosabban je
löli meg a bűncselekményt elszenvedett fél fogalmát, 
külön kiemelve a sértett természetes, avagy nem 
természetes (jogi) személy voltát, és a bűncselek
ménnyel védett jogának közvetlen sérelmét, veszé
lyeztetését, ezzel is elkerülve a sértetti kör büntető
eljárási cél tekintetében történő indokolatlan kiter
jesztését. A kérdés megválaszolásához szükséges 
utalni a már említett EU irányelv vonatkozó rendel
kezésére, mely szerint e jog az áldozatot illeti meg, 
akit pedig a természetes személlyel azonosít,27 mint 
ahogyan a már említett Lanzarote Egyezmény is.28 
Mindennek tükrében, megvizsgálva a jogintézmény 
célját és rendeltetését is, arra a következtetésre jut
hatunk, hogy e jog voltaképpen a természetes sze
mély sértett (halála esetén a helyébe lépő személy) 
joga. A jogintézmény célja ugyanis az, hogy az érte
sítés révén a sértettnek legyen ideje felkészülni a 
terhelt szabadulására annak érdekében, hogy a szük
séges (óv)intézkedéseket megtegye, mivel az imple
mentáció arra a feltevésre helyezkedik, hogy a ter
helt elégtételt kíván venni a sértetten az eljárási ma
gatartásának, illetve vallomásának rá nézve hátrá
nyos és kedvezőtlen volta miatt.

A jogról történő tájékoztatási kötelezettség hiva
talbóli kötelezettsége az eljáró hatóságnak, mivel a 
törvény helyesen abból indul ki, hogy a sértett nem 
ismeri a jogait. E kötelezettség teljesítése lesz a jog
gyakorlás előfeltétele. Míg – előre bocsátva a későb
biekben kifejtendő részt – a szabadulásról való ér
tesítést a sértett erre irányuló kérelme alapozza meg 
(egyúttal eredményezve a hatóság kötelezettségét), 
mellyel a törvény tiszteletben tartja a sértett rendel
kezési jogát, tehát azt, hogy a jogáról történő tájé
koztatás birtokában eldönthesse, hogy szükségesnek 
tartjae az értesítését, avagy sem.

2 5  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: 
Btk.) 78. §; Be. 301. §.

2 6  Például: Király Tibor: Büntetőeljárási jog, 3. átdolgozott kiadás, Osiris, 
Budapest, 2003, 176. o.; Bócz Endre: A pótmagánvádról, Ügyvédek Lapja 2004/2. 
27. o.; tremmel Flórián: Mag yar büntetőeljárás, Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 
2001, 184. o.  

27  EU irányelv 2. cikk (1) bekezdés a) pont, 6. cikk (5) bekezdés.
2 8  Lanzarote Egyezmény 3. cikk c) pont, 31. cikk 1. pont b) alpont.
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Első lépés: jog a tájékoztatáshoz
– tájékoztatási kötelezettség

A sértett tájékoztatáshoz való jogát általános jelleggel 
a következőképpen határozza meg a Be.: „a sértett jo
gosult arra, hogy a büntetőeljárási jogairól és köteles
ségeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó 
hatóságtól felvilágosítást kapjon”.29 A tájékoztatás ak
kor éri el a célját, ha az teljes körű, közérthető és a jog
gyakorláshoz szükséges módon történik meg, mely 
valamennyi hatóság kötelezettsége. A jogalkotó mégis 
kiemeli a hatóságok közül a bíróságot, nevezetesen a 
nyomozási bírót, amikor előírja, hogy „a letartóztatást 
elrendelő határozat közlésével egyidejűleg az 51. § (5) 
bekezdésben foglalt jogáról a sértettet tájékoztatni 
kell.”30 Nem vitásan a jogról való tájékoztatás kiemelt 
és hivatalból történő kötelezettsége a nyomozási bí
rónak, mely nyomatékosítás indoka arra vezethető 
vissza, hogy a büntetőügyben a nyomozási bíró az, aki 
elsőként dönthet a gyanúsított letartóztatásának az 
elrendeléséről, ami egyúttal a sértett értesítéshez való 
jogának alapját is keletkezteti. Itt szükséges utalni rá, 
hogy az eljárási törvény egyébként mindezt a perbíró 
kötelezettségeként is említi az ügydöntő határozat 
kézbesítésével egyidejűleg.31 Nyilván ez utóbbi eset
ben akkor bír jelentőséggel a jogról történő tudomás
szerzés, ha a vádlott letartóztatását a bíróság az első
fokú, de nem jogerős ítélet kihirdetését követően ren
deli el, avagy tartja fenn, illetve vele szemben olyan 
büntetést vagy intézkedést szab ki, alkalmaz, amely a 
sértettnek a Be. 51. § (5) bekezdése szerinti értesítés
hez való jogát megalapozza.

Kérdéses lehet, hogy terhele más hatóságot (is) e 
tájékoztatási kötelezettség. A válasz csakis igenlő le
het, melynek egyszerű indoka maga a jogszabály, 
amely – mint ahogyan arra korábban utaltam – álta
lános jelleggel, valamennyi hatóságot jelöli meg e 
kötelezettség teljesítésének címzettjeként, még ak
kor is, ha külön csak a nyomozási és perbírót neve
síti.32 Ezen álláspont helyességét a gyakorlat is visz
szaigazolta, ugyanis a kutatás során több esetben is 
tapasztalható volt, hogy a nyomozó hatóság a tanú 
kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvbe beépítette e 
jogról való tájékoztatást a letartóztatás elrendelése 
esetére, ahol a sértettnek a KÉREM/NEM KÉREM 
rovat megfelelő válaszának aláhúzásával lehetősége 
is nyílt a rendelkezési jogának gyakorlására, tehát 
ily módon már ott helyben elő is terjeszthette a ké
relmét. E tájékoztatási kötelezettség az eljáró ügyész
ség részéről is teljesítendő, annál is inkább, mivel a 
vádirat benyújtásáig a gyanúsított letartóztatását ő 
maga is megszüntetheti.33 Amennyiben tehát a gya
núsított letartóztatásának megszüntetésére a vádirat 
benyújtását megelőzően kerül sor, akkor a sértett 

29  Be. 51. § (1) bekezdés e) pont.
3 0  Be. 479. § (5) bekezdés.
31  Be. 454. § (2) bekezdés.
32  Lásd Be. 51. § (1) bekezdés e) pont.
33  Be. 279. § (7) bekezdés.

csak akkor lesz abban a helyzetben, hogy az értesí
téshez való jogát gyakorolja, és ezáltal a szükséges 
óvintézkedéseket megtegye, ha jogairól korábban 
tájékoztatást kapott. Azt is ki kell emelni, hogy bár
mely hatóság által teljesített tájékoztatási kötelezett
ség – a Be. kifejezett rendelkezésére is figyelemmel – 
a nyomozási bírót nem mentesíti annak teljesítése 
alól. Az általam végzett kutatás ezen tájékoztatási 
kötelezettség teljesítését vizsgálta a nyomozási bírói 
eljárásban.

Második lépés: a kérelem benyújtása

A Bv. tv. rendelkezik a kérelem benyújtásának szabá
lyairól, melynek értelmében letartóztatott esetén az 
a büntetőügyben eljáró ügyészségnél nyújtandó be.34 
Miután a kutatás arra nem adhat választ, hogy a vád
hatósághoz érkezette ilyen kérelem, ezért érdemes 
lehet megvizsgálni, hogy vajon más hatósághoz, így a 
bírósághoz e kérelem benyújthatóe. 

Mint ahogyan utaltam rá, amennyiben a nyomozó 
hatóság jegyzőkönyvben tájékoztatja e jogáról, ak
kor a sértett ott helyben, rögtön gyakorolhatja a ren
delkezési jogát, tehát lényegében a nyomozó ható
sághoz nyújtja be az értesítésre vonatkozó kérelmét. 
A kutatás alapján az is rögzíthető, hogy a Debreceni 
Járásbíróság nyomozási bíráinak gyakorlata azt iga
zolta, miszerint a bírák a sértettet a járásbírósághoz 
való benyújtás lehetőségéről tájékoztatják. Mindez 
nem kifogásolható és nyilvánvalóan nem is képezi 
formai akadályát annak, hogy a kérelmet a címzett 
bíróság továbbítsa a gyanúsítottat fogvatartó bv. in
tézet felé. Annál is inkább így van ez, mivel maga a 
Bv. tv. rendelkezik arról, hogy a bíróság a sértett ké
relméről értesíti a letartóztatást foganatosító bv. in
tézetet.35 A kutatás egyébként azt nem támasztotta 
alá, hogy a tájékoztatott sértettek kifejezetten a bí
róság részére nyújtották volna be kérelmüket, 
ugyanis az érintett közel két év alatt csak elvétve ér
kezett ilyen beadvány a bírósághoz.36

Szükséges említést tenni arról is, hogy valameny
nyi hatóságnak magát a kérelmet, valamint a benne 
szereplő sértetti adatokat zártan kell kezelnie, biz
tosítva azt, hogy az ne juthasson a terhelt tudomá
sára.37 Kérdésként merülhet fel, hogy abban az eset
ben, ha a nyomozó hatóság a sértett adatainak zártan 
történő kezelését nem rendelte el a tanúkihallgatás 
kezdetén, majd a vallomás felvétele után tájékoztatja 
a sértetttanút e jogáról, aki ott helyben előterjeszti 
a jegyzőkönyvbe a kérelmét, akkor miként biztosít
ható a zárt adatkezelés. Megoldás lehet, hogy a nyo
mozó hatóság a vallomás felvételét és egyúttal a jog
ról történő tájékoztatást követően nem a tanúkihall

3 4  Bv. tv. 13. § (2) bekezdés.
35  Bv. tv. 13. § (3) bekezdés.
36  Meg kell jegyezni, hogy a zártan kezelt adatok a bíróság elektronikus 

nyilvántartási rendszerének Dokumentumtárába nem tölthetők fel. A feltöl-
tendő dokumentumok köréről a későbbiekben még szó lesz.

37  Bv. tv. 13. § (5) bekezdés.
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gatási jegyzőkönyvben, hanem annak aláírása után 
külön nyilatkozatban rögzíti a sértett kérelmét, így 
a pozitív tartalmú kérelem zárt kezelése biztosítható.

Harmadik lépés: jog az értesítéshez  
– értesítési kötelezettség

A korábban kifejtettekből is következik, hogy az érte
sítési kötelezettség vonatkozásában a hatóságokat nem 
terheli automatikus kötelezettség, mivel azt kizárólag 
a benyújtott sértetti kérelem ténye keletkeztetheti 
(rendelkezési jog). 

A Bv. tv. értelmében a letartóztatott szabadon bo
csátásáról (szökéséről) történő értesítési kötelezett
ség címzettje a Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnoksága (továbbiakban: BVOP).38 Felnőttkorú 
gyanúsított esetén az értesítés rendjét a közvetett 
értesítés elve határozza meg azáltal, hogy az ese
mény bekövetkezéséről a terheltet fogvatartó bv. in
tézet haladéktalanul tájékoztatja a BVOPt, amely 
ugyancsak haladéktalanul értesíti erről a sértettet.39 
Az értesítés ezen módjának oka, hogy a sértett ne 
szerezzen tudomást arról, hogy a gyanúsítottat me
lyik intézetben tartották fogva. E terhelti védelem 
alapja az EU már említett irányelvében keresendő, 
amely nyomán keletkezett jogszabályok szerint a 
BVOP semmilyen módon nem utalhat a fogvatartás 
helye szerinti bv. intézetre.40 Szükséges utalni rá, 
hogy a jogszabály további terheltet védő intézkedé
seket is kilátásba helyez azonosított támadás vagy 
fenyegetés veszélyére utaló adatok esetén. Mindeb
ből látható, hogy egy párhuzamos védelmi szabályo
zás jött létre a sértett érdekeinek védelme mentén, 
elismervén azt, hogy szabadon bocsátása esetén 
maga a bv. intézetből szabadult gyanúsított is ve
szélynek lehet kitéve akár a sértett, vagy hozzátar
tozói, akár más személy részéről. 

Az értesítési kötelezettség teljesítésének BVOP ré
széről folytatott gyakorlata külön kutatás tárgya le
hetne, ezért érdemesebb talán azt a kérdést tisztázni, 
hogy a közvetett úton értesítésre kötelezett BVOP 
mellett (helyett vagy megelőzve) terhelie értesítési 
kötelezettség magát az eljáró bíróságot (ügyészsé
get, nyomozó hatóságot). A kérdés talán azért is tűn
het alaposnak, mivel a törvény szabályai szerinti ér
tesítési modell felveti a haladéktalanság követelmé
nyének csorbulását azokban az esetekben, amikor 
a késedelem valóban veszéllyel jár. A válasz e körben 
is igenlő lehet, mivel a jogalkotói akarat alapján  
– mely a Be. 51. § (5) bekezdésében foglalt és általá
nos jelleggel előírt tájékoztatási (Bv. tv. rendelkezé

38  Bv. tv. 13. § (3) bekezdés.
39  Tovább árnyalja a képet, hogy fiatalkorú terheltek vonatkozásában a sza-

bályozás némileg eltérő, mivel a fogvatartó bv. intézet esetükben nem a BVOP-t, 
hanem a sértett lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságot köteles hala-
déktalanul tájékoztatni az esemény bekövetkeztéről, amely szintén haladékta-
lanul köteles értesíteni a sértettet [Bv. tv. 13. § (4) bekezdés].

4 0  A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság 
helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 
19.) IM rendelet 146/A. § (2) bekezdés.

seivel összevetve valójában értesítési) kötelezettség
ben ölt testet – köteles a letartóztatást megszüntető 
bíróság, illetve az ügyészség (közvetetten a nyomozó 
hatóság) akár rövid úton is, de indokolatlan késede
lem nélkül értesíteni a kérelmező sértettet e dönté
séről, egyúttal a terhelt szabadon bocsátásról. Ezáltal 
teljesülne a Bv. tv. által megkövetelt haladéktalanság, 
mivel a közvetettséggel szemben immáron a közvet
lenség érvényesülne, mindez oly módon, hogy nem 
sérülne a terhelt védelméhez fűződő érdek sem (eb
ben az esetben ugyanis a fogvatartás helyéről a sér
tett nem szerezne tudomást). Mindez kellő gyorsa
ságot eredményezne, amely pedig a tényleg soron 
kívüli, azonnali intézkedést igénylő esetekben való
ban elengedhetetlennek bizonyulhat, mivel a sértett 
felkészülési lehetőségének megteremtésével nem 
csupán az ő és a vele együtt élő hozzátartozók vé
delme, hanem az ismételt bűnelkövetés valószínű
sége is jó eséllyel csökkenthető.

E témakör lezárásaként egy gondolat erejéig talán 
érdemesnek tűnik felvetni, hogy a letartóztatott ter
helt szabadon bocsátása az értesítési kötelezettség 
viszonylatában pontosan mit is jelent. A jogalkotói 
akarat szerint mindez nem csupán a letartóztatás 
teljes körű megszüntetésére, hanem a bűnügyi fel
ügyelet (távoltartás) egyidejű elrendelésére is vonat
kozik, mivel a sértettel azonos település közigazga
tási területére elrendelt bűnügyi felügyelet a sértett 
védelme szempontjából ugyanolyan megítélés alá 
esik, mint egy letartóztatás (teljes körű) megszün
tetéséről szóló döntés. A sértett viszonylatában az 
tehát teljesen irreleváns, hogy a szabadított terhelt 
valójában kényszerintézkedés alatt álle, vagy sem, 
amikor vele egy vagy földrajzi értelemben közeli te
lepülésen tartózkodik.

A jogintézmény előzményeivel, elveivel és indo
kaival, valamint az említett három lépésben elkülö
níthető szabályozási modellel a tanulmány első ré
szét le is kívánom zárni, melynek összegzéseként 
talán annyi emelhető ki, hogy a büntetőeljárásban 
valamennyi hatóság a saját eszközeivel köteles elő
segíteni a sértetti jogok érvényesülését, ezáltal pe
dig azt, hogy a sértett – kérelme esetén – kellő idő
ben megkapja a szükséges felvilágosítást a terhelt 
szabadlábra kerüléséről. A tanulmány további részé
ben a már említett kutatás eredményeivel kívánok 
foglalkozni.

Kutatási eredmények

Elöljáróban ki kell emelni, hogy a kutatást az illeté
kes törvényszék elnökének engedélye alapján, adat
védelmi nyilatkozat mellett végeztem el.41

A kutatás tárgya a Debreceni Járásbíróság Nyomo
zási Bírájához 2018. évben és 2019. év október 31. 
napjáig érkezett és (előzetes) letartóztatás elrende

41  Debreceni Törvényszék Elnökének 2019.El.IV.D.2/14-2. számú enge-
dély alapján.
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lése tárgyában befejezett olyan büntetőügyek voltak 
(Bny.), amelyek tekintetében a büntetőügy jellemző 
bűncselekménye esetében eljárásjogi értelemben 
vett sértett volt rögzíthető, és amelyek vonatkozásá
ban kötelezően érvényesült a hatóságok közötti 
elektronikus kapcsolattartás és iratkezelés. Ez 
utóbbi kritérium alapozta meg azt, hogy a bíróság 
belső elektronikus nyilvántartási rendszerébe 
(BIRO) a bíróságon keletkezett és a bírósághoz ér
kezett dokumentumok feltöltése révén tulajdonkép
pen a papíralapú ügyiratokkal egy tekintet alá eső, 
mindezekkel egyező elektronikus iratanyag álljon 
rendelkezésre a kutatás sikeres elektronikus elvé
gezhetősége érdekében.42 

A kutatás – az ügyek bizonyos szempontú adatgyűj
tésén – arra a kérdésre kereste a választ, hogy a Be. 
479. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötele
zettség érvényesüle a nyomozási bírák letartóztatás 

elrendelésével kapcsolatos gyakorlatában, és ha igen, 
akkor miként. Már most ki kell emelni, hogy e tájé
koztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó ered
mény egy minimumszámot (arányt) jelöl, mivel té
teles, papíralapú aktavizsgálatra nem került sor. Az 
eredményt torzíthatja az iratkezelési szabályzat sze
rinti feltöltési kötelezettség elmaradása, így az erre 
vonatkozó adatok elsősorban tájékoztató jellegűnek 
tekintendők annál is inkább, mivel a 2019. év egészé
nek feldolgozása révén az eredmény változhat.

A Debreceni Járásbírósághoz a 2018. évben az 
összes Bny. ügycsoportba érkezett ügy száma 511 
ügy volt, melyből 119 ügy tárgya volt letartóztatás 
elrendelése (23%). Ezen ügymennyiségből 87 ügy 
tárgya olyan bűncselekmény tekintetében történő 
(előzetes) letartóztatás elrendelés, melynek volt sér
tettje (73%). A 87 ügy iratai közül 74 ügy volt elekt
ronikus akta. 

A 74 elektronikus ügyben összesen 107 gyanúsított szerepelt

Férfi Nő Fiatalkorúak
97 (91%) 10 (9%) 29 (27%)

Férfi Nő
27 (93%) 2 (7%)

A 74 elektronikus ügyben összesen 130 sértett szerepelt

Férfi Nő 18 éven aluli Védekezésre képtelen 
(időskorú, vak, mozgásában korlátozott)

72 (55%) 58 (45%) 8 (6%)
10 (8%)Fiú Lány

2 (25%) 6 (75%)

A 74 elektronikus ügy tekintetében a jellemző bűncselekmények aránya a következő:

1. lopás bűntette (vétsége) 26%
2. rablás bűntette 23%
3. testi sértés bűntette 15%
4. kifosztás bűntette 14%
5. szexuális erőszak bűntette 10%

egyéb bűncselekmények (5) 12%

Ezen 74 ügyből 48 ügy esetében volt igazolt az 
elektronikus nyilvántartási rendszer adatai alapján 
a sértetti tájékoztatás iránti nyomozási bírói intéz
kedés, amely a vizsgált ügyek 65%a volt:

42 A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) 
OBH utasítás 16. § (1) bekezdés.

(A tájékoztatási kötelezettség igazolt teljesítése 
döntően két tanácshoz kötődött)
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A Debreceni Járásbírósághoz 2019. október 31. 
napjáig az összes Bny. ügycsoportba érkezett ügy 
száma 557 ügy volt. Ebből 106 ügy tárgya volt letar
tóztatás elrendelése (19%), melyből 81 ügy tárgya 

olyan bűncselekmény tekintetében történő letar
tóztatás elrendelés, melynek volt sértettje (76%).  
Valamennyi büntetőügy elektronikus akta volt.

A 81 ügyben összesen 102 gyanúsított szerepelt

Férfi Nő Fiatalkorúak
97 (95%) 5 (5%) 18 (18%)

17 (94%)
Férfi Nő

1 (6%)

A 81 ügyben összesen 167 sértett szerepelt

Férfi Nő 18 éven aluli Védekezésre képtelen 
(időskorú, vak, mozgásában korlátozott)

99 (59%) 68 (41%) 22 (13%)
18 (11%)Fiú Lány

11 (50%) 11 (50%)

A 81 ügy tekintetében a jellemző bűncselekmények aránya a következő:

1. rablás bűntette 24%
2. lopás bűntette (vétsége) 21%
3. kifosztás bűntette 11%
4. szexuális erőszak bűntette 10%
5. testi sértés bűntette  7%

egyéb bűncselekmények (7) 27%

A 81 ügyből 52 ügy esetében igazolt az elektroni
kus nyilvántartási adatok alapján a sértetti tájékoz
tatásról történt nyomozási bírói intézkedés, ez a 
vizsgált ügyek 64%a volt:

(A tájékoztatási kötelezettség igazolt teljesítése 
döntően két tanácshoz kötődött)

Az adatokból a következő összegző megállapítá
sok tehetők:

• Már a 2019. töredékévre az összes Bnyes ügy 
tekintetében ügyszámnövekedés (8%) történt,

• mindkét évben az összes iktatott Bny-es ügy 
21%a volt átlagban a(z előzetes) letartóztatás 
elrendelésével kapcsolatos ügy.

• A gyanúsítottak száma csökkent (107ről 102re), 
akik döntő többségében férfiak (91%, 95%),

• az fk. gyanúsítottak száma (29ről 18ra) és ará
nya is csökkent (27%ről 18%ra), akik döntő 
többségében ugyancsak férfiak (93%, 94%).

• A sértettek száma azonban nőtt (130ról 167re), 
ahol kissé magasabb a férfiak aránya (55%, 59%),

• jelentősen nőtt a 18 éven aluli sértettek aránya 
(6%ról 13%ra), akik közül számottevően nőtt 
a fiúk aránya (25%ról 50%ra),

• kisebb mértékben nőtt a védekezésre képtelen 
sértettek aránya is (8%ról 11%ra).

• A jellemző bűncselekmények tekintetében 
mindkét évben a vagyon elleni bűncselekmé
nyek aránya a legmagasabb, azon belül is legin
kább az erőszakos vagyon elleni bűncselekmé
nyek vannak döntően jelen (rablás, kifosztás),

• 2019re a lopás helyett a rablás bűntette volt a 
legmagasabb arányú, harmadik helyre ez évben 
a kifosztás bűntette került,

• 2019re a szexuális erőszak bűntettével kapcso
latos ügyek száma kissé nőtt azzal, hogy annak 
aránya változatlan volt, de a többi bűncselek
ményhez képest hangsúlyosabbá vált, ugyanis 
arányában majdnem elérte a kifosztások ará
nyát, és maga mögé utasította a testi sértés bűn
tettével kapcsolatok ügyeket.

• A sértettel érintett ügyekben 2018. és 2019. 
években 65%, illetve 64% volt azon elektronikus 
ügyek aránya, melyek tekintetében a nyomozási 
bíró igazoltan intézkedett a sértett tájékoztatá
sáról. Mindez minimumaránynak, így elsősor
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ban tájékoztató jellegűnek tekintendő. Erre is 
tekintettel az eredmény közel sem minősül ked
vezőtlennek, mindazonáltal azt is mutatja, hogy 
e tájékoztatási kötelezettség teljes egészében 
nem vált még a nyomozási bírák mindennapi 
gyakorlatának szerves részévé.

ÖsszegzéskéntÖsszegzésként
A tanulmányommal igyekeztem ezen nem túl köz
ponti jelentőséggel bíró témára kicsit ráirányítani a 
figyelmet, felvázolva a megfogalmazott elvárásokat 
valamennyi hatóság, így a bíróság felé is. A hivatko
zott jogszabályok mind a sértett jogról történő tájé
koztatását, mind pedig a terhelt szabadon bocsátásá
ról szóló haladéktalan értesítést minden büntetőel
járásban részt vevő hatóság kötelezettségévé tette. 
Nyilvánvaló, hogy e szervek közül is kiemelt szerepe 
van azoknak, amelyek a büntetőeljárási kódex értel

mében dönthetnek a terhelt letartóztatásának elren
deléséről, avagy annak megszüntetéséről. E jogintéz
mény valódi jelentőségét az igazolhatná leginkább, 
ha a megjelölt kötelezettségek teljesítése valóban 
csökkentené, elkerülhetővé tenné a terhelt nem várt 
megjelenésével és a retorzió lehetőségével az esetle
ges tragédiák bekövetkezését. 

Összegzésként kijelenthető, hogy a sértetti jog és 
érdekvédelmet célzó, átültetéssel keletkezett eljárási 
szabályok alapvetően rendelkezésre állnak. Ezzel 
azonban nem szabad megelégedni, ugyanis a szabá
lyok csak akkor nyernek igazi értelmet, ha azokat az 
eljáró hatóságok – így a bíróság is – kellő hozzáér
téssel és a pártatlanságot nem sértő empátiával al
kalmazza, mellyel a büntetőeljárás terheltközpontú
sága a bűncselekmény következtében sérelmet szen
vedő fél irányába megfelelően ellensúlyozhatóvá 
válik. 

(Kézirat lezárása: 2019. december 16.)
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1. 1. 
BevezetésBevezetés
Tudományos közhely, hogy a női bűnözés aránya az 
összbűnözésen belül sokkal csekélyebb a férfiakéhoz 
képest, ezt a következtetést, a látencia körébe nem 
eső bűncselekményekből lehet megállapítani. Az ará
nyok beszédesek, 80%:20% a férfiak javára.1 Mind 
ezek ellenére az ENSZ 1970. évi IV. és 1975 évi V. 
kongresszusa megállapította, hogy a női bűnözés 
nem elhanyagolható, nem jelentéktelen.2 A nők, mint 
elkövetők egy külön kategóriát jelentek a férfiak és 
a fiatalkorúak mellett, számos sajátos jellemzővel és 
körülménnyel.3 A női bűnözés okainak vizsgálatára 
számos elmélet született a kriminológia tudományá
ban. A női deviancia ugyanis speciális attitűd, ami 
nem kapcsolódhat egymáshoz, ennek alapját pedig 
nem más, mint a nemi sztereotípiák generálják. 

2.2.
Nemek közötti különbségekNemek közötti különbségek
„Linton meghatározása szerint a szerep az egyén által 
az adott társadalomban, kultúrában betöltött státusz
hoz kapcsolódó viselkedésminta.” 4 A nemi szerep eb
ből következően egy pervazív szerepet jelent, amely 
az egyén összes többi szerepére hatással van, módo
sítva azok teljesítését, illetve kizárva más szerepek elér
hetőségét.5 Egy ember nemi identitása meghatározza 
egyrészről a családban betöltött szerepét, másrészről 

* PhD hallgató, PTE ÁJK, Büntetőjogi Tanszék 
1 Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós – Gönczöl Katalin: 

Kriminológia-Szakkriminológia, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2012.
2   Szabó Anna: A női bűnözés az újabb kriminológiai irodalomban. arsboni.hu 3  

Szabó Anna: i. m. arsboni.hu
4 Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-

különös tekintettel a maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.
hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.) 

5 Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 193. o. 
hivatkozza Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektu-
sairól-különös tekintettel a maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.

pedig a társadalomban el
foglalt helyét is. „A nemi 
sztereotípiákat az adott 
nem által betöltött társa
dalmi szerep gyakorlásához 
szükséges jellemzők alkot
ják.”6 Ezek lehetnek leíró, 
deskriptív jellegűek, ami 
nem jelent mást, mint, hogy 
„megmondják”, hogy milye
nek a nők és a férfiak, vala
mint lehetnek presk riptív, 
vagyis normatív, előíró jel
legűek, amikor azt is „meg
mondják”, milyennek kell 
lenniük a nőknek és a férfi

aknak. „A nemi sztereotípiák másik fontos jellemzője, 
hogy nem csak külső kényszerként érvényesülnek. Az 
énképbe beépülve befolyásolják az önmeghatározást 
és a saját csoportról alkotott képet is, sőt, rendszeriga
zoló funkciójuk is van, vagyis hozzájárulnak a status 
quo fenntartásához azáltal, hogy segítségükkel az em
berek megindokolják, igazolják a nemek közötti mun
kamegosztást, illetve a társadalmi rendet.”7 

Nemek közötti tipizálás további fontos elhatárolási 
alapja a biológiai, illetve a társadalmi nem közötti kü
lönbségtétel.

A biológiai nemünk a természet által eleve adott és 
az adott nemre tipikusan jellemző tulajdonságokat 
öleli fel, benne többek között genetikai, antropológiai, 
fizikai és részben biológiai alapú pszichológiai és kog
nitív különbségekkel”.8 Itt kezdődik az alapvető elté
rés férfi, illetve nő között. Jelentős különbségek figyel
hetők meg, a külső jegyek vonatkozásában, mint pél
dául a testmagasság, testsúly, testalkat. Belső tulajdon
ságokban is észlelhető a differencia a nemek között, 
hiszen a nők tipikusan érzékenyebbek, empatikusab
bak, türelmesebbek, szemben az ellenkező nemmel 
ahol az agresszió vagy az erőszak tipikus viselkedési 
mintaként szerepelnek. A személyiségvonás, a szerep
viselkedés, a fizikai megjelenés és a foglalkozás di
menziói mentén a férfiak jellemzői tipikusan a követ
kezők: domináns, racionális, objektív gondolkodású, 
független, dönteni képes, versengő, agresszív, jó ve
zető, jó képességekkel rendelkezik a matematikában, 
a természettudományokban és a sportban, jobban ér
dekli a politika. 

A nők vonásai ezzel szemben jellemzően: intuitív, 
alárendeli magát a férfiaknak, érzelmes, szubjektív, 

hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.)

6  Kovács Mónika: Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirá-
ciók. In: Educatio, 2007. Tavasz. i. m.: 102. o. hivatkozza: Gilányi Eszter: Gon-
dolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-különös tekintettel a 
maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium% 
20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20Eszter.pdf (2020.01.15.) 

7  Kovács M.: i. m. 100. o. G.
8  Rosta Andrea – Ádám Szilvia: Női élethelyzetek, (L’ Harmattan Kiadó, Bu-

dapest 2014) 11.
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hiszékeny, függő, gondoskodó, áldozatos, ügyes a ház
tartásban és a gyermekgondozásban.9

Az agresszión: „ok nélküli támadást vagy tettleges
séget értünk, amely biológiailag meghatározott, gene
tikai alapú tulajdonsága a legtöbb állatnak, illetve az 
embernek is.”10 A köztudat mégis az agressziót inkább 
a férfi jellemző vonásai közé sorolja, azonban geneti
kai alapú tulajdonság, mely a nőkbe is kódolva van, 
viszont, ha egy nő agresszív az teljes megbotránkozást 
vált ki a társadalomból, míg egy férfi esetében telje
sen normális, hétköznapi viselkedési formaként érté
kelik. A női elkövető így a férfiakhoz képest kettős 
normasértést követ el, mivel a jogi normák megszegé
sén túl szembeszegül a nőkkel szemben támasztott 
társadalmi elvárásokkal is.11

A női szerepek tradicionális, illetve „modern” sze
repekre bonthatóak tovább, e különbségek alapját a 
folyamatos fejlődés mellett a nők emancipációja való
sította meg. Tradicionális szerepek között szoktuk 
megemlíteni a nőt, mint szerető, gondoskodó felesé
get, a háztartást vezető és a gyermekeit nevelő édes
anyát. Ezek a szerepek a családi élethez voltak köthe
tők. Egy olyan társadalmi berendezkedés, amelyben 
a nők legfőbb feladata a meleg ebéd elkészítése, taka
rítás, mosás, gyermek nevelés, azzal volt egyenlő, hogy 
teljesen megfosztották őket az önrendelkezésüktől. 
Egy állandó függőségi viszonyban álltak, vagy az ap
jukkal, vagy a férjükkel. Tiltották a taníttatásukat és a 
foglalkoztatottságukat is. Elmondható, hogy az elnyo
mottság, a kiszolgáltatottság és az alárendeltség volt 
a nők viszonyaira jellemző. Napjainkban már érvénye
sülést nyer a „gender balance” vagyis a nemek egyen
jogúsítása, melynek megvalósítására el is fogadták: „A 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési ter
vet (2016–2020)”.12

A mai modern társadalmakban e hierarchikus vi
szony, tehát feloldódni látszik, azonban még mindig 
vannak olyan területek, ahol a nők háttérbe szorítása 
érzékelhető. A tények pedig a következők:„A Magyar 
Országgyűlésben a képviselőnők aránya az összes 
képviselői létszám egytizedét sem éri el. Ők képvi
selik Magyarország lakosságának 52,5 százalékát, 
vagyis a nőket.”13

9  Nguyen L. L. A.: A nemek szerepe az iskolában. 117–118. o. Gilányi Esz-
ter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-különös tekintettel 
a maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Colle-
g ium%20Doctorum%20Publ ikac iok/Gi l%E1ny i%20Eszter.pdf 
(2020.01.15.)

10  Dávid Lilla: Az agresszió mint biológiai vagy szocializációs örökség 
(Rendészeti Szemle 2010/4)61.

11  Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-
különös tekintettel a maszkulinitásra. 3. o. http://www.uni-miskolc.
hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.)

1 2   http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.
html?ftuId=FTU_5.10.8.html 2017.01.25

13  Gyenese Andrea: Az asszony verve jó? http://www.nokert.hu/index.
php/nk-elleni-erszak/nk-lazadasa/1071-az-asszony-verve-jo-avagy-szuelni-
vagy-nem-szuelni-szerintuek-ez-itt-a-kerdes 2015.11.06.

3.3.
Elméletek a női bűnözés Elméletek a női bűnözés 
okairól okairól 
Cesare Lombroso és William Ferrero tanai részletesen 
kifejtik a női bűnözőkről alkotott elképzelésüket. A 
női bűnözőket abnormális kategóriába sorolja és ezen 
belül is szörnyetegeknek kezeli őket. Az elmélet sze
rint a született bűntettesek a prostituáltak. Ennek oka
ként, ismerteti, hogy egy nőnek ahhoz, hogy bűnözővé 
váljon, sokkal több gátló erőt kell (anyaság, gyengéd
ség) leküzdenie, mint egy férfinak. 1896ban írt köny
vükben a nőket fejlődésben visszamaradt férfinak 
vallják, akik testi felépítésüket tekintve gyerekesek 
maradtak. Jellemzőiként hangsúlyozták a pszicholó
giai ala cso nyabbrendűséget, továbbá, hogy konzerva
tív és gyengédségre, részvétre hajlamos, ugyanakkor 
időnként előtör kegyetlensége is. Mindemellett 
hazug, igazságérzete hiányzik, kevesebbet gondolkodik, 
mint a férfi, ítélő ereje gyenge, és nem tud 
különbséget tenni igaz és hamis között.14

Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete szerint, 
ha a személyiség struktúrát alkotó három tényező mű
ködése nem megfelelő, akkor az egyén viselkedése 
társadalmi normákba ütközhet. Ez a három tényező 
pedig a következő: 

– id (ösztönén): Az „id” a legősibb. Itt szerepelnek az 
öröklött, a természetünk által meghatározott személy
telen, primitív szükségleteket, elemi hajtóerőket, ösz
tönkésztetéseinket, mint például a libidó, a nemi haj
tóerő, vagy a destrudo, a halálvágy. Az „id” mint a „sze
mélyiségünk „örömelv” alapján működő tudattalan ré
sze voltaképpen forrása a természetes vitalitásnak.”15

– az ego (én): olyan lelki funkciók sorolhatok közé, 
mint az emlékezés, észlelés, gondolkodás. Kialakulása 
annak köszönhető, hogy a neveléssel, szocializációval 
a gyerek „örömelvi” létezése lassacskán „valóságelvivé” 
válik, megtanulja az ösztönimpulzusait késleltetni. „Az 
ego lényegében a személyiség végrehajtó szerve, ő 
dönti el, hogy mely cselekvések megfelelőek, az »id.« 
mely impulzusai és milyen módon elégíthetők ki. Az 
»ego« közvetít az »id.«, a valóság és a szuperego kö-
vetelményei között”

– szuperego (felettes én): a kulturális, társadalmi
lelkiismeret, amely a morál, érték és normarendsze
reket, gátlásokat jeleníti meg. Ez a szint, amely ellen
őriz. Az ellenőrzése sokrétű idetartozik például a kap
csolataink ellenőrzése más személyekkel vagy a kü
lönböző vágyaink kontrollja is. Ezen értékek, a belső 
normák, a szocializáció során sajátítódnak el.16

14  Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-
különös tekintettel a maszkulinitásra. 3. o. http://www.uni-miskolc.
hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.)

15  Korinek László: A XX. század kriminológiai elméletei. In: Gönczöl K. – 
Korinek L. – Kerezsi K. – Lévay M. (szerk.): Kriminológia-Szakkriminológia. 
CompLex, Budapest, 2006.

16  Korinek László: i. m. 2006. 
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A vizsgálat során különbséget kell tennünk a férfiak 
és a nők szuperegojának fejlődési folyamatában. „A 
szuperego létrejötte a pszichoszexuális fejlődés fal likus 
szakaszára tehető, mely egyben a férfiasság és nőiesség 
kialakulásának időszaka is. Az Ödipuszkomplexus 
együtt jár az attól való félelemmel, hogy az apa az anya 
iránti vágyakat fia kasztrációjával bosszulja meg. E fé
lelem az apával való azonosulással oldható fel. Az énbe 
vetített szülői tekintély alkotja a felettes én magját. Ide
ális esetben az Ödipuszkomplexus teljes megsemmi
sülése következik be, és létrejöhet a megfelelően fejlett 
szuperego.” A lányok fejlődése jóval bonyolultabb, mint 
a férfiaké, a nők felismerik, hogy nem rendelkeznek 
férfi nemi szervvel, ez péniszirigység kialakulásához 
vezethet, valamint az anyával szemben ellenséges ér
zések felszínre kerülésével járnak együtt. Ezt követően 
három fejlődési irány nyílik meg: 

az első: kialakul a normális nőiesség, a második: sze
xuális gátlás vagy neurózis jön létre míg a harmadik 
esetben előfordulhat férfiasságkomplexus is, ami 
homoszexualitáshoz is vezethet. 

Látható, hogy a freudi elmélet nem sok jóval kecseg
tet a nők esetében, ha azok nem lépnek a nőiessé vá
lás útjára, ennek hiánya esetén hangsúlyozza, hogy a 
nők deviánssá válnak, ha pedig megfelelően kifejlődik 
nőiségük, gyengébb erkölcsi érzékük miatt kiszolgál
tatottá válnak ösztönkésztetéseik iránt.

Sheldon Glueck és Eleanor Glueck kriminológus 
házaspár is foglalkozott a női bűnözés rejtelmeivel, 
igaz, hogy legfőbb irányvonaluk a fiatalkorúak bűnö
zési tendenciái voltak, de emellett ők is kidolgoztak 
egy elméletet a nőkre. „500 női bűnöző” címmel 1934
ben megjelentették vizsgálati eredményeiket. A kuta
tásukból arra következtettek, hogy a női bűnözés oka, 
a szexuális kontrollal szembeni lázadás. Hangsúlyoz
ták a deviáns viselkedés kialakulásában a családi prob
lémák közbenső szerepét. 

Edvin H. Sutherland differenciális asszociáció elmé
lete szerint a bűnözés egy tanult viselkedés, mint bár
milyen más magatartás. Meglátása szerint a bűnözői 
attitűdöket közösségi csoportokban szerzik egymástól 
a tagok. A lányok szigorúbb társadalmi kontroll ered
ményeként, nem vesznek részt ilyen jellegű csoporto
sulásokban, így kevesebb esetben válnak bűnözővé 
mint a férfiak. 

Azonban, ha mégis bűnözői életpályára lépnek, ak
kor is cselekményeik elkövetéseiben az érzelmi indo
kok állnak. Sok esetben hosszú éveken át őrlődnek, 
magukba fojtják agressziójukat, amely hatalmas erővel 
tör fel belőlük. Legtöbbször a nők által elkövetett em
berölés hátterében a bosszúvágy, a harag, a gyűlölet, 
az áldozattól való szabadulási vágy áll. Jellemző még 
a nők elkövetési módszerére, hogy akkor végeznek ál
dozatukkal, amikor azok alszanak, gyakran elkábítják 
őket. Ez utal arra is, hogy félnek a haragjuktól, a meg
torlástól, inkább kerülik a szemtőlszembeni „össze
csapást”.17

17  Szabó Anna: i. m. arsboni.hu

A nők és férfiak közötti bűnelkövetés jellemző kü
lönbségeinek listája:

• a férfiak valamennyi devianciában és bűnözésben 
magasabb arányban elkövetők mint a nők, kivéve 
néhány bűncselekményt, ilyen tipikusan a pros
titúció és a csecsemőgyilkosság,

• a nemek közötti különbség a súlyosabb, életelle
nes bűncselekmények esetében nagyobb, mint a
kisebb, bagatellcselekmények esetén

• a férfiak a bűncselekmények tipikus és leggyako
ribb áldozatai,

• a nők döntő többségében áldozatai szexuális bűn
cselekményeknek,

• a nők gyakrabban követnek el bűncselekményt
hozzátartozóik, gyerekeik, férfi partnerük ellen,
mint a férfiak,

• a vagyon elleni, a politikai, a gyűlölet bűncselek
mények a férfiak által leggyakrabban elkövetett
cselekmények,

• a nők sokkal inkább kapcsolataik védelmében,
érzelmi okokból követnek el bűncselekményeket,

• az erőszakos bűncselekmények elkövetése fiata
labb korban kezdődik a férfiaknál, mint a nőknél,

• a nőknél a bűnözés időtartama többnyire két cik
lusban zajlik, egy fiatalkori 20–30 év között és
egy későbbi 45–60 év között, de nem haladja meg
a 10 éves időtartamot,

• a férfiak esetében sokkal gyakoribb a kriminális
karrier, az életen át tartó elkövetési magatartás,
a többszöri visszaesés,

• a nők a férfiakkal szemben, sokkal inkább egye
dül vagy rövidebb ideig tartó, időszakos csoport
ban követik el bűncselekményeiket,

• a nők a bűnbandákban főként kiszolgálói, kísérői 
szerepet töltenek be,

• gyakran a férfiak hatására, kezdeményezésére ke
rülnek a nők bűnelkövetési lehetőségek közelébe.18

4.4.
ÖsszegzésÖsszegzés
A felsorakoztatott elméletek nem egy taxatív felsoro
lását jelentik a női bűnüldözésben kutatók álláspont
jainak. Mindösszesen kiemel és bemutat, néhány olyan 
korábbi elméletet, amely a napjainkban is magyará
zatként szolgálhatnak a női bűncselekmények elköve
tőinek lelki hátterének a megismerésében. Nincsen 
olyan elmélet, amelyről egyértelműen megállapítható, 
hogy kizárólag ez az okozati összefüggés az, amely mi
att a nők deviánssá válnak. Álláspontom szerint a né
zetek és elméletek összességéből lehet következteté
seket levonni és egyedi, speciális helyzeteket elemezni 
és megérteni. 

18  Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós – Gönczöl Katalin: 
Kriminológia-Szakkriminológia, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2012.
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BevezetésBevezetés
Az egyén személyiségének fejlődését nagyban deter
minálja – nyilván több más tényező mellett – a család 
egésze, a családi élet minősége. A gyermek felnőttkori 
életének minőségét szinte teljes egészében a családja, 
a családban felnövő létének milyensége, annak alaku
lása határozza meg, ugyanakkor Gelles és Cornell 
(1985) szerint „a család egyik a legveszélyesebb helyek 
egyike a gyermekek életében”.1 A humánetológusok 
úgy vélekednek, hogy az állatoknál – és az emberi kö
zösségekben is létező – agresszió (ami jelesül a családi 
erőszak egyik okát jelenti) amellett, hogy az evolúció 
egyik hangsúlyos mozzanata, egyben az evolúció ter
mészetes és szükséges velejárója is: az erőszak ugyanis 
egy olyan velünk született ösztönkésztetés, amely az 
annak megfelelő ingerek adott mennyiségű jelenléte 
esetén agresszív magatartást eredményez.

A családon belüli erőszak azonban nem magánügy 
– annak ellenére, hogy az lényegében a zárt ajtók mö
gött zajlik – a családon belüli erőszak megszüntetése 
és megelőzése állami feladat is, melyet több nemzet
közi egyezmény és javaslat is rögzít.

Az elmúlt évtizedekben a családon belül elkövetett 
agresszió témája gyakran került porondra: a külön
böző mozgalmak képviselőinek véleményétől, kezde
ményezésétől volt hangos a közélet, illetve a sajtóban 
is sorra jelentek meg az e témával foglalkozó publi
cisztikák, de a politika is sokszor górcső alá vette a 
korábban legfeljebb szakmai vitát generáló kérdés
kört. A témában járatlanok, a felszíni szemlélők úgy 
vélhetik, hogy e témát illetően a konzervatív patriar
chális szemlélet hívei, valamint a bántalmazott nők és 
gyerekek jogaiért küzdő szervezetek képviselői kerül
tek egymással szembe. Mindebből látható, hogy a csa
ládon belüli erőszak összefüggéseinek vizsgálata egy 
komplex területet ölel fel, melybe beletartozik a bün

* Bíró, Miskolci Törvényszék
1  http://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-content/uploads/2016/09/

CSALADON-BELULI-EROSZAK-A-MULTIDISZCIPLINARIS-
CSAPAT-KOORDINALT-BEAVATKOZASA.pdf (megtekintés időpontja: 
2017.02.20.)

tetőigazságszolgáltatás, a 
társadalmiszociológiai vál
tozások, a politikai megkö
zelítés, és mindezeknek az 
egyénre gyakorolt hatása. 

Magyarország bár 2014. 
március 14én aláírta az Eu
rópai Tanács úgynevezett 
Isztambuli Egyezményét 
(melynek célja a családon 
belüli – elsősorban a nők 
elleni – erőszak minden 
formájának a felszámolása), 
de a ratifikálására azóta 
sem került sor. A nőkkel 
szembeni erőszak és a kap

csolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzé
séről szóló Isztambuli Egyezményt az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága 2011. április 7. napján fogadta 
el, majd 2011. május 11én nyitottak meg aláírásra és 
az 2014. augusztus 1. napján hatályba lépett.

2014. év végén több országgyűlési képviselő hatá
rozati javaslatot2 nyújtott be a parlament felé, mely ja
vaslatban írtak szerint „az Országgyűlés kifejezi el-
kötelezettségét az iránt, hogy Magyarországon a csa-
ládon belüli erőszakkal összefüggő esetek száma 
radikálisan csökkenjen. Az Országgyűlés kinyilvá-
nítja, hogy elítéli az erőszak minden formáját és ezek 
közül is különösen azokat, amelyekben fizikai és 
érzelmi szempontból védtelen nők és gyermekek az 
áldozatok.” A fenti benyújtott javaslatban szerepelt 
az is, hogy „az Országgyűlés számára nincs olyan is-
mert tény vagy körülmény, amely megakadályozná, 
hogy Magyarország ratifikálja az egyezményt, ezzel 
alávetve magát a családon belüli erőszak megféke-
zésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségnek. Az 
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy haladékta-
lanul tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy 
mihamarabb megtörténjék az Isztambuli Egyez-
mény kihirdetése.” 

A fenti javaslatot azonban a magyar törvényhozás 
többsége 2015ben elutasította. 

A családon belüli – a gyermekeket érintő – 
erőszak megjelenése

A gyermekek helyzete a történelem során sokat vál
tozott, bántalmazásukat sokáig természetesnek, a csa
ládi élet részének, a nevelés eszközének tekintették: 
a fenyítő jog alkalmazásának keretén belül a gyerme
kek bántalmazása elfogadott volt.

A családon belüli erőszak, mint kriminológiai foga
lom, illetve szociológiai jelenség a XX. század szüle
ménye, tulajdonképpen ez elmúlt 60–70 év felfede
zése, azonban hangsúlyosan az utóbbi négy évtized
ben volt igazából terítéken a családon belüli agresszió 
témája. A gyermekbántalmazás első esetét 1946ban 

2  http://www.parlament.hu/irom40/02390/02390.pdf

Dr. réPássy árPáDné

Dr. németh laura*

 
Erőszak a családban
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egy amerikai gyermekröntgenorvos (Caffey)3 jegyezte 
fel a subduralis haematoma és végtagtörések együttes 
előfordulása kapcsán, mert az általa látott képek eltér
tek a balesetnél megszokott képektől, s mely esetben 
be is bizonyosodott a gyermekbántalmazás ténye. 

 A „megvert gyerek szindróma” súlyosságát először 
az USAban a Journal Of The American Medical 
Association című szaklapban tárta fel öt orvos 1962
ben.4 Önmagában a megvert gyermek szindróma  
„Battered Child Syndrome” elnevezéssel dr. C. Henry 
Kempetől származik, aki 1979ben rögzítette is azokat 
a társadalomban bekövetkező, a gyermekbántalmazás 
létezésének felismeréséhez szükséges fejlődési szin
teket, lépcsőket, amelyek a következők:5 

1. a testi vagy szexuális abúzus létezésének taga
dása,

2. majd a társadalom felfigyel a gyerekeket ért bán
talmazás durvább formáira,

3. ezt követően a társadalom figyelme az elhanya
golt gyermekekre is irányul, illetve még több 
figyelem éri a testi bántalmazást,

4. a társadalom felismeri és különbséget is tesz a 
bántalmazás különböző formái között (a fizikai 
bántalmazás, az elhanyagolás mellett az érzelmi 
bántalmazás súlyosabb formái – depriváció, el
utasítás, bűnbak keresés),

5. a társadalom szembesül a szexuálisan abuzált 
gyermek helyzetének súlyosságával, 

6. végül nyilvánvalóvá válik a társadalom számára, 
hogy az egészséges személyiség fejlődést nem 
csupán a fizikai szükségletek megfelelő ellátása 
(táplálás, megelőző, s gyógyító egészségügyi gon
dozás) biztosítja, hanem ezen túlmenően ér
zelmi biztonságra, szerető gondoskodásra is 
szükség van.

A családi erőszak jogi szabályozása 
Magyarországon

Hazánk „jogtudatába” a családon belül megvalósított 
agressziót illető kérdéskör lényegében három évtized
del ezelőtt: az 1990es évek végére vonult be, ugyanis 
jogszabályi környezetben először egy 1997es Kor
mányhatározatban jelent meg, majd a következő évti
zedekben több intézkedés és jogszabály is született, 
melyek a családi körben megvalósított agresszió felis
merését, megelőzését és kezelését célozzák. 

– Az Országgyűlés 1997ben elfogadta a gyermekvé
delmi törvényt, illetve az erőszakos közösülés bűn
cselekménye büntethetővé vált a házastársak kö

3   http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/gyermekbantalmazas_es_
elhanyagolas (megtekintés időpontja: 2017.03.30.)

4  Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzé-
sének eszközei a magyar és az európai uniós jogban (http://jesz.ajk.elte.hu/
alfoldi47.html 1. o. – megtekintés időpontja: 2017.02.25.)

5  Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: A gyermekbántalmazás nemzetközi meg-
ítélése – avagy hogyan fegyelmezzük gyermekeinket (http://www.
g y e r m e k b a n t a l m a z a s . h u /c e l c s o p o r t o k /s z u l o k n e k / i t e m / 
a-g yermekbanta lmazas-nemzetkoez i-meg ite lese-avagy-hogyan-
fegyelmezzuek-gyermekeinket – megtekintés időpontja: 2017.03.25.)

zött, valamint a Kormány a már említettek szerint 
a 2174/1997. sz. határozatában jogalkotási kötele
zettséget vállalt a családon belüli erőszak törvényi 
szintű szabályozására. Kiemelendő, hogy a gyer
mekvédelmi törvényünk (a 2005. január 1jétől ha
tályos módosított tartalma) a világon 14.ként rög
zítette a testi fenyítés teljes tilalmát, miszerint „a 
gyermeknek joga van emberi méltósága tisztelet
ben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexu
ális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással és 
az információs ártalommal szembeni védelemhez. 
A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyí
tésnek és más kegyetlen, embertelen vagy meg
alázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.”6

– Emellett azonban az alternatív vitarendezési meg
oldások törvényi szintű szabályozása is megtör
tént a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi 
LV. törvény útján. 

– Megszületett (majd ezt követően – 2004. április 
1jétől – hatályon kívül helyezésre került) a bűn
cselekmények, különösen a családon belüli erő
szak áldozatainak védelme érdekében alkalma
zott intézkedések hatékonyságának növeléséhez 
szükséges feladatokról szóló 34/2002. (BK 24.) 
BM utasítás. 

– Magyarországon a családon belüli erőszak „jogi 
definícióját” elsőként az Országos Rendőrfőkapi
tányságnak a családon belüli erőszak kezelésével 
és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri 
feladatok végrehajtásáról szóló 13/2003. (III. 27.) 
sz. intézkedése fogalmazta meg, amely szerint „a 
családon belüli erőszak az egy háztartásban élő 
személyek, illetve hozzátartozók, a volt házastár
sak, élettársak, gyermekvédelmi intézményben 
nevelkedő kiskorúak között megvalósuló, vagy 
őket a felsorolt személyek cselekménye által 
érintő, az intézkedésben felsorolt bűncselekmé
nyek és szabálysértések. Sajátossága, hogy abban 
a közegben fordul elő, amely méltóságot, egyen
lőséget, anyagi biztonságot, pszichés támaszt, 
emocionális kötődést kellene, hogy jelentsen a 
család minden tagja számára.”7

– A családon belül erőszak megelőzésére és haté
kony kezelésére irányadó nemzeti stratégia kiala
kításáról az első döntő lépés a 45/2003. (IV. 16.) 
Országgyűlési Határozat volt, mely irányt szabott 
a családon belüli erőszak elleni küzdelemnek. A 
határozatban az Országgyűlés a Kormányt fel
kérte arra, hogy dolgozzon ki és terjesszen az Or
szággyűlés elé több törvényjavaslatot, melyek a 
távoltartó rendelkezésnek a magyar jogba történő 
bevezetését szolgálják, a családon belüli erőszak

6  Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária szerkesz-
tésében, az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet gondozásában a gyer-
mekbántalmazás és elhanyagolás témakörében készült módszertani ajánlás 
tervezet (http://www.ogyei.hu/upload/files/gyermekb_modszertani_
ajanlas.pdf – megtekintés időpontja: 2017.03.25.)

7  Kemény Gábor: A családon belüli erőszak jogi prevenciója és büntetése 
a magyar jogrendszerben (Pécs, 2014. 85. o.)
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nak a bírósági, hatósági eljárásokban a soronkí
vüliségét biztosítják, valamint a családon belüli 
erőszak áldozatai személyes biztonságát, emberi 
méltóságát szolgáló tanúvédelmi szabályok meg
állapítását, a meglévő szabályok megerősítését 
célozzák.

– Még ugyanebben az évben megtörtént a bűnmeg
előzés működési feltételeinek megteremtése: az 
Országgyűlés a 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési 
Határozatában fogalmazta meg először a családon 
belüli erőszak, mint társadalmi probléma meg
előzésének és kezelésének célkitűzését. Ezen or
szággyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés 
nemzeti stratégiáját tartalmazta, több jogágat 
érintő, komplex rendszer kidolgozását szorgal
mazta, továbbá kitért mind a média, mind a nem
kormányzati szervek szerepére is. 

– Ezen OGY határozat végrehajtására született meg 
a „társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája 
rövid, közép és hosszú távú céljainak végrehaj
tásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” 
című 1009/2004. (II. 26.) Korm. határozat, amely 
kormányhatározatban – többek között – a „csalá
don belüli erőszak megelőzése” érdekében egy 9 
pontból álló intézkedési terv került rögzítésre, 
illetve a távoltartás bevezetését tényként kezelte, 
valamint hangsúlyozta, hogy „A távoltartással kap
csolatos szabályok hatálybalépését követően azok 
érvényesülését feltáró jellegű elemzésben kell 
értékelni.”

– Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2004
ben kiadta az 1. módszertani levelet, mely ezen 
idő óta is használatban van. Az intézet egyébiránt 
azóta is folyamatosan konferenciákat szervez, 
programokat alakít ki, szórólapokat terjeszt, ok
tatási és egyéb módszertani anyagokat készít. 

– 2005. április 1jétől működik a hozzátartozók kö
zötti erőszak, a prostitúció és emberkereskede
lem áldozatainak segítésével foglalkozó Országos 
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat. 

– 2006. évi LI. törvény módosította a büntetőeljá
rási törvényt, mellyel a távoltartás intézménye 
bekerült a büntetőeljárási jogunkba. 

– 2007. január hó 1. napján hatályba lépett a bün
tető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékeny
ségről szóló 2006. évi CXXIII. törvény. 

– Megszületett a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 
című, 2007–2032. évekre szóló Nemzeti Stratégi
áról 47/2007. (V. 31.) OGY határozat, melyben 
egyik legfontosabb célkitűzésként került megfo
galmazásra, hogy a szolgáltatásokban dolgozók 
szakmai színvonalát emelni kell, a gyermekekkel 
foglalkozó szolgáltatókat illetően a szakmai kép
zések részleges átalakítása – erősebb kontroll, át
képzések – útján szemléletváltozást kell elérni, 
melynek nyomán – többek között – hangsúlyt 
fektetett a családon belüli erőszak hatékony ke
zeléséhez szükséges korszerű módszerek rutin
szerű használatának szükségességére is.

– A 2007. évi CLXII. tv. 4. §a 2008. január 1jei ha
tállyal beiktatta a Büntető Törvénykönyvbe a zak
latás bűncselekményének tényállását [1978. évi 
IV. tv. 176/A. § (2)–(3) bekezdés – mikor az elkö
vető hozzátartozója a sértett]. 

– 2009. január hó 1. napján hatályba lépett a hozzá
tartozók közötti erőszak miatti  távoltartásról 
szóló 2009. évi LXXII. törvény. 

– A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. 
(X. 29.) OGY határozatban (rész)célként került 
megfogalmazásra a családon belüli erőszak elleni 
hatékonyabb fellépés ösztönzése, tudatosítása, 
illetve a távoltartást biztosító jogszabályi feltéte
lek biztosítása mellett az eljárási és intézményi 
feltételek felülvizsgálata.

– Megszületik a 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet a 
rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő 
gyermekmeghallgató szobák kialakításáról. 

– A 2013. július 1jétől hatályos új Büntető Törvény
könyv (2012. évi C. törvény) a gyermekek érdekét 
sértő és a család elleni bűncselekményeket tar
talmazó XX. fejezetének 212/A. §ban került sza
bályozásra a kapcsolati erőszak bűncselekménye.

– Megszületik a 30/2015. (VII. 7.) OGY határozat a 
kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elő
segítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról, 
mely határozat egyébiránt a családon belüli erő
szak megelőzésére és hatékony kezelésére irá
nyuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 
45/2003. (IV. 16.) OGY határozatot visszavonta.  
E határozatában az Országgyűlés felkérte a Kor
mányt, hogy a kapcsolati erőszak elleni fellépést 
célzó vagy azzal kapcsolatban célt vagy feladatot 
meghatározó, jelenleg hatályos kormányzati 
szintű stratégiákat 2016. december 31éig vizs
gálja felül, illetve azokat szükség esetén módo
sítsa. Ennek keretében meghatározta azokat a 
nemzeti stratégiai célokat, melyek figyelembevé
tele mellett a kapcsolati erőszak elleni hatékony 
fellépés érdekében a Kormányt intézkedések 
megtételére hívta fel. Ezen intézkedéseket ille
tően hangsúlyt fektetett a pénzügyi és humán ka
pacitások biztosítására, a kormányzati és nem 
kormányzati szereplők hatékony együttműködé
sére, a megelőzésre, a hatékony megelőzést célzó 
szolgáltatások biztosítására, az egyes áldozatok 
helyzetének specializált szemléletére, a krízisköz
pontok, félutas kiléptető házak megfelelő számú 
biztosítására, a lelki ellenálló képességet erősítő, 
fejlesztő, az életvezetési készségeket, képessége
ket fejlesztő szolgáltatások biztosítására. Kieme
lésre került az áldozatokkal és az elkövetőkkel 
foglalkozó, illetve ezen személyekkel potenciáli
san kapcsolatba kerülő szakemberek képzései fo
lyamatos biztosításának fontossága, a gyermek
védelmi jelzőrendszeri szakemberek képzése, a 
kapcsolati erőszak áldozatai speciális igényeinek 
figyelembevétele a hatósági, bírósági eljárások 
során, a társadalmi tudatosságnövelés ösztönzése, 
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a társadalom tagjai ismereteinek bővítése, a ku
tatások, felmérések, adatgyűjtések fontossága, il
letve az intézkedések rendszeres szakmai ellen
őrzésének szükségessége. 

– Említést érdemel még, hogy a körzeti megbízotti 
szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasí
tás utalt – többek között – a körzeti megbízottnak 
a családon belüli erőszak kezelését és a kiskorúak 
védelmét érintő közjogi szervezetszabályozó esz
köz rendelkezései szerinti feladataira, illetve rög
zítette, hogy a körzeti megbízott a bűnmegelőzési 
feladatai keretében részt vesz a távoltartás és a 
családon belüli erőszak esetén a gyermek és fia
talkorúak védelmére vonatkozó jogszabályok vég
rehajtásában, valamint együttműködik a szülők
kel, a gyámhatósággal, a gyermekjóléti szolgálat
tal, a nevelőintézetekkel, a lakásotthon hálózattal, 
az iskolákkal és a kollégiumokkal, továbbá a csa
ládsegítő központokkal.

A konkrét jogi szabályozást illetően hangsúlyo
zandó, hogy hatályos jogrendszerünkben elsődlege
sen az Alaptörvény különböző cikkei biztosítják a csa
ládon belüli erőszak sértettjeinek emberi jogait és vé
delmét, amelyet az állam garantál. 

A II. cikk szerint „Az emberi méltóság sérthetetlen. 
Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve 
védelem illeti meg.” 

A III. cikk (1) bekezdése szerint „Senkit nem lehet 
kínzásnak, embertelen megalázó bánásmódnak, vagy 
büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. 
Tilos az emberkereskedelem.” 

A XV. cikk (3) bekezdése pedig a nők és a férfiak 
egyenjogúságáról szól. A jogvédelmet az Alkotmány
bíróság felügyeli, az ombudsman a jogszabályok meg
valósításával kapcsolatos hatósági visszaélések kivizs
gálásával, az igazságszolgáltatási rendszer pedig az 
egyedi jogsértések feltárásával és büntetésével foglal
kozik. 

A gyermekek védelmét a XVI. cikk (1) bekezdése 
rögzíti, miszerint „Minden gyermeknek joga van a 
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szük
séges védelemhez és gondoskodáshoz.”

A XV. cikk (5) bekezdése szerint pedig „Magyaror
szág külön intézkedésekkel védi a gyermekeket…”.

Emellett a Büntető Törvénykönyvnek – amely 2013. 
július 1. napján lépett hatályba – számos tényállása, il
letőleg konkréten a 212/A. §a foglalkozik az együttélők 
sérelmére elkövetett bűncselekmények megbüntetésé
vel. Az egyes tényállásokat illetően ilyen a XX. fejezet
ben rögzített, a gyermekek érdekét védő és a családi 
bűncselekmények közül a kiskorú veszélyeztetése, me
lyen túlmenően nyilvánvalóan az élet, testi épség és az 
egészség elleni bűncselekmények közül az emberölés, 
testi sértés, segítségnyújtás elmulasztása, gondozási 
kötelezettség elmulasztása, a XVIII. fejezetben rögzí
tett emberi szabadság elleni bűncselekmények közül a 
személyi szabadság megsértése, a kényszerítés, a XIX. 
fejezet szerinti nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények közül a szexuális kényszerítés, 
a szexuális erőszak, a szexuális visszaélés, a vérfertő
zés, akár a gyermekpornográfia, szeméremsértés, az 
emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncse
lekmények közül a zaklatás, a kiszolgáltatott személy 
megalázása.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvényben 
rögzített szabálysértések közül a távoltartó határozat 
szabályainak megszegése, a veszélyes fenyegetés, a be
csületsértés és a koldulás jöhet szóba.

Ugyanakkor a gyermekvédelmi jelzőrendszer tag
jainak feladataival számos más jogszabály foglalkozik, 
nevezetesen a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CVIV. tör
vény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga
tásról szóló az 1997. évi XXXI. törvény, a nemzeti köz
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Ptk. Család
jogi Könyve, illetve az ügyészség közérdekvédelmi 
feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás.

A családon belüli erőszak fogalma

A családi erőszak definíciója kriminológiai meghatá
rozás szerint „embertől eredő másik személyre köz-
vetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai 
vagy pszichikai erő. A családon belül elkövetett, a 
családtagok ellen irányuló cselekményeket az élet-
kortól és a nemi hovatartozástól függő egyenlőtlen-
ségek okozta anyagi, érzelmi és szexuális függőség 
különbözteti meg az erőszak más formáitól, még ha 
megjelenési formájukban hasonlóak is.”8

Más megfogalmazás értelmében az, „ha valaki a 
hozzátartozója biztonságát, testi, lelki épségét veszé-
lyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy sze-
xuális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot 
követel, vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve 
személyi tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi 
és ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára 
az együttélést”, az családon belüli erőszakot követ el.9

A családon belüli erőszak sértettjei tehát ezen jog
sértések közvetlen sértettje és mindazok a személyek, 
akik azzal közvetlen összefüggésben testi, értelmi, ér
zelmi, vagyoni vagy erkölcsi sérelmet szenvedtek, így 
azok a hozzátartozók is, akiket a bántalmazás közvet
lenül nem érintett. E szerint a családon belüli erőszak
kal kapcsolatban háromféle típusról beszélhetünk: 

– párkapcsolati erőszakról,
– gyermekbántalmazásról,
– idősek, fogyatékkal élők bántalmazásáról.
Tanulmányomban azon családon belüli erőszakkal 

kívánok részletesebben foglalkozni, mikor a családon 
belüli erőszak sértettje a családban élő gyermek. 
Ugyanakkor a gyermek nem csupán mint a családi 

8  szociologiaszak.uni-miskolc.hu/…/családon_belüli_ erőszak.ppt (meg-
tekintés időpontja: 2019.03.24.)

9  A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és keze-
lése – módszertani ajánlás tervezet – Igazságügyi Minisztérium: Összefoglalás 
a családon belül i erőszak el len (http://www.ogyei.hu/upload/fi les/
gyermekb_modszertani_ajanlas.pdf – megtekintés időpontja: 2019.02.20.)
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erőszak közvetlen elszenvedője válhat a családon be
lüli erőszak sértettjévé, hanem nyilvánvalóan a csa
ládban élése folytán, annak következményeként pasz
szív elszenvedője lesz azon családon belüli erőszak
nak, amelynek nem a közvetlen sértettje, ámde a csa
ládon belüli erőszakról tudomással bír, annak szem
lélője, illetve a más személy sérelmére elkövetett csa
ládon belüli erőszak káros következményeinek az 
érintettje. 

A gyermekbántalmazás fogalma

A WHO által használt és gyermekbántalmazás általá
ban elfogadott fogalma az alábbi: 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz 
bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi 
rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyago-
lás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy 
egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyer-
mek egészségének, túlélésnek, fejlődésének, vagy mél-
tóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredmé-
nyezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelős-
ségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 10

A gyermekbántalmazás formái

A gyermekek elleni bántalmazásnak igen széles a pa
lettája, a gyermekek elleni erőszakot többféleképpen 
lehet csoportosítani. A gyermekek elleni közvetlen 
erőszakot illetően két nagy csoportról beszélhetünk, 
melyek közül az egyik az elhanyagolás, a másik nagy 
csoport pedig a bántalmazás. Mindkét csoporton be
lül számos típussal, formával találkozhatunk.

A gyermekek elleni erőszak két nagy csoportja:
1. Bántalmazás
A bántalmazás formái:
– Fizikai bántalmazás;
– Érzelmi bántalmazás;
– Szexuális bántalmazás.
2. Elhanyagolás
Az elhanyagolás formái:
– Fizikai elhanyagolás;
– Oktatásinevelési elhanyagolás;
– Érzelmi elhanyagolás.

A fizikai bántalmazás

A fizikai bántalmazás az a szándékos vagy gondatlan 
cselekedet vagy mulasztás, amely a gyermek testi sé
rüléséhez, központi idegrendszer károsodásához 
vagy legsúlyosabb esetben halálához vezet vagy ve
zethet. Történhet testi erővel, de valamilyen eszköz
zel is, mely magatartás fájdalmat okoz a gyermeknek. 
A családon belüli erőszak körében nyilvánvalóan a 
szándékos cselekedeteken van a hangsúly, ami lehet 
egyszeri, lehet rendszeresen visszatérő cselekmény. 

10  http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/gyermekbantalmazas_es_
elhanyagolas (megtekintés időpontja: 2019.03.25.)

2005től a fizikai bántalmazás ezen formája Magyar
országon tilalmazott. 

Azonban nem csupán a testi fenyítés tartozik a fizi
kai bántalmazás körébe, melyet egyébiránt el kell vá
lasztani a fizikai bántalmazástól, – ugyanis a nevelési 
jog keretében fegyelmezésként alkalmazott, s testi sé
rülést nem eredményező fizikai fenyítést a bírói gya
korlat nem sorolja a gyermekbántalmazás körébe. 
(Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez 
a fajta fegyelmezési eszköz – ami testi sérülést nem 
okoz – a gyermekben pszichés sérüléseket eredmé
nyezhet.) 

A fizikai erőszak köré soroljuk a „Münchausen by 
proxy” szindrómát, ami azt jelenti, hogy a szülő – ál
talában az anya – a gyermekének olyan betegséget tu
lajdonít, melynek tünetei másnak fel sem tűnnek, 
gyakran viszi orvoshoz a gyermekét, súlyos esetben 
saját maga okozza a tüneteket vagy a betegséget a gyer
mekénél. (Ez a gyakorlatban sűrűn előfordul.)

A fizikai bántalmazás körébe tartozik továbbá az 
újszülött megölése, amely egy speciális formája a fizi
kai erőszaknak, illetőleg a „rázott gyerek szindróma”, 
ami az újszülöttnek, a csecsemőnek a rázását, dobálá
sát jelenti. Tekintettel arra, hogy az újszülöttnek, il
letve a csecsemőnek a feje nagy és nehéz a testéhez 
képest, izmai pedig még nem elég erősek a testéhez 
viszonyítva, ezért már néhány másodperces rázás is 
– gyakran külsérelmi jegyek nélkül – olyan mara
dandó fogyatékossággal járó agyi károsodást vagy 
szemkárosodást okozhat, ami irreverzibilis. 

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondo
zásában a Csecsemő és Gyermekgyógyászati Szakmai 
Kollégium támogatásával a Magyar Védőnők Egyesü
lete kiadásában 2004ben készült 1. számú módszer
tani levél – ami háziorvosok, házi gyermekorvosok, 
védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek részére 
szól a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelő
zéséről, felismeréséről és kezeléséről –, éppen a gyer
mekbántalmazás megelőzése és felismerése érdeké
ben részletesen rögzíti a fizikai bántalmazásra utaló 
jeleket, melyek lehetnek lágyékzúzódások, belszervi 
sérülések, törések, illetve a csecsemők, kisgyermekek 
megrázása esetén észlelhető különböző jegyek. 

A lágyékzúzódások jellemzően a felső testszélen, a 
háton, a végtagokon, fejen, nyakon keletkeznek, gyak
ran különböző időben, mely mellett előfordulhat haj
kitépés, vérömlenyek, vérbeszűrődések, ugyanakkor a 
vágott, metszett és a szúrt sérülések viszonylag ritkáb
ban fordulnak elő. A belszervi sérülések között jellem
zőek a hasüregi, a koponyaűri és ritkábban a mellkasi 
szervek bántalmazásából fakadó sérülések, amelyek 
közvetlen életveszélyt okozhatnak vagy akár halálos 
eredménnyel is járhatnak. A bántalmazások miatt be
következett csonttörés bármely csonton létrejöhet, 
gyakran többszörösek és különböző időben keletkez
tek. Lehet egyetlen törés több zúzódással, vagy több 
törés különféle korú külsérelmi nyomokkal. 

A csecsemők, kisgyermekek megrázása az egyik leg
gyakoribb bántalmazási forma, melynek leggyakoribb 
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oka az, hogy a szülő nem bírja elviselni a gyermek sí
rását. A rázás retinavérzést, az agyi vénák elszakadá
sát, a központi idegrendszer belső vérzését, sérülését, 
illetőleg akár a nyakcsigolya sérülését is okozhatja, 
amely maradandó sérülést vagy halált eredményezhet.

A fentieken túl vagy mellett a fizikai bántalmazás a 
gyermek érzelmi életére is kihat, mely a gyermekek
nél a viselkedéses szinten látható, az egyes korcsopor
tokban pedig eltérő tüneteket produkál. 

A fizikai bántalmazás pszichés következményei11 
kisgyermekkorban lelassuló kognitív fejlődéssel, az 
örömkészség zavarával, óvodáskorban ismétlődő mo
toros játékkal, gyenge csoportjátékkal, gyenge együtt
működési hajlammal, kisiskolás korban alacsony kor
társi együttlét élménnyel, kevés pozitív kortárskap
csolattal, míg serdülőkorban antiszociális viselkedés
sel járhat. A gyermek érzelmi világát minden korcso
portban a hangulati labilitás, a szorongás jellemzi, 
iskoláskorban a teljesítményében visszaesés jelentke
zik, trauma alapú világszemlélet alakul ki, gyakran 
magatartászavarok, lelki fejlődési zavarok jelentkez
nek, melyek csak bizonyos határok között visszafor
díthatók. 

Az érzelmi bántalmazás

Az érzelmi bántalmazás tágabb értelemben vett pszi
chológiai bántalmazás, melyet a szülő és a gyermeke 
közötti negatív hatású interakció ismétlődése, azok 
gyakori jellemző előfordulása okoz. Ez olyan visszajel
zés a szülő részéről a gyermek számára, ami azt fog
lalja magában, hogy a gyermek nem fontos, nem jó, 
nem szerethető, nincs rá szükség. Az érzelmi bántal
mazás lehet verbális, nonverbális, tevőleges vagy mu
lasztásos. Gerbarino (1994.) ötféle megnyilvánulási 
formát határolt el.12 Ezen ötféle forma az alábbi:

1. visszautasítás,
2. semmibevétel,
3. megfélemlítés,
4. izoláció,
5. megvesztegetés.
Az érzelmi abúzus ezen típusait különböző életko

rokra és élethelyzetekre is lebontotta, mely az alábbi 
magatartásokban jelenik meg:

– a gyermek érzelmi elutasítása;
– simogatás, puszi megtagadása;
– kiszámíthatatlan, következetlen viselkedés;
– a gyermek gyakori szándékos megalázása;
– a gyermekben bűntudat, szégyenérzet keltése, 

mikor nem tud valamit megcsinálni vagy nem érti 
a feladatot;

– a gyermek bezárása kicsi, sötét helyre, egyedül 
hagyása hosszabb időre; 

– folytonos szidalmazás, lekicsinylés;

11  Révész György: Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás, Új Mandátum 
Könyvkiadó, Budapest, 2004. 38. o.

12  Herczog Mária: Gyermekbántalmazás, Komplex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2007. 66–67. o.

– elhagyással, otthagyással, intézetbe helyezéssel 
való fenyegetés; 

– azt mondani a gyereknek, hogy kár, hogy meg
született, inkább ne ő lett volna, illetve baj, hogy 
fiú vagy lány lett, szintén említésre méltó gyako
risággal ez a helyzet áll a problémák mögött;

– a gyermek szeretett tárgyának, állatának elaján
dékozással, elpusztítással, eladással való fenyege
tése;

– a gyermeknek ijesztő, traumatizáló eseményeket, 
dolgokat mutatni;

– megakadályozni, hogy kapcsolatot tartson más 
rokonnak, elvált szülővel, testvérrel, nagyszülő
vel, kortársakkal, barátokkal;

– érzelmileg zsarolni.
Az érzelmi bántalmazás következtében a gyermek

ben indokolatlan bűntudat, szégyenérzet keletkezik, 
önértékelési problémák jelentkezhetnek, mindez saját 
maga elfogadásának a képtelenségéhez, illetve kötő
dési zavarok kialakulásához vezet, állandósulhat 
benne a frusztráció, a félelem, a szorongás. 

Az érzelmi bántalmazás tünetei közé tartozhat az 
is, hogy a gyermek visszahúzódó lesz, alacsony önér
tékelésű, de a fokozott megfelelési kényszer következ
tében maximalizmus is jellemezheti. Depresszív tü
netek, önmaga hibáztatása, védekezési képtelenség, 
esetleg agresszió, a konfliktushelyzetek kerülése, a 
családi közegből való távolmaradás jellemezheti. De
viáns magatartás is kísérheti, csavargás, szökés, bűnö
zés, aszociális megnyilvánulási formák, de akár szer
használat, öngyilkossági kísérlet is előfordulhat. 

(A problémás kapcsolattartási esetekben szinte ki
vétel nélkül kialakul a gyerekben a megalkuvás, a két
színűvé válás, mert mind a két egymás ellen szító szülő 
elvárásainak meg akar felelni.)

A lelki bántalmazás tényezőinek meghatározásánál 
problémás, hogy még a leginkább gondos szülő mel
lett is elszenvedhet a gyerek valamilyen szinten ér
zelmi abúzust, hiszen a szülő nem minden időszakban 
tud olyan jól figyelni, segíteni a gyermeknek, félreért
heti a gyermek jelzéseit vagy a körülmények (beteg
ség, gyász) miatt nem jut elegendő idő és energia gyer
mekére. Itt van a rezilienciának jelentősége, így az 
érzelmi bántalmazás esetén a folyamatosság a lénye
ges pont, hiszen a gyermek ellenálló képessége külön
böző, ugyanakkor egy átmeneti zavart probléma nél
kül átvészelnek. Érzelmi abúzusról akkor beszélhe
tünk, amikor az dominánssá, hosszantartóvá, állan
dóvá válik, a gyermek életében a negatív fázisok válnak 
meghatározóvá, mikor már a gyermek viselkedésével 
a súlyos pszichés terhelést vissza is jelzi.13 

Az érzelmi bántalmazás pszichés következményei 
megjelenhetnek testi tünetekben is, pl. betegeskedés, 
fejfájás, hányás, melyet a pszichés talajon kialakuló 
folyamatok okoznak. 

Tekintettel arra, hogy az érzelmi bántalmazásnak 
nincs domináns és determinált tünete, így a szakem

13  Herczog Mária: i. m. 73. o.
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berek számára nehéz a felismerése és azonosítása, il
letőleg más életkorban más tünetek jelentkeznek: 

Csecsemőkorú gyermeknél a súlygyarapodás meg
akadásában, súlyvesztésben, alvási problémák formá
jában vagy gyakori megbetegedésében, ok nélküli, 
gyakori sírásban jelentkezik. Óvódás és kisiskolás kor
ban agresszív magatartás, táplálkozási, evés zavar, reg
resszió, életkorának nem megfelelő viselkedés (újra 
szopja az ujját), remegés, dadogás, sötétben való féle
lem, a kognitív funkciók lemaradása, alvási zavar, míg 
serdülőkorban antiszociális és egyéb deviáns maga
tartás, tanulmányi eredmények romlása, fokozott sze
xuális érdeklődés, illetve mobbing (pszichoterror) is 
előfordulhat. 

A szexuális bántalmazás 

A bántalmazás formái közül a szexuális abúzusról hal
lunk talán a legtöbbet és ez az, melyhez a legnagyobb 
és legerősebb tabuk kötődnek. 

A WHO definíciója szerint „a szexuális bántalma-
zás körébe tartozik minden olyan cselekmény, mely-
nek során valamely szexuális aktivitásba bevonnak 
egy gyermeket, ha a gyerek életkoránál, fejlettségé-
nél fogva nem tekinthető felkészültnek, érettnek 
erre, illetve ha ez a magatartás ellenkezik az adott 
ország törvényeivel, az elfogadott társadalmi nor-
mákkal. A szexuális visszaélés megvalósulhat gyer-
mek és felnőtt, gyerek és gyerek között, ha a gyerek 
kora és fejlettsége alapján feltételezhetően bizalmi 
vagy hatalmi viszonyban van a bántalmazottal és 
a cselekmény az elkövető igényeinek kielégítésére 
irányul.” 

A 2004ben kiadott 1. számú módszertani levél sze
rint „a szexuális abúzus a 0–18 év közötti gyermek 
vagy fiatal szexuális tevékenységekre való kénysze-
rítését, vagy csábítását jelenti, függetlenül attól, hogy 
az áldozat tisztában van-e azzal, mi történik vele.” 
E körbe tartozik a fizikai kapcsolat (hüvelyi vagy aná
lis behatolás, megerőszakolás) és a be nem hatoló, de 
molesztáló, simogató, csábító tevékenység, a felláció, 
a maszturbálásra kényszerítés vagy a kézzel történő 
ingerlés kikényszerítése is. Lehet testi kapcsolaton kí
vüli tevékenység is, pl. gyermek bevonása pornográf 
anyagok megtekintésébe vagy készítésébe, a szülő 
szexuális tevékenységének figyelésébe, továbbá a 
gyermek ösztönzése helyteleníthető szexuális visel
kedési módokra. Külön említendő, de szorosan ide 
tartozó eset a gyermek biológiai nemének nem meg
felelő szexuális énkép és szerep kialakítása.

A szexuális bántalmazás formái:
– Incesztus – a családtag általi szexuális bántalma

zás (vérfertőző kapcsolat).
– A nem családtag (más gyerek, távoli rokon, csa

ládi barát, gondozó stb.) által elkövetett bántal
mazás, azaz a szexuális molesztálás.

– Pedofília.
– Cybercrime – ez a szexuális bántalmazás körén 

belül nem a családon belüli erőszakos forma, azaz 

az online szexuális abúzus, amely manapság 
egyre aktuálisabb.

A tanulmányomban – a családon belül előforduló 
erőszak témája okán – a szexuális abúzus formái kö
zül relevanciával az incesztus – vérfertőzés bír. 

A szexuális erőszak családon belüli előfordulásának 
bizonyíthatósága nehézkes, mert gyakran semmiféle 
külsérelmi nyommal nem jár, a gyermekek igen kevés 
hányada fordul segítségért felnőtthöz, melyen belül 
még kevesebben tesznek feljelentést. 

A családon belüli szexuális bántalmazás tünetei és 
következményei igen súlyosak, éppen azért, mert az 
abuzáló családtag a gyermek és a közte kialakult bi
zalmi viszonnyal visszaélve követi el a cselekményét. 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ezen a téren 
a felismerés külső személy részéről csak akkor lehet
séges, ha a gyermek „megnyílik”, de még ebben az 
esetben is titokban marad, ha az anyának mondja el, 
aki a párkapcsolatát előbbre valónak ítéli meg. 

A már többször hivatkozott 1. számú módszertani 
levél szerint a szexuális bántalmazásnak tünetei kö
zött vannak specifikus, illetve nem specifikus jelek. 

A specifikus jelek közé tartozik: a genitalia sérülése, 
a kiskorú terhessége, nemi betegsége, prostitúciója, 
a végbél sérülése, vérzése, széklettartási zavarok. A 
szexuális abúzus felismeréséhez vezethet az alhasi fáj
dalom, az análisgenitális területeken a fájdalom és 
viszketés, a krónikus fájdalmas vizelés, az ismétlődő 
húgyúti fertőzések, a test eltakarását célzó öltözék.

A nem specifikus tünetek az áldozat személyiségétől 
és az általa átélt traumától függően széles skálán mo
zognak. Az áldozat általában saját magát hibáztatja a 
történtekért, szégyelli a kiszolgáltatottsággal járó hely
zetét és a megaláztatást, a családon belül elkövetett sze
xuális abúzus esetén ambivalens érzések (szeretet és 
gyűlölet) kerülnek a családtaggal kialakult bizalmi vi
szony helyébe. Mindezek miatt fokozottan szorongóvá 
válik, ugyanakkor a gyermek életkorából adódóan el
térő formát ölthetnek a tünetek. Pubertás korban ép
pen ezért a viselkedésben nehézkesebb a deviáns és a 
normális magatartás elkülönítése. Előfordulhat az 
autoagresszív viselkedés, az öngyilkossági kísérlet, jel
lemző az érzelmi instabilitás, a hangulatváltozás, a visz
szahúzódó vagy éppen hivalkodó viselkedés, korához, 
neméhez nem illő szexualizált szóhasználat. 

Gyermekkorban a családon belüli erőszak a gyer
mek személyiségfejlődésére rendkívüli hatást gyako
rol, s az egyes korcsoportokban másmás pszichés kö
vetkezményekkel jár.14 

Kisgyermekkorban bizonytalan kötődés, óvodás
korban posztraumás stressz szindróma, szorongás, 
internalizációs, externalizációs problémák, kisisko
láskorban neurózis, agresszió, hiperaktivitás, míg ser
dülőkorban öndestruktív viselkedés, szuicid veszé
lyeztetettség, kockázatvállaló szexuális viselkedés, 
terhesség, depresszió, szökés, szélsőséges csoportok
hoz kötődés, szorongás a következménye. 

14  Révész György: i. m. 38. o.
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Ezen túlmenően a felnőttkori mentális állapotot is 

negatívan érinti a korai szexuális bántalmazás: a gyer
mekkorban szexuálisan bántalmazott anyáknak sok
szor rendezetlenek a párkapcsolataik, gyakori a tiné
dzserkori terhesség, inkább egyedül nevelik a gyer
mekeiket, nagy rizikófaktor a felnőttkorban elszenve
dett szexuális reviktimizáció nagyobb előfordulása. 
A gyermekkorban szexuálisan abuzált személyeknél 
felnőttkorban gyakori a szorongás, a depresszió, az 
érzelmi instabilitás, az agresszív antiszociális viselke
dés, pánik, illetve gyakoriak az öngyilkossági kísérle
tek, a szerabúzus, a táplálkozási zavar, az öncsonkítás. 
Az ilyen felnőttnek gyakran vannak önészlelésiönér
tékelési problémái, testi képzavara, bűntudata, re
ménytelenség érzése. Jellemző a tehetetlenség és a 
másokkal szembeni bizalmatlanság, melyen túl kap
csolati problémái, szociális funkciózavara, szexuális 
problémái vannak, vagy éppen szociálisan izolált és 
manipulált, illetve előfordul a bántalmazás megismét
lődése, hogy akár maga is bántalmazóvá válik, illetve 
olyan helyzetet keres, melyben megismétli a gyermek
kori traumát. 

A közvetett erőszak

A gyermek számára nem csupán a közvetlen, hanem 
a közvetett erőszak megélése is pszichés következmé
nyekkel jár: súlyosan sérül lelkileg az a gyermek is, aki 
„csupán” szemtanúja a szülei közötti, vagy testvérét 
érintő erőszaknak, mely pszichéslelki sérülés egyéb
ként hasonlóan súlyos az indirekt erőszakot megélt 
gyermeknek, mint annak, akit közvetlenül is bántal
maztak. 

Bármely családtagnak a gyermek előtti bántalma
zása – legyen az testi, érzelmi vagy szexuális – egyben 
gyermekbántalmazás is. Ugyanakkor a közvetett erő
szaknak a bántalmazás, tettlegesség mellett számos 
megnyilvánulási formái lehetnek: 

Ezek közé sorolható, mikor a párkapcsolati erőszak 
során a férfi az állapotos nőt bántalmazza, hiszen ez 
a méhmagzatot is érinti, ugyanis mind a megvalósított 
fizikai bántalmazás, mind a lelki terror eredményez
het vetélést, koraszülést, illetve a magzat idegrend
szeri károsodásával járhat. 

A párkapcsolati erőszak során az a pszichés terror, 
melynek során a terrorban tartó a házastársát vagy az 
élettársat a kisgyermekkel együtt elszigeteli, a függő
ségben lévő elszigetelt fél súlyosan frusztrálttá válik, 
ezért a kialakult helyzetért időnként gyermekét okolja, 
emiatt pedig agresszívvá válhat vele szemben. 

A párkapcsolati erőszakban az anyagiakkal, a pénz
zel való visszaélés a gyermek elhanyagolásához vezet
het, hiszen ezt a szociális helyzeti függőségben lévő 
féllel szemben az ilyen módon érzelmi erőszakot el
követő bántalmazó eszközként használja fel a függő
ség fenntartására. 

A gyermekek által kedvelt tárgyaknak a bántalmazó 
személy általi megrongálása a gyermek érzelemvilá
gára hat rendkívül súlyosan. 

A gyermekek előtt megvalósított szexuális zaklatás, 
szexuális erőszak az anyával szemben pedig a gyer
mek szexuális fejlődésére van negatív hatással. 

A szülők, illetve a párkapcsolatban élők közötti állan
dósult fenyegetés, zaklatás miatti állandó feszültség 
súlyos következményekkel jár a gyermek számára, me
lyek különböző életkorban különféle vegetatív tünet
ként jelentkeznek: éjszakai ágybavizelés, székelési za
varok, körömrágás stb. A szülők közötti testi bántalma
zás fokozza a gyermek félelmét, tehetetlenségérzését, 
illetve a bizonyos életkort elért gyermek már gyakran 
fellép a bántalmazott szülő védelmében, mely igen koc
kázatos, ám kevésbé hatékony jelenség. A gyermek elő
ször gyűlöli, majd később azonosulhat az agresszív szü
lővel. A szülők által közvetített agresszív minta – ide
értve mind a bántalmazás elszenvedését, mind az erő
szakos viselkedés megfigyelését – a felnőttkori bántal
mazói magatartás esélyét jelentősen megnöveli. 

A szakértők szerint ezen túlmenően azon gyerme
kek között, akik a mindennapos családi erőszak szem
tanújaként élnek, gyakrabban fordul elő depresszió, 
szorongás, melankóliára való hajlam és magatartási 
probléma. Gyakrabban jelenik meg a hazudozás és a 
csalás, a rossz iskolai teljesítmény, az agresszív konf
liktuskereső magatartás és a szegényes baráti kör. A 
szülők agresszív viselkedése miatt szorongásban élő 
gyermek egyre kevésbé lesz képes megfelelően ke
zelni a konfliktusokat, a konfliktusokat egyre inkább 
maga keresi, és így válhat belőle agresszív, depresz
szióval küszködő felnőtt.15 

Elhanyagolás

A már többször idézett 1. számú módszertani levélben 
rögzített megfogalmazás szerint az elhanyagolás „min-
den olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelen-
tősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, aka-
dályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését”. 

Az elhanyagolás gyakran van átfedésben a bántal
mazás egyéb (fizikai és érzelmi) formáival. Általában 
az különbözteti meg a fizikai és érzelmi bántalmazás
tól, hogy az elhanyagolás az esetek többségében nem 
szándékos cselekedet. Elhanyagolásnak tekintünk 
minden olyan mulasztást, gondatlanul vagy szándéko
san elkövetett magatartást vagy cselekmények soro
zatos megjelenését, amelyek ártanak a gyermek egész
ségének, lassítják annak szomatikus, pszichés és emo
cionális fejlődését.16

A fizikai elhanyagolás

Fizikai elhanyagolásnak tekinthető a gyermek alap
vető szükségletének, higiénés feltételeinek, a gyermek 
életben maradásához, egészséges fejlődéséhez szük
séges gondozás elmaradása.

15  http://www.life.hu/csalad/20121120 – családon belüli erőszak a gyer-
mek is áldozat szemtanúként (megtekintés időpontja: 2017.03.05.)

16  Herczog Mária: i. m. 128. o.
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Ilyennek tekinthető a nem megfelelő táplálás, a tisz
tálkodási szükségletek elhanyagolása, illetve azok nem 
megfelelő mértékben és módon való teljesítése, az kö
rülményeknek, évszaknak nem megfelelő ruházkodás, 
a nem megfelelő tisztaságú, fűtésű otthon, melyek a 
gyermek nem kellő mértékű és ütemű fejlődéséhez, 
vagy megbetegedéséhez, illetve kiemelkedősen súlyos 
elhanyagolás esetén a gyermek halálához vezetnek. Ide 
sorolható 2017. január 1jétől hatályba lépett jogszabály 
módosítás nyomán az orvosi ellátás felróható igénybe 
nem vétele vagy késleltetése, az orvosi előírások, utasí
tások figyelmen kívül hagyása, a védőoltások beadatá
sának indokolatlan késleltetése vagy elmulasztása. 

Oktatási, nevelési elhanyagolás

Az elhanyagolás ezen formája gyakorlatilag kiváltképp 
az óvodába, iskolába járás elhanyagolásában, azaz a 
tankötelezettség nem teljesítésében érhető tetten. Pl. 
a szülő gyakran legalizálja a gyerek hiányzásait, nem 
reagál sem az iskola megkeresésére, sem a jegyző fel
szólítására, nem viszi a speciális ellátást igénylő gyer
mekét szakemberhez. Ide sorolható továbbá a tanulás, 
a készségfejlesztés akadályozása, azok ellenzése, a já
tékok, beszélgetések hiánya, a javasolt speciális fej
lesztési, egészségügyi, képzési szolgáltatások elutasí
tása, az ismeret átadásának elmulasztása.

Érzelmi elhanyagolás

Az érzelmi elhanyagolás a gyermek érzelmi, pszicho
lógiai fejlődéséhez szükséges gondoskodás elmulasz
tása, mikor a gyermek érzelmi biztonság, állandóság, 
szeretet nélkül él. Ilyennek tekinthető a gyermek ér
zelmi kötődésének mellőzése, annak elutasítása, a 
gyermekkel töltött idő túlzott rövidsége: pl. a szülőt 
nem érdeklik a gyermekével történtek, nem hallgatja 
meg őt, nem kommunikál vele. Az elhanyagolás ezen 
formájának felel meg továbbá az érzelmek kimutatá
sának elmulasztása, a gyermek kötődési igényének el
utasítása, az intellektuális igényeinek figyelmen kívül 
hagyása, mikor a szülő megakadályozza a gyermekét 
a pszichés szükségleteinek megélésében. 

Összességében elmondható, hogy a szülő elhanya
goló magtartásai közül az elégtelen felügyelet, azaz a 
gyermek életkorának nem megfelelő veszélyeztető 
körülmények fenntartása, a gyermek felügyeletének 
elmulasztása, illetőleg a gyermek megfelelő gondozás, 
elhelyezés biztosítása nélküli otthonhagyása, vagy 
végleges kitevése, az egészségügyi és orvosi elhanya
golás (megfelelő egészségügyi szolgáltatás igénybevé
telének kérésének elmulasztása vagy visszautasítása, 
orvosságok, gyógymódok alkalmazásának elmulasz
tása, előírások be nem tartása) a tünetek és következ
mények szempontjából átfedésbe kerülhetnek egy
mással, hiszen az elhanyagolás a gyermek korától, az 
elhanyagolás mértékétől és típusától függően többféle 
lehet. Járhat a gyermek halálával is akár, illetőleg fizi
kaitesti sérüléssel is, de megmutatkozhat organikus, 

illetőleg nem organikus fejlődési lemaradásban, 
gyenge iskolai teljesítményben, pszichés zavarokban, 
illetve további fizikai és magatartási tünetekben (ápo
latlan megjelenés, állandó vagy megújuló kisebb be
tegségek, gyakori balesetek, szegényes higiénia). 

Az elhanyagolás következményeinek hatása nagyban 
függ attól, hogy a gyermeket mely életszakaszban, mek
kora mértékben és milyen hosszú ideig érte az elhanya
golás. Kisgyermekkorban jellemző következmény a 
szorongó, elkerülő kötődés, a nem organikus örömkép
telenség szindróma, óvodáskorban a súlyos viselkedési 
zavarok, figyelmi és tanulási problémák, míg kisisko
láskorban visszahúzódás, tanulási zavar, serdülőkorban 
pedig kevés kortársi kapcsolat jellemezhetik.17

A bántalmazás okai és kockázati 
tényezői

A bántalmazás okai szerteágazóak, melynek köré
ben többféle elmélet született arra vonatkozóan, hogy 
a bántalmazás oka miben rejlik. Az e körben végzett 
többféle kutatás egymástól eltérő adatokat eredmé
nyezett, ugyanakkor az egyik legnagyobb kutatási te
rület a szociológia, mely tudományág a szegénység
nek, a munkanélküliségnek a gyermekbántalmazásra 
gyakorolt egyik döntő hatását mutatta ki. A kutatások 
eredménye szerint ugyan egyetlen tényező hatására 
is kialakulhat a bántalmazás a családban, de általában 
több tényező együttes jelenléte miatt következik be a 
családban az erőszak. Számos megközelítés született 
a gyermekbántalmazás modellezés szempontjából, 
hogy az milyen okból következik be.18

a) Ökológiai megközelítés
E modellt Bronfenbrenner dolgozta ki, fejlesz
tette tovább, mely modellben négy elemet külön
böztetünk meg: 

–  gyermek saját jellemzőit;
– a gondozó, nevelő jellemzőit;
– a család és a gyerek szűkebb környezetének 

jellemzőit;
– a közösség és a társadalom sajátosságait, 

ahol a gyerek él, mégpedig szociális, gaz
dasági, kulturális vonatkozásban egyaránt.

b) A pszichoanalitikus modell szerint a bántalmazás 
hátterét a kötődési zavarok, a korai anyagyerek 
kapcsolat zavarai okozzák. Ezekben az esetekben 
az elhanyagolt gyermek felnőve nem vagy csak 
korlátozottan képes jó szülőként viselkedni, nem 
tud teljes és tartós érzelmi kapcsolatot létesíteni, 
fenntartani. Döntő jelentőséget tulajdonít e mo
dell a terápiának, a konzultációs segítségnyújtás
nak, melynek segítségével feldolgozhatóvá, kiold
hatóvá teszi a kora gyerekkori élményeket, mely
nek következtében az ismétlési kényszer elkerül
hetővé válik, a traumatizált gyerekből jobb szülő, 

17  Révész György: i. m. 38. o.
18  Herczog Mária: i. m. 47. o.
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kiegyensúlyozottabb felnőtt lesz. A kriminológiát 
illetően már régóta elfogadott az a nézet, hogy a 
bűnözői magatartás pszichikai mechanizmusok
hoz kötődik. Ezen pszichoanalitikus modell sze
rint nem a bűnözés értelmezése a cél, hanem a 
személyiségjegyek strukturális vizsgálata.19

c) A szociális tanulás elméleti (behaviourista) mo-
dell alapja az, hogy valamennyien utánzással, el
sősorban a jutalmazásonbüntetésen keresztül a 
látott példák alapján tanulunk. A bántalmazott, 
elhanyagolt gyermek ezt a fajta nevelési módot és 
viselkedést sajátítja el, így válik generációkon át
ívelővé a bántalmazói magatartás és életvitel. A 
bántalmazást a rossz tapasztalatoknak és nem a 
megfelelő kontrollnak tulajdonítják, minek okán 
a megfelelő terápia, jó módszerek megmutatása, 
megtanítása szerepe rendkívül jelentős. A beha
viorizmus atyja Watson volt, aki kísérleti tapaszta
latok útján bebizonyította, hogy a félelem reak
ciójának idegrendszeri a háttere, mely mellett a 
környezet hatása jelentős, ugyanis a környezettől 
(is) függ, hogy az adott attitűd a gyermek viselke
désébe, személyiségébe mennyire épül be.20

d) Szocio-biológiai modell, amely szerint a mentális 
vagy fizikai fogyatékosság, betegség szolgálhat a 
bántalmazás alapjául, hiszen a gyermek sok oda
figyelést, törődést igényel, vagy a szülő szégyelli 
és sorscsapásnak tekinti a lassan, másképp fej
lődő gyermeket, illetve az ilyen gyermek fokozot
tan kiszolgáltatott a potenciális bántalmazóknak. 

e) Családi diszfunkció modell, mely szerint a család
nak magának van súlyos megbetegítő vagy beteg
séget fenntartó szerepe, mely modell többféle 
irányzatot foglal magában, ezek között szerepel a 
„bűnbak elmélet” is, ahol az egyik családtag a baj 
minden okozója és az ő bántalmazása a megoldás 
a családi együttműködésre, együttmaradásra. 

f) Feminista modell, mely modell követői szerint az 
alapvető gondot a társadalom patriarchális hagyo
mányokra épülő szemlélete és gyakorlata okozza, 
a gyerekek szexuális bántalmazása a nők munka
helyi, otthoni zaklatása mellett az intézményesített 
férfiuralom, a patriarchátus megnyilvánulása. 

Vannak más perspektívából szemlélő modellek is, 
melyek főként a feltételezésekre alapított elméletek 
alternatívájaként jelentek meg és tudományos tézise
ket fogalmaztak meg. 

Ilyen például a biológiai irányultságú elmélet, mely 
abból indul ki, hogy a személyiséget a genetikai adott
ságok nagyobb mértékben határozzák meg, mint a 
környezeti tényezők, azaz az öröklődés és a személyi
ségfejlődés egymásra épülő sajátossága – tehát a gé
nek és temperamentum – erősebb faktort jelentenek, 
a gyermeket bántalmazó személy magatartása vizsgá
latának hangsúlya a predesztináltságra helyeződik.

19  Korinek László: A XX. század kriminológiai elméletei. In: Göncöl Kata-
lin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia-
Szakkriminológia, Complex Kiadó, Budapest, 2006, 100. o.

20  Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1992, 151. o.

Összegezve kétségtelen, hogy a genetikai háttér, a 
környezeti tényezők és a társadalom, a kultúra együt
tesen hat a személyiségfejlődésre, azonban az manap
ság is vitás, hogy ezek a tényezők egymáshoz képest 
milyen mértékben gyakorolnak hatást az indivídumra. 

Több kutatás foglalkozott azzal is, hogy milyen ösz
szefüggések vannak a gyermekbántalmazás tenden
ciái, gyakorisága között, melyek a gyermekbántalma
zás kockázati tényezői. 

A gyermekek oldaláról szemlélve a kutatások azt tá
masztották alá, hogy a gyermekbántalmazással érin
tett gyermekek között a legsérülékenyebbek a kisebb 
korúak, illetve különösen jelentős mértékben válnak 
fizikai bántalmazás áldozatává a koraszülöttek, a kis 
súllyal vagy a fogyatékkal születettek és az ikrek is, 
míg a tizenéveseket a verbális és a szexuális abúzus 
fenyegeti leginkább. Sokkal nagyobb mértékben for
dulhat elő a bántalmazás, az elhanyagolás a szülő ré
széről, mikor utódja nem kívánt vagy titkolt terhesség
ből született, krónikus beteg, testi vagy értelmi fogya
tékos, illetve egyéb fejlődési vagy viselkedési problé
mákkal rendelkezik, illetve nehezen kezelhető gyer
mek. Mindez vagy azért, mert „reproduktív értéke 
alacsony”, vagy azért, mert a gyermek és a szülő között 
kötődési zavar keletkezik, mivel a gyermek fizikai, 
szellemi sérülése miatt a szülők nem, vagy kevésbé 
tudnak kialakítani vele bensőséges kapcsolatot. 

Kedvezőtlen szociális, anyagi helyzet esetén a csa
ládban élő gyermekek születési sorrendje is jelentőség
gel bír: a legkisebb gyermek elhanyagolása gyakoribb, 
ami annak tudható be, hogy a szülők tudat alatt az idő
sebb, a reprodukcióra esélyesebb gyermekük felé irá
nyuló nagyobb mértékű odafigyeléssel a génjeik to
vábbörökítésének esélyeit ily módon növelhetik.

Nemek közötti különbséget is feltártak a kutatások, 
miszerint a lányok nagyobb veszélynek vannak kitéve, 
mint a fiúk, akár újszülött gyilkosságról, éheztetésről, 
gyermekrablásról, szexuális abúzusról, akár prostitú
cióra kényszerítésről van szó, ugyanakkor a fizikai 
bántalmazás tekintetében nincs jelentős eltérés a ne
mek arányát illetően. Ezzel szemben a szexuális bán
talmazás sértettjévé a lányok sokkal nagyobb eséllyel 
válnak, mint a fiúk.

Itt kell megemlíteni az ún. „középső gyerek” szind
rómát, ahol a születési sorrend meghatározó lehet a 
gyermek későbbi életének kialakulásában, jelentős 
személyiségformáló erővel hat, hatással lehet társas 
kapcsolataira, pár és pályaválasztására egyaránt.

 A szülői oldalról nézve a bántalmazó szülő maga
tartását, személyiségjegyeit több – pszichológiai, szo
ciológiai, feminista – perspektívából vizsgálhatjuk, 
ugyanakkor egyértelműen azok az elméletek „győze
delmeskednek”, melyek szerint a bántalmazó szülő 
karakterét az őt körülvevő tágabb kontextusban kell 
szemlélni. Ezen interdiszciplináris megközelítésre jel
lemző, hogy a szakirodalomban számos tudományág 
képviselői – kriminológusok, pszichiáterek, pszicholó
gusok, szociológusok foglalkoznak e témával. 

Az alkohol, gyógyszer vagy drogfüggőség, a men
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tális problémák egyértelmű rizikófaktorokként jelent
keznek. Emellett hangsúlyozandó, hogy a túlaggódó 
szülői attitűd, vagy éppen ellenkezőleg: a nemtörő
döm, közömbös szülő, illetve a szülő túlzott leterhelt
sége (a toleranciaküszöb kedvezőtlen változása miatt) 
szintén jelentős kockázati tényező lehet. 

A bántalmazó szülő szempontjából a kutatások azt 
támasztották alá, hogy az egyedülálló anyák gyakrab
ban alkalmaznak súlyos testi fenyítést, mint a partner
rel együttélők. Ugyanakkor súlyos sérüléseket vagy 
halállal végződő gyermekbántalmazási eseteket gyak
rabban követnek el férfiak. A szexuális abúzus elkö
vetői legtöbb esetben férfiak, illetve azok a szülők, 
akik maguk is bántalmazott gyermekként éltek, na
gyobb eséllyel válnak maguk is ilyen szülővé. Jelentő
sége van a vérségi kapcsolatnak is: azokban a csalá
dokban, ahol a gyermek nem a vérszerinti utóda a vele 
egy háztartásban élő (nevelő)apának, gyakrabban je
lenik meg a gyermekbántalmazás. 

A kutatások eredményei alapján megfigyelhető az 
a tendencia is, miszerint a szülők életkora is jelentő
séggel bír: a fiatalabb szülők az idősebbekhez képest 
gyakrabban bántalmazzák vagy hanyagolják el gyer
meküket. Ennek oka bizonytalan, egyik lehetséges 
magyarázat szerint az idősebb korban gyermeket vál
laló szülők nagyobb energiát fordítanak a gyermekük 
gondozására.

Az esetek többségében a férfiak azok, akik fizikai
lag, illetve szexuálisan bántalmazzák a gyermeküket, 
azonban ilyen esetekben tulajdonképpen a nők is bán
talmazók, csak éppen „jellegükben” eltérőek: a bán
talmazás során passzív szerepet töltenek be, a bántal
mazás megakadályozása érdekében nem tesznek sem
mit, nem fordulnak segítségért, sok esetben feltéte
lezhetően azért, mert ők maguk is meg vannak félem
lítve a bántalmazó által, vagy nem tekintik olyan sú
lyúnak a kialakult helyzetet, ami hatósági beavatkozást 
igényelne. Ezekben az esetekben azonban az anya a 
bántalmazó bűntársának tekinthető.21

Mindamellett egységesnek tekinthetők azok a ta
pasztalatok, melyek szerint a bántalmazó, elhanyagoló 
szülőt gyakran jellemzi érzelmi éretlenség, csökkent 
vagy hiányzó empatikus képesség, agresszív szemé
lyiségjegyek, a dominanciára törekvés, infantilis sze
mélyiségszerkezet, önértékelési problémák, negatív 
énkép, a helyzethez nem adekvát konfliktuskezelési 
módok, alacsony megküzdési mechanizmus, kóros 
nevelési attitűdök, illetve gyermekének szükségletei, 
igénye iránti érzéketlenség.

A családi körülményeket illetően a munkanélküli
ség, a szegénység, az alacsony havi jövedelem növeli 
a gyermekbántalmazás esélyét: ahol tehát a család 
anyagi helyzete, gazdasági stabilitása fenyegetett, ott 
nagyobb arányban fordul elő bántalmazás vagy elha
nyagolás. A gyermekbántalmazás valószínűsége nő az 
elvált vagy különélő szülők esetében, ugyanakkor 

21  Herman Judith: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon be-
lüli bántalmazástól a politikai terrorig, Háttér Kiadó, Budapest, 2003. 142. o.

csökken a nagycsaládban élőknél, ahol a gyermekne
velés gondját megosztják. Ezzel szemben a családi élet 
zsúfoltsága, a hely szűke növeli a bántalmazás valószí
nűségét. A család diszfunkcionális működése, a csa
ládi kapcsolatrendszerben fennálló zavarok szintén 
rizikófaktorként jelennek meg. Amennyiben a család
tagok szerint a bántalmazás az együttélés normális 
velejárója, vagy a családot a konfliktusok, krízishely
zetek nem megfelelő kezelése jellemzi, azokban a csa
ládokban gyakrabban fordul elő az erőszak is.

Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy akár több koc
kázati tényező együttes jelenléte sem vezet szükség
szerűen a családon belüli erőszakhoz, igen kedvezőt
len környezetben vagy körülmények között élő gyer
mekek családja is biztosíthat számára harmonikus, 
védelmező, szerető légkört, mellyel szemben egy ki
egyensúlyozottnak, boldognak tűnő családban is elő
fordulhat gyermekbántalmazás.

Felismerés és megelőzés

Tekintettel arra, hogy a gyermek személyiségfejlődé
sének kiemelt területe a biológiai érettség, így az ér
zelmi magatartás jellegzetessége az iskolában kapott 
érdemjegyek, a családi környezetben és a kortársakkal 
való kapcsolatok milyenségében jelentkezik. A csalá
don belüli erőszakot tehát mindig egy komplex rend
szerként kell szemlélni, melyben a különböző ténye
zők, dimenziók és területek nem különíthetők el. 

Ezen eltérő feltételek a gyermekbántalmazás terü
letén is specifikusan jelentkeznek, a gyermek életkori 
szükségleteihez nem igazodó nevelői attitűd, a bán
talmazás, az elhanyagolás következtében a személyi
ség fejlődésében zavarok lépnek fel, akár visszafordít
hatatlan folyamatok keletkeznek, a biológiai, pszichés 
és mentális területeken elmaradás lép fel, amely a 
gyermek személyiségére hosszabb távon döntő hatást 
gyakorol. Minél gyakoribb és minél súlyosabb a gyer
meket ért bántalmazás, annál nagyobb eséllyel követ
kezik be a krónikus és irreverzibilis pszichés szoma
tikus sérülés. A fizikai bántalmazások nyomai idővel 
meggyógyulhatnak, akár el is tűnhetnek, de vannak 
olyan károsodások (pl. maradandó érzékszervi káro
sodások, egyéb fizikai elváltozások), illetve olyan lelki 
sebek, amelyek sohasem gyógyulnak be. 

Maga az a helyzet, amelyben a bántalmazás megnyil
vánul, egyértelműen és minden esetben hatást gyako
rol a gyermekre már rövid távon is, hiszen a bünteté
seket előtérbe helyező, feltételek nélküli engedelmes
séget követelő nevelési attitűd szélsőséges alkalma
zása kedvezőtlenül hat a gyermek mentalizációs ké
pességének fejlődésére. Amennyiben azonban hosszú 
időn keresztül tart, a gyermek mindenképpen trauma
tizálódik. A bántalmazott gyermek nem a bántalmazó 
szülővel szemben válik ellenségessé, hanem éppen a 
kortársaival, tanáraival, más családtagokkal szemben 
(mely folyamatot „áttolásnak” nevezzük). 

Mindezek mellett a szülő bántalmazó vagy elhanya
goló magatartása hatással van gyermeke naiv tudatel
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méletének fejlődésére is, amelynek segítségével a gyer
mek a másik ember által megmutatott, kívülről észlel
hető felszíni viselkedésén túl a gondolataira, érzelme
ire, érzéseire, vágyaira is reagálni tud. A bántalmazott, 
elhanyagolt gyermeknek azonban a másik ember tu
datába ilyen módon való betekintés egy feszültség
keltő tényező, ami alacsonyabb szintű mentalizációt 
eredményez, azaz csökkentté válik az a képessége, 
aminek segítségével ki tudja választani a legadekvá
tabb viselkedési, válaszadási módot.

Éppen ezért nagyon fontos egyfelől a gyermekbán
talmazás megelőzése, másfelől pedig annak felisme
rése, mely feladatokat illetően a szülők, a védőnők, a 
pedagógusok, a gondozók tevékenysége és felelőssége 
kiemelkedő, hiszen ezen személyek vannak a gyer
mekkel, a családdal napi kapcsolatban, a gyermek bár
milyen jellegű bántalmazásának gyanújeleit ezen sze
mélyek ismerhetik fel legkorábban. E kötelezettségek 
körében a gyermekek különböző életkorában külön
böző feltételek biztosítása szükséges. 

A családon belüli erőszakot éppen azért, mert a csa
ládtagok azt általában titkolják, nem egyszerű feladat 
felismerni. 

Ezért van jelentősége a gyermekvédelmi törvény
ben rögzített jelzőrendszernek, melynek tagjait az 
1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 
17. § (1) bekezdése felsorolja, miszerint az egészség
ügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői 
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a szemé
lyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a köznevelési 
intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a 
pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a 
kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekül
teket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szál
lása, az egyesület, az alapítványok és az egyházi jogi 
személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a 
gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi és gyám
ügyi feladat körében eljáró fővárosi és megyei kor
mányhivatal, az állam fenntartói feladatainak ellátá
sára a kormány rendeletében kijelölt szerv. 

A gyermekvédelmi törvény 17. § (2) bekezdésében 
rögzítettek szerint a jelzőrendszer tagjait képező intéz
mények és személyek kötelesek a gyermek veszélyez
tetettsége esetén jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgál
tatást nyújtó szolgáltatónál, a gyermek bántalmazása, 
illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos ve
szélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga 
által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás esetén 
hatósági eljárást kezdeményezni. Ilyen jelzéssel és kez
deményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek 
érdekét képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A jelzőrendszer hatékony működtetése érdekében 
a gyermekjóléti szolgálat olyan észlelő és jelzőrend
szert alakított ki és működtet, amely lehetővé teszi a 
gyermek veszélyeztetésének időbeli felismerését, az 
ehhez vezető okok feltárását, mely rendszeren belül 
figyelemmel tudja kísérni a gyermekek életkörülmé
nyeit, helyzetét. A jelzőrendszer tagjaitól a család és 
gyermekjóléti szolgálathoz érkeznek a jelzések, melyet 

követően a gyermek veszélyeztetettségének mértéké
hez képest segítséget nyújt és/vagy intézkedésre tesz 
javaslatot.22

A jelzőrendszer működtetése, illetve működése so
rán a szakmai felelősség elvének kell érvényesülnie, 
miszerint a jelzés nem választás kérdése, nem csupán 
lehetőség, hanem kötelezettség: minden a gyermek
kel kapcsolatba kerülő szakembernek kötelezettsége 
jelezni, ha a gyermeket veszélyeztető körülményt, ese
ményt észlel és nem csupán abban az esetben, amikor 
súlyos veszélyeztetettség áll fenn. 

A felelősség elve nyomán bűncselekmény gyanúja 
esetén (pl. kiskorú veszélyeztetésének bűntette) az 
ennek gyanúját észlelő szakember feladata a gyermek
jóléti szolgáltatáson kívüli hatósághoz is fordulni an
nak érdekében, hogy a rossz bánásmód megszűnjön: 
a jelzőrendszerben a gyámhivatal feladata a feljelentés 
megtétele. 

Ilyen esetben érvényesül a hatósági beavatkozás 
elve, miszerint a gyámhivatal és más hatóság eljárása 
során a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása 
esetén haladéktalanul környezettanulmányt készít, 
bármilyen módon kapcsolatot tarthat az ügyféllel, s a 
helyszíni szemlét a lezárt terület, épület, helyiség fel
nyitásával vagy az ott tartózkodó személyek akarata 
ellenére is megtarthatja.23

Emellett a törvény a jelzőrendszeri tagok számára 
együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezett
séget is meghatároz. 

A gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek 
számára nagyon fontos azon jelek ismerete, melyek 
felvetik a gyermekbántalmazás gyanúját. Ezt már nem 
csupán a többször hivatkozott 1. számú módszertani 
levél, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által 2016. áprilisában második, átdolgozott kiadás
ként kiadott „A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrend
szer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásá
nak felismerésére és megszüntetésére irányuló 
szektorsemleges egységes elvek és módszertanát tar
talmazó módszertani útmutató” is részletesen rögzíti. 

E módszertani útmutató az egyes gyanújelek súlyos
sága alapján meghatározza a teendőket, a jelzőrend
szeri tagok, illetve a gyermekjóléti szolgálat teendőit, 
azok várható következményeit, illetve az elmaradásá
nak kockázatát. Lényegében mind az enyhébb és időn
ként előforduló, kevésbé súlyos problémák, mind a 
súlyosan veszélyeztető magatartás, a folyamatos gya
kori elhanyagolás, vagy az egészséges fejlődést, illetve 
akár az életet súlyosan veszélyeztető magatartások 
esetén kockázati tényezőként az került rögzítésre, 
hogy a legsúlyosabb kockázat az, ha a gyermekkel napi 
kapcsolatban lévő jelzőrendszeri tag nem észleli a ve
szélyeztetettséget, illetve nem, vagy csak késedelme
sen tesz eleget a jelzési kötelezettségének. 

2 2  Módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer mű-
ködtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszünteté-
sére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan – Emberi Erő-
források Minisztériuma, 2. átdolgozott kiadás, 2016. április (18–22. o.)

2 3  Gyvt. 130/A. § (1) bekezdés.
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Felhasznált irodalom:Felhasznált irodalom:
– A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelő

zése, felismerése és kezelése – módszertani aján
lás tervezet – Igazságügyi Minisztérium: Össze
foglalás a családon belüli erőszak ellen

– Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak 
megítélése és megelőzésének eszközei a magyar 
és az európai uniós jogban (http://jesz.ajk.elte.hu/
alfoldi47.html)

– Aranyos Zsolt: Családon belüli erőszak és gyermek
bántalmazás (www.parkapcsolatban.com/anya
gok/hazassag_s_csalad_csaladonbelulierőszak1.
pdf)

– Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: A gyermekbántalma
zás nemzetközi megítélése, – avagy hogyan fegyel
m e z z ü k  g ye r m e ke i n ke t  ( ht t p : // w w w.
gyermekbantalmazas.hu/celcsoportok/szuloknek/
item/agyermekbantalmazasnemzetkoezi
megitelese avag yhog yanfeg yelmezzuek
gyermekeinket 

– Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. 
Herczog Mária szerkesztésében, az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában a 
gyermekbántalmazás és elhanyagolás témaköré
ben készült módszertani ajánlás tervezet (http://
w w w.og yei .hu /upload /f i le s/g yer mekb_
modszertani_ajanlas.pdf) ENSZ Gyermekjogi 
Egyezménye, 1989. New York 

– Haiman Éva: A szexuálisan bántalmazott gyerme
kek (mob.gyemszi.hu), 2010. április – Gyermek
gyógyászati Továbbképző Szemle, 2010. XV. évfo
lyam, 2. szám 

– Hegedűs Judit – Pintyi Zoltán: Segédanyag a gyer
mekbántalmazás témájához pedagógusok szá
mára – RÉV8, Józsefvárosi Rehabilitációs és Vá
rosfejlesztési Zrt., Budapest, 2008. 

– Herczog Mária: Gyermekbántalmazás, Komplex 
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (Bu
dapest, 2007) 

– Herczog Mária: A családon belüli erőszak jelentés
változásai és helyzete Magyarországon (http://
www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL 
A887/publikaciok/tpubl_a_887.pdf)

– Herman Judith: Trauma és gyógyulás. Az erőszak 
hatása a családon belüli bántalmazástól a politi
kai terrorig (Háttér Kiadó, Budapest, 2003)

– Ifjúsági Családjogi és Esélyegyenlőségi Miniszté
rium – a gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek 
szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és 
elhanyagolás megelőzésére és kezelésére 2004.

– Isztambuli Egyezmény (https://nokert.hu/sze
201607200010/1466/1/alvisztambuliegyezmeny
szovegemagyarnyelven)

– Kemény Gábor: A családon belüli erőszak jogi 
prevenciója és büntetése a magyar jogrendszer
ben (Pécs, 2014) 

– Korinek László: A XX. század kriminológiai el
méletei. In: Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – 
Korinek László – Lévay Miklós (szerk.): Krimi
nológiaSzakkriminológia, Complex Kiadó (Bu
dapest, 2006)

– http://www.life.hu/csalad/20121120 – családon 
belüli erőszak a gyermek is áldozat szemtanúként

– http://medica lon l ine.hu/g yog yitas/cik k /
gyermekbantalmazas_es_elhanyagolas 

– Módszertani útmutató – a gyermekvédelmi ész
lelő és jelzőrendszer működtetése (2. átdolgozott 
kiadás 2016. április)

– Németh Margit – Dr. Virág György: Pedagógusok 
felkészítése az erőszakos bűncselekmények gyer
mekáldozatainak támogatására Hallgatói Kézi
könyv (2013) http://eszteralapitvany.hu/wp
content/uploads/2015/04/Pedagógus_kézikönyv_
végső.pdf 

– Perge Bertalanné: Családon belüli erőszak (http.//
www.bunmegelozes.eu/pdf/kodex7.pdf)

– Pléh Csaba: Pszichológiatörténet (Gondolat Kiadó 
– Budapest, 1992)

– Rajnai Eszter – Mészáros Attila: A szociális szak
emberek szakmai támogatása a családon belüli 
erőszak ügyekkel kapcsolatban – Norvég Civil 
Támogatási Alap kiadványa 

– Révész György: Szülői bánásmód – gyermekbán
talmazás, Új Mandátum Könyvkiadó (Budapest, 
2004)

– Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati 
erőszak elleni hatékony fellépéshez, NANE Egye
sület – PATENT Egyesület, Budapest, 2012. 

– szociologiaszak.unimiskolc.hu/…/családon_be
lüli_ erőszak.ppt

– Tóth Zsuzsanna: A családon belüli erőszak  
(Debreceni Jogi Műhely 2014. évi 1–2. szám – 
2014.06.30.) 

– Verve, átverve – A családon belüli erőszak elleni 
törvény bukásáról (http://magyarnarancs.hu/pub
licisztika/verve_atverve__a_csaladon_beluli_
eroszak_elleni_torveny_bukasarol70590)

– http://violentaimpotrivafemeilor.ro/wpcontent/
uploads/2016/09/CSALADONBELULIEROSZAK
A  M U L T I D I S Z C I P L I N A R I S  C S A P A T 
KOORDINALTBEAVATKOZASA.pdf
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Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy „Senkit 
nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánás
módnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolga
ságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.”1

I.I.
BevezetésBevezetés
A közösségi média és az internetkorszak megjelenése, 
valamint folyamatos fejlődése új kihívások elé állítja 
többek között az emberkereskedelem, valamint a ter
rorizmus2 elleni küzdelmet.

A büntetőjog – mint ultima ratio – védelmezi a szi
gorú eszközrendszerével az élethez, a testi épséghez, 
valamint az egészséghez fűződő emberi jogok mellett 
az emberi szabadságjogokat. Az Európai Unióban az 
Alapjogi Chartában foglaltak az irányadóak, valameny
nyi uniós tagállam kötelessége az ott felsorolt alapjogok 
– köztük a szabadságjogok – 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.3

Az emberkereskedelem magyar áldozatainak jelen
tős része szexuális célú kizsákmányolás áldozata, emel
lett egyre több munka célú kizsákmányolással össze

* PhD hallgató, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
1  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) III. cikk (1) bekezdés.
2  Lásd: Gál István László: A terrorcselekmény és a hozzá kapcsolódó bűn-

cselekmények hatályos szabályozása Magyarország Új Büntető Törvényköny-
vében. In: Terrorelhárítási Központ 2013. 3. sz., Kőhalmi László: A migráció 
és kriminalitás néhány összefüggése. In: Jura, 2016. (22. évf.) 1. sz. 94–99. o., 
Nagy Melánia: Az Iszlám Állam felemelkedése. In: Jura, 2018. (24. évf.) 1. sz. 
377–387. o., Serbakov Márton Tibor A terroristák internethasználata. In: Bün-
tetőjogi Szemle 2018/2. 85–93. o., Tóth Dávid: A terrorizmus típusai és a 
kiberterrorizmus. In: Rab Virág (szerk.) XII. Országos Grastyán Konferencia 
előadásai. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2014. 286–296. o. 

3  Tóth Mihály (szerk.) – Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog. Különös 
rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 112. o.

függő eset válik ismertté.  
A magyar állampolgárok el
sősorban nyugateurópai or
szágokban válnak áldozattá, 
a célországok között említ
hető többek között Német
ország, Ausztria, Hollandia, 
Svájc, Belgium, valamint az 
Egyesült Királyság. A nem
zetközi együttműködésből 
származó visszajelzések, va
lamint az elmúlt időszak ta
pasztalatai alapján, a ma
gyar áldozatok döntő több
sége Magyarország északi, 
északnyugati (BorsodAba
újZemplén me gye, Sza
bolcsSzatmárBereg me

gye) vagy délnyugati (Baranya megye, Tolna megye) 
területéről származó személyek.4

II.II.
Emberkereskedelem fogalmaEmberkereskedelem fogalma
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irány
elvének (az emberkereskedelem megelőzéséről, és az 
ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelmé
ről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat fel
váltásáról) 2. cikke meghatározza az emberkereske
delemmel kapcsolatos szándékos bűncselekményeket. 
Ilyenek a „Személyek kizsákmányolás céljából való 
toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy foga
dása – az adott személyek feletti ellenőrzés megvál
toztatását vagy átadását is ideértve – fenyegetéssel, 
erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, em
berrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal 
vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, 
illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek 
valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy 
beleegyezésének megszerzése érdekében történő 
nyújtásával vagy elfogadásával.”5

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 
2000. december 14én létrejött, a nemzetközi szerve
zett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereske
delem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme 
megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló 
Jegyzőkönyvének I. részének 3. cikke rögzíti, hogy „az 
„emberkereskedelem: személyek toborzását, szállítá
sát, eladását, elrejtését, vagy átvételét jelenti fenyege
tés, erőszak vagy a kényszer más formáinak alkalma
zásával, erőszakos elrablás, csalás, megtévesztés, ha
talommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés 

4  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.

5  2011/36/EU irányelv 2. cikke.

riPszám Dóra*

 
Kizsákmányolás

az emberkereskedelem
kapcsán 
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útján, vagy anyagi ellenszolgáltatás vagy előnyök adá
sával, vagy elfogadásával annak érdekében, hogy a ki
zsákmányolás céljából elnyerjék egy olyan személy 
beleegyezését, aki más személy felett hatalommal ren
delkezik. A kihasználásnak magában kell foglalnia leg
alább a mások prostituálásának kihasználását, vagy a 
szexuális kizsákmányolás más formáit, kényszermun
kát vagy szolgáltatásokat, rabszolgatartást vagy a rab
szolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, mások leigázását 
vagy emberi test szerveinek tiltott eltávolítását”6

III.III.
A magyar szabályozásA magyar szabályozás
A magyar szabályozás büntetni rendeli a nem kizsák
mányolás céljából elkövetett emberkereskedelmet is.

A Btk. 192. § (1) bekezdése kimondja; „Aki mást
a) elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként 

átad vagy átvesz, illetve
b) az a) pontban meghatározott cselekmény meg

valósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt vagy 
másnak megszerez,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés
sel büntetendő.”7

Fentiek alapján elmondható, hogy amíg a nemzet
közi szabályozás az emberkereskedelem kapcsán fon
tos fogalmi elemként határozza meg annak kizsákmá
nyolás céljából történő elkövetését, addig a magyar 
szabályozás kizsákmányolás céljának hiánya nélkül is 
büntetni rendeli az emberkereskedelmet.

IV.IV.
KizsákmányolásKizsákmányolás
Az Európai Unió 2011/36os irányelve az emberkeres
kedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzde
lemről, az áldozatok védelméről a 2.3as fejezetben 
felsorolja a kizsákmányolás legfőbb formáit, valamint 
céljait az emberkereskedelem kapcsán. Ez tekinthető 
az első alkalomnak, hogy a „kizsákmányolást, mint 
bűncselekményt” belefoglalták egy nemzetközi jogi 
dokumentumba.8

A 2011/36/EU irányelv 2. cikk (3) bekezdése értel
mében „A kizsákmányolás magában foglalja legalább a 
prostitúció révén történő kizsákmányolást vagy a sze
xuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát 

6  2006. évi CII. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 
2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyez-
ménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme 
megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirde-
téséről I rész 3. cikk https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600102.TV 
2019.11.30.

7  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192. § (1) bekezdés.
8  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 

the european onion: TEMVI projekt 6. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

vagy szolgáltatásokat – a koldulást, a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a szol
gaságot is ideértve –, a bűncselekményekhez kapcso
lódó kizsákmányolást és a szervek kivételét.”9

Az irányelv felsorolás nem taxatív, a kizsákmányo
lói magatartásokat teljeskörűen felsorolni nem lehet. 
Erre tekintettel a Javaslat az értelmező rendelkezésé
ben a kizsákmányolás fogalmát megfelelő absztrakci
óval határozza meg, miszerint a kizsákmányolás a ki
szolgáltatott helyzetbe hozott vagy abban tartott sér
tett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére 
törekvés. Ennek következtében a Javaslat lehetővé te
szi a fentiekben felsorolt legtipikusabb kizsákmányo
lási formák, elkövetési módok büntetése mellett bár
mely olyan magatartás büntetését, amely a gyakorlat
ban kizsákmányolásnak feleltethető meg.10

A Javaslatban meghatározott kizsákmányolás foga
lom központi elemei: a kiszolgáltatott helyzettel visz
szaélés, valamint az előny szerzésére törekvés. A ki
szolgáltatott helyzet megvalósulhat egy tényező kö
vetkezményeként, de kiválthatja több tényező összes
sége. Ezen helyzetet előidézheti az elkövető, de az tőle 
függetlenül is fennállhat. Az utóbbi esetben az elkö
vető a visszaélést már a meglévő kiszolgáltatott hely
zet (pl.: hajléktalanság) fenntartásával, vagy az abból 
való kikerülés megakadályozásával valósíthatja meg. 
A kizsákmányolási célzat már azzal fennálltnak tekin
tendő, hogy az elkövető az előny megszerzésére törek
szik. Tehát a befejezett bűncselekmény megállapítá
sához nem szükséges, hogy az elkövető ténylegesen 
előnyhöz jusson (pl.: a sértett keresetét elvegye az el
követő). Előny nem csak anyagi előny lehet, hanem 
bármely más olyan kedvezményt, kedvezőbb helyzetet 
is érteni kell alatta, amely a sértetti kiszolgáltatott 
helyzetével való visszaélés révén áll, vagy állhat elő.11

A nemzetközi büntetőjog fejlődése a tényleges ki
zsákmányolást soha nem tekintette emberkereskede
lemnek, hanem csak annak előstádiumait (pl.: tobor
zás, szállítás, eladás). Hollán Miklós úgy véli ez a meg
oldás akkor lett volna szerencsés, ha a nemzetközi 
egyezmények az emberkereskedelem célcselekményé
nek (tényleges kizsákmányolásnak) a büntetni rende
lését is szabályozták volna. A nemzetközi jog azonban 
paradox módon az államokat úgy kötelezi az ember
kereskedelem büntetni rendelésére, hogy az annak 
jogtalanságát megalapozó célcselekmény (kizsákmá
nyolás) kriminalizálását (teljesen, vagy részben) áten
gedi a nemzeti jognak.12

A kizsákmányolás lényege nem más, mint a más ál
tal nyújtott szexuális szolgáltatásból, folytatott koldu

9  2011/36/EU irányelv 2. cikk (3) bekezdés.
10  Czine Ágnes (szerk.): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági 

iránymutatások. Második, aktualizált kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, 2016. 338. o.

11  Czine Ágnes (szerk.): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági 
iránymutatások. Második, aktualizált kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, 2016. 339. o.

12  Hollán Miklós: Emberkereskedelem. A kizsákmányolás büntetendő ese-
tei és a büntetőjogi szabályozás határai. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó, 2012. 126–127. o.
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lásból és más nevesített tevékenységeikből olyan be
vétel szerzése, amelynek mértéke különösen arányta
lanul meghaladja a tettes által azokhoz történő segít
ségnyújtását, vagy szolgáltatás ellenértékét. „Kizsák
mányolást követne el az is, aki haszonszerzés végett 
más számára a fenti tevékenységek végzésére (eltűré
sére) olyan körülményeket határoz meg, amelyek a 
sértett sanyargatásával járnak, feltéve, hogy az ebből 
eredő érdeksérelmet megfelelő anyagi kompenzáció 
nem ellensúlyozza.” –  írja Hollán Miklós.13

V.V.
A 2011/36/EU irányelvben A 2011/36/EU irányelvben 
megnevezett megnevezett 
kizsákmányolási formákkizsákmányolási formák
1.  A prostitúció révén történő 

kizsákmányolás, valamint  
a szexuális kizsákmányolás  
más formái 

„A prostitúció utánpótlásának globális rendszere van, 
ami összefügg az emberkereskedelemmel és ember
csempészettel is. A nagy bordélyházak mindenhol a 
világon nemzetköziek, a prostituáltak a világ legkü
lönbözőbb régióiból érkeznek.” – írja Fehér Lenke.14

A fiatal lányokat, gyermekeket számos esetben ha
mis ígéretekkel csábítják el hazájukból, azzal biztatva 
őket, hogy képesek lesznek családjukat támogatni, de 
a valóságban ez a munka csak és kizárólag prostituált 
munkát jelent.15

A szexuális kizsákmányolás jellemzően nemzetközi, 
szervezett bűncselekmény, amelynél együttesen je
lennek meg a különböző bántalmazási formák. Az 
ENSZ Munkaügyi Szervezete (továbbiakban: ILO) a 
kényszermunka legrosszabb formái közé sorolta a 
prostitúciót és a gyermekpornográfiát, külön ki
emelve, hogy az emberkereskedelem áldozatává vált 
gyermekek közel egynegyedét a (házkörüli, mezőgaz
dasági vagy kézműves) rabszolgamunkára kényszerí
tés mellett szexuálisan is kizsákmányolják, rendsze
resen fenyítik, lelkileg és fizikailag bántalmazzák.16

Olyan világméretű probléma a gyermekek kereske
delmi célú kizsákmányolása, amelyre nehéz megbíz

13  Hollán Miklós: Emberkereskedelem. A kizsákmányolás büntetendő ese-
tei és a büntetőjogi szabályozás határai. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó, 2012. 310. o.

14  OKRI: „Adás–Vétel” Konferencia a prostitúcióról 4. o. https://okri.hu/
images/stories/konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.
pdf 2019.12.27.

15   Kállai Krisztina: Az emberkereskedelem kiskorú áldozatait érintő  
kizsákmányolás sajátosságai. http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/az-
emberkereskedelem-kiskoru-aldozatait-erinto-kizsakmanyolas-sajatossagai- 
864 2019.12.27.

16  Gyurkó Szilvia: A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányo-
lása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. In: OKRI: „Adás–Vétel” 
Konferencia a prost itúcióról 30. o. https://okri.hu/images/stories/
konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.pdf 2019.12.27.

ható statisztikai adatokat találni. A világon évente – a 
legtöbb becslés szerint – jóval több, mint egymillió 
gyermek kerül a szexpiacra, minden ötödik gyermek 
valamilyen formában jelen van a munkaerőpiacon 
(jellemzően a harmadik világ országaiból kerülnek 
ki). Megközelítőleg 170 millió gyermek végez az ILO 
által „a gyermekmunka legrosszabb formái” közé tar
tozó munkát, azaz vesz részt fegyveres harcokban, 
kényszerítik prostitúcióra vagy válik pornográfia ál
dozatává, bűncselekmények elkövetésébe vonják be, 
drogkereskedővé képzik, vagy „háztartási alkalmazott
ként” foglalkoztatják.17

A nemzetközi szervezetek által felállított lista sze
rint a gyermekek szexuális célú kizsákmányolásához 
– legtágabb értelemben– az alábbi bántalmazási for
mák tartoznak: 

– prostitúció: egy gyermek – rendszerint közvetí
tőn (szülő, családtag, kerítő stb.) keresztül meg
szervezett – szexuális kizsákmányolása a pénzért 
vagy más ellentételezésért;

– pornográfia: gyermekről készült pornográf (a sze
xualitást öncélúan bemutató) video, film, fénykép 
vagy hangfelvétel készítése, terjesztése, forgalma
zása (bármilyen közvetítő eszközön keresztül);

– házasságra kényszerítés, eladás;
– szexturizmus;
– a gyermekek fizikai integritását és nemi önazo

nosságát sértő hagyományok, szokások, csonkítás 
(pl.: a csikló kivágása [devadasi]).18

A gyermekprostitúció globális sajátosságából adó
dóan Magyarországot is nagymértékben érinti, hazánk 
nemcsak tranzit, hanem kibocsátóország is. Pontos 
adatok vagy akár becslések a magyar statisztikát érin
tően rendkívül hiányosak, így nehéz megállapítani a 
gyermekáldozatok számát a gyermekkereskedelem 
bármely részét illetően.19

2.  A kényszermunka, a rabszolgatartás, 
a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlat és a szolgaság

A kényszermunka, rabszolgamunka vagy ahhoz ha
sonló tevékenységek elnevezés olyan munkára utal, 
amelyet valaki nem önszántából, hanem kényszer ha
tására vállal. Abban az esetben beszélünk kényszer
munkáról, ha kizsákmányolt dolgozót megtévesztik a 
munka természetét és feltételeit illetően.20

17  Gyurkó Szilvia: A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányo-
lása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. In: OKRI: „Adás–Vétel” 
Konferencia a prost itúcióról 28. o. https://okri.hu/images/stories/
konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.pdf 2019.12.27.

18  Gyurkó Szilvia: A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányo-
lása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. In: OKRI: „Adás–Vétel” 
Konferencia a prostitúcióról 31. o. https://okri.hu/images/stories/konyvajanlo/
Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.pdf 2019.12.27.

19  Kállai Krisztina: Az emberkereskedelem kiskorú áldozatait érintő ki-
zsákmányolás sajátossága i . ht tp://www.kodolany i .hu/kv/cikk/az-
emberkereskedelem-kiskoru-aldozatait-erinto-kizsakmanyolas-sajatossagai-864 
2019.12.27.

2 0  Gyakorlati útmutató a munkaerő kizsákmányolás céljából folytatott em-
berkereskedelem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://
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Valamennyi országban élnek még rabszolgánk nap
jainkban is, melynek formája lehet többek között pros
titúcióra kényszerítés, mezőgazdasági, háztartási vagy 
gyárakban, bányákban folyó kényszermunka, kény
szerházasság, egész családokat érintő adósrabszolga
ság, vagy a konfliktusokban domináló háborús rab
szolgaság.21

„A rabszolgaság, mikor a személyi szabadság meg
fosztása mellett az egyén más személy tulajdonaként 
való kezelése, tárgyiasítása is megvalósul. Ezzel szem
ben a szolgaság a személyi szabadság megtagadásának 
egy különösen súlyos formája, amely más személy tu
lajdonaként történő kezelése mellett a munkára kény
szerítését is magában foglalja.” – írja Klemencsics 
Andrea.22

A kényszermunka, és a rabszolgasághoz, szolgamun
kához hasonló cselekmények előfordulhatnak bár
mely ipai ágazatban és bármely szakmán belül. A kény
szermunkát végző személyek gyakran háztartási, me
zőgazdasági alkalmazottként, hotelban, étteremben, 
építkezéseken vagy más ágazatokban dolgoznak jel
lemzően piszkos, embertelen és veszélyes körülmé
nyek között.23

3. A koldulás

Az EU irányelv a munkaerőkizsákmányolás formái
nak tekinti a kényszerkoldulást, valamint a bűncselek
mények révén történő kizsákmányolást.24 A kényszer
koldulás az emberkereskedelem gazdasági kizsákmá
nyolásának körébe tartozik.25

Az minősül kényszermunkának, amikor valakit aka
rata ellenére valamilyen fenyegetéssel, megfélemlítés
sel, erőszakkal vagy valamilyen kevésbé erőszakos 
módon – például manipulált tartozásra hivatkozva, a 
személyi okmányok elvételével vagy azzal fenyegetve 
az áldozatokat, hogy átadják őket a bevándorlási ható
ságnak – munkára köteleznek.26

A kényszerkoldulás az emberkereskedelem olyan 
formája, amelynek mind a gyermekek, mind a felnőt

emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/46/c0000/TRAFGUID1_
Munkaer%C5%91%20k izs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 
2019.12.27.

21  Mihalkó Viktória – Nagy Beáta – Szabó Mónika: Az emberiség tragé-
diája. A modern rabszolgaság. Budapest, Coint-Print Kft. 2017. 10. o.

2 2  Klemencsics Andrea: Modernkori rabszolgaság, különös tekintettel az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára https://jogaszvilag.hu/
vilagjogasz/modernkori-rabszolgasag-kulonos-tekintettel-az-emberi-jogok-
europai-birosaganak-joggyakorlatara/ 2019.12.27.

2 3  Gyakorlati útmutató a munkaerő kizsákmányolás céljából folytatott em-
berkereskedelem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://
emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/46/c0000/TRAFGUID1_
Munkaer%C5%91%20k izs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 
2019.12.27.

24  Gyakorlati útmutató a koldulásra vagy bűncselekmény elkövetésére kény-
szerített személyek első szintű azonosításához https://emberkereskedelem.
kormany.hu/download/d/46/c0000/TRAFGUID3_Koldul%C3%A1s.pdf 
2019.12.27.

2 5  Európa Parlament: Külügyi Bizottság: Jelentés (2016.06.13.) Az ember-
kereskedelem el len i küzdelemről az un iós kü lkapcsolatok terén 
(2015/2340[INI]) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ 
A-8-2016-0205_HU.html 2019.12.28. 

26  http://nehagyd.hu/cikkek/a-kizsakmanyolas-formai/kenyszerkoldultatas 
2019.12.28.

tek áldozatai lehetnek, a testi és mentális problémák
kal és fogyatékossággal élők különösen veszélyeztetett 
csoportot képeznek.27 Azok, akiket munkára vagy kol
dulásra kényszerítenek (különösen a fogyatékkal 
élők), általában idősebbek köréből kerülnek ki.28

4.  A bűncselekményekhez kapcsolódó 
kizsákmányolás 

Az EU irányelv a munkaerőkizsákmányolás formái
nak tekinti a kényszerkoldulás mellett a bűncselekmé
nyek révén történő kizsákmányolást is.29

A „bűncselekmények révén történő kizsákmányo
lás” azt jelenti, hogy egy személyt jellemzően zsebtol
vajlás, bolti lopás, drogkereskedelem vagy hasonló, 
büntetendő tevékenységek végzése céljából zsákmá
nyolnak ki, anyagi haszonszerzés céljából.30

A bűncselekményre kényszerítés áldozatait – gyak
ran gyerekeket – arra kényszerítik, hogy akaratuk el
lenére különböző bűncselekményeket kövessenek: 
másolt DVDk árulása, zsebtolvajlás, bankautomata 
használathoz kapcsolódó lopások, kényszerkoldulás, 
kényszerített házasság és drog árusítása. Az áldozatok 
sokszor többféle bűncselekmény elkövetésére vannak 
kényszerítve egyidejűleg. Mások bűncselekményre 
kényszerítése az emberkereskedők számára jövedel
mező és alacsony kockázattal járó üzlet, ezért is tud 
fennmaradni ez a kizsákmányolási forma.31

5. A szervek kivétele

„Az emberkereskedelmen belül kisebb mértékű, de 
az esetek száma alapján egyre növekvő tendenciát mu
tat a szervkereskedelemre irányuló emberkereske
delem.”32 

Az emberi test tiltott felhasználása céljából elköve
tett emberkereskedelem áldozatait – csakúgy mint a 
többi kizsákmányolás céljából elkövetett emberkeres
kedelem esetén – kiszolgáltatott csoportokból választ
ják ki (például súlyos szegénységben szenvednek).33

Gyakran az emberkereskedők a transznacionális 
szervezett bűnözői csoportok részét képezik. Az em
berkereskedelemben, valamint az emberi test tiltott 

2 7   http://banhumantrafficking.com/en/recognize-trafficking/forced_
begging 2019.12.28.

2 8  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 10. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.12.28.

29  Gyakorlati útmutató a koldulásra vagy bűncselekmény elkövetésére kény-
szerített személyek első szintű azonosításához https://emberkereskedelem.
kormany.hu/download/d/46/c0000/TRAFGUID3_Koldul%C3%A1s.pdf 
2019. 12.27.

3 0  Gyakorlati útmutató a koldulásra vagy bűncselekmény elkövetésére kény-
szerített személyek első szintű azonosításához https://emberkereskedelem.
kormany.hu/download/d/46/c0000/TRAFGUID3_Koldul%C3%A1s.pdf 
2019. 12.27.

31  http://nehagyd.hu/cikkek/a-kizsakmanyolas-formai/buncselekmenyre-
kenyszerites 2019.12.27.

32  Mihalkó Viktória – Nagy Beáta – Szabó Mónika: Az emberiség tragé-
diája. Budapest, Coint-Print Kft., 2017. 71. o.

3 3   https://www.unodc.org/documents/human-traff icking/Toolkit-
files/08-58296_tool_9-19.pdf 1. o. 2019.10.29.
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felhasználásában gyakran közreműködnek orvosok 
és más egészségügyi szakemberek.34

A szervkereskedők az áldozataikat főként hajlékta
lanok, gyermekvédelmi, vagy végrehajtási intézmény
ből kikerült, valamint súlyos betegséggel küzdő em
berek között keresik. Ezen leendő áldozatok kiválasz
tása jellemzően az interneten keresztül, esetlegesen 
személyesen történik. Ezt követően a kapcsolatfelvétel 
beszervezett személyeken (pl.: szervkivételen már át
esett emberek, külföldi „ügynökök”) keresztül törté
nik. Többnyire az emberek a kapcsolatfelvételt lebo
nyolító személytől csak annyit tudnak meg, hogy ked
vező feltételekkel belföldi, vagy külföldi munkára le
het jelentkezni, azonban helyette elkábítják, elrabol
ják, majd rövid időn belül megoperálják őket.35

A szervek eltávolításával kapcsolatos beleegyezési 
és kizsákmányolási kérdéseket tovább bonyolítja az a 
tény, hogy az áldozatok gyakran hozzájárulnak szer
veik eltávolításához, és magas juttatást kapnak értük.36 
Előforduló jelenség, hogy egyesek súlyos anyagi gond
jaik miatt önként ajánlják fel szerveiket az interneten, 
de sok áldozatot a szervkereskedők elrabolnak, vagy 
becsapnak a szervekért cserébe járó magas haszon ér
dekében.37 

VI.VI.
TEMVI projekt TEMVI projekt 
TEMVI projekt célja, hogy a vizsgált származási or
szágokban (Magyarország, Románia) és a tranzit és 
célországokban (Franciaország, Olaszország) működő 
– különböző, de egymást kiegészítő megbízásokkal 
és szakértelemmel bíró – emberkereskedelem ellen 
küzdő szervezeteket (egyetem, helyi hatóságok, ál
lami szociális szolgáltatási rendszer, civil szervezetek, 
Igazságügyi és Belügyi Minisztériumok, nemzeti és 
regionális emberkereskedelemellenes szervezetek, 
rendvédelmi szervek) a közös elkötelezettség alapján 
összefogja annak érdekében, hogy együttes erővel 
kezeljék az emberkereskedelem ügyét: az áldozatok 
azonosítása, védelme és a segítségnyújtás érdekében, 
továbbá, hogy a bűnügyi hálózatok felszámolásáért 
küzdjenek.38

A projekt folyamán lefolytatott olaszországi ember
kereskedelemmel kapcsolatos jelenségének elemzése 
azt mutatja, hogy a nők főleg a szexuális kizsákmányo
lás, különösen prostitúció; a férfiak leggyakrabban a 

3 4   https://www.unodc.org/documents/human-traff icking/Toolkit-
files/08-58296_tool_9-19.pdf 1. o. 2019.10.29.

35  Mihalkó Viktória – Nagy Beáta – Szabó Mónika: Az emberiség tragé-
diája. Budapest, Coint-Print Kft., 2017. 71. o.

3 6   https://www.unodc.org/documents/human-traff icking/Toolkit-
files/08-58296_tool_9-19.pdf 1. o. 2019.10.29.

37  Mihalkó Viktória – Nagy Beáta – Szabó Mónika: Az emberiség tragé-
diája. Budapest, Coint-Print Kft., 2017. 71. o.

38  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 7. o. http://unipd-centrodirittiumani.it/
public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

kényszermunka áldozatai, míg a gyerekeket – mindkét 
nemből – ugyanúgy kényszerítenek prostitúcióra, kol
dulásra vagy egyéb bűncselekmény elkövetésére is. 
Az emberkereskedelem jelensége kibővült az elmúlt 
években a transznemű személyek szexuális kizsákmá
nyolásával, illetve maga a férfi prostitúció is egyre el
terjedtebbé vált. Az emberkereskedelem és kizsákmá
nyolás áldozatai főként a következő országokból ér
keznek: Románia, Nigéria, Albánia, Moldova, Orosz
ország, Ukrajna, Bulgária, Kína, Ghána, Banglades és 
kisebb mértékben, Fehéroroszország, Brazília, Kolum
bia, Pakisztán, Ecuador, Szenegál, Mali, Törökország, 
Tunézia, Magyarország, Marokkó és további országok. 
Általában a szexuális kizsákmányolás áldozatai 18 és 
30 év közöttiek, bár egyre több kiskorú áldozatról tu
dunk. Jellemzően a munkára vagy koldulásra kénysze
rítettek (különösen a fogyatékkal élők) idősebbek, a 
fiatalabb áldozatok a szex piacon, koldulásban és bűn
elkövetésben kénytelenek részt venni.39

A 233 bűnözői tevékenységre kényszerített áldozat
ból 156 (67%) csak egyféle kizsákmányolásnak esett 
áldozatul, 70 (30%) a kizsákmányolás kétféle formájá
nak, és 7 (3%) a kizsákmányolás több mint háromféle 
formájának. Az adatok alapján azoknál, akik a kizsák
mányolás több mint egyféle formájának estek áldoza
tul – a szexuális kizsákmányolás, koldultatás vagy 
munkacélú kizsákmányolás szerepet kapott. A tobor
zás módját illetően, az áldozatok 54%át ejtették csap
dába csalással vagy hamis ígéretekkel, 41%át állás
ajánlattal, 3%át eladták, 1%át pedig erőszakkal hur
colták el. Az áldozatok 78%át vele azonos állampol
gárságú elkövető zsákmányolta ki.40

Az áldozatok 60%a a rendvédelmi szervek, 40%a 
a rendőrség, 14%a baráti, 12%a a csendőrség, 12%a 
a helyi intézmények, 6%a a helyi rendőri szervek és 
2%a a pénzügyi rendészet segítségével, továbbá 
10%a önállóan szabadult ki a kizsákmányolt hely
zetből.41

86%a került be a tanúvédelmi programba azoknak, 
akik feljelentették kizsákmányolóikat. 20%a egyetlen 
hónapot vett részt csupán benne, még a 9%a annyit 
sem. Az áldozatok 60%a nem rendelkezett érvényes 
tartózkodási engedéllyel a segítségnyújtó programba 
való bekerülésekor.42

39  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 10. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

4 0  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 16. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

41  T Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme 
of the european onion: EMVI projekt 16. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

42  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 16. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.
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VII.VII.
Kizsákmányolás Kizsákmányolás 
MagyarországonMagyarországon
A Btk. 192. § (8) bekezdése meghatározza a kizsákmá
nyolás fogalmát, mi szerint a „kizsákmányolás a kiszol
gáltatott helyzetbe hozott vagy helyzetben tartott sér
tett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére 
törekvés”.43

Fentiek alapján elmondható, hogy a kizsákmányolás 
központi fogalmi eleme a kiszolgáltatott helyzetbe ho
zott vagy helyzetben tartott sértett helyzetének kihasz
nálásával előnyszerzésre törekvés. Így tehát nem szük
séges a bűncselekmény megvalósulásához, hogy az el
követő ténylegesen vételárat szerezzen a sértett eladá
sából, vagy a sértett keresményét, bevételét tőle tény
legesen elvegye. Előnyön nem csupán az anyagi előnyt 
kell érteni, hanem bármely más olyan kedvezményt, 
fölényt, előnyös helyzetet is, amely a sértett kiszolgál
tatott helyzetével való visszaélés révén áll, vagy állhat 
elő. A kiszolgáltatott helyzet lehet egy tényező vagy té
nyezők összessége, amelyek a sértett védtelenségét 
eredményezik az elkövetővel szemben. A kiszolgáltatott 
helyzet előállhat akár az elkövető magatartása, cselek
ménye révén is, de akár attól függetlenül is. Az elköve
tői visszaélés az utóbbi esetben a már meglévő kiszol
gáltatott helyzet (például hajléktalanság, kilátástalan 
anyagi helyzet) fenntartásával, vagy az abból való kilá
balás megakadályozásával valósul meg.44

A kizsákmányolás formáit és azok magyar szabályo
zását az alábbi táblázat szemlélteti;45

Kizsákmányolás 
formája

2012. évi 
C. törvény 
a Büntető 
Törvény
könyvről

1978. évi 
IV. törvény 
a Büntető 
Törvény
könyvről

szexuális célú 
kizsákmányolás

192. § (5) d), 
192. § (6) c), 
196. §, 200. §, 
201. §, 202. §, 
203. §, 204. § 

175/B. § (2) d), 
175/B. § (3) b), 
175/B. § (4) a), 
175/B. § (4) b), 
175/B. § (5)
a)–c), 202/A. §, 
204. §, 205. §, 
206. §, 207. §

kényszermunka 
és kényszer
szolgáltatások

193. §, 200. §, 
201. §, 202. §, 
203. §, 356. §

175. § (2), 
202/A. §, 
204. §, 205. §, 
206. §, 207. §, 
214/B. §

43  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192. § (8) bekezdés.
4 4  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.

45  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.

Kizsákmányolás 
formája

2012. évi 
C. törvény 
a Büntető 
Törvény
könyvről

1978. évi 
IV. törvény 
a Büntető 
Törvény
könyvről

rabszolgaság és 
hozzá hasonló 
kizsákmányolás

193. §, 356. § 175. § (2), 
214/B. §

szervek 
eltávolítása, 
szerv
kereskedelem

192. § (3) f), 
192. § (4) b), 
192. § (5) b), 
192. § (6) a), 
175. §

175/B. § (2) e), 
175/B. § (3) b), 
175/B. § (4) a), 
175/B. § (5) a), 
173/I. §

Forrás: Belügyminisztérium: Európai Együttműködési Főosztály: 
Emberkereskedelem elleni küzdelem Magyarországon https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_
overview_hungary_hu_pdf.pdf 2019.12.28.

Az emberkereskedelem szempontjából Magyaror
szág elsősorban származási és tranzitországnak tekint
hető. Az áldozattá válás veszélye leginkább az elnép
telenedett falvakban és a mélyszegénység által érintett 
területeken élőket érinti. A nyugateurópai területekre 
érkező, Magyarországról származó áldozatok száma 
folyamatosan nő. Az emberkereskedelem ellen küzdő 
szervezetek jelentése szerint, Amszterdamban és 
Svájcban 1000nél is több magyar, a szexuális kizsák
mányolásnak áldozatul esett nő tartózkodik. Szexuális 
kizsákmányolásnak nők, lányok és a transzneműek 
egyaránt esnek áldozatul Ausztriában, Németország
ban, Belgiumban, Svédországban, Izlandon, Olaszor
szágban, Franciaországban, Spanyolországban és az 
Egyesült Királyság területén, ahol jelentős számban 
fordul elő az is, hogy magyar férfiakat kényszermun
kára, vagy házi kényszerrabszolgaságra használnak, 
többnyire pakisztáni és afgán tulajdonban lévő földe
ken, kertekben, ipari létesítmények területén. A nőket 
az Egyesült Királyságban a szexuális kizsákmányolás 
mellett, a főleg pakisztáni és indiai férfiakkal kötött 
kényszerházasság intézménye érinti. Annak ellenére, 
hogy folyamatosan növekszik az építkezéseken és 
egyéb ipari létesítmények területén való kényszer
munka alá vetettek száma, az áldozatok 90%a továbbra 
is a szexuális kizsákmányolás áldozata. Magyarorszá
gon azoké a fiataloké, vagy gyerekeké a leginkább ve
szélyeztetett csoport, akik gyermekotthonokban és/
vagy mélyszegénységben élnek, az ország különböző 
területein, de jellemzően az északkeleti, vagy délnyu
gati régiókban.46

Az ország fő feladatai közé tartozik az emberkeres
kedelem kapcsán a hazaérkezett áldozatok rehabilitá
ciója és társadalomba való reintegrációjának segítése. 
Magyarországot a harmadik országbeli állampolgárok 
elsősorban tranzitországként használják, a leggyako

4 6  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 40. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.
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ribb helyzet az (az esetek 90%a), amikor kísérő nél
küli gyerekek utaznak keresztül az országon.47

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által 
2019ben kiadott emberkereskedelemről szóló jelen
tésében az emberkereskedelem magyarországi jelle
gére a következő megállapításokat tette. Az utóbbi öt 
év jelentéseiből látható, hogy az emberkereskedők 
Magyarországon belföldi és külföldi áldozatokat is ki
zsákmányolnak, továbbá külföldön Magyarországról 
származó áldozatok kizsákmányolását valósítják meg. 
A veszélyeztetett csoportok közé tartoznak többek 
között a mélyszegénységben élő magyarok, az alulkép
zett fiatal felnőttek, a romák, az egyedülálló anyák, a 
menedékkérők, a kísérő nélküli kiskorúak és a hajlék
talan férfiak. A magyar nők, fiúk és lányok a szexuális 
célú emberkereskedelem áldozataivá válhatnak mind 
belföldön, mind külföldön – külföldön elsősorban Eu
rópán belül, Németországban, Hollandiában és Fran
ciaországban pedig különösen nagy számban. Előfor
dul mind belföldön, mind külföldön – különösen Né
metországban, az Egyesült Királyságban és Hollandi
ában –, hogy emberkereskedők munkavégzésre kény
szerítenek magyar férfiakat és nőket. Arról számoltak 
be egyes civilszervezetek, hogy fogyatékossággal élő 
személyek váltak a szexuális célú emberkereskedelem 
áldozatává. A roma és nem roma származású magya
rok nagy számban zsákmányolnak ki magyarokat 
Ausztriában – különösen roma nőket és lányokat, va
lamint állami gondozásból kikerülő személyeket – sze
xuális célú emberkereskedelem keretében. A szexuá
lis célú emberkereskedelem keretében belföldön és 
külföldön kizsákmányolt magyar gyermekek jelentős 
számban állami gyermekgondozási intézményekből 
és javítóintézetekből kerülnek ki, és az emberkeres
kedők akkor toborozzák őket, amikor elhagyják az 
említett intézményeket. Egyes beszámolók szerint 
olyan magyar nőket kényszerítenek prostitúcióra, aki
ket arra vettek rá, hogy Európában álházasságot kös
senek harmadik országbeli állampolgárokkal. Előfor
duló jelenség, hogy NyugatEurópában a mezőgazda
ságban, az építőiparban és a gyáriparban magyar fér
fiak válnak az illegális munkaerőkereskedelem áldo
zatává. Az emberkereskedelem keleteurópai orszá
gokból származó áldozatai NyugatEurópába Magyar
országon keresztül utaznak. Magyarország a menedék
kérők, valamint az illegális migránsok tranzitországa, 
akik közül néhányan az emberkereskedelem áldozatai 
lehetnek, illetve azzá válhatnak. Egyes roma gyerme
keket az országon belül koldulásra vagy kisebb bűn
cselekmények elkövetésére kényszerítenek, továbbá 
mind lányok, mind fiúk a szexuális célú emberkeres
kedelem áldozataivá válhatnak.48

47  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 40. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.

4 8  Egyesült Államok Külügyminisztériuma: Jelentés az emberkereskede-
lemről – 2019. Budapest. Amerikai Nagykövetség, 2019. 8. o. https://hu.
usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/232/tip2019_hu.pdf 2019.12.28. 

VIII.VIII.
ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
A 2011/36/EU irányelv 2. cikk (3) bekezdése értelmé
ben „A kizsákmányolás magában foglalja legalább a 
prostitúció révén történő kizsákmányolást vagy a sze
xuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát 
vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a 
szolgaságot is ideértve –, a bűncselekményekhez kap
csolódó kizsákmányolást és a szervek kivételét.”49

Az irányelv felsorolás nem taxatív, a kizsákmányo
lói magatartásokat teljeskörűen felsorolni nem lehet. 
Erre tekintettel a Javaslat az értelmező rendelkezésé
ben a kizsákmányolás fogalmát megfelelő absztrakci
óval határozza meg, miszerint a kizsákmányolás a ki
szolgáltatott helyzetbe hozott vagy abban tartott sér
tett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére 
törekvés. Ennek következtében a Javaslat lehetővé te
szi a fentiekben felsorolt legtipikusabb kizsákmányo
lási formák, elkövetési módok büntetése mellett bár
mely olyan magatartás büntetését, amely a gyakorlat
ban kizsákmányolásnak feleltethető meg.50

A Btk. 192. § (8) bekezdése meghatározza a kizsák
mányolás fogalmát, mi szerint a „kizsákmányolás a ki
szolgáltatott helyzetbe hozott vagy helyzetben tartott 
sértett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére 
törekvés”.51

A kizsákmányolás lényege nem más, mint a más ál
tal nyújtott szexuális szolgáltatásból, folytatott koldu
lásból és más nevesített tevékenységeikből olyan be
vétel szerzése, amelynek mértéke különösen arányta
lanul meghaladja a tettes által azokhoz történő segít
ségnyújtását, vagy szolgáltatás ellenértékét. „Kizsák
mányolást követne el az is, aki haszonszerzés végett 
más számára a fenti tevékenységek végzésére (eltűré
sére) olyan körülményeket határoz meg, amelyek a 
sértett sanyargatásával járnak, feltéve, hogy az ebből 
eredő érdeksérelmet megfelelő anyagi kompenzáció 
nem ellensúlyozza.” – írja Hollán Miklós.52

Az emberkereskedelem szempontjából Magyarország 
elsősorban származási és tranzitországnak tekinthető. 
Az áldozattá válás veszélye leginkább az elnéptelene
dett falvakban és a mélyszegénység által érintett terü
leteken élőket érinti. Magyarországon azoké a fiataloké, 
vagy gyerekeké a leginkább veszélyeztetett csoport, 
akik gyermekotthonokban és/vagy mélyszegénységben 
élnek, az ország különböző területein, de jellemzően 
az északkeleti, vagy délnyugati régiókban.53 

49  2011/36/EU irányelv 2. cikk (3) bekezdés
5 0  Czine Ágnes (szerk.): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági 

iránymutatások. Második, aktualizált kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, 2016. 338. o.

51  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192. § (8) bekezdés
52  Hollán Miklós: Emberkereskedelem. A kizsákmányolás büntetendő es-

tei és a büntetőjogi szabályozás határai. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó, 2012. 310. o.

53  Co-funded by the prevention of and fight against crimeprogramme of 
the european onion: TEMVI projekt 40. o. http://unipd-centrodirittiumani.
it/public/docs/Report_h_web_2.pdf 2019.11.17.
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Forrás:

– 2006. évi CII. törvény az Egyesült Nemzetek ke
retében, Palermóban, 2000. december 14én lét
rejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
Egyezménynek az emberkereskedelem, különö
sen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzé
séről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló 
Jegyzőkönyve kihirdetéséről I. rész 3. cikk https://
net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600102.TV 
2019.11.30.

– 2011/36/EU irányelv 2. cikk 
– A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör

vény 192. § 
– Belügyminisztérium: Európai Együttműködési 

Főosztály: Emberkereskedelem elleni küzdelem 
Magyarországon https://ec.europa.eu/anti
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_
overview_hungary_hu_pdf.pdf 2019.12.28.
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„terreo, 2.
1) ijeszt, megijeszt, aliquem.
2) átv. ért. A) (költ.) felrezzent, ijesztve űz, profugam 
per totam urbem. B) elijeszt, aliquos a repetunda 
libertate.”1

„A terrorizmus definiálásáért vívott küzdelem 
néha olyan nehéz, mint maga a terrorizmus elleni 
harc.”2 

(Boaz Ganor)

BevezetésBevezetés
Nicholas J. Perry utal rá, hogy a szakirodalomban a 
terrorizmus definíciója utáni kutatást szokás szelle
mesen Artúr király kerekasztal lovagjai által végzett 
Szent Grál utáni kutatáshoz hasonlítani, és miként a 
„Szent Grál sok formát vesz fel”, úgy a terrorizmus 
meghatározásai is. Bár a Grált sokan keresték, és csak 
keveseknek sikerült azt megtalálni, sok kutató buk
kant már terrorizmus definícióra. A különböző indít
ványozott tudományos és jogi meghatározások száma 
meghaladja a 150 Grált kereső lovagét, és a definíciót 
illető konszenzus hasonlóan elérhetetlennek tűnik, 
mint maga a Szent Grál.3 Jelen tanulmányban egy nem
zetközileg is elfogadott, univerzális terrorizmus defi
níciónak a 2019ben is fennálló hiányára kívánok rá
mutatni. Górcső alá veszem, hogy miért is olyan nehéz 
definiálni a terrorizmus jelenségét, és megpróbálok 
választ találni arra a kérdésre, hogy egyáltalán vane 
értelme egy egységes terrorizmus definíció utáni ku

* PhD hallgató, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
1  Finály Henrik (szerk.): A latin nyelv szótára – REPRINT. Akadémiai Ki-

adó, 2005. 1972. o.
2  „The struggle to define terrorism is sometimes as hard as the struggle 

against terrorism itself.” saját fordítás Boaz Ganor: Defining Terrorism - Is 
One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter? https://www.ict.org.
il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-Another-
Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 (2019.05.22.)

3  Nicholas J. Perry: The Numerous Federal Legal Definitions of Terrorism: 
The Problem of too Many Grails.  Journal of Legislation 2004. Vol. 30: Iss. 2, 
Art icle 3. 249. o. https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1127&context=jleg (2019.05.22.)

tatásnak, vagy az csupán 
egy önmagáért való akadé
miai játék volna.

Bakóczi Antal a külföldi 
és hazai szakirodalomra 
alapozva a terrorizmus ku
tatása és vizsgálatának ne
hézségei tekintetében öt 
fő akadálycsoportot sorol 
fel: 1) egy egységesen elfo
gadott nemzetközi és nem
zeti fogalmi meghatározás 
hiányát 2) az egységes, hi
teles, hivatalos kri minál

statisztikai adatgyűjtési rendszerek hiányát, az ön
álló nemzeti és nemzetközi terrorcselekményi sta
tisztikák kiadásának az elmaradását 3) a terroriz
must és az ellene irányuló küzdelmet szükségsze
rűen övező konspiráltságot és titkosságot 4) az adat
gyűjtés korlátait, a kutatás tárgyának nehéz elérhe
tőségét, a bűnügyi iratok anyagának korlátozott 
hozzáférhetőségét 5) a terrorcselekmények körében 
jelentkező rejtettséget. Bakóczi az első helyen sze
repelteti az akadálycsoportok listájában az egysége
sen elfogadott nemzetközi és nemzeti fogalmi meg
határozás hiányát, mely a probléma kiemelt fontos
ságát érzékelteti.4 

Jelen tanulmány nem törekszik és nem is töreked
het a terrorizmus összes létező fogalmának ismer
tetésére, csupán példálózásra szorítkozik, mivel a 
definíciók rendkívül magas száma miatt azok taxa
tív felsorolása gigászi méretű vállalkozás lenne. Alex 
P. Schmid – Albert J. Jongman szerzőpáros Political 
Terrorism című könyvében a terrorizmus 109 defi
nícióját vizsgálja.5 Más szerzők a meghatározást ille
tően 200 feletti számot is említenek.6 

Alex Schmid 2004es megállapítása, mi szerint va
lószínűleg a terrorizmus a legfontosabb szó a poli
tikai szótárban7, napjainkban hatványozottan igaz. 
A terrorizmus korunk megkerülhetetlen és talán 
egyik leggyakrabban használt, egyik legrelevánsabb 
kifejezése. Döbbenetesen hathat, hogy többen nem 
vesződnek egy olyan jelenségnek a definiálásával, 
vagy nem tartják fáradságra érdemesnek a fogalmá
nak a meghatározását, amelynek visszaszorítására 
világszinten dollár százmilliárdokat költenek, és em
berek napi szinten vesztik életüket terrortámadások 
következtében.8 

4  Bakóczi Antal: Megismerési akadályok a terrorizmus kutatásában. Bel-
ügyi Szemle 2015/7–8., 90. o.

5  Schmid, Alex P. − Jongman Albert J.: Political Terrorism. A New Guide 
to Actors, Concepts, Data Bases, Theories & Literature. Transaction Publishers. 
Third paperback printing. New Brunswick New Jersey. 2008, 4–5. o. Idézi: 
Horváth L. Attila: A terrorizmus csapdájában. Zrínyi Kiadó, Budapest 2014. 
12. o.

6  Tao Wang, Jun Zhuang: The True Meaning of Terrorism and Response 
to Terrorism. Social Sciences. 2017. Vol. 6, No. 6. 161. o.

7  Alex Schmid: Terrorism – The Definitional Problem. 36 Case W. Res. J. 
Int’l L. 375. 2004. 376. o.https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1400&context=jil (2019.05.22.)

8  Uo. 376.
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1.1.
Történeti előzményekTörténeti előzmények
A terrorizmus „az egyik legrégebbi formája az illegi
tim politikai másként gondolkodásnak.”9 Írott törté
nete megközelítőleg 2000 éves, de a megjelenése sok
kal korábbra tehető.10 

A „terrorizmus” kifejezés évszázadok óta pejora
tív, amit általában a „másik oldal” megjelölésére hasz
náltak. Ez a szónak a politikai leíró szerepe, a jogi 
terminusként való használatának jelentősége ke
vésbé régre nyúlik vissza. A terror szó, mely a latin 
terreből ered, a nyugateurópai nyelvekbe a fran
cián keresztül férkőzött be a XIV. században, és az 
angol nyelvben először 1528ban használták. A ter
rorizmus szó politikai vonatkozásait a nagy francia 
forradalom idején nyerte. A Maximilien Robespierre 
által vezetett francia törvényhozó testület rém
uralma alatt 17 000 embert végeztek ki nyilvánosan, 
ez volt a „regime de la terreur”.11 A konzervatív an
gol politikus, Edmund Burke használta a legelsők 
között a „terrorizmus” és a „terrorista” szavakat, ez
zel akarta felhívni a figyelmet a jakobinus állam túl
kapásaira.12 Maga a „terrorizmus” szó első definí
cióját (système, régime de la terreur) a Francia Aka
démia fogalmazta meg 1798ban, a közelmúltból való 
tapasztalatok nyomán.13 A terrorizmus kifejezés, 
amit kezdetben az állam által elkövetett erőszakkal 
társítottak, később nem állami szereplők leírására 
vált használatossá, miután a szót francia és orosz 
anarchistákra alkalmazták, az 1880as és 1890es 
években. A második világháborút követően a terro
risták új technológiák használatához fordultak. Gya
korivá váltak a repülőgépeltérítések, melyekre a 
nemzetközi közösség egyezmények sorozatával vá
laszolt, melyek a megnövelt reptéri biztonsággal kar
öltve csökkentették a repülőgépek és utasok ellen 
elkövetett bűncselekmények számát. Az 1990es 
évek elején az 1960as és ’70es évek terrorizmusá
hoz képest a terrorizmusnak egy veszélyesebb, mo
dernebb variációja jelent meg.14 Ezután mind a ter
rorizmus, mind az ellene folytatott harc a szeptem
ber 11i terrortámadással új korszakába érkezett.15 
Korinek László 2001. szeptember 11i terrortáma
dást követően egy kevésbé kiszámítható, új típusú 
terrorizmusról beszél, ami totális háborút vív, és sem 

9  Marie Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata. Antall József 
Tudásközpont, Budapest 2016. 37. o.

10  Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdé-
sei. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 2011. 58. o.

11  Reuven Young: Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a 
Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in 
Domestic Legislation. 29 B.C. Int’l & Comp. L.. 2006. Rev. 23. 33. o. 

12  Barker, Jonathan: A terrorizmus. HVG Kiadói Rt., Budapest 2003. 13. o. 
13  Charles Townshend: A terrorizmus. Magyar Világ Kiadó, Budapest 2003. 

45. o. 
14  Reuven Young: i. m. 33. o. https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article=1054&context=iclr (2019.05.22.)
15  Barker, Jonathan: A terrorizmus. HVG Kiadó Rt., Budapest 2003. 17– 

19. o.

eszközeiben, sem módszereiben, vagy célpontjaiban 
nem ismer korlátokat.16 Az új típusú terrorizmus jel
lemzői: a céljai nem megvalósíthatók, teljes meg
adást kíván, a támadás opciói korlátlanok, makro
szinten céljai megkülönböztetettek (jelképes objek
tumok), mikroszinten megkülönböztetés nélküli 
célok jellemzik (civilek), hagyományos és nem ha
gyományos fegyvereket is egyaránt használ, az új 
típusú terrorizmus hatása nagy területre terjed ki, 
nemzetközi jellegű (a terrorizmus nem csupán 
transz nacio nalizálódott, hanem „deterritorializáló
dott” is17), figyelmeztetés nélkül csap le, és az ön
gyilkos akciók megtalálhatók az eszköztárukban.18 

A 2001. szeptember 11i terrortámadás masszív 
törvényhozási hullámot gerjesztett, az arra adott vá
laszban az ENSZnek nagy szerepe volt. Biztonsági 
Tanácsa és az 1373. határozata által felállított Terro
rizmusellenes Bizottsága (Counter-Terrorism Com-
mittee – CTC) a terrorizmusellenes törvényhozás 
fontos transznacionális szereplőivé váltak. Az ENSZ 
BT 1373. határozata szerint az összes országnak gon
doskodnia kellett arról, hogy a terrorizmusnak és 
támogatásának különféle formáit súlyos bűncselek
ményként kezeljék, és 90 napos határidőt kaptak 
arra, hogy jelentsenek a Terrorizmusellenes Bizott
ságnak, amit néhány ország tényleges határidőként 
kezelt, új és összetett antiterrorista törvények elfo
gadására. A határozat nem adott eligazítást a terro
rizmus fogalmát illetően és az emberi jogok szere
pét sem határozta meg a terrorizmus elleni küzde
lemben, ennek eredményeként az országok szabad 
kezet kaptak a terrorizmus fogalmának a meghatá
rozásában, amit gyakran kiterjesztően és túlzottan 
széleskörűen tettek meg, a Terrorizmusellenes Bi
zottság tiltakozásának hiányában. Voltak országok, 
amelyek nem válaszoltak azonnal a 1373. határo
zatra, mert már igen széles és majdhogynem el
nyomó volt a jogi szabályozásuk a terrorizmussal 
kapcsolatban. Példaként említhető Egyiptom, Szíria, 
Izrael, Malajzia, Szingapúr. Ezeknek az országoknak 
csupán apró finomításokra volt szükség a jogi sza
bályozásukban. Az USAban meglehetősen röviddel 
a 2001. szeptember 11i terrortámadást követően 
beiktatták az ún. Patriot Actet, amely törvény akár 
enyhe válasznak is tűnhet a terrorizmusra, főleg ha 
a mind a 9/11 előtti és utáni brit terroristaellenes 
törvényhozáshoz hasonlítjuk. Habár NagyBritannia 
már új és szigorú törvénnyel rendelkezett (Terrorism 
Act, 2000), a 2001. szeptember 11i terrortámadásra 

16  Korinek László: A terrorizmus – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – 
Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia. CompLex 
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2006. 450. o.

17  A kifejezést Rostoványi Zsolt használja „A terrorizmus és a globalizá-
ció” című tanulmányában. A tanumányt lásd: Válaszok a terrorizmusra (szerk. 
Tálas Péter) 71–85. o. Idézi: Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem 
kriminálpolitikai kérdései. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 
2011. 74. o.

18  Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a nem-
zetközi biztonságra és Magyarország biztonságára. Budapest 2007., 6. o. http://
kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/904.pdf (2019.05.22.)
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a terjedelmes AntiTerrorism Crime and Security 
Acttel válaszolt.19 

A terrorizmus definíciójával kapcsolatos vita 9/11 
óta változó intenzitással, de szinte folyamatosan na
pirenden szerepelt, az Iszlám Állam terrorszervezet 
megjelenése és tevékenysége pedig újra előtérbe 
helyezte azt.20 

2.2.
Egy nemzetközileg Egy nemzetközileg 
elfogadott definíció hiányaelfogadott definíció hiánya
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének első 
határozata 1972ben született meg a terrorizmus tár
gyában. Ekkortól az ENSZ, főként a Közgyűlése vezető 
szerepet kísérelt vállalni a nemzetközi terrorizmus 
elleni harcban. A 2001. szeptember 11i terrortáma
dást követő paradigmaváltást megelőzően az ENSZ a 
terrorizmust társadalmi jelenségként szemlélte és ál
talánosságban ellentmondásosnak volt mondható az 
ahhoz való hozzáállása, mely többek közt abban öltött 
testet, hogy nem sikerült megállapodni a terrorizmust 
illetően egy átfogó definícióban.21 Schmid szerint eb
ben a fázisban egy univerzális definíciót illető kon
szenzus hiánya már inkább politikai jellegű, mint jogi, 
vagy szemantikai probléma.22 Egy nemzetközi szinten 
elfogadott jogi definícióval tehát máig rendelkezünk 
a terrorizmust illetően.23

Talán a legnagyobb kérdés a definíciós vitában, 
hogy egyáltalán kinek van hatalma a definíciót meg
alkotni. A nemzeti parlamenteknek, a nemzeti kor
mányoknak, vagy bíróságoknak? Vagy akadémiku
sokra kellene hagyni a feladatot? Esetleg az áldoza
tokra, a médiára, vagy az ENSZre?24 

Továbbá ki jogosult egyes államokat, szervezete
ket, személyeket terroristának minősíteni, továbbá 
meghatározni, hogy melyek legyenek a fogalom kri
tériumai? Egy adott ország, vagy szervezet milyen 
kritériumok alapján és „mikor szűnik meg terroris
tának lenni?”25 KisBenedek József szerint az ENSZ 
lenne leginkább az a nemzetközi szervezet, amely 
hivatott lenne az egyértelmű definíció meghatáro
zására, ám hozzáteszi, hogy ott vannak a legnagyobb 
viták a fogalom elfogadását illetően.26

19  Kent Roach: The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism. Camb-
ridge University Press, Cambridge 2011. 14–17. o.

2 0  Szalai Máté – Wagner Péter: A terrorizmus fogalmának kiterjesztése? 
Értelmezési lehetőségek Orlando kapcsán. KKI-elemzések, Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet, E-2016/19., 3. o. 

21  Young: i. m. 33. o.
2 2  Alex Schmid: Terrorism - The Definitional Problem. 36 Case W. Res. J. 

Int’l L. 375. 2004. 390. o. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1400&context=jil (2019.05.22.)

2 3  Uo. 394. o.
2 4  Uo. 385. o.
25   Józsa László: Globális terrorizmus – fogalmi keretek In: Tálas Péter (szerk.): 

Válaszok a terrorizmusra avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól” a fenn-
tartható globalizációig, SVKH-CHARTAPRESS, Budapest 2002. 93. o.

2 6  Kis-Benedek József: Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus. Zrínyi 
Kiadó 2016. 145. o.

Egy nemzetközileg elfogadott jogi definíció hiá
nyában a nemzetközi közösség két módszert alkalmaz 
a terrorizmus definiálására. Egyrészt törekszik meg
határozni, mi nem jellemzi a terrorizmust (pl.: idegen 
megszállás elleni nemzeti és függetlenségi harc a 
nemzetközi jog szerint nem terrorista cselekmény), 
másrészt a terrorcselekmények azon jellemzői alap
ján igyekszik a definíciót körülírni, amelyeket a nem
zetközi közösség rendszeresen elítél (pl.: válogatás 
nélküli erőszakos támadások). Tálas szerint ilyen ér
telemben viszonylagos egyetértés alakult ki abban a 
kérdésben, hogy mit tekinthetünk, illetve büntetőjo
gilag általában mit tekintenek az egyes országok bün
tető törvénykönyvei terrorista módszerrel elkövetett 
cselekményeknek, illetve terrorista tevékenységnek. 
Többnyire olyan cselekményeket jelölnek meg terro
rista cselekménynek, amelyek egyébként is bűncse
lekménynek minősülnek. A nemzetközi konszenzus 
hiánya nem jelenti azt, hogy az egyes nemzetközi 
szervezeteknek, és az egyes országok ne rendelkez
nének definíciókkal a terrorizmust illetően, de ezek 
a meghatározások egymástól bizonyos mértékben 
eltérnek.27 Nemzetközileg elfogadott meghatározá
sok léteznek a terrorizmus fogalmát illetően, pl. az 
ENSZben, a NATOban, vagy az Európai Unióban. Az 
EUban a közösség egy saját meghatározást törekszik 
elfogadni, ugyanakkor a tagállamok továbbra is fenn
tartják a jogot arra, hogy a közösségi normákat tisz
teletben tartva megfogalmazzák azt, számukra mit 
jelent a terrorfenyegetettség.28

Komoly vita folyik arról, hogy a terrorizmust el
sősorban büntetőjogi (európai felfogás), vagy bün
tetőjogi és politikai kategóriaként (amerikai felfo
gás) kelle értelmezni. Továbbá a nemzetközi szak
irodalom egyre határozottabban elkülöníti a nem
zetközi terrorizmuson belül a régi és az új típusú 
terrorizmust.29 

3.3.
Miért lenne szükség egy Miért lenne szükség egy 
nemzetközileg elfogadott nemzetközileg elfogadott 
terrorizmus terrorizmus 
meghatározásra?meghatározásra?
A terrorizmus elleni küzdelemnek négy legfontosabb 
szakterülete van: politikai, katonai, igazságügyi és 
pénzügyi. E területek mind más módon határozzák 
meg a terrorizmus jelenségét. Az egységes definíció 

27  Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a 
nemzetközi biztonságra és Magyarország biztonságára. ZMNE Stratégiai Vé-
delmi Kutatóintézet Elemzések, Budapest 2007. január 5–6. o.

2 8  Horváth L. Attila: A terrorizmus csapdájában. Zrínyi Kiadó, Budapest 
2014. 13. o.

29  Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a 
nemzetközi biztonságra és Magyarország biztonságára. ZMNE Stratégiai Vé-
delmi Kutatóintézet Elemzések, Budapest 2007. január 5–6. o.
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hiánya Vass szerint az együttműködést nehezíti meg, 
továbbá ellehetetleníti a mindent átfogó hatékony 
fellépés megindítását.30 Vass rávilágít, hogy ugyan az 
előbb említett négy szakterületnek van egy önálló 
fogalomképe a terrorizmust illetően, amely megha
tározza a cselekvést és a reagálási mechanizmust, vi
szont a tény, hogy mindegyik más, néha definíciónak 
nem is nevezhető meghatározást használ a terroriz
mus jelenségére, a terrorizmus elleni küzdelem ha
tékonyságát csökkenti. Vass szerint egy egységes, 
pontos definícióra a jogalkotás folyamatában hivat
kozni lehetne, véget vetne annak a visszás helyzet
nek, hogy bizonyos cselekmények az egyik ország
ban büntetendők, egy másikban nem. Egy egységes 
meghatározással egyértelművé válhatna, hogy egy 
ország valóban támogatjae a terrorizmust, továbbá 
világossá válna, hogy egy „terrorizmus elleni propa
gandával” megindított háború valóban a terrorizmus 
ellen indulte, továbbá a háború megindításának jog
szerűsége is látható lenne. Végül egy terrorizmus fo
galmát meghatározó nemzetközi jogszabály alapján 
a média is tudná értékelni egy cselekmény terrorcse
lekmény voltát, ez pedig megelőzhetné a felesleges 
pánikot, amely a terroristáknak kedvez.31 

Boaz Ganor számos okát sorolja fel annak, hogy 
miért lenne szükség egy nemzetközileg elfogadott 
terrorizmus fogalomra: Egy hatékony nemzetközi 
stratégia kifejlesztéséhez tudnunk kell, pontosan 
mivel is van dolgunk. A terrorizmus elleni nemzet
közi mobilizáció nem vezethet hadműveleti ered
ményekhez, amíg a résztvevők nem egyeznek meg 
egy fogalommal kapcsolatban. Egy definíció híján 
ugyancsak lehetetlen a terrorizmus elleni nemzet
közi egyezmények megszövegezése és érvényesítése. 
Ugyan sok ország írt alá bi és multilaterális megál
lapodásokat számos bűncselekményt illetően, de a 
politikai bűncselekmények miatti kiadatást gyakran 
explicit módon kizárják, és a terrorizmus háttere 
Ganor szerint mindig politikai. Ez egy olyan kiskapu, 
ami számos országnak lehetővé teszi, hogy kibújjon 
a terrorista cselekmények miatt körözött személyek 
kiadatásának kötelezettsége alól. Egy definícióra 
szükség van a törvényalkotás és büntetések kidol
gozása folyamatában is, a terrorizmus és ahhoz kap
csolódó cselekményeket illetően. A nemzetközileg 
elfogadott definíció az országok közötti kooperáció 
erősítéséhez és az összefogás hatékonyságának biz
tosítása szempontjából is szükséges lenne, mely 
szükség egyértelműen látszik a terrorizmus elleni 
nemzetközi konvenciók szövegezése és ratifikációja 
során. A terrorizmust szponzoráló államok ellen is 
fontos lenne egy definícióval kapcsolatos egyetér
tés. A terrorizmus ellen küzdő államok számára a 
nemzetközi támogatás biztosítása érdekében, vagy 
egy közös hadművelet biztosítása céljából fontos 

3 0  Vass György: Egységes meghatározás a terrorizmusra. Hadtudományi 
Szemle 2009. 2. évf. 4. sz. 10. o.

31  Uo. 14–15. o.

lenne egy nemzetközileg elfogadott fogalom, ami 
különbséget tenne szabadságharc és terrorizmus 
között. Egy definíció a szimpatizáló civil lakosság 
támogatásának aláásása érdekében is fontos lenne, 
mivel egy szervezet, amely terrorista taktikák alkal
mazását fontolgatná, ezzel a legitimációja elveszté
sét kockáztatná, még ha a lakosság támogatná is a 
céljait. Egy a terrorizmust más erőszakos cselekede
tektől elkülönítő definíció egy terrorszervezetek 
legitimációjának aláásását megcélozó nemzetközi 
kampány elindítását tenne lehetővé, továbbá e szer
vezeteket megfoszthatná a támogatásuktól, és egy 
egyesült nemzetközi frontot galvanizálhatna elle
nük. A terroristák legitimációjuktól való megfosz
tása érdekében a terrorista cselekményeket meg  
kell különböztetni a gerillahadviseléstől. Továbbá 
Ganor szerint egy definíció terrorszervezeteket ösz
tökélhetne a szándékaik újragondolására, a terro
rista tevékenységük felhagyására, és kizárólag ge
rillahadviselés alkalmazására, és civil célpontok 
helyett katonai célpontok választására, morális és 
gyakorlati megfontolásból, egy költséghaszon elem
zés elvégzése után.32

4.4.
Miért áll ellen ennyire Miért áll ellen ennyire 
makacsul a terrorizmus  makacsul a terrorizmus  
a definiálási kísérleteknek?a definiálási kísérleteknek?
Alex Schmid tucatnál is több okát nevezi meg an
nak, hogy miért nehéz a terrorizmust definiálni. Né
hány példa: Maga a terrorizmus egy „vitatott kon
cepció”, arról eltérnek a politikai, jogi, társadalom
tudományi és hétköznapi elképzelések. A definíció 
kérdése a (de)legitimizációhoz és kriminalizációhoz 
kötődik; mert a terrorizmusnak sok típusa van, kü
lönböző formákkal és manifesztációkkal; és mert a 
kifejezés változásokon ment keresztül a több mint 
200 éves létezése alatt.33

A szakirodalomban a definíciót illető konszenzus 
hiányának több okát szokás megjelölni. Többek kö
zött a terrorizmus természetét, a kifejezés pongyola 
használatát, és legfőként a terrorizmus kifejezés pe
joratív és szubjektív természetét. A terrorizmus vál
tozó természete nem csak a terrorizmus múltjára, 
hanem jövőjére is vonatkozik, ugyanis lehetetlen 
olyan definíciót alkotni, amely lefed mindent, amit 
a jövőbeli terroristák elkövethetnek. További okként 
szokás megjelölni a terrorizmus kifejezésének kife

32  Boaz Ganor: Defining Terrorism - Is One Man’s Terrorist Another Man’s 
Freedom Fighter? https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-
Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 
(2019.05.22.)

33  Alex Schmid: Terrorism – The Definitional Problem. 36 Case W. Res. 
J. Int’l L. 375. 2004. 395. o. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1400&context=jil (2019.05.22.)
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jezetten a média általi meggondolatlan módon tör
ténő használatát. A terrorizmus egy „tág megjelölés”, 
melyet különböző politikai extrémistákra, és közön
séges bűnözőkre is alkalmaznak, és a terminológia 
hanyag használata „a témában laza gondolkodáshoz 
vezetett”. Perry szerint a definíciós konszenzus hi
ányának valószínűleg a legfőbb oka a terrorizmus 
szó „ítélkező/elítélő természete” („judgmental 
nature of the word”). A szó használata ugyanis nem 
pusztán leír egy eseményt, hanem a tett és az elkö
vető felett erkölcsi ítéletet is mond, mely csaknem 
mindig negatív előjelű. A terrorizmus kifejezés pe
joratív természetével kapcsolatban mindenki egyet
érteni látszik 34 Nemzetközi jogi szempontból is van
nak a meghatározásnak nehézségei, a definiálás eb
ből a szempontból azért is problematikus, mert a 
terrorcselekmények elkövetésével vádolt személyek
kel szemben nem nemzetközi büntetőbírói fórumok 
járnak el. Továbbá kihívást jelent egzakt módon meg
válaszolnunk, hogy milyen célpontok elleni táma
dások sorolhatók a terrortámadások körébe, e tekin
tetben leginkább a katonai erők és objektumok el
leni támadások besorolása jelenthet problémát. A 
meghatározást nehezíti az a jelenség is, mely során 
autoriter berendezkedésű államok a más politikai 
nézeteket vallókra gyakran „rásütik a terrorizmus 
bélyegét”. Problematikus továbbá az is, mikor köz
törvényes bűnözőket, vagy a szervezett bűnözők te
vékenységét minősítik politikai céllal elkövetett erő
szaknak. Horváth szerint a szervezett bűnözést kü
lönösen nehéz szétválasztani a terrorizmustól, to
vábbá a terrorizmus elleni fellépést hátráltatja, ha 
politikai indítékokat keresünk olyan erőszakos cse
lekmények között is, ahol a valódi cél a pénz és va
gyonszerzés.35 Bartkó Róbert a fogalomalkotás terén 
tettenérhető nehézségek következő forrásait jelöli 
meg: a politikai reagálás megkésettségét, vagy oly
kor a politikai szerepvállalás elmaradását; a terro
rizmus alapvető jellegzetességében rejlő okot – hogy 
a terroristák mint alvó ügynökök élnek köztünk; a 
kulturális meg nem értettséget, amiért a társadalom 
egyéb tagjai, valamint a bűnüldöző hatóságok nem 
tudják, vagy nem képesek a merényletek erkölcsi 
alátámasztásaként szolgáló főként ideológiai okokat 
felmérni, megérteni; a terrorizmus sokszínűségét; 
végül pedig a terrorizmus elleni küzdelem komple
xitását, mivel a terrorizmus ellen folytatott harc már 
nem képezi le a hagyományos bűnüldözés metodi
káját, az sokkal összetettebb annál.36

Megragadható egyáltalán a terrorizmus lényege? 
A terrorizmus egy komplex és többdimenziós jelen
ség, és a kifejezést a manifesztációk olyan széles ská
lájára használják válogatás nélkül (például narko
terrorizmusra, kiberterrorizmusa), hogy Schmid 
szerint az ember eltűnődik azon, hogy egyáltalán 

3 4 Perry: i. m. 252–254. o. 
35  Horváth: i. m. 15–16. o.
36  Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdé-

sei. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 2011. 18–22. o.

egységes koncepcióról vane szó37, továbbá be kell 
látnunk, hogy valódi esszenciája, alapvető lényege 
a terrorizmus koncepciójának nincsen, mivel az egy 
ember alkotta konstrukció.38 A terrorizmussal fog
lalkozó tanulmányok abban egyetértenek, hogy a 
terrorizmus alapvetően egy politikai jelenség, to
vábbá az általános vélekedés szerint a modernizáció, 
a demokrácia és a kezeletlen szociális feszültségek 
teremthetik meg az olyan feltételeket, amelyek a ter
rorizmus jelenségét életre hívják.39 A háborús felfo
gást40 képviselő Caleb Carr szerint a terrorizmus  
– mint ahogy annak elkövetői gyakran ragaszkod
nak is az ekként való megjelöléshez – valójában a 
hadviselés egy formája. Carr szerint csak akkor, ha 
a terrorizmus ekként ismerjük el, leszünk képesek 
egy átfogó és jelentőségteljes választ kidolgozni a 
terrorizmus fenyegetésére.41 Korinek szerint viszont 
nem hadviselésről, háborúról van szó a terrorizmus 
esetében, hanem a „kriminalitás kiemelkedően sú
lyos megnyilvánulásairól.”42

Bartkó Róbert szerint a terrorizmus egy olyan tár
sadalmi jelenség, ami sok szempontú vizsgálatot igé
nyel. Nem adható minden előfeltételnek megfelelő 
válasz arra, pontosan mi is a terrorizmus. Bartkó 
szerint könnyebb feladat a terrorizmus jelenségének 
egyetlen elemére, a terrorcselekményre fókuszálni, 
mert a bűncselekményt felépítő tényállási elemek 
összegyűjthetők. A terrorizmus tekintetében nem 
adható egyetlen egzakt válasz, az több, egyébként 
részigazságokat magukban hordozó állítások hal
maza. Hogy mi a terrorizmus, arra egy politikatudo
mányi, egy (büntető/nemzetközi) jogi, és egy krimi
nológiai válasz adható, amelyek Bartkó szerint 
együtthatásukban vizsgálandók, mert egyik sem él 
meg a másik nélkül. Ezeknek a fogalmaknak az is
merete elengedhetetlen egy hatékony és időtálló, 
akár nemzetközi, akár állami büntetőpolitika kidol
gozásához, mert a megalkotott definíciórendszer
ben minden fogalmi/tényállási elemnek önállóan is 
kiemelt szerepe van a terrorizmus elleni küzdelem 
kriminálpolitikát érintő stratégiájának kidolgozásá
ban. Egyetértek Bartkó álláspontjával, aki szerint a 
három definíció (politikatudományi, egy (büntető/
nemzetközi) jogi, és egy kriminológiai) „szimbioti
kus” kapcsolatának felismerése vezethet el a világ 
valamennyi terrorista csoportja és terrorszervezete 
elleni eredményes harchoz.43 

37  Alex Schmid: Terrorism – The Definitional Problem. 36 Case W. Res. 
J. Int’l L. 375. 2004. 380. o. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1400&context=jil (2019.05.22.) 

38  Uo. 384. o.
39  Gál István László: A Pénzmosással és a Terrorizmus Finanszírozásával 

Kapcsolatos Jogszabályok Magyarázata. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 
Kft., Budapest 2012. 43. o.

4 0  Korinek László: A terrorizmus.  Belügyi Szemle, 2015/7–8. 22. o.
41  Caleb Carr: Terrorism as Warfare: The Lessons of Military History. 

1996/1997. tél. World Policy Journal, Duke University Press, Vol. 13, No. 4. 1. o.
42  Korinek László: A terrorizmus.  Belügyi Szemle, 2015/7–8. 11. o.
43  Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdé-

sei. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 2011. 55. o.
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Azzal kapcsolatban, hogy miért is olyan nehéz a 
terrorizmust definiálni, Bruce Hoffman rávilágít 
arra, ahogy a terrorizmus szó jelentése idővel vál
tozott, hogy megfeleljen az egymást követő korok 
politikai nyelvjárásának, és diskurzusának, és úgy 
vált egyre ellenállóbbá egy konzisztens fogalom 
megalkotására irányuló kísérletekkel szemben. Egy 
időben még a terrorizmus gyakorlói is „együttmű
ködőbbek” voltak e téren, a korai „művelői” nem 
finomkodtak a szavakkal, még nem rejtőztek az 
olyan „fájdalomcsillapító címkék szemantikai álcája 
mögé” mint a „szabadságharcos”, vagy „városi ge
rilla”. Például a XIX. századi anarchisták még „szé
gyentelenül” terroristáknak nevezték magukat, 
taktikájukat pedig terrorizmusnak. A Narodnaja 
Volja tagjai ugyanígy még aggály nélkül ekként ne
vezték meg magukat és tetteiket. Ez a fajta őszinte
ség nem tartott örökké. Az 1940es évek zsidó ter
rorista csoportja, a Lehi (mozaikszó, a héber 
Lohamei Herut Yisraelből, azaz Izraeli Szabadság
harcosok) – amely inkább Stern Gangként ismert, 
alapítója és első vezetője, Abraham Stern után – 
terrorista taktikák tényleges használatát ugyan be
ismerte, de tagjai soha nem tartották magukat ter
roristáknak. Figyelemre méltó, hogy a Lehi, amely 
még messze őszintébb volt, mint a későbbi hason
másai, mégsem az „Izrael Terrorista Harcosai” ne
vet választották, hanem a sokkal kevésbé pejoratív 
„Izraeli Szabadságharcosokat”. Hasonlóan, több 
mint 20 évvel később, a brazil forradalmár, Carlos 
Marighela nyíltan javasolta „terrorista” taktikák al
kalmazását, de ahhoz ragaszkodott, hogy őt magát 
és tanítványait „városi gerillaként” mintsem „városi 
terroristaként” jellemezze. Marighela írásaiból vi
lágosan kitűnik, hogy tisztában volt a terrorista szó 
nem kívánatos vonatkozásaival. Hoffman szerint 
az utóbbi évtizedekben egy megerősödött trend 
mutatkozik a terrorista szervezetek névválasztását 
illetően, mely során a terrorizmus pejoratív fel
hangját igyekeznek elkerülni, és már majdnem ki
vétel nélkül mind tudatosan tartózkodnak a „ter
rorizmus” szó minden formájától. Ehelyett ezek a 
csoportok a következő képeket igyekeznek meg
idézni elnevezéseikben: szabadság és felszabadítás 
(pl.: Nemzeti Felszabadítási Front), seregek és más 
hadszervezeti struktúrák (pl.: Nemzeti Katonai 
Szervezet), valóságos önvédelmi mozgalmak (pl.: 
Afrikaner Ellenállási Mozgalom), és jogos bosszú 
(pl.: Szervezet a Föld Elnyomottaiért), vagy szándé
kosan kétségkívül semleges, csupán ártalmatlan 
szuggesztióval vagy asszociációval bíró neveket vá
lasztanak (pl.: Fényes Ösvény). Az előbbi példák 
mind sejtetik, hogy a terroristák egyértelműen nem 
úgy látják magukat, mint mások őket. Például: „Min
denek felett egy családos ember vagyok”, nyilat
kozta Carlos a Sakál egy francia újságnak, 1994es 
elfogása után. Hoffman szerint egy terrorista soha 
nem fogja elismerni, hogy ő terrorista, és bármed

dig elmegy, hogy elmossa az ilyen következtetése
ket, vagy mellékjelentéseket.44

A terroristák tehát egyértelműen eltérően defini
álják a terrorizmust, mint a társadalom többi tagja. 
Jobban kedvelik az olyan kifejezéseket, mint a sza
badságharcos, a gerilla, felkelő és forradalmár.45 

Miként ideologizálja meg a különbséget a „jó” és 
„rossz” terrorizmust között egy terrorista? Oszama 
bin Laden szerint: „A terrorizmus lehet dicséretes és 
lehet elítélendő. Megfélemlíteni egy ártatlan sze
mélyt… kifogásolható és igazságtalan, mint ahogy 
igazságtalanul terrorizálni embereket sem helyes. Más 
részről viszont elnyomókat, bűnözőket, tolvajokat és 
rablókat szükséges terrorizálni az emberek biztonsága 
és tulajdonuk védelme érdekében… A terrorizmus, 
amit mi gyakorlunk a dicséretes fajta, mivel zsarno
kok, agresszorok és Allah ellenségei ellen irányul; a 
zsarnokok, árulók ellen, akik hazaáruló cselekedete
ket követnek el a saját országaikkal, saját hitükkel, sa
ját prófétájukkal és saját nemzetükkel szemben. Őket 
terrorizálni és megbüntetni szükséges intézkedés a 
dolgok egyenesbe és helyrehozatala érdekében.”46 

5.5.
A „címkézés” jelenségeA „címkézés” jelensége
Charles Townshend szerint a bizonytalanság a pon
tos definícióval kapcsolatban annak köszönhető, 
hogy gyakorlatilag egyfajta címkézésről beszélhe
tünk a terrorista szó használata esetén, mert ezt a 
megnevezést rendszerint mások, elsősorban a meg
támadott államok kormányai aggatják a támadóikra, 
mivel a terrorizmus fogalma súlyos mellékjelenté
seket, azaz erőteljes kriminalitást, embertelenséget 
és a tényleges politikai támogatás hiányát foglalja 
magában.47 Néhány példa a „címkézés” jelenségére: 
Barack Obama amerikai elnök a 2013as Bostoni 
Maratonon elkövetett bombatámadást terrorista cse
lekménynek minősítette, mert véleménye szerint: 
„Bármikor, ha bombatámadás ártatlan civileket cé
loz, az terrorista cselekmény”.48 2002ben Irak vá

4 4  Bruce Hoffman: Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition. Co-
lumbia University Press, New York 2006. 20–22. o.

45  Gregor Bruce: Definition of Terrorism – Social and Political Effects, 
Journal of Military and Veterans’ Health 2013. május. Volume 21 Number 2. 
28. o.

4 6  “Terrorism can be commendable and it can be reprehensible. Terrifying 
an innocent person…. is objectionable and unjust, also unjustly terrorising 
people is not right. Whereas terrorising oppressors and criminals and thieves 
and robbers is necessary for the safety of people and protection of their prop-
erty…..The terrorism we practise is of the commendable kind for it is directed 
at the tyrants and the aggressors and the enemies of Allah, the tyrants, the 
traitors who commit acts of treason against their own countries and their own 
faith and their own prophet and their own nation. Terrorising those and pun-
ishing them are necessary measures to straighten things and to make them 
right.” Uo. 28. o. – a szerző fordítása.

47  Charles Townshend: A terrorizmus. Magyar Világ Kiadó, Budapest 2003. 
9. o. 

4 8  http://www.nydailynews.com/news/politics/obama-labels-boston-
bombings-act-terror-article-1.1318156 (2019.05.22) „Anytime bombs are used 
to target innocent civilians, it’s an act of terror,” – a szerző fordítása.
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dolta az USAt állami terrorizmussal.49 Nelson Man
dela, Menáhém Begín, Gerry Adams és Jasszer Arafat 
mind olyan személyek, akiket kezdetben terroristá
nak neveztek, később pedig államférfiaknak és a 
béke megteremtőinek. Mandela, Begín és Arafat rá
adásul Nobelbékedíjban is részesült.50 Utólag már
már megmosolyogtató, hogy, Nelson Mandelát, aki 
irreguláris eszközöket használt a dél afrikai kormány 
ellen, Terry Dicks, brit parlamenti képviselő 1990
ben még terroristának nevezte, de néhány évvel ké
sőbb Mandela lett a Délafrikai Köztársaság első de
mokratikusan megválasztott elnöke, ráadásul, ahogy 
arról korábban szó esett, Nobelbékedíjban is része
sült.51 „Nobelbékedíjas hazafi, vagy megrögzött ter
rorista?” – Jogosan teszi fel a provokatív kérdést Kis
Benedek József Jasszer Arafattal kapcsolatban.52

Ahogy Boaz Ganor fogalmaz: „Valaki terroristája 
valaki másnak a szabadságharcosa.53 

Horváth L. Attila szerint univerzális, nemzetközi
leg elfogadott meghatározással csak úgy találkozha
tunk, ha valaki önkényesen kisajátítja magának a 
jogot arra, hogy egy mindenre kiterjedő megfogal
mazást próbáljon meg elfogadtatni, ám Horváth hoz
záteszi, hogy az ilyen próbálkozás minden bizonnyal 
kudarcra van ítélve, hiszen már a lázadó és a terro
rista között is nehezen tehető különbség.54

Az orlandói „Pulse” nevű szórakozóhelyen, 2016 
júniusában, Omar Mateen által elkövetett tömeggyil
kossággal kapcsolatban Szalai Máté és Wagner Péter 
a terrorizmus fogalmának inflálódására mutat rá, 
egy folyamatra, mely során a nyugati közvélemény
ben a terrorizmus kifejezés jelentése egyre bővül. 
Egyre több eseményt jellemeznek így, ez pedig hosz
szú távon negatívan befolyásolhatja a terrorizmus 
elleni küzdelem hatékonyágát. (Gyakorlatilag a ki
fejezés „pongyola használatáról” van szó.55) Az or
landói mészárlás első értelmezései terrorcselek
ményről, és a radikális iszlamizmus terjedéséről 
szóltak, de a később nyilvánosságra került informá
ciók már más motivációra engedtek következtetni. 
Szalai és Wagner szerint kérdéses a határ a gyűlölet
bűncselekmények, politikai gyilkosságok és a terro
rista merényletek között.56 Az orlandói merénylet 
elkövetője nem nyilatkozott világosan a céljairól, 

49  Iraq accuses US of state terrorism http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/1830640.stm (2019.05.22.)

5 0  Peter Weiss: TERRORISM, COUNTERTERRORISM AND INTER-
NATIONAL LAW. Arab Studies Quarterly 2002 tavasz/nyár. Vol. 24, No. 
2/3, SPECIAL DOUBLE ISSUE: Terrorism: State Practice and Freedom 
Struggles. 11. o.

51  Hendrik Hegemann, Martin Kahl: Was ist Terrorismus? Eine schwierige 
Begriffsbestimmung. In: Terrorismus und Terrorismusbekämpfung. Elemente 
der Politik. Springer VS, Wiesbaden 2018. 13. o. 

52  Kis-Benedek: i. m. 145. o.
53  Boaz Ganor: Defining Terrorism – Is One Man’s Terrorist Another Man’s 

Freedom Fighter? https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-
Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 
(2019.05.22.) “One man’s terrorist is another man’s freedom fighter,”, – a szerző 
fordítása.

5 4  Horváth: i. m. 12. o.
55  Lásd: Perry: i. m. 252–254. o.
56  Szalai–Wagner: i. m. 3. o. 

ugyanakkor a 911es segélyhívón Abu Bakr alBag
dádinak, az Iszlám Állam vezetőjének hűséget eskü
dött, viszont motivációit nem fedte fel. Az ISIS Amaq 
hírügynöksége az elkövetőt a terrorszervezet har
cosának nevezte, de Szalai és Wagner szerint az ISIS 
szokatlanul megfogalmazott, rövid, lényegretörő, 
korábbi gyakorlatától eltérő felelősségvállalása mi
att – még ha jelen esetben terrorizmus is van szó – 
az elkövetőnek az ISIShez való tartozása erősen 
megkérdőjelezhető, az akciót inkább egy magányos 
farkas követte el. Ilyen esetekben az elkövetőknek 
az Iszlám Államra való hivatkozása, vagy hűséges
küje nem feltétlenül mutat terrorista motiváció meg
létére, az elkövetők sokszor ilyen hűségesküvel akar
ják igazolni vagy felnagyítani a saját tetteiket és mo
tivációjukat, mintegy felajánlva a merényletet a ter
rorszervezetnek, hogy a szervezet „le tudja aratni 
érte a babérokat” és további egyéni akciókra tudjon 
másokat ösztönözni. Hogy egy adott eset kapcsán 
használhatóe a terrorizmus kifejezés, annak eldön
tésére egy mélyebb vizsgálatra van szükség.57 Szalai 
és Wagner arra világít rá, hogy egyegy tragikus ese
mény kapcsán a terrorizmus mellett más értelmezé
sek is felmerülnek, felmerülhetnek, de a média egyre 
gyorsabban és egyre szélesebb körben használja a 
terrorizmus kifejezést, legalábbis, ha muszlim szár
mazású elkövetőről van szó. A terrorizmus kifejezés 
túlzott használata akár a nyugati társadalmak biz
tonságát is csökkenthető veszélyekkel fenyegethet. 
Fenyegetés érzetét ébreszthet a társadalomban, 
amire könnyen radikális válaszok születhetnek, mely 
lépések nemcsak hatástalanok lehetnek a terrorfe
nyegetettség csökkentése szempontjából, de akár 
erősíthetik is azt. Továbbá, ha a terrorizmus definí
cióját a közvélemény egyre tágabban értelmezi, ak
kor az a törvényhozás szintjén is könnyen megjelen
het, ami hatósági visszaéléseknek adhat teret, és 
megnehezíti a terrorizmusellenes stratégiák haté
kony működését. Végül a merényletek terrorcselek
ményként történő beállítása és az ISIS vagy alKaida 
felelősségvállalásának szinte automatikus elfoga
dása a terrorszervezetek törekvéseit segíti. A terro
ristáknak érdekében áll, hogy a média felkapja az 
esetet, a kitűzött politikai céljuk vagy a lakosság 
megfélemlítése pedig csak így érthető el. Szalai és 
Wagner szerint ugyan a nyugati világ hivatalos és 
értelmiségi közbeszédét gyakran éri a politikai kor
rektség vádja, és nem vitatják ennek a problémának 
a jelenlétét, de fontos, hogy a dzsihádista terroriz
mus keltette közhangulatnak ellenálljunk, és meg
őrizzük a pontos definícióval nem rendelkező ter
rorizmus kifejezés legfontosabb tartalmi jellemzőit, 
és mindig különbséget tegyünk a politikai célú és 
az egyéb motivációjú „közönséges” erőszak között.58

57  Uo. 6–7. o.
58  Szalai–Wagner: i. m. 9–10. o.
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6.6.
Modern terrorizmus Modern terrorizmus 
definíciókdefiníciók
A szakirodalomban fellelhető rendkívül magas számú 
definíciók közül csupán példálózó jelleggel, néhány 
általam relevánsabbnak tartott szerző terrorizmus 
meghatározását kívánom bemutatni.

Korinek László meghatározása: „A terrorizmus el
térő eszmerendszerekből merítő, sajátos logikának 
engedelmeskedő, változatos formákat öltő módsze
res erőszak alkalmazása, vagy ezzel való fenyegetés, 
melynek célja politikai törekvések elérése azáltal, 
hogy az áldozatban, a nézőközönségben, az állam
ban, a társadalomban megalkuvó magatartás alakul
jon ki. A meghirdetett cél általában politikai, ideo
lógiai, vallási, etnikai tartalmú radikális változás ki
kényszerítése, a cél elérésére alkalmazott cselek
ménysor. Az eszköz viszont jogi lényegét tekintve 
köztörvényes, erőszakos bűncselekmény.”59 

Bartkó Róbert szerint a terrorizmus kriminológiai 
értelemben: „egy olyan jellemzően államon belüli, 
illetve államhatáron átnyúló (transznacionális) tár
sadalmi jelenség, amely a civil szférába tartozó sze
mélyek, vagy jelentős értékű javak ellen intézett cél
zott jogtalan támadással kívánja megvalósítani ide
ológiai bázisát adó azon társadalmipolitikai célki
tűzéseit, melyek egyébként a szervezet valamennyi 
tagja által alkalmazott erőszak legitimációjául szol
gálnak, és amelyet a láthatatlanság, a változatosság, 
a váratlanság, valamint a nagyfokú mobilitás és a 
kiváló reprodukciós készség kriminológiai ismerte
tőjegyei jellemeznek.”60 

Resperger István Carl von Clausewitz háború fo
galmának („A háború tehát erőszak alkalmazása, 
hogy ellenfelünket akaratunk teljesítésére kénysze
rítsük.”61) analógiájára alkotta meg a saját terroriz
mus fogalmát: „a terrorizmus: terroristák (egyének 
vagy csoportok) által, politikai célok elérése érde
kében, főként a polgári lakosságon, erőszakos esz
közökkel folytatott tevékenység, abból a célból, hogy 
akaratukat az ellenfélre kényszerítsék.”62 Resperger 
a terrorizmus definíciók közös jellemzőiként említi 

59  Korinek László: A terrorizmus – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – 
Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia. CompLex 
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2006. 447. o.

6 0  Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdé-
sei. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr 2011. 54. o.

61  Clausewitz, Carl von: A háborúról, Zrínyi Kiadó, Budapest 2013. 39. o. 
ht tp://adamobooks.com/f i les/demo/2901/Ahaborurol-Car lvon 
Clausewitz_demo.pdf (2019.05.22.) Idézi: Resperger István: A nemzetbizton-
sági szolgálatok tevékenysége – biztonsági kihívások, kockázatok és fenyege-
tések. In: A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Szerkesztette: 
Resperger István, Studia universitatis communia, Dialóg Campus Kiadó, Bu-
dapest 2018. 76. o.

62  Resperger István: Biztonsági kihívások, kockázatok, fenyegetések és ezek 
hatása Magyarországra 2030-ig. 2013. Felderítő Szemle, 12. évf. 3. sz., 27. o. Idézi: 
Resperger István: A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége – biztonsági 
kihívások, kockázatok és fenyegetések. In: A nemzetbiztonság elmélete a köz-
szolgálatban. Szerkesztette: Resperger István, Studia universitatis communia, 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2018. 76. o.

a politikai, vallási, ideológiai indíttatást; az erőszak 
alkalmazását; a félelem kiváltásának szándékát; és a 
kormányzat és a társadalom megrendítését.63 

Boaz Ganor terrorizmus fogalma: „terrorizmus a 
civilek vagy civil célpontok elleni erőszak szándé
kos alkalmazása vagy azzal történő fenyegetés, po
litikai célok elérése érdekében.”64 

Vass György szerint Boaz Ganor egy nemzetközi
leg egységesen elfogadható definíciót alkotott.65

Ganor úgy közelített a fogalomhoz, hogy olyan is
mertetőjegyeket keresett, amelyekkel a terroristát 
a szabadságharcostól meg lehet különböztetni.66 
Boaz Ganor szerint a terrorizmust definiálni lehet
séges és szükséges; szerinte egy általánosan elfoga
dott meghatározás egy jobb és hatékonyabb nem
zetközi terrorelhárítási együttműködés alapja le
hetne.67  

Jonathan Barker szerint létezik egy egyszerű és 
lényegre törő definíció, amely három elemből áll: 
erőszak alkalmazása, vagy azzal való fenyegetés; ci
vil célpontok ellen; politikai célokból. Barker egy 
Boaz Ganor által adott definíciót leegyszerűsítve ju
tott el a saját meghatározásához.68 

A terrorism.comon olvasható definíció: „A terro
rizmus a kényszerítés egy fajtájaként az erőszak szisz
tematikus alkalmazása, gyakran politikai vagy ide
ológiai célokból.”69 

A NATO szerint terrorizmus: „Félelmet vagy ret
tegést keltő erő vagy erőszak törvénytelen haszná
lata vagy azok használatával való fenyegetés, szemé
lyek vagy tulajdon ellen, kormányok, vagy társadal
mak kényszerítésére vagy megfélemlítésére, vagy 
egy népesség felett az irányítás átvételére történő 
kísérlet során, politikai, vallási, vagy ideológiai cé
lok elérése érdekében.”70

63  Resperger István: A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége – biz-
tonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések. In: A nemzetbiztonság elmé-
lete a közszolgálatban. Szerkesztette: Resperger István, Studia universitatis 
communia, Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2018. 76. o.

64  Boaz Ganor: Defining Terrorism - Is One Man’s Terrorist Another Man’s 
Freedom Fighter? https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-
One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 (2019.05.22.) 
„terrorism is the intentional use of, or threat to use, violence against civilians or 
against civilian targets, in order to attain political aims.” saját fordítás.

65  Vass György: A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi 
aspektusai, Phd értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2016. 
46. o. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/ 
10862/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isA l lowed=y  
(2019.05.22.)

66  Horváth: i. m. 13. o.
67 Boaz Ganor: The Definition of Terrorism: A Fundamental Counter-

Terrorism Measure http://www.ict.org.il/Article/717/The-Definition-of-
Terrorism-A-Fundamental-Counter-Terrorism-Measure (2019.05.22.)

68  Jonathan Barker: The No-Nonsense Guide to Terrorism. Verso, Lon-
don 2003. 23. o.

69  „Terrorism is the systematic use of violence as a means of coercion often 
driven by political or idealogical objectives.”, saját fordítás, www.terrorism.
com (2019.05.22.) 

70   NATO Unclassified. Mc 0472/1 Military Committee Concept For 
Counter – Terrorism The unlawful use or threatened use of force or violence, 
instilling fear and terror, against individuals or property in an attempt to coerce 
or intimidate governments or societies, or to gain control over a population, 
to achieve political, religious or ideological objectives. saját fordítás https://
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160817_ 
160106-mc0472-1-final.pdf (2019.05.22.)
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Az ENSZ Kábítószerellenőrzési és Bűnmegelőzési 

Hivatala szerint ugyan általánosan elfogadott defi
nícióról nem beszélhetünk, de „tágabb értelemben 
a terrorizmus felfogható úgy, mint a kényszerítés 
egy módja, amely félelem terjesztése érdekében erő
szakot alkalmaz, vagy annak alkalmazásával fenye
get, hogy ezáltal politikai vagy ideológia célokat ér
jen el.”71 A kortárs terrorista erőszakot tehát a jogban 
a „rendes erőszaktól” a klasszikus terrorista „három
szög” alapján különböztetjük meg: „A” megtámadja 
„B”t, hogy meggyőzze, vagy kényszerítse „C”t, hogy 
az megváltoztassa álláspontját valami „A” által kívánt 
cselekményt vagy politikát illetően. A támadás fé
lelmet terjeszt, mivel az erőszak váratlanul, civil ál
dozatok ellen irányul, ami nyomást helyez olyan har
madik személyekre, mint a kormányok, hogy meg
változtassák a politikájukat, vagy álláspontjukat. 
Korunk terroristái az erőszak sok formáját alkalmaz
zák, és válogatás nélkül vesznek célba többek között 
civileket, katonai létesítményeket, állami tisztvise
lőket.72

Az Institute for Economics & Peace Global Terro
rism Indexében szereplő terrorizmus definíció: „il
legális erővel és erőszakkal való fenyegetés vagy an
nak tényleges alkalmazása egy nem állami szereplő 
által, egy politikai, gazdasági, vallási, vagy társadalmi 
cél elérése érdekében, félelmen, kényszerítésen vagy 
megfélemlítésen keresztül.”73 

A terrorista bűncselekményekre és a kapcsolódó 
büntetésekre vonatkozó uniós szabályok: A (2002/ 
475/IB) kerethatározat és az azt módosító határozat 
(2008/919/IB) „az uniós országok számára – a terro
rista bűncselekmények tekintetében – jogszabályaik 
összehangolását és minimumbüntetések bevezeté
sét írja elő. A határozatok meghatározást adnak a 
terrorista bűncselekményekről, valamint a terrorista 
csoportokhoz vagy terrorista tevékenységekhez kap
csolódó bűncselekményekről, továbbá meghatároz
zák a kötelezettségeknek az uniós országok jogrend
jébe való átültetésére vonatkozó szabályokat.”74 A 
Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 
13.) a terrorizmus elleni küzdelemről 1. cikkében 
meghatározást ad a terrorista bűncselekményeket 
illetően: 

71  „terrorism can be broadly understood as a method of coercion that uti-
lizes or threatens to utilize violence in order to spread fear and thereby attain 
political or ideological goals „ saját fordítás. United Nations Office on Drugs 
and Crime, Education for Justiceuniversity Module Seriescounter-Terrorism, 
Module 1, Introduction to International Terrorism, United Nations, Vienna, 
2018, 1. o. https://www.unodc.org/documents/e4j/18-04932_CT_Mod_01_
ebook_FINALpdf.pdf (2019.04.10.)

72  Uo. 1. o.
73  Global Terrorism Index 2017, Measuring and understanding the impact 

of terrorism, Institute for Economics & Peace , 6. o. http://visionofhumanity.
org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf (2019.05.22.): 
„the threatened or actual use of illegal force and violence by a non‐state actor 
to attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, 
or intimidation.” – a szerző fordítása.

74  A terrorista bűncselekményekre és a kapcsolódó büntetésekre vonatkozó 
uniós szabályok https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri= 
LEGISSUM%3Al33168 (2019.05.22.)

„Terrorista bűncselekmények és az alapvető jogok 
és jogelvek

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intéz
kedéseket az alábbi a)–i) pontban felsorolt, a nem
zeti jogban bűncselekményként meghatározott azon 
szándékos cselekmények terrorista bűncselekmé
nyekké nyilvánítására, amelyek az elkövetés módja 
vagy összefüggéseik folytán egy államot vagy nem
zetközi szervezetet komolyan károsíthatnak, ha azo
kat azzal a céllal követik el, hogy:

– a lakosságot komolyan megfélemlítsék, vagy
– állami szervet vagy nemzetközi szervezetet jog

ellenesen arra kényszerítsenek, hogy valamely in
tézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg, vagy

– egy állam vagy nemzetközi szervezet alapvető 
politikai, alkotmányos,

gazdasági vagy társadalmi rendjét súlyosan meg
zavarják vagy lerombolják:

a) személy élete elleni támadás, amely halált okoz
hat;

b) személy testi épsége elleni, a testi épséget sú
lyosan veszélyeztető támadás;

c) emberrablás vagy túszejtés;
d) kormányzati létesítmény vagy közintézmény, 

közlekedési rendszer, infrastrukturális létesítmény 
– beleértve az informatikai rendszert is –, a konti
nentális talapzaton rögzített építmény, illetve köz
terület vagy magántulajdon olyan súlyos megron
gálása, amely alkalmas az emberi élet veszélyezte
tésére vagy jelentős gazdasági veszteség előidézé
sére;

e) légi jármű, vízi jármű vagy más tömegközleke
dési, illetve áruszállító eszköz hatalomba kerítése;

f) lőfegyver, robbanóanyag, illetve nukleáris, bi
ológiai vagy vegyi fegyver előállítása, birtoklása, 
megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása 
vagy felhasználása, valamint biológiai és vegyi fegy
verekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;

g) veszélyes anyag kiengedése, vagy tűzvész, árvíz 
vagy robbanás előidézése, amely emberi életet ve
szélyeztet;

h) a víz vagy áramellátásnak, illetve más létfon
tosságú természeti erőforrás ellátásának a megzava
rása vagy megszakítása, amely az emberi életet ve
szélyezteti;

i) az a)–h) pontban felsorolt cselekmények elkö
vetésével való fenyegetés.”75

75  A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzde-
lemről 2002/475/IB https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ 
?uri=celex:32002F0475 (2019.05.22.)
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7.7.
A terrorcselekmény A terrorcselekmény 
tényállása a magyar tényállása a magyar 
büntetőjogban büntetőjogban 
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, ha
zánk hatályos anyagi büntetőjogi kódexe a közbizton
ság elleni bűncselekményekről szóló XXX. fejezetben, 
a 314–316. §ban szabályozza a terrorcselekmény bűn
cselekményét. A törvénykönyv 314. § (1) bekezdése 
szerint: „Aki abból a célból, hogy 

a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi 
szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, 
ne tegyen vagy eltűrjön,

b) a lakosságot megfélemlítse,
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazda

sági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve 
nemzetközi szervezet működését megzavarja,

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni 
erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kap
csolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz 
évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó sza
badságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

célból jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és 
azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami 
szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett kö
vetelés teljesítésétől teszi függővé, vagy

b) terrorista csoportot szervez.”76

A terrorizmus hosszú története alatt a terrorizmus 
meghatározása korszakonként és szakirodalman
ként eltérő, és gyakran parttalan vitákhoz, vagy a 
különböző meghatározások értelmetlen ütközteté
séhez vezetett, amely nem nyújtott általános vagy 
kielégítő választ a jelenség meghatározásához, ami 
anyagi büntetőjogi szempontból is kérdéseket vetett 
fel a terrorizmus bűncselekmény tényállásának meg
szövegezése során. Ugyan konszenzus nem alakult 
ki a terrorizmus jelenségének és a terrorcselekmény
nek a meghatározásakor, viszont a nemzetközi kö
zösség tagjai között egyetértés látszott a terrorista 
módszerrel elkövetett terrorcselekmény és terro
rista cselekmény megítélésében.77 A nemzetközi ter
rorizmus megszületése és az elmúlt évtizedek ese
ményei rávilágítottak arra, hogy a magyar büntető
jog terrorcselekmény tényállása már nem felelt meg 
az 1970es éveket meghaladó és a rendszerváltozás 
utáni követelményeknek.78 A terrorizmus elleni fel
lépés már az ezredforduló előtt is napirenden volt, 
de Gál és Dávid szerint a 2001es események mint
egy katalizátorként hatottak a nemzetközi és köz

76  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
7 7  Gál István László – Dávid Ferenc: A terrorizmus büntetőjogi oldala: a 

terrorcselekmény és terrorizmus finanszírozása In: Belügyi Szemle, 2015/7–8., 
74–75. o.

78  Uo. 85. o.

vetve a hazai jogalkotásra. Magyarország esetében 
a módosítások és változások hátterében a nemzet
közi közösség, továbbá a NATO és az EU által dekla
rált irányelvek álltak.79 A magyar Büntető Törvény
könyv általános és különös részeinek módosítása 
mellett a jogalkotó a terrorizmus és a kábítószerke
reskedelem és a szervezett bűnözés összefonódására 
koncentrált. Gál és Dávid szerint a tendencia hatá
saként a folyamat jellege napjainkban is megőrizte 
aktualitását. A harmincnégy évig hatályban lévő, és 
százhúsz módosítást megélő elődjét80 felváltó Ma
gyarország ötödik Büntető Törvénykönyve 2013. jú
lius 1jén lépett hatályba, mellyel a hazai jogalkotó 
az EU egyik legszigorúbb büntető jogszabályát al
kotta meg, amelyet az elmúlt évtized politikai, gaz
dasági és társadalmi változásainak trendjére hivat
kozva, a társadalom fokozottabb büntetőjogi védel
mével indokolt.81

Bartkó Róbert szerint a terrorizmus tekintetében 
hazai jogalkotás is kapcsolódik az elmúlt években 
kialakult áramlathoz, mely szerint a terrorizmus 
megértéséhez az nem egyszerű köztörvényes bűn
cselekményként kezelendő, hanem olyan „szuper
deliktumként”, amely számtalan dimenzióval ren
delkezik, és az ellene való küzdelemnek is több olyan 
eleme van, amely karakterét tekintve a közönséges 
hadviseléssel mutat hasonlóságot.82

Tóth Mihály szerint a tételes jog szemléletétől, 
vizsgálati és fogalomrendszerétől egyegy jelenség
csoport kriminológiai megközelítése sokszor jelen
tősen eltér. A szervezett bűnözés vagy a terrorizmus 
tudományos igényű meghatározására évente rész
ben eltérő fogalmak tucatjai jelennek meg, sokszor 
az aktuális események mentén kiegészítve a jelen
ség változatos összetevőit. Ezek a definíciók azon
ban alapvetően előnyben részesítik a kriminalitással 
összefüggésbe hozható szociológiai, esetleg pszi
chológiai szempontokat, a strukturális viszonyokat, 
a hatásmechanizmusokat, egyes csoportok, közös
ségek indíttatását, mások reakcióit, a motivációk 
társadalmi beágyazottságát és hatásait vizsgálják. 
Tóth szerint gyakran megfigyelhető, hogy a szerzők 
úgy gondolják, hogy ha minél több kritériumot tud
nak felsorakoztatni, annál pontosabb lesz a megkö
zelítése, leírása az adott jelenségcsoportnak. Ennek 
köszönhetően pedig a szervezett bűnözés és a ter
rorizmus tekintetében esetenként rendkívül bonyo
lult, összetett definíciókat alkotnak. Tóth ezeknek 
az elemzéseknek a fontosságát nem vitatja, úgy véli, 
azok hasznosak, lényeges tanulságokkal bírnak a té
teles jog kodifikátorai és alkalmazói számára is, de 
ezek az elemzések nem léphetnek fel olyan igénnyel, 
hogy az egzakt fogalmi ismérvekkel, egységesen ér
telmezendő összetevőkkel operáló anyagi büntető

79  Uo. 74–75. o.
8 0  1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
81  Uo. 85. o.
82  Bartkó Róbert: A terrorcselekmény tényállásának értékelése az uniós 

követelmények tükrében In: Belügyi Szemle, 2015/7–8., 39. o.
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jog teljeskörűen befogadja a megállapításaikat, va
lamennyi, egymástól részben eltérő kritériumot ér
telmező rendelkezések vagy tényállási elemek ré
szévé téve. Egyetértek Tóth Mihállyal, aki arra világít 
rá, hogy a kriminológia a gyakran a több dimenziót 
felölelő definíciók összes lehetséges jellemzőit ke
resi, a tételes jognak viszont, hogy ha az alkalmaz
hatóságot és a jogbiztonságot szem előtt tartja, meg 
kell elégednie a „feltétlenül szükséges, de egyben 
elégséges, ugyanakkor egyértelműen definiálható 
és definiált fogalmi ismérvekkel”. 83

8.8.
A terrorizmus típusaiA terrorizmus típusai
William G. Cunningham szerint az egyik fő prob
léma a terrorizmus paramétereinek megértésével 
kapcsolatban egy hasznos terrorizmus tipológia ki
fejlesztésnek a kérdése. A terrorizmusnak ugyanis 
nincsen egy általánosan elfogadott tipológiája sem.84 
A terrorszervezeteket számos módon lehetséges tí
pusokba rendezni.85 

Korinek László a terrorizmus típusait illetően 
megkülönböztet elsősorban állami és nem állami 
terrorizmust; kisebb jelentőséget tulajdonít a nem
zeti és nemzetközi terrorizmus elhatárolásának. Ide
ológiai indíttatást tekintve Korinek megkülönböztet 
szélsőjobboldali és szélsőbalos szervezeteket, etni
kai, faji, vallási okokra visszavezethető, vagy ilyen 
célok által vezérelt terrorizmust. Az alkalmazott esz
közök és módszerek alapján osztályozva tipizál nuk
leáris, biológiai, környezeti és ökoterrorizmust. 
Korinek továbbá említi még a „városi terrorizmust” 
(urban terrorism) és a virtuális terrorizmust (cyber
terrorism). Végül elkülöníti a szervezet tagjaként, 
de legalábbis meghatározott csoporthoz tartozó ter
roristákat és az egyedül tevékenykedő „magányos 
farkasokat”.86 

További példaként hozható akár az EUROPOL ti
pizálása, amely a terrorszervezeteket motivációjuk 
forrásai alapján kategorizálja. Ugyan sok csoport
nak kevert a motiváló ideológiája, ám bennük álta
lában egy ideológia, vagy motiváció dominál. Az 
EUROPOL szerint a terrorizmus típusai: dzsihádista, 
jobboldali, baloldali és anarchista terrorizmus, 
etnonacionaliz mus és szeparatizmus, és az egyet
len üggyel foglalkozó terrorszervezetek (single is

83  Tóth Mihály: A terrorcselekmény büntetőjogi szabályozásának és gya-
korlatának változásai. Hadtudomány, 2013/1–2., 30–31. o.

8 4  William G. Cunningham, Jr.: Terrorism Definitions and Typologies In: 
R. Scott Moore (szerk.): Terrorism: Concepts, Causes, and Conflict Resolution, 
U.S. Defense Threat Reduction Agency, 2003. január 1. 23. o. http://www.
au.af.mil/au/awc/awcgate/dtra/terrorism_concepts.pdf (2019.05.22.) 

85 A terrorizmus típusairól bővebben lásd: Tóth Dávid: A terrorizmus tí-
pusai és a kiberterrorizmus, In: Rab Virág (szerk.): XII. Országos Grastyán 
Konferencia Előadásai, PTE Grastyán Emire Szakkollégiuma, Pécs, 2014.

86  Korinek László: A terrorizmus,  Belügyi Szemle, 2015/7–8. 17–19. o.

sue).87 Az FBI hazai és nemzetközi terrorizmus kö
zött tesz különbséget.88 

9.9.
Kutatás egy általánosan Kutatás egy általánosan 
elfogadott definíció után  elfogadott definíció után  
– felesleges akadémiai játék – felesleges akadémiai játék 
lenne?lenne?
Alex P. Schmid szerint a terrorizmust illetően egy 
globális szintű (ENSZ) jogi definíció hiánya komoly 
probléma, ami a konfliktusok megvívásának egy em
bertelen gyakorlata elleni nemzetközi kooperációt 
akadályozza. Schmid azonban hozzáteszi, hogy egy 
jogi konszenzus önmagában még nem garantálná azt, 
hogy a nemzetközi közösség hatékonyan „betilthatna” 
egy olyan erőszakos jelenséget, mint a terrorizmus, 
és majdnem cinikusan teszi hozzá, hogy ha egy nem
zetközi jogi konszenzus elegendő lenne, akkor nap
jainkban a világon már nem lenne kínzás, háborús 
bűncselekmények, és genocídium, mivel az utóbbiak 
fogalmát illetően van nemzetközi jogi egyetértés. Így 
akár az is megkérdőjelezhető hogy egyáltalán fontose 
egy akadémiai konszenzus a definíciót illetően. Ezek 
ellenére Schmid mégsem tartja haszontalannak az 
akadémiai kutatást a terrorizmus fogalmát illetően.89

Jeremy Waldron szerint a terrorizmus definiálá
sára irányuló öncélú törekvés, amely ha csak nem 
jogi célokból történik, valószínűleg egy olyan vál
lalkozás, amivel nem éri meg foglalatoskodni. Ez kü
lönösen igaz akkor, ha az indítványozott definíció 
közérthető akar maradni a köznyelv számára is, mert 
a közhasználatban a terrorizmus szó érzelemmel és 
értéktöltöttséggel átitatott és torzított. A legtöbb 
ember és a legtöbb politikus számára a terrorista 
szó a legsúlyosabb kárhoztatásnak felel meg. Ha egy 
személy ekként jellemeznek, azzal őt a politikai pár
beszédből kirekesztik. Egy cselekedetet ezzel a szó
val leírni annak a végső elítélését fejezi ki; ez egy 
olyan kárhoztatás, amit az emberek vonakodnak 
hozzárendelni például a saját nemzeteik fegyveres 
erőinek a háborús cselekményeihez, még az olya
nokhoz is, amik civil áldozatokkal járnak. A terro
rizmus kifejezés olyan hatalmas negatív érték és ér
zelmi töltetet hordoz magában, hogy az emberben 
van egy olyan ösztönzés, hogy azt veszélyes politikai 
ellenfeleire vagy olyan személyekre vagy progra

87  EU Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TE-SAT), European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2018, EUROPOL, 64. o. 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-
union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018 (2019.05.22.)

8 8   Terrorism Report – 2002–2005, V. o. https://www.fbi.gov/file-
repository/stats-services-publications-terrorism-2002-2005-terror02_05.
pdf/view (2019.05.22.)

89  Alex P. Schmid: The Definition of Terrorism. In: The Routledge Hand-
book of Terrorism Research (szerk.: Alex P. Schmid), New York and London: 
Routledge, 2011. 87. o.
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mokra használja, amikkel nem ért egyet. Ugyanígy 
a negatív mellékjelentések miatt a kifejezés haszná
latától vonakodni előnyökkel jár olyan esetekben, 
amikor valakinek a barátaira, cselekedeteire vagy 
programjaira, amivel valaki egyetért, kellene azt 
használni, még ha az előbbiekre rá is illenének a ki
fejezéshez általában társított deskriptív kritériumok. 
Waldron szerint egy indítványozott definíció min
denképp ki lenne téve mindenféle cáfolási kísérle
teknek és ellenpéldáknak, amik semmi mást nem 
képviselnének, mint egy rendkívül felhevült politi
kai diskurzus szeszélyeit. Továbbá a nyelvi intézetek 
politikai előítéletekbe vannak belegabalyodva és 
rövid életűek az eredményei az olyan témákról szóló 
vitáknak, mint például annak kérdése, hogy államok 
lehetneke terroristák és hogy a terrorcselekmények 
szükségesen az ártatlanokat támadjáke, és hogy lé
tezike olyan, hogy ökoterrorizmus.90 

Hoffman szerint annak ellenére, hogy Laqueur 
szerint lehetetlen definiálni a terrorizmust, és 
Schmid szerint terméketlen minden kísérlet egy va
lóban átfogó definíciót összeszőni a meglévőkből, 
nem teljesen következik az, hogy a terrorizmus el
lenáll a precíz, vagy pontos meghatározásnak, mert 
szerinte még ha nem is tudjuk definiálni a terroriz
must, azt legalább hasznosan meg tudjuk különböz
tetni az erőszak más típusaitól, és meghatározni a 
jellegzetességeit, amik azt a politikai erőszak mástól 
elhatárolható jelenségévé teszik.91 

Összegzés Összegzés 
A terrorizmus elleni küzdelmet illetően osztom 
Michèle Coninsx álláspontját, aki szerint: „A nemzet
közi terrorista csoportok megkülönböztetés nélküli 
erőszakának megelőzéséhez és az ellen történő küz
delemhez átfogóbb és holisztikus megközelítésre van 
szükség.”92 Továbbá egyetértek Jonathan Barkerrel 
abban, hogy hosszú távon a terrorizmus elleni hábo
rút nem lehet katonai értelemben „megvívni”, még 
kevésbé megnyerni, és a terrorizmust elsősorban nem 
katonai, hanem gazdasági, társadalmi és politikai 
problémaként kellene kezelnünk.93 Komolyan kellene 
venni a terrorizmus oksági hátterének kezelését, az 
objektív, tehát a gazdasági és kulturális okok és a sze

9 0  Jeremy Waldron: Terrorism and the Uses of Terror. The Journal of 
Ethics.  2004. március, Volume 8, Issue 1, 33–34. o.

91  Bruce Hoffman: Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition, Co-
lumbia University Press, New York, 2006., 34. o. 

92  CTED Executive Director gives opening remarks at 2019 OSCE-Wide 
Counter-Terrorism Conference and convenes a side-event to discuss the im-
plementation of the Addendum to the Guiding Principles on Foreign Terror-
ist Fighters https://www.un.org/sc/ctc/news/2019/03/25/cted-executive-di-
rector-part icipates-osce-wide-counter-terrorism-conference-con-
venes-side-event-discuss-implementation-addendum-guiding-princi-
ples-foreign-terrorist-fi/ (2019.05.22.)

93  Barker, Jonathan: A terrorizmus. HVG Kiadó Rt., Budapest 2003. 126. o.

mélyhez fűződő szubjektív okok megszüntetése vagy 
legalább minimalizálása érdekében.94

Úgy vélem, nem realisztikus abban bíznunk, hogy 
a közeljövőben megszületik egy nemzetközileg egy
ségesen elfogadott terrorizmus definíció. Egyetér
tek Jeremy Waldron álláspontjával, aki szerint a lé
nyeg nem az, hogy definiáljuk a terrorizmus szót, 
hanem, hogy megértsük azt, annak érdekében, hogy 
kitalálhassuk, mit tehetünk ellene.95 A definiálásra 
való törekvés közelebb visz minket a terrorizmus 
természetének megismeréséhez, és ezáltal a terro
rizmus elleni harc is hatékonyabbá válhat, az tehát 
semmiképp nem csupán önmagáért való akadémiai 
okoskodás. 
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