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1.
Formation  
and Evolution 
of Criminal 
Legislation 
against 
Bribery in PRC 

1.1.  Formation of 
criminal 
legislation 
against bribery 
crime in PRC

In order to support the 
War to Resist U.S. Agg
ression and Aid Korea and 
overcome the financial 

difficulties of the state, the Central Committee of the 
Communist Party of China launched the Patriotic 
Increase of Production Movement in October 1951, a 
large number of problems regarding corruption, 
wasting and bureaucracy were exposed. Corruption 
shocked the the Central Committee of the Party, 
which caused another movement nationwide latter 
in December 1951, the Movement against Three Evils 
(corruption, waste and bureaucracy). This movement 
lasted a year, thousands of corruption cases were 
detected,1 Liu Qinshan and Zhang Zishan’s case was 
the most famous among all.2 Liu Qinshan and Zhang 
Zishan were heroes in the war, while fell down on the 
corruption in the peace time. Their case triggered the 
high attention from the center government on 
fighting embezzlement crime, directly led to Act of 
the People’s Republic of China on Punishment of 
embezzlement (hereafter referred to as “Act 1952” ) 
enacted on April 21, 1952, as the form of special 
criminal law. 

Briber y was only described as a k ind of 
embezzlement in Act 1952,3 but it still was the prelude 
of criminalization of bribery in New China. The 

1  According to statistics of embezzlement crime during this movement, 
about 9942 perpetrators were sentenced to imprisonment, 67 perpetrators 
were sentenced to life imprisonment and 42 perpetrators were sentenced to 
death penalty. See Historical documentary compilation committee of the 
communist party of China edits, Record of actual events of Chinese Communist Party 
(the Sixth), Beijing: People’s Press, 2003, p82.

2  When he was a government leader in Tian Jing from 1950–1951, Liu 
Qinshan embezzled as much as 184 million yuan(old currency) and Zhang 
Zishan embezzled 1.94 million yuan(old currency). They were sentenced to 
death penalty, executed in February 1952. Because of the large amount of 
corruption and the high administrative rank of the perpetrators, their case is 
regarded as the First Major Case against Corruption in New China.

3   Article 2 of Regulation stipulates “any personnel of state organs, 
enterprises, school and its affiliates, embezzle, steal, fraud, extract national 
property, extort or accept bribery and other jobbery for illegal benefits, should 
be embezzlement crime.”

Dr. Qian Xiaoping*

Criminal Legislation 
against Bribery in the 

People’s Republic of China: 
Formation, Evolution and 

Evaluation**

Since the People’s Republic of China (PRC) was 
founded in October 1949, modern criminal legislation 
against bribery had blazed a trail of development from 
nothing to a footstone of anticorruption system. The 
delimiting of crime and the penalty is stamped with 
the times. Due to the internal relationship between 
bribery crime and economic model, the different 
stage of the economic system decides the different 
character of criminal legislation against bribery in 
China. During the period of planned economy, the 
state’s intervention of economic administration 
intensively restricted the condition of bribery 
objectively. That means slack legislation against 
bribery also have some effect. During the period of 
economy transition, the space of seeking rent made 
by “dualtrack system” of the transformation model 
provides the hotbed for bribery crimes and causes 
bribery crime to increase sharply, which promote 
dramatic changes and adjustments of antibribery 
criminal legislation, especially in enlarging the scope 
of bribery crime and enhancing the severity of 
penalty. However, compared with the general rule of 
antibribery in market economy, the criminal 
legislation against bribery in China still has many 
deficiencies need to be amended timely.

 *  QIAN Xiaoping, PhD, associate professor, Nanjing Audit University, China.
* * This article is funded by Sino-Hungarian Academic and Cultural Re-

search Center of Nanjing University Foundation “Comparative Research on Crim-
inal Legislation against Bribery between China and Eastern European Countries” and 
also by the National Social Science Foundation “Research on the Legislation Bound-
ary of economic criminal law” (12BFX052).
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legislation against bribery in Act 1952 had the 
following characteristics: Firstly, not only em
bezzlement crime, offering bribe and introducing 
bribe crime were stipulated, but also shielding 
embezzlement crime (including bribery) was set as a 
subsequent crime of corruption, the mechanism of 
antibribery in criminal law was formed preliminary. 
Secondly, amount of bribes was primary factor while 
the circumstance was a secondary one in deciding 
the penalty. Besides this, the model of the same 
penalty between embezzlement crime and the crime 
of accepting bribes was formed. Thirdly, Chinese 
traditional policy of punishment of corruption 
severely was inherited, which led to a severe penalty 
system based on imprisonment and death penalty 
under special circumstance.

In general, the foundations paradigm of criminal 
legislation against bribery crime were confirmed in 
Act 1952, which represented the beginning of 
criminal legislation against bribery in new China. 

Regardless of the fact that bribery crime was 
stipulated in Act 1952, it still had not been codified 
until Criminal Code 1979. After the People’s Republic 
of China was founded in 1949, the criminal code 
under period of Nationalist party was abolished, the 
work of drafting new criminal code started in 1950. 
While affected by kinds of political movements, the 
process of criminal legislation was interrupted several 
times. In October 1976, ten years of the Great Cultural 
Revolution was terminated, China entered a significant 
new period of recovering and constructing a socialist 
legal system. Based on the thirtythird draft of 
criminal code in 1963,4 Criminal Code 1979 was 
promulgated by the Second Session of the Fifth 
National People’s Congress on 6 July 1979 and put in 
force on 1 January, 1980. Criminal Code 1979 
inherited the criminal legislation against bribery from 
Act 1952 and stipulated accepting bribe crime, 
offering bribe crime and introducing bribe crime 
were in Chapter VIII “malfeasance crime”.

It’s the first time to separate accepting bribe crime 
from embezzlement crime. In the aspect of constituent 
crime, “taking advantage of his position” was 
stipulated for the first time, extort and accept bribery 
were simplified as an act of “accepting bribe”. In the 
aspect of penalty, the model of the same penalty 
between embezzlement crime and bribery crime 
were changed, each crime was stipulated different 
penalty grades, for example, maximum statutory 
penalty of embezzlement crime was death penalty, 
while maximum statutory penalty of accepting bribe 
crime was fixedterm imprisonment of fifteen years. 
Obviously, the punishment of bribery crime showed 
a tendency of mitigation in Criminal Code 1979.

4  Gao Mingxuan&Zhao Bingzhi, The Evolution of Chinese Criminal Legislation, 
Beijing: Law Press, 2007, p41.

1.2.  Evolution of criminal legislation 
against bribery in PRC

The Third Plenary Session of the Eleventh Central 
Committee of the Communist Party announced a 
decision of opening up as basic state policy in 
December 1978, China entered a new period of 
transformation from the planned economy to the 
socialist market economy. In the process of economic 
transition, bribery crime takes on a trend of spreading 
from public power area to market area. The contagion 
of bribery in economic transition forces the criminal 
legislation against bribery to be amended accordingly. 

1.2.1.  Criminal legislation against 
bribery crime at a nascent level of 
economic transition (1982–1997)

Facing the tide of bribery at the beginning of 
economic transition, three special criminal laws were 
promulgated by Standing Committee of the National 
People’s Congress (SCNPC) as a response. The 
amendments to the Criminal Code 1979 from three 
special criminal laws include the following respects:

Firstly, new bribery crimes were stipulated. Unit 
crime didn’t be stipulated in the Criminal Code 1979, 
because units didn’t have an unfettered pursuit of 
economic profits in the planned economy period and 
lacked the basic conditions of bribery.5 However, 
during the economic transition, the bribery of units 
emerged from the water, which led to the complicated 
situation of the coexistence of natural person and 
unit’s bribery. As a response to the change of bribery, 
SCNPC enacted Supplementary Provisions on 
Cracking Down on the Crime of Corruption or 
Bribery in January 21, 1988 (hereafter referred to as 
“Supplementary Provisions 1988”), stipulated the 
crime of unit offering bribes and the crime of unit 
accepting bribes. Moreover, in order to fight bribery 
in nonpublic economy field, SCNPC promulgated 
Decision on Cracking Down on the Crime of Violating 
the Company Law in February 28, 1995, stipulated 
the crime of company or enterprises’ personnel 
accepting bribes. The scope of antibribery crime was 
expanded from public area to private area, which 
marked the beginning of dual legislative system 
characterized by identity in fighting bribery crimes.

Secondly, new types of bribery behavior were 
added. Supplementary Provisions 1988 stipulated 
economic bribery, that means, “any State functionary 
who, in economic activities, violates State regulations 
by accepting rebates or service charges of various 
descriptions and taking them into his own possession, 
shall be regarded as guilty of accepting bribes and 
punished for it”, at the same time offering rebates or 
service charges was also be stipulated as offering 

5  In Chinese criminal code, the conception of unit includes any company, 
enterprise, institution, State organ, or group. 
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bribes accordingly. It’s the first time to confirm the 
commercial bribe crime in criminal code in China.

Thirdly, the elements of accepting bribes crime was 
changed. As an element of accepting bribes, ‘taking 
advantage of his position’ first appeared in Criminal 
Code 1979, while Decision on Severely Punishing 
Criminals Who Seriously Undermine the Economy 
enacted by SCNPC in March 8, 1982 (hereafter 
referred to as the “Decision 1982”) deleted this 
element in order to enlarge the scope of crimes,6 while 
Supplementary Provisions 1988 recovered this 
element again. In addition, Supplementary Provisions 
1988 also stipulated “securing benefits for the person” 
as a constituent element of accepting bribes for the 
first time.

Fourthly, extorting bribery and ordinary bribery 
was distinguished. Under the premise of extorting 
bribes reconfirmed as an independent behavior of 
accepting bribes in Decision 1982, Supplementary 
Provisions 1988 distinguished social harmfulness 
between extorting bribes and accepting bribes in the 
further, stipulated “taking advantage of his position” 
as the constitutive elements of accepting bribes, while 
this element is not necessary for for extorting bribes. 
Supplementary Provisions 1988 also stipulated 
extorting bribes should be paid heavier punishment 
than ordinary bribery.

Fifthly, the juxtaposition model of amount and 
circumstance of bribes as evaluation criteria of 
criminal responsibility was established. The model of 
“the amount is primary factor while the circumstance 
is a secondary one” in evaluating bribery criminal 
responsibility was confirmed by Act 1952 and Criminal 
Code 1979, but this model was changed as “the amount 
and circumstance as equal condition to choose the 
statutory penalty” by Supplementary Provisions 1988.7

Sixthly, death penalty of accepting bribes crime 
was restored. Decision 1982 improved the maximum 
statutory penalty of accepting bribes crime from 
imprisonment to the death penalty, which restored 
the model of the same penalty between embezzlement 
crime and accepting bribes crime created in Act 1952.

These amendments above are all absorbed and 
confirmed by Criminal Code 1997.8 On the base of 

6  Liu Guangxia, “Brief Review bribery crime”, Democracy and Legal System, 
Vol 9, 1982, p32.

7  Article 5 of Supplementary Provisions stipulates “For accepting bribes, 
anyone should be sentenced dependents on the bribery income amount and 
circumstance, in accordance with the provisions of article 2 of these provisions; 
if the amount of bribes less than ten thousand yuan, resulting in serious losses 
to the interests of the state or collective interests, shall be sentenced to fixed-
term imprisonment of not less than 10 years; if the amount of bribery is above 
ten thousand yuan, resulting in serious losses to the interests of the state or 
collective interests, should be sentenced to life imprisonment or death, and 
concurrently to confiscation of property.”

8  Criminal Code 1997 is the second criminal code in new China, passed 
by the fifth Session of the Eighth National People’s Congress on 14 March, 
1997 and came into force on 1 October, 1997. The proposal of revising criminal 
code 1979 by top legislature of China started in 1982, the work of researching 
and revising the new criminal law stretched over a period of 15 years. Criminal 
Code 1997 is not a simple collection of the past criminal legislations, but is 
revised and worked out on the basis of compiling anew and completely the 

inheriting “the dual identity”, the biggest innovation 
of Criminal Code 1997 is the adjustment of legislation 
system: bribery crimes involve in State functionary 
are stipulated in an independent chapter, that is, 
Chapter IIIV “Crimes of Embezzlement and Bribery”9; 
while the bribery crimes of company or enterprise’s 
personnel are stipulated in Section 3 “Crimes of 
Disrupting the Order of Administration of Companies 
and Enterprise” of Chapter III “Crimes of Undermining 
the Order of Socialist Market Economy”.10 Criminal 

previous provisions of criminal law of China. Therefore, the Criminal Code 
1997 surpasses and improves the Criminal Code 1979 in many aspects.

9  There are 6 bribery crimes in this chapter. (1) The crime of accepting 
bribes. Article 385 stipulates the “Any State functionary who, by taking 
advantage of his position, extorts money or property from another person, or 
illegally accepts another person’s money or property in return for securing 
benefits for the person shall be guilty of acceptance of bribes.” “Any State 
functionary who, in economic activities, violates State regulations by accepting 
rebates or service charges of various descriptions and taking them into his 
own possession shall be regarded as guilty of acceptance of bribes and punished 
for it.” (2) The crime of unit accepting bribes. Article 387 stipulates “Where 
a State organ, State-owned company, enterprise, institution or people’s 
organization extorts from another person or illegally accepts another person’s 
money or property in return for securing benefits for the person, if the 
circumstances are serious, it shall be fined, and the persons who are directly 
in charge and the other persons who are directly responsible for the offence 
shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or 
criminal detention.” “Any of the units mentioned in the preceding paragraph 
that, in economic activities, secretly accepts off-the-book rebates or service 
charges of various descriptions shall be regarded as guilty of acceptance of 
bribes and punished in accordance with the provisions of the preceding 
paragraph.” (3) The crime of offering bribes. Article 389 stipulates “Whoever, 
for the purpose of securing illegitimate benefits, gives money or property to 
a State functionary shall be guilty of offering bribes.” “Whoever, in economic 
activities, violates State regulations by giving a relatively large amount of money 
or property to a State functionary or by giving him rebates or service charges 
of various descriptions shall be regarded as guilty of offering bribes and 
punished for it.” “Any person who offers money or property to a State 
functionary through extortion but gains no illegitimate benefits shall not be 
regarded as offering bribes.” (4) The crime of offering bribes to unit. Article 
391 stipulates “Whoever, for the purpose of securing illegitimate benefits, 
gives money or property to a State organ, State-owned company, enterprise, 
institution or people’s organization or, in economic activities, violates State 
regulations by giving rebates or service charges of various descriptions shall 
be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than three years or 
criminal detention.” (5) The crime of introducing bribery. Article 392 stipulates 
“Whoever introduces a bribe to a State functionary, if the circumstances are 
serious, shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than three 
years or criminal detention.” “Any person who introduces a bribe but 
voluntarily confesses the act before he is investigated for criminal responsibility 
may be given a mitigated punishment or exempted from punishment.” (6) The 
crime of unit offering bribes. Article 393 stipulates “Where a unit offers bribes 
for the purpose of securing illegitimate benefits or, in violation of State 
regulations, gives rebates or service charges to a State functionary, if the 
circumstances are serious, it shall be fined, and the persons who are directly 
in charge and the other persons who are directly responsible for the offence 
shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or 
criminal detention. Any person who takes into his own possession the illegal 
gains derived from bribing shall be convicted and punished in accordance 
with the provisions of Articles 389 and 390 of this Law.”

10  There are 2 bribery crimes in this chapter. (1) The crime of companies 
or enterprises’ personnel accepting bribes. Article 163 stipulates “Where an 
employee of a company or enterprise who, taking advantage of his position, 
demands money or property from another person or illegally accepts another 
person’s money or property in return for the benefits he seeks for such person, 
if the amount involved is relatively large, he shall be sentenced to fixed-term 
imprisonment of not more than five years or criminal detention; if the amount 
is huge, he shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not less than five 
years and may also be sentenced to confiscation of property.” (2) The crime 
of offering bribes to company or enterprise’s personnel. Article 164 stipulates 
“Whoever, for the purpose of seeking illegitimate benefits, gives money or 
property to any employee of a company or enterprise, if the amount involved 
is relatively large, shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more 
than three years or criminal detention; if the amount involved is huge, he shall 
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Code 1997 maintains momentum of criminalization: 
mediatorybribe is stipulated as a kind of accepting 
bribes,11 accepting rebates or service charges violated 
State regulation is criminalized as “economic bribery” 
in the crime of company or enterprises’ personnel 
accepting bribes, offering bribes to units and offering 
bribes to company or enterprise’s personnel are 
adopted as two new crimes. As for the criminal 
sanctions, Criminal Code 1997 sustains the penalty 
stipulated in Supplementary Provisions 1988 and 
other special criminal law, only the penalty of the 
crime of offering bribes and the crime of offering 
bribes to units are a little lighter than before.

1.2.2.  Further improvement of criminal 
legislation against bribery during 
the period of deepening reform of 
economic transformation(2000– )

Coming into the 21st century, the structure of 
economy of China moves to the phase of accelerating 
transition, the characteristics of economy are changed 
from productionoriented to circulationoriented, from 
resourcerestraint to demandrestraint, from approved
economy to legalizationeconomy and freeeconomy.12 
Enlargement of the market causes different forms of 
bribery, which bring new goals to improve criminal 
legislation against bribery. Furthermore, China became 
the contracting party of the United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime on 12 
December, 2000 (operated in the domestic on 27 
August 2003) and the United Nations Convention 
against Corruption on 10 December, 2003 (operated 
in the domestic on 12 February, 2006), these two 
international treaties demand China to improve 
criminal legislation against bribery according to the 
international standard. All these amendments in this 
period can be summarized as the following aspects:

Firstly, bribery crimes of company or enterprise’s 
personnel were amended. With expansion of the 
marketlike behavior during the deepening reform 
period, some special bribery crime cases emerged in 
judicial practice, in which the subject of crime was 
nonstate functionary other than the personnel of 
company or enterprise, for example, football referee 
or doctor and so on.13 Given that the narrow scope of 

be sentenced to fixed-term imprisonment of not less than three years but not 
more than 10 years and shall also be fined.”

11  Article 388 stipulates “Any State functionary who, by taking advantage 
of his own functions and powers or position, secures illegitimate benefits for 
an entrusting person through another State functionary’s performance of his 
duties and extorts from the entrusting person or accepts the entrusting person’s 
money or property shall be regarded as guilty of acceptance of bribes and 
punished for it.”

12  Macroeconomic research institute national development and reform 
commission (NDRC), “Research on the development problems in Chinese 
accelerating transition period,” Review of Economic Research, vol.16 (Feb 2004), 
p10.

13  The most typic case in this aspect is “Gong Jianping’s Black Whistle 
Case”. Gong Jianping was an international football referee and also a teacher 
of Capital Institute of Physical Education. He took the advantage of his position 
to received bribes for 9 times in return for securing benefits for relevant football 
teams and clubs when he was appointed as the chief referee of the National 

the company or enterprise’s personnel in Criminal 
Code 1997, SCNPC passed the Amendment VI to 
Criminal law (29 June, 2006) to expand the scope of 
the subject. According to Article 7 and Article 8 of the 
Amendment VI, the subject of the crime of company 
or enterprise’s personnel accepting bribes and the 
object of conduct of the crime of offering bribes to 
company or enterprise’s personnel were all extended 
to “personnel of any other entities”. Accordingly, these 
two crimes were renamed as nonstate functionary 
accepting bribes and offering bribes to nonstate 
functionary.

Secondly, the bribery was stipulated as upstream 
crimes of money laundering. Originally, there were 
three upstream crimes of money laundering in the 
Criminal Code 1997, that was, narcotics crimes, 
organized crimes in the nature of a criminal syndicate, 
the crimes of smuggling. In order to coordinate with 
the United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime and the United Nations Convention 
against Corruption, which advocates the broadest 
upstream crimes of money laundering, the Amendment 
VI(2006) stipulated crimes of embezzlement and 
bribery as the new upstream crimes of money 
laundering. 

Thirdly, the crime of using the influence to accept 
bribes was stipulated. There are some new changes of 
bribery crimes at the beginning of 21st century: bribery 
made by the state functionary directly shows a 
downward trend, while the intimate persons around 
the state functionary, such as spouse, adult children and 
lovers often take part in accepting bribes become an 
important form of bribery. These behaviors can be 
defined as joint crime of accepting bribes in judicial 
practice, but if the conspiracy between the state 
functionary and intimate persons can’t be proved, these 
intimate persons would have a high possibility to 
escape from the guilty, although their behaviors bring 
much damage to the probity of the state functionary. 
Article 18 of the United Nations Convention against 
Corruption stipulates the crime of trading in influence. 
States parties are required to criminalize the behavior 
of abusing the influence if the purity of public behaviors 
is infringed. In accordance with the request of domestic 
antibribery practice and international treaty, the new 
crime of using the influence to accept bribes was 
stipulated in the Amendment VII to Criminal law on 
28 February, 2009.14 On the base of this new crime, the 

Football League during 2000–2001, the amount of bribes added up to 370,000 
yuan. He was prosecuted for the crime of company or enterprise’s personnel 
accepting bribes, while the court of first instance defined his status of referee 
as the state functionary and sentenced him to imprisonment of 10 years for 
the crime of accepting bribes in Jan 2003, court of second instance affirmed 
the verdict of the first trial in Mar 2003. This case sparked vigorous debate 
about whether the football referee was the state functionary, also made the 
legislative body noticed the legislative flaw, which finally caused Amendment 
VI to solve this problem. 

14  Article 13 of the Amendment VII stipulates “an article is inserted after 
Article 388 of the Criminal Lawas Article 388 (A): Where any close relative 
of a state functionary or any other person who has a close relationship with 
the said state functionary seeks any improper benefit for a requester for such 
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subject of bribery crime is extended to close relative 
or close relationship of the state functionary and the 
state functionary who has left his position, a more 
extensive criminal legislation system against bribery 
has been constructed.

Fourthly, the crime of offering bribes to officials of 
foreign party, officials of international public 
organizations was stipulated. According to the request 
of the United Nations Convention against Corruption, 
the Amendment VIII to Criminal law (29 June, 2011) 
stipulated the crime of offering bribes to officials of 
foreign party, officials of international public 
organizations as paragraph 2 of article 164 of Criminal 
Code 1997, this crime was also stipulated as unit 
crime. 

2.  
Evaluation of the Criminal 
Legislation against Bribery 
of PRC

Based on its social backgrounds and phase of 
economic development, the criminal legislation 
against bribery exhibits a trend from restriction to 
expansion. In the improvement of the framework of 
legislation, it became rational in consideration of the 
evaluation of social harm and conformed to the need 
for national treatment of bribery. However, the 
effects were influenced by the structural defects of 
rigorousness other than thorough model and 
asymmetrical development of accepting and offering 
bribery which needs to be coped with.

2.1.  Apparent trends of criminalization 
satisfying the needs of economic 
transformation

From 1952 to 1979 China was under a planned 
economy when possession and distribution of 
resources were manipulated by the state according 
to the economic plan, the legislation focused on 
embezzlement crime and the urge of criminalization 
of bribery was relatively little. The legislation against 

a benefit through the official act of the said state functionary or through the 
official act of any other state functionary by using the advantages generated 
from the authority or position of the said state functionary, and asks or accepts 
property from the requester for such a benefit, and the amount is relatively 
large or there is any other relatively serious circumstance, he shall be sentenced 
to fixed-term imprisonment not more than three years or criminal detention, 
and be fined; if the amount is huge or there is any other serious circumstance, 
shall be sentenced to fixed-term imprisonment not less than three years but 
not more than seven years, and be fined; or if the amount is extremely huge 
or there is any other extremely serious circumstance, shall be sentenced to 
fixed-term imprisonment not less than seven years, and be fined or be sentenced 
to confiscation of property.” “Where any state functionary who has left his 
position, any close relative of him or any other person who has a close 
relationship with him commits the act as prescribed in the preceding paragraph 
by using the advantages generated from the former authority or position of 
the said state functionary, he shall be convicted and punished under the 
preceding paragraph.”

bribery crime was basically stable and its scope was 
limited. From 1980 a new era of market economy 
arrived and to ensure the stability of transition, China 
embraced the model of gradualism. Its core was the 
admittance of coexistence of planned and market 
economy in a certain period and the direct 
management power of resource of the market by the 
governments. The reform of gradualism had brought 
forward problems such as the contradiction of new 
and old systems, the weakening of social control over 
bribery and the awaken of the awareness of economic 
person, all of which led to the typical mode of bribery 
of the period of economic transition which was 
essentially characterized in the exchange of power 
and resource based on the distribution power of 
market resources.15 Criminal legislation responded 
actively by criminalizing economic bribery and 
establishing the crimes of unit bribery. As the reform 
of the economy went deeper, the social structure 
began to transform from a traditionally centralized 
society to triple elements of government, market and 
society. It became obvious that the bribery could do 
serious damage to the honest market competition and 
the bribery had evolved to a worse stage due to the 
pursuit of business interests and competitive 
advantage. To adapt to the change of form of bribery, 
the legislation expanded to cover the bribery of 
business and other nonofficial personnel which 
eventually formed a criminal system covering both 
public and private bribery. As a result, the number of 
bribery crimes related expanded from 3 to 10 and 
satisfied the basic need to combat bribery during the 
transformation of the economy.

2.2.  Rational standards of harm 
evaluation meeting basic 
requirements of modern  
anti-corruption

The early legislat ion against briber y was 
characterized in its temporary adjustment which 
lacked the insight of the essential nature of bribery 
and caused irrationality in standard of evaluation of 
social harm. Act 1952 put the bribery under the 
stipulation of the crime of embezzlement and used 
the amount of money involved as the configuration 
and sentencing standard. Such standard blurred the 
difference between bribery and property crimes 
which the former caused damage to the probity of 
public officials.16 “The price of bribery caused is not 
bribery itself but the loss of low efficiency aftermath,”17 
the nature of the public power, the extent of the 
violation and the bending of law for someone’s own 

15  Wei Changdong, “Studies on Emergence Mechanism and Controlling 
Strategy of Rent-Seeking Crime,” Social Sciences, Vol.305 ( January 2006), p134.

16  Hao Lihui, Liu Jie, “Rethinking of the Object of bribery crime”, Chinese 
Journal of Law, Vol.3 ( June 1991), p37.

17  Ackerman. S. R., Corruption and Government, Beijing: Xinhua Press (2000), 
p304.
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profit represent the social harm of bribery better. 
Considering the disadvantage of standard of amount 
of money, the Supplementary Provisions 1988 and the 
Criminal Code 1997 took circumstance and amount 
as a whole to evaluate the social harm. “The amount 
of money is an important index but not the sole one. 
In deciding sentence other circumstance shall also 
be considered with the amount of money”.18 Such 
theory made a more precise conception of legal nature 
and social harm of bribery.19 Besides, the Criminal 
Code 1979 stipulated bribery as crimes of misprision 
while ignoring the difference between bribery and 
other crimes of misprision that bribery was a more 
severe crime as it involved exchange of power and 
money. The Criminal Code 1997 established a new 
independent chapter for bribery which was in 
accordance of principle of crime categorization and 
the global trend of emphasis on punishing and 
preventing corruption.20 The new criminal code 
served better in fighting bribery.

2.3.  “Severe other than thorough” 
mode influencing the positive 
resolution of bribery

As the criminalization process continued and a 
more wholesome system of antibribery established, 
the prescription of crimes of bribery was adjusted 
many times influenced by criminal policies over the 
last 60 years. The criminal policies were the means 
of national and social treatment based on the 
condition of crimes aiming to punish and preventing 
them.21 Since the founding of new China, the criminal 
policies upon bribery followed two leads. One was 
severe punishment and the other was focusing on the 
major case while omitting the petty ones. The former 
could be dated back to ancient China and adopted by 
criminal legislation of the new China. Act 1952 
stipulated that the highest penalty for embezzlement 
was the death penalty. Though the Criminal Code 
1979 took a more lenient policy under which the 
maximum penalty of bribery was restricted to 
imprisonment of fifteen years, the Decision 1982 
reinstated death penalty under the pressure of rapid 
growth of bribery in the early years of economic 
reform which was reaffirmed in the Criminal Code 
1997. The policy of focusing on the major case while 
omitting petty ones was mainly enforced in the 
judicial practice with a certain impact on the 

18  Xiong Xuanguo, “Strengthen Trial Quality of Criminal Major Cases to 
Provide Judicial Guarantee for the Social Development and Social Harmony”, 
in Criminal Division of the Supreme People’s Court, eds. Reference of Criminal 
Trial , Vol.57, Beijing: Law Press (2007), p114.

19  There’s a view point out that a evaluation system of convict and sentence 
with circumstance as a core should be established in bribery crime, in which 
the amount of money should only be seen as a factor to evaluate circumstance. 
Sun Guoxiang, Wei Changdong, A research on Legislation of Bribery and Anti-
Corruption Convention, Beijing: Law Press, 2011, p302.

2 0  Gao Mingxuan&Zhao Bingzhi, The Evolution of Chinese Criminal Legislation, 
Beijing: Law Press, 2007, pp91–92.

21  Cu Huaizhi, Criminal integration, Beijing: Law Press, 2005, p258.

legislation. The embodiment of such was that the 
Criminal Code 1979 and the Supplementary Provisions 
1988 added “taking advantage of his position” and 
‘securing benefits for the person’ as the constituent 
element of bribery which restricted the punishing 
scope of bribery. 22 In the joint effects of the two 
divided policies, the criminal legislation against 
bribery turned out to be a “severe other than 
thorough” mode,23 in which the punishment was 
rigorous while the application was restricted for the 
excessive constituent element. It was contradictory 
in the legislation that fighting and indulging bribery 
coexisted which was the main reason that it was hard 
to crack down on bribery. 24 As a matter of fact, in the 
view of the market economy, the crimes of corruption 
fell into the category of interest pursuit crimes and 
the criminals were economic persons sophisticated 
in calculating the cost and profit of crimes. The 
emphasis of social prevention should not lie in the 
severity of punishment but the construction of a 
thorough criminal system accompanied with the rise 
of the economic and social costs and the fall of interest 
anticipation to eliminate motives of crimes. Therefore, 
a ‘thorough other than severe’ mode was a better one.

2.4.  The difference between accepting 
and offering bribery hindering the 
source control

Both the accepting and the offering parties were 
responsible for the crimes. It was meaningful to 
strengthen the suppression of offering as the upper 
crimes and it was the priority one requested by the 
international convention of anticorruption. However, 
current legislation still focuses on the suppression of 
accepting which caused asymmetrical conditions 
between the above two in light of configuration mode, 
case forming standard, special surrender and 
punishment.25 For instance, if the offering party 
voluntarily makes confession before being indicted, the 
punishment could be less or even exempted. And there 
is no such situation on the other side. Such asymmetrical 
legislation results in the scarce indictment against the 
offering party. As a result the interests of offering weigh 
heavier than its costs and it was hard to find a radical 
cure. Hence a symmetrical mode should be established 
and the emphasis should be laid on the offering bribes.

2 2  Liu Mingxiang, Stipulated the constituent of “taking advantage of his 
position” is the need of reality, The Procuratorate Daily, July 7, 2003.

2 3  According to the scope and severity, criminal law could be classified 
into 4 models in general: both severe and thorough mode (thorough dragnet 
of criminal law from which it’s hard to escape with severe punishment); neither 
sever nor thorough mode (slack dragnet of criminal law with light punishment); 
severe other than thorough mode (slack dragnet of criminal law with severe 
punishment); thorough other than severe mode (thorough dragnet of criminal 
law with light punishment). Cu Huaizhi, Talking about the Modernization of 
Criminal Law, Peking University Law Journal, Vol.71 (October 2000), p56.

2 4  Sun Guoxiang, Wei Changdong, A research on Legislation of Bribery and 
Anti-Corruption Convention, Beijing: Law Press, 2011, p179.

2 5  Qian Xiaoping, Advocation of the Criminal Policy of Bribery Crime, 
Criminal Science, Vol.108, (December 2009), p15.
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2.5.  The excessive elements of bribery 

crime impeding achievement of 
legislation objective

The state expects to curb the deteriorating trend 
of bribery crime by expanding the scope of bribery, 
while this objective is difficult to achieve because of 
some unnecessary elements designed in the crime. 
In the theory of criminal legislation, the more 
complex of constituent elements, the more content 
should be considered when these elements are used 
to evaluate the concrete crime.26 The constituent 
elements are the boundary of the crime actually, that 
means, excessive elements will restrain the scope of 
crime improperly, which also debase the evaluation 
and treatment ability of the law against the crime in 
the end. For example, “taking advantage of his 
position” and “securing benefits for the person”, these 
two constituent elements of accepting bribes crime 
actually become the additional element to restrain 
the scope of the crime. Therefore, in order to insure 
evaluation ability of criminal legislation, it’s necessary 
to delete some unnecessary constituent elements of 
bribery crime according to the reference of simplified 
constituent model of bribery crime advocated by the 
United Nations Convention against Corruption.

2 6  Sun Guoxiang, Wei Changdong, A research on Legislation of Bribery and 
Anti-Corruption Convention, Beijing: Law Press, 2011, p163.

3. 
Conclusion

In the past more than 60 years, the criminal 
legislation against bribery accomplished a great deal, 
especially during the economic reform. However, the 
shortcomings are an objective fact and issues such as 
unnecessary constituent of crimes, death penalty, 
asymmetrical conditions between accepting and 
offering bribes should be dealt with. In the meantime, 
China is in the era of deep reform and with the 
weakening or even withdraws of administrative 
regulation of market the entity of market would 
gradually play the main role in originating bribery. To 
form and maintain an honest competition order would 
be the guiding concept of anticorruption. The United 
Nations Convention against Corruption, OECD 
Council Recommendation on Bribery in International 
Business Transactions and other international 
conventions are all oriented in such concept by fighting 
bribery offering and structural management of 
business.27 – As a result, future legislation should also 
adopt international experiences by adjusting idea, 
emphasizing probity of marketing entity and 
establishing criminal rules focusing on the prevention 
of offering bribes and the fostering of integrity culture 
among business. 

27  Qian Xiaoping, Development of Anti-Bribery Treaties in International 
Society and Its Reference, Criminal Research, Vol 194, (October 2012), p84.
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Abstract
The legal historical study of the development of 

Hungarian public prosecution and the legal legitimacy 
of the accuser is necessary when examining the 
charges resulting in the relativisation of ius puniendi 
as a state monopoly. This study meets this requirement 
when it discusses the history of this process from 
private to public prosecution until the codification 
of the 1896: XXXIII statute, the Code of Criminal 
Procedure.  The study describes the history of the 
creation of the Hungarian public prosecution system 
until ius puniendi becoming a state monopoly in 
relation with the criminal authority of the state and 
the principle of legality.

Key words:  pr ivate prosecut ion,  publ ic 
prosecution, public prosecutor, ius puniendi, mixed 
system

Introduction

“The early history of criminal law was dominated 
by civil law: the institution of exclusive private 
prosecution.”1 In case of private prosecution the 
relative, the tribe, the clan of the injured party is the 
“dominus litis”, the exclusive lord of the prosecution, 

* NKE RTK, Budapest, Hungary.
1 Judit Kovács: A magánvád szabályozásának hazai története az 1973. évi 

I. törvény megjelenéséig. Acta Juridica et Politica. Tomus LXII. Fasc. 13. Sze-
ged, 2002. p1.

only he could initiate a 
procedure. The accidental 
relations to public law are 
of secondary importance, 
the enforcement of the 
punishment was the task of 
the injured party.  It was 
based on the idea that the 
interest and the order of 
the state were not violated 
by the criminal offence. In 
purely accusatorial systems 
the penal claim of the state 
was realised in case of 
serious crimes only if the 
injured party presented 
indictment.  Ex officio 
procedures were non 
existent just like the institute 
of public prosecution. 
During the course of history 
the public nature of certain 
criminal offences was 
realised, and the private 
prosecution was not in ac
cordance any longer with 

the requirements and the struc tural level of the society 
thus ex officio procedures were initiated and private 
prosecution was limited. As a special form of public 
prosecution the general charge law, the “actio 
popularis” was born. During this development the 
rules of the inquisitorial process became dominant in 
the administration of justice. Criminal law became 
more and more influenced by public law in the late 
Middle Ages, and since the beginning of the Modern 
Age the right of punishment against criminals has 
been exercised by the state, based on the idea that it 
is the task of the state to enforce punishment against 
activities violating and breeching the legal order.  As 
a result a permanent department of public prosecutor 
was created excluding private prosecution by the 
indictment monopoly of the state prosecutor’s office.

The History of the 
Development of Relations 
between Hungarian Private 
and Public Prosecution until 
the End of the 19th Century

The First Period (1000–1514)

During the early centuries the Hungarian criminal 
procedure was mainly accusatorial.  Prosecution and 
punishment of criminal activities against individuals 
depended on the charge of the injured party.  
According to the law of St Stephen the perpetrator 

Dr. Lívia gergi-Horgos*

A legal historical survey of 
the development of 

hungarian public 
prosecution with special 

emphasis on ius puniendi 
becoming a state monopoly
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could be exempted from the punishment during the 
process if he came to an agreement with the injured 
party or paid a certain fee, as punishment was 
considered as private recompensation. In case of 
repeated theft ransom was excluded. The ransom was 
an accepted institution during the reign of Louis the 
Great and Matthias Corvinus. Criminal activities 
against the king or the state, as well as robbery, 
murder and robbery,  theft, witchcraft, arson, money 
and document forgery were ex officio persecuted and 
high treason, robbery, theft and other public offences 
were obligatory to be reported under penalty and was 
investigated by the envoy of the king.  The formalities 
of the process were simple and not different from 
civil suits.

From the time of Béla III charges must be submitted 
in written form, which was followed by a writ of 
summon with the seal of the judge without any 
preliminary proceedings. The accused person could 
defend himself free and could clear himself of the 
accusation by taking an oath or accepting the 
challenge to a duel. The trial was conducted directly 
and orally according to the principles of publicity.2 
The Golden Charta of Andreas II (1222: II statute) 
contained the special rights of the nobility by stating 
“We wish that the nobles (servientes) can not be 
captured and hurt by us or by our descendants in 
order to please any authority unless they were 
previously summoned and sentenced according to 
the law.”3 

Tripartitum by Werbőczy also includes the right of 
the nobles to defend themselves free, their personal 
freedom, and unlike accused of common origin their 
exemption from torture in case of certain common 
felony.4 A noble could be sued only on the basis of the 
resolution of the general assembly of the county.5 
(Later it was substituted with the court of law suing 
the accused, which prevailed in written lawsuits until 
the middle of the 19th century.)

This special right of the Hungarian nobles hindered 
the European investigative methods to gain grounds 
in Hungary and influenced the criminal actions until 
1848.6 

Until the end of the 15th century the injured party 
filed the charges as the accuser in case of crimes 
against person. In case of common crimes the deputy
lieutenant of the county – who was the president of 
the court of law as well – and the judge of the city – 
as the official investigating authority and the public 
prosecutor who initiated the process – took part in 
the process.7 According to Tripartitum by Werbőczy 

2  Magyar Törvénytár (annotated by Dezső Márkus), 1896. évi Törvénycik-
kek, Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1897. 
p(p)122–126. 

3  Dezső Márkus: (1897): op. cit. p.124.
4  Ferenc Finkey: A magyar büntető eljárás tankönyve, Politzer Zsigmond 

és fia kiadása. Budapest, 1903. p25. 
5  Dezső Márkus: (1897): op. cit. p126. 
6  Jenő Balogh – Károly Edvi Illés – Ferencz Vargha: (1898): op. cit. I. p9. 
7  Ferenc Finkey: (1903): op. cit. p26–27. 

the judge and the accuser (plaintiff) are separated,8 
thus the deputylieutenant of the county from time to 
time commissioned a procurator9 to commence a 
lawsuit and represent the charges.

The Second Period (1514–1853)

From the 16th century in cases in connection with 
infidelity “the prosecutor of the Holy Crown and the 
director of royal affairs”10 was the public prosecutor, 
who accomplished the tasks of the investigator and 
the accuser, and who was the plaintiff in the criminal 
cases. He was subordinated to the palatine, who acted 
as a judge.

In the 17th century the process of indictment varied 
according to the freedom of defense, the hierarchical 
status of the accused and the seriousness of the 
committed crime, but due to the privileges of the 
nobles the system of investigation could not be 
established.  A noble man could be arrested only in 
case of being caught redhanded or after being 
pursued and high treason.  He could apply for a 
written lawsuit similar to civil cases, which was 
accusatorial against him. If a serf was accused he was 
arrested and only in case of high treason and infidelity 
was the lawsuit conducted according to the rules of 
a written lawsuit, otherwise in case of a common 
crime – e.g. murder, theft, arson – he took part in a 
fast oral lawsuit, a “criminalis procedure” and he could 
be investigated, which meant torture usually. The 
written lawsuit allowed not only the personal defense 
but also a defense by a lawyer, and the trial was oral, 
which was later substituted in more serious cases with 
a written form. The elements of the investigative 
methods began to gain grounds, thus the preliminary 
proceeding became longer, the ordinary investigation 
became a norm, torture, written forms and fixed 
evidentiary procedure became widespread.

The institute of the public prosecutor accepted 
generally in the process of accusation started to 
develop in this period in Hungary, but it could not be 
considered a uniform public prosecution institute. 
The prosecuting officer of the county in the 18th 
century can be seen as the predecessor of the public 
prosecuting authority in as much as he compiled a 
letter of indictment in criminal cases tried similarly 
to civil cases, thus functioning as an accuser.11 But 
besides this activity he also acted as an examining 
magistrate and as an appointed public defender.12 

Until the middle of the 19th century criminal cases 
had two types. One of them was the written lawsuit 
conducted as a civil lawsuit according to the rules of 

8  István Werbőczy: Hármaskönyv, Előbeszéd 13. cím, 4–5 §.
9  Imre Hajnik: A m. bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes ház-

beli királyok alatt, Athenaeum r.t. Könyvnyomdája, Budapest, 1899. p182. 
10  Imre Hajnik: (1899): op. cit. p183. 
11  Ferenc Finkey: (1903): op. cit. p117.
12  Jenő Balogh – Károly Edvi Illés – Ferencz Vargha: (1898): op. cit. I. 

p409. 
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the accusation, which was the normal case with 
noblemen. The other type was the summary 
jurisdiction – which can be used with a nobleman 
only with his consent – and was similar to an 
investigative process. In case of common crimes the 
process was initiated ex officio both against noblemen 
and commons. Following the investigation on the 
authentication trial a decision was made whether to 
continue the trial in a written form or in a summary 
way. Simultaneously with the litigation the public 
prosecutor was asked to present a letter of indictment.  
The written lawsuit was started on  the basis of the 
plaint note of the injured party or the public 
prosecutor – in cases which were liable to prosecution 
ex officio that of the municipal prosecuting officer 
and in cases in the Royal Court of Appeal that of the  
director of the royal cases –  after changing the 
written pleadings. The accused and the plaintiff were 
summoned to appearance, where the plaintiff, in his 
absence the defendant opened the appearance 
protocol. If every party appeared the defendant 
presented his formal objections the discussion of 
which were presented in three pleadings in the 
appearance protocol. It was followed by the ruling of 
the jury concerning the objections. If these were 
dismissed the actual oral part of the trial started 
during which the pleadings of the parties were 
recorded in the protocol. Then the jury gave the case 
to judgement by an interrupting decree. After the 
genuine trial the case was presented in front of the 
court, which was followed by the evidentiary 
procedure and the ruling.

In a summary lawsuit the initiation of the process 
was normally the ex officio investigation, which was 
conducted by the deputylieutenant of the county with 
the district administrators and 12 chosen noblemen. 
Later it was conducted by the prosecuting officer. The 
process could also be initiated on the basis of charges 
or accusation. The investigation was followed by a more 
and more lengthy preliminary procedure, which was 
conducted at county, city and landlord courts by the 
same person who ruled in the case. The summary trial 
was oral, in the presence of the accused and the 
defence was allowed. The prosecuting officer – whose 
contribution was not always essential – presented his 
indictment, the accused could defend himself, if he 
had a defendant he could also pleaded and the 
sentencing took place last. The rules of fixed evidentiary 
procedures prevailed.13 

The Third Period (1853–1896)

The legal regulations of the previous era were in 
force until 1853. In 1854 the Austrian code of criminal 
procedure of 1853 was enacted, which found only the 

13  Pál Angyal: Magyar büntetetőeljárásjog tankönyve, Athenaeum irodalmi 
és nyomdai R.-T., Budapest, 1915. I. p(p)28–29., Ferenc Finkey: (1903): op. cit. 
p27. 

investigation procedure consistent with the interest 
of the state and the state prosecutor’s office created 
to conduct public prosecution.  Following the highly 
secret investigation the final trial did not realised a 
system of indictment in spite of the contribution of 
the state prosecutor and the speech of the prosecutor 
and the defence argument. The court was obliged to 
initiate a process when it came to know of a criminal 
offense even without the petition of the public 
prosecutor. The public prosecutor was not the lord 
of the indictment since the verdict of the court was 
not influenced by either his withdrawal or his 
petition. Oral trials were held at courts below, while 
at tribunals the verdict was based on written 
documents. Publicity was limited at main hearings, 
and fixed evidentiary procedure prevailed.14

The Conference of the Judge Royal in 1861 reinstated 
the old Hungarian feudal criminal procedure since it 
introduced the summary process15 to be conducted 
against everybody as the oral form became a universal 
requirement. It abolished the differences resulting 
from being part of the nobility as it ordered the 
universal use of the privileges earlier applied to 
noblemen only. The task of the public prosecutor was 
carried out by the prosecuting officer again.16

During the years after 1867 a royal prosecutor’s 
institution independent from the courts with functions 
adjusted to the requirements of the indictment were 
established by laws concerning state jurisdiction and 
the statute of 1871: XXXIII. According to him “it is 
absolutely necessary to set up bodies representing 
public prosecution” and “to separate the distinct 
activities of judges, prosecutors and public defenders 
and consign them to independent bodies.”17 

Private prosecution was not regulated, only the 
practice of the Curia naturalised the right for private 
prosecution of the injured party.18

Code of Criminal Procedure

The provisions of the statute 1896: XXXIII 
(henceforth Bp.) concerning the code of criminal 
procedure left the institute of royal prosecution 
unchanged and only complemented it with the 
institute of the prosecutor’s agents. The royal 
prosecutor’s office representing the common interest 
of the state consisted of the chief prosecutor and his 
deputy (Curia), royal senior prosecutors and senior 
deputy prosecutors (royal tribunals) royal prosecutors 
and junior prosecutors (royal criminal tribunal) and 
agents of prosecutors (royal district court).19 

Bp. never accepted the exclusivity of the principles 
of either the right of the citizens to prosecute or the 

14  Dezső Márkus: (1897): op. cit. p131. 
15  Pál Angyal: (1915): op. cit. p29. 
16  Dezső Márkus: (1897): op. cit. p(p)131–132. 
17  László Nánási: A magyar királyi ügyészség megszervezése és működé-

sének kezdetei (1871–1872) Ügyészségi értesítő, 1992/2–3. p(p)6–20.
18  Dezső Márkus: (1897): op. cit. p132. 
19  Jenő Balogh – Károly Edvi Illés – Ferencz Vargha: (1898): op. cit. I. p409. 
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monopoly of prosecution. It reconciled the right 
elements of these two opposing systems instead.  The 
process was bound to prosecution with the royal 
prosecutor’s office representing the charges but it 
also accepted the right for substitute civil action of 
the injured party and in case of some minor offences 
it was the injured party that was considered the 
primary representator of the charges the main 
plaintiff.20 Rulings of Bp. regarding the investigation: 
the prosecution was usually preceded by investigation 
ordered by the royal prosecutor’s office as a judicial 
authority ex officio; the investigation and the inquiry 
were secret, publicity was limited; the entry level 
court and the appellate court could order the 
procurement of evidences. Rules typical of the system 
of charges: actual  process can be initiated only on 
the basis of a charge; charges are represented by the 
prosecutor’s office, which is independent from the 
court, in exceptional cases the injured party is the 
main prosecutor or the substitute  civil suitor; the 
accused has the legal right for defence, he can employ 
a public defender, and are considered a client;  
investigation can be ordered only  in connection with 
actions and persons stated in the proposal of the  
accuser; the charge must be connected to the legal 
matter; the court is not bound by the classification of 
the charge  and the proposed sentencing, the accuser 
can not propose the extent of punishment; if the 
charge is dropped the process  expires if no other 
party takes over. 

  

Conclusion
During the history of Hungarian jurisdiction the 

priority of private prosecution gave way to the slow 
development of public prosecution thus receding to 
the background.

It can be stated that until the 19th century “the 
thousandyearold Hungarian criminal procedure 
went through generally the same evolutionary phases 
as the criminal jurisdiction in Western Europe.” 
Although “[…] the investigative system could not take 
deep roots in Hungary.”21 According to Ferenc Finkey 
“[…] especially in the last few centuries the Hungarian 
criminal processes can not be considered as a simple 
copy of foreign ones.”22 

The obligation of the enforcement of the punishment 
by the state is based on the principle of legality, which 
inducts obligations for law enforcement authorities, 
primarily for public prosecutors to enforce the claim 
for punishment.23 Ius puniendi became a state monopoly 
in the 19th century in Europe and in Hungary as well. 
It resulted in the development of public prosecution in 

2 0  Ferenc Finkey: (1903): op. cit. p118. 
21  Ferenc Finkey: 1903): op. cit. p30. 
2 2  Ferenc Finkey: (1903): op. cit. p24. 
2 3  Ervin Belovics – Balázs Gellért – Ferenc Nagy – Mihály Tóth: Bünte-

tőjog I. Általános rész, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 
2012. p(p)26–27. 

Hungary in the 19th century, which meant that the state 
had to create a permanent public prosecuting authority 
to perform the duties of public prosecution, which it 
duly fulfilled according to the requirements of that age. 
Public prosecution did not become the monopoly of 
the Hungarian public prosecutor, and private 
prosecution was not eliminated.  Bp. incorporated the 
elements of the prosecution and investigation systems 
– influenced by French and German codexes – that it 
considered right with special emphasis on the principles 
of charges and by alloying them in an uptodate form 
created the mixed system. 
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nem hoz érdemi nóvumot 
a témában,3 és a bírói gya
korlat, illetve a Kúria jog
egységesítési tevékeny sé  
ge sem érintette a vizsgált 
tényállást. Az elemzés szem
pontjából mindez szeren
csésnek mondható, mivel 
így továbbra is felhasznál
hatók a régi Btk. alapján 
hozott bírósági határoza
tok, illetve jelen cikk által 
vázolt problémára rávilá
gító irodalom sem vált még 
jogtörténetté.4 A jogrend 
szempontjából ugyanak
kor a helyzet korántsem 
ennyire szerencsés, mivel 
az alant kifejtésre kerülő 
probléma érdemi változás 
hiányában  továbbra  is 
fennállni látszik.

Jelen cikk a rablás rend
beliségén kívül foglalkozik 
még a problémához kap
csolható folytatólagos egy

ség megítélésének gyakorlatával is, továbbá érint bi
zonyos megkerülhetetlen halmazati és elhatárolási 
kérdéseket is.

1. 
A rendbeliség problémájáról

A rablás rendbeliségének kérdésében a Legfelsőbb 
Bíróság – 2012. január 1jétől Kúria – egyes eseti dön
tései egymásnak ellentmondóak, és mivel az ítéletek 
időrendi sorrendje nem határozza meg azok értékét, 
illetve a figyelembevételükre nem ad iránymutatást 
– tehát a későbbi, ellentétes döntés nem írja fölül a 
korábbit, illetve az időben megelőző döntéstől el lehet 
érni –, jogegységi döntés pedig e tárgykörben még 
nincs, ezért ki kell mondani, hogy az ítélkezési gya
korlat ehelyütt egységesítésre szorul. Deák Zoltán sze
rint az egység és a többség elhatárolásának a rablásnál 
érvényesített elvei nem fogadhatók el általános ren
dező elvként, mivel nem nyújtanak megoldást minden 
esetre, illetve a bírói gyakorlatban sem érvényesülnek 
következetesen.5 A személyiségi és vagyoni jogokat 
sértő bűncselekmények esetében a sértettek számá
nak kiemelkedő jelentősége van, miszerint az ítélke
zési gyakorlat általában azt az elvet követi, hogy több 

3 Apróbb szövegváltozások voltak ugyan, de ezek a jelen elemzés szem-
pontjából irrelevánsak.

4 Mivel a példaként hozott esetek döntő többsége, illetve az irodalom nagy 
része a régi Btk. alapján íródott – noha továbbra is felhasználható –, ezért a 
jobb érthetőség kedvéért a cikk tartalmazza mind az új Btk., mind a régi Btk. 
jogszabályi hivatkozásait.

5 Deák Zoltán: A rablás rendbelisége a bírói gyakorlat (görbe) tükrében. 
Mag yar Jog. 52. évfolyam, 10. szám, 2010. 618.

Dr. BujDos iván ákos*

Fejtegetések a rablás 
bűncselekményének 

rendbeliségéről – rövid 
kitérővel a folytatólagos 

egység megállapításának 
bírói gyakorlatára

Elöljáróban
A társadalom szerkezete és az ember alaptermészete 

miatt a vagyon elleni bűncselekmények mindig is a 
legtöbbet megvalósított tényállások közé tartoztak. 
Jelen cikk tárgyául ugyanakkor egy olyan, igen súlyos 
delictum szolgál, amelyet a benne megtalálható erő
szakos elem mintegy kiemel a többi vagyon elleni – és 
vagyon elleni erőszakos – bűncselekmény közül.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör
vény (a továbbiakban: új Btk.) XXXV. fejezetét a jogal
kotó külön a „vagyon elleni erőszakos bűncselekmé
nyek” kategóriájának szentelte, elődjénél tökéleteseb
ben érvényre juttatva ezzel a kódex Különös Részének 
védett jogi tárgyak szerinti felépítési elvét.1 A rablás 
tehát erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény egy
aránt, komplex védett jogi tárgya a társadalom, a kö
zösség vagyoni viszonyait – ezen belül a birtoklás, il
letve a tulajdon törvényes rendjét –, és a személy cse
lekvési, akarati szabadságát.2 

A fejezeti beosztáson kívül azonban az új kódex 

* doktorandusz, PPKE JÁK
1  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

régi Btk.) Különös Része is védett jogi tárgyak szerint épült fel, azonban e ren-
dezőelv alól akadtak kivételek. Ilyen kivételes bűncselekmény volt többek kö-
zött a ma már külön fejezetben található rablás, kifosztás, zsarolás és önbírás-
kodás. E négy tényállás a vagyon elleni bűncselekmények között foglalt helyet, 
amely elhelyezés tulajdonképpen jogalkotói állásfoglalásnak is tekinthető a 
vagyoni jelleg kidomborítása mellett. Ezzel az állásponttal a jogalkotó látha-
tóan szakított az új Btk. esetében annyiban, hogy a vagyoni jelleg mellé mint-
egy felemelte a személy sérthetetlenségét is.

2  Dr. Vaskúti András: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (XXXV. 
Fejezet). In: Új Btk. kommentár. 7. kötet, Különös Rész. (Főszerk.: Dr. Polt Péter) 
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 2014. 9.
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sértett sérelmére ugyanazon vagy több elkövetési ma
gatartással véghezvitt cselekmény annyi rendbeli bűn
cselekmény megállapításához vezet, ahány sértettet a 
cselekmény érintett.6 A bíróság kétrendbeli rablást 
állapított meg akkor, amikor az elkövető a két gyer
mekkorú sértettet bántalmazta, és mindkettőjüktől 
írószereket vett el.7 A rablási cselekményt két sértett 
sérelmére követték el, ezért bűnhalmazat létesül. Eb
ben az esetben az elkövető az erőszakot azzal szemben 
alkalmazta, akitől a dolgot elvette, ezért a sértett sze
mélye nem lehet igazán kérdéses. A probléma ott ve
tődik föl inkább, ahol a megszerezni kívánt dolog tu
lajdonosa, birtokosa és az erőszakkal, illetve fenyege
téssel illetett személy különbözik.89

Abban az esetben, amikor két elkövető kirabolt egy 
idős házaspárt, egyikük megölte az idős, beteg asz
szonyt, a másik pedig mindezt megelőzően őt bántal
mazta, majd a férj ellen is erőszakot alkalmazott, a 
Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az elsőrendű 
vádlott cselekménye nyereségvágyból elkövetett em
berölés, míg társa rablást követett el. Ez az adott hely
zetben egyrendbeli bűncselekmény, ugyanis a rablás 
annyi rendbeli, ahány személy ellen az elkövető erő
szakot vagy fenyegetést alkalmaz, azonban itt közös 
tulajdonban lévő dolgok kerültek elvételre, ezek eltu
lajdonítás végett való elvétele pedig egyrendbeli va
gyon elleni bűncselekményt valósít meg, függetlenül 
a résztulajdonosok számától. Ezek szerint csupán egy 
vagyon károsodott, így a rablás teljes tényállása csu
pán egy személlyel szemben teljes.10

Ezzel az esettel kapcsolatban felvetődhet egy olyan 
alternatív értelmezési lehetőség, miszerint a közös tu
lajdon eszmei hányadok szerint meghatározott jogkö
zösség,11 amelynek esetében a társtulajdonosok egy
formán rendelkeznek a tulajdonosi részjogosultságok
kal, mindannyian tulajdonosok, így nem csupán a 
rablás eszközcselekménye valósult meg mindkét sér
tetten, hanem mindkettőjük tulajdonjoga sérült a cse
lekmény által, függetlenül attól, hogy egy vagyonról 
van szó. A cikk írójának véleménye az, hogy a teljes 
tényállás megvalósulni látszik ebben az esetben.

Az előbbi esetnek ellentmond a BH 1996.352., amely
ben a két elkövető egy család házába tört be úgy, hogy 
mind a három családtagot bántalmazták, a két idős 
szülőtől pedig közös tulajdonban álló dolgot vettek el, 
míg a fiuktól annak zsebében lévő pénzét. Az előző 
eset logikáját követve ez kétrendbeli rablás lenne, 
azonban itt a Legfelsőbb Bíróság háromrendbeli bűn
cselekményt állapított meg, kifejtve, hogy a rablás any
nyi rendbeli bűntettként minősül, ahány személlyel 
szemben alkalmazott erőszak vagy fenyegetés útján 
az elkövető tőlük a tulajdonukban (vagy birtokukban) 

6 43. BK vélemény
7 BH 1984.391.
8 Deák i. m.: uo.
9 Ennek a problémának a logikai buktatójáról lásd Grósz Anita álláspont-

jának kritikáját a következő oldalon.
10 BH 2001.458.
11 Kolosváry Bálint: A dologi jog általános tanai. In: Mag yar Magánjog. Grill 

Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942. 116.

levő ingóságot jogtalan eltulajdonítás céljából elveszi, 
azaz ahány személlyel szemben a rablás törvényi tény
állása teljes egészében megvalósul.

Egy harmadik álláspontot képvisel egy 1995ben 
publikált eset, amelyben két elkövető támadott a sér
tettre és társára. A sértettől pénzt vettek el és mene
külni próbáltak, amikor a sértett és jelen lévő barátja 
ezt megpróbálták megakadályozni. Ekkor került elő a 
két gázspray, majd a két fegyvernek látszó tárgy. A bí
róság kimondta, hogy nincs szó kétrendbeli rablásról, 
mivel a bűncselekmény vagyon elleni, így az az elv ér
vényesül, hogy annyi rendbeli rablás jön létre, ahány 
sértett vagyoni jogának a sérelmére valósult meg a 
bűnös tevékenység.12

A bírói gyakorlat szerint a rablás egyrendbeli akkor 
is, ha valaki egy személlyel szemben alkalmaz erősza
kot, de a sértettől több személy tulajdonában álló dol
gokat vesz el.13 Itt elvi éllel mondta ki a bíróság, hogy 
a rablás sértettje az, akivel szemben az elkövető a nála 
levő dolog vagy dolgok megszerzése végett erőszakot 
vagy fenyegetést alkalmaz, tehát akivel szemben a 
tényállás teljes mértékben megvalósul. Figyelmen kí
vül marad az a körülmény, hogy az adott dolgok több 
személy tulajdonában álltak.14

Nem tud egyetérteni ugyanakkor a cikk írója Deák 
Zoltán álláspontjával, miszerint a bírósági fogalom
meghatározás szerinti sértettről – tehát olyanról, aki
vel szemben a teljes tényállás megvalósul – nem lehet 
beszélni az alábbi esetben. Egy fiatal pár a parkban 
sétál este, és egy férfi lép hozzájuk a lány nyakláncát 
követelve, de a fiú a barátnője védelmére kel, mire a 
támadó ököllel arcul üti – és ezzel harcképtelenné te
szi –, a lány pedig átadja a láncot.15 Deák szerint az 
erőszakot, illetve fenyegetést elszenvedő személy itt 
nem azonos a dolog birtokosával. A cikk írójának meg
látása azonban az, hogy a lány ugyan nem állt az erő
szak hatása alatt, de a tettes magatartása olyan súlyos 
és azonnali hátrány bekövetkezésével fenyegette, hogy 
benne komoly félelem alakult ki. Ezek alapján vele 
szemben a teljes tényállás megvalósult. 

Logikailag valójában mindenképpen kell lennie va
lakinek, akitől elveszik a dolgot, a valakitől való elvé
tel pedig olyan személyt feltételez, akinél a dolog van, 
azaz legalább birtokost. A fenti, hipotetikus eset alap
ján ugyan nem erőszak hatása alatt állótól történik az 
elvétel, azonban a társ ellen tanúsított erőszak betud
ható fenyegetésnek. A megtörtént esetekben pedig 
olyan nem történt – és logikailag, életszerűen nem is 
eshet úgy –, hogy valakivel szemben erőszakot vagy 
kvalifikált fenyegetést alkalmaztak, és valaki mástól 
veszik el a dolgot, olyan személytől, akire a történtek 
nem voltak kvalifikált fenyegetés szintjén lévő hatás
sal. Ezért nem ért egyet a cikk írója Grósz Anita állás
pontjával, amely szerint az erőszakot, fenyegetést nem 
okvetlenül a dolog birtokosa, tulajdonosa ellen alkal

12 BH 1995.324.
13 BH 1992.563.
14 Hasonlóképp lásd BH 1996.244.
15 Deák: i. m. 619.
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mazzák, sőt, az is lehetséges, hogy ez utóbbiak nincse
nek is jelen a bűncselekmény elkövetésekor.16 Valaki
től ugyanis el kell venni a dolgot, ez pedig szükségsze
rűen possessor, és nem lehet közömbös. A cikk írójá
nak véleménye szerint az előbbi okfejtés alapján az új 
Btk. kommentárjának érvelése sem helytálló, mivel az 
példaként egy olyan esetről ír, amelyben a személy el
leni és a vagyon elleni cselekmény sértettje azért vá
lik el, mert az elkövető a házaspár egyik tagjára fegy
vert fog, míg letépi a másik nyakláncát.17 A példa 
egyébként hasonlít a Deák Zoltán által hozott, fentebb 
leírt fiktív esethez, és a cikk írójának véleménye pe
dig az ott leírtakkal azonos.

A Legfőbb Ügyészség 2002es, rablással kapcsolatos 
Összefoglaló Jelentése18 két álláspontot különböztet 
meg. Az első, és a vizsgálat tapasztalatai alapján egy
előre többséginek tekinthető álláspont szerint a rend
beliség kizárólag a sértett vagyoni érdekek számához 
igazodik. Egyes főügyészségek és bíróságok az egység, 
illetve többség kérdésében nem veszik figyelembe az 
erőszakkal vagy fenyegetéssel érintett személyek szá
mát. Már az új Btk. hatálybalépése előtt erősödésnek 
indult az a – meggyőzőbbnek is tűnő és az új kódex 
által meg is erősített – dogmatikai álláspont, amely 
szerint a rablás jogi tárgya kettős: a vagyon biztonsága 
és a cselekvés szabadsága. Ezek a tárgyak egyenran
gúak, ezért sértettnek kell tekinteni mind az erősza
kot vagy fenyegetést elszenvedett személyt, mind pe
dig a vagyoni érdeksérelem alanyát is. A második eset
ben a sértett jogi személy is lehet.19

A jelentés kihangsúlyozza továbbá, hogy az igazi 
problémát az okozza, ha több természetes személlyel 
szemben alkalmazott erőszak vagy fenyegetés egy sze
mély uralma alatt álló dolgok megszerzését célozza, 
illetve fordított esetben. Ilyenkor ugyanis a sértettek 
számához igazodóan megállapított rendbeliség a két
szeres értékelés tilalmába ütközne, ezért a sértettek 
száma mellett az elkövetési magatartásnak is döntő 
jelentősége van a rendbeliség kérdésének eldöntésé
ben. A rablás elkövetési magatartása kétmozzanatú, 
ezek pedig egy másik felfogás szerint – figyelemmel 
a védett jogtárgyak egyenrangúságára is – a törvényi 
tényállás megállapíthatóságának elengedhetetlen és 
egyenértékű feltételei. Emiatt többrendbeli bűncse
lekmény csak e kettős követelmény megléte esetén 
van lehetőség, tehát akkor, ha az erőszakot vagy fenye
getést elszenvedett személyek mindegyike vagyoni 
sérelmet is elszenvedett a cselekmény eredményeként, 
illetve ha az elkövető szándéka átfogta ezt.20

A fönti példákat összegezve kijelenthető, hogy a 

16  Grósz Anita: A rablás rendbeliségének megítélése a bírósági g yakorlatra is 
tekintettel. Ügyészek lapja. 18. évfolyam, 5. szám, 2011., 18.

17 Vaskúti: i. m. 10.
18 BF. 302/2002. Összefoglaló Jelentés a rablás bűntettének minősített ese-

tei miatt indított ügyekben folytatott vádképviseleti tevékenység vizsgálatáról. 
Készítette: Dr. Ettigné dr. Rumpler Gertrúd (a továbbiakban: Összefoglaló 
Jelentés)

19 Összefoglaló Jelentés 10.
2 0 Összefoglaló Jelentés 10–11.

többrendbeli rablásbűncselekménynek logikailag 
többféle alapja lehet a bírói gyakorlat szerint.

A többesség megjelenhet az eszközcselekmény és 
a célcselekmény oldalán, de az elkövetési tárgy tulaj
doni helyzetében is. A cikk írójának határozott véle
ménye az, a rablás lopási eleme részben determinálja 
a rendbeliséget, ugyanis a rabláson kívüli, önálló lo
pás és a rabláson belüli lopás rendbelisége nem lehet 
különböző. Mivel a lopás rendbeliségének megállapí
tására a sértettek száma irányadó,21 a sértett pedig az, 
akivel szemben teljes mértékben megvalósul a tény
állás, a rablás rendbeliségének determinációja is eh
hez kell, hogy igazodjon.

Ezek szerint többrendbeliség akkor áll fönn, ha több 
személyt kényszerít az elkövető, és mindegyikük va
gyoni joga sérül, a konkrét dolgok számától függetle
nül. Ekként a közös tulajdonban álló dolog elvétele 
akkor minősül többrendbeli rablásnak, amennyiben 
több tulajdonossal szemben alkalmaznak erőszakot 
vagy fenyegetést.22

Ugyanígy többrendbeliségről lehet beszélni abban 
az esetben, amikor az elkövetők több postahivatalt 
rabolnak ki ugyanannak a jogi személynek a sérel
mére, ezen alkalmakkor pedig több természetes sze
mély ellen alkalmaznak erőszakot, illetve kényszerí
tenek.23 Ha tehát az elkövető több, térben és időben 
elkülönülő cselekménnyel ugyanazon személy va
gyoni jogát sérti, de a konkrét esetekben a rablási erő
szakot különböző természetes személyek ellen alkal
mazza, az elkövetési magatartások számához igazodik 
a bűncselekmény rendbelisége.24

Deák véleménye szerint a jelenlegi sértettfogalom 
nem alkalmas a rablás rendbeliségének helyes megál
lapítására, mindazonáltal kifejti, hogy továbbra is vizs
gálni kell a sértettek számát. Megoldási javaslatként 
hozza, hogy e körben a passzív alany tudományos fo
galmának gyakoribb használata sokat segítene az egy
értelművé tételében, méghozzá annak párhuzamos 
eldöntésével, hogy a rablás bűncselekményének tulaj
don, vagy személy elleni komponense a hangsúlyo
sabb. Az eszközcselekmény priorizálása esetében a 
passzív alanyok száma alapján alakulhat a rendbeliség, 
míg a célcselekmény előtérbe állításával a sértettek 
száma lehet a kiindulási alap.25 Jelen cikk írójának vé
leménye e körben az, hogy a rablás tényállása a 2012
es magyar kódexben külön fejezetben, a vagyon elleni 
erőszakos bűncselekményeknél helyezkedik el, ami 
annyiban tükrözi a jogalkotó hozzáállását e kérdéshez, 

21 A régi Btk. kommentárja szerint a lopás rendbelisége a sértettek számá-
tól függ. [A Büntető Törvénykönyv magyarázata. Szerk.: dr. Varga Zoltán. 
Budapest: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2009. (a 
továbbiakban: régi Btk. Kommentár) 1360.] A hatályos kódex magyarázata 
mindezt megerősíti, kiemelve, hogy az ítélkezési gyakorlat e körben töretlen. 
[Dr. Csák Zsolt: A vagyon elleni bűncselekmények (XXXVI. Fejezet). In: Új 
Btk. kommentár. 7. kötet, Különös Rész. (Főszerk.: Dr. Polt Péter) Nemzeti Köz-
szolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 2014. 71.]

2 2 Ide csatornázható be a cikk írójának BH 2001.458. számú esethez fűzött 
magyarázata (lásd fentebb).

2 3 BH 1999.148.II.
2 4 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Bf. I. 2166/2001/12.
2 5 Deák: i. m. 621–622.
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hogy a régi Btk.hoz képest a vagyoni viszonyok rendje 
(lopási elem) mellett a törvény szerkezeti felépítése 
alapján már a személy sérthetetlensége (kényszerítési 
elem)26 is nevesítve szerepel védett jogi tárgyként. 
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az új kódex kom
mentárja továbbra is vagyon elleni bűncselekmény
ként kezeli a rablást, amikor leírja, hogy a vagyon el
leni bűncselekmények három fejezetben kerültek ki
fejtésre: vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni és szel
lemi tulajdonjog elleni bűncselekmények cím alatt.27 
Jelen cikk írója Deák Zoltánnal egyetért abban, hogy 
az eszközcselekmény dominanciáját erősíti viszont az 
értékhatárokon alapuló szabálysértési és vétségi alak
zat hiánya – tehát az, hogy lopás esetében 1 forint el
vétele szabálysértést valósít meg, míg ugyanekkora 
összeg rablás keretében történő megszerzése már 
bűntett.28

2. 
Eltérő nézetek a folytatólagos 
egység megállapítása 
tekintetében

A rendbeliség problematikájához logikailag becsa
tornázható folytatólagos egység tekintetében szintén 
eltérő nézetek jelentek meg a jogalkalmazásban.

A Fővárosi Főügyészség illetékességi területén a bí
róságok folytatólagosan elkövetett rablást állapítottak 
meg, amikor az elkövető ugyanazon bank sérelmére, 
rövid időközönként, egységes elhatározással követte 
el a fegyveres rablásokat. KomáromEsztergom me
gyében ugyanakkor az egyik bíróság ezt mellőzte, 
amikor az elkövetők több alkalommal folyamatosan 
kényszerítették vagyontárgyai átadására a sértettet, 
tőlük való félelmét kihasználva. A bíróság azzal indo
kolta álláspontját, hogy a rablás elkövetési magatartása 
ingó dolog azonnali átadására irányul, ezért a folyta
tólagos egység itt fogalmilag kizárt. Ez a megállapítás 
ellenkezik a vagyon elleni bűncselekmények tekinte
tében alkalmazott bírói gyakorlattal, különösen a lo
pás esetében – amely ráadásul a rablás egyik része –, 
ugyanis az új Btk. 370. §29 által szabályozott bűncse
lekmény is azonnali dologszerzésre irányul, mégis 
megállapítható folytatólagosan. Az Összefoglaló Jelen
tés szerint nincs is elvi akadálya a rablás bűntettének 
folytatólagos egységben történő megállapítására, 
azonban az „azonos sértett” meghatározása körül föl
merültek problémák. A fővárosi gyakorlat az azonos 
sértett fogalmát a pénzintézetre korlátozta, így figyel

2 6 A régi Btk. Kommentár szerint a rablás esetében a jogalkotó két önálló 
bűncselekményt vont össze ebbe a tényállásba: lopást és kényszerítést (régi 
Btk. Kommentár 1401.; ezzel azonos megfogalmazásért lásd: Deák Zoltán – 
Faragó Éva: Eg y szelet a vag yon elleni erőszakos bűncselekmények problematikájából. 
Ügyészek lapja, 16. évfolyam, 1. szám, 2009., 38.) A hatályos kódex kommen-
tárja ezt a szövegfordulatot már nem tartalmazza. 

27 Vaskúti: i. m. 7.
2 8 Deák: i. m. 622.
29 Régi Btk. 316. §

men kívül hagyta a kényszer, illetve a fenyegetés sér
tettjeit, akik különböző természetes személyek vol
tak.30 A Legfelsőbb Bíróság e felfogást bírálva ki
mondta, hogy amikor az elkövetők több, térben és 
időben elkülönülő elkövetési magatartással, külön
böző időpontokban véghezvitt cselekményei ugyan
azon személy vagyoni jogát sértik, de az erőszakot kü
lönböző természetes személyeken alkalmazzák, több
rendbeli rablás valósul meg, méghozzá az elkövetési 
magatartások számához igazodóan.31

Az új Btk. kommentárja a folytatólagosság körében 
a 43. BK vélemény I–II. bekezdéseinek szövegét hoz
za,32 hozzátéve, hogy a kialakított bírói gyakorlat a hal
mazat tekintetében azt a megoldást követi, hogy a 
bűncselekmény sértettje az a személy lesz, aki az aka
ratot bénító erőszak elszenvedője, illetve aki a minő
sített fenyegetés hatása alatt áll.33

3. 
Javaslatok

A fent leírtakból igen jól kitűnik, hogy nincs meg
nyugtató, egységes álláspont a rablás rendbelisége és 
a folytatólagos egység megítélése tekintetében. A leg
inkább összefoglaló jellegű dokumentum az Össze
foglaló Jelentés, azonban ez is 2002ből való, tehát 
nem tekinthető kifejezetten frissnek. Gyakorlati jel
legű, alapos elemzések ugyan napvilágot láttak azóta 
– legutóbb 2011ben34 – azonban ezek a tudomány 
terrénumán belül maradtak. Mindezt tetézi, hogy 
2012ben hatályba lépett az új Btk., azonban a prob
léma ennek ellenére továbbra is fennáll. Úgy tűnik, 
hogy a jogalkalmazás síri hallgatásba burkolózik, pe
dig csupán idő kérdése, hogy elengedhetetlenné vál
jon az állásfoglalás és a gyakorlat egységes mederbe 
terelése.

Jelen cikk írója az ellentmondások feloldásának és 
az egységes gyakorlat megteremtésének leginkább 
célravezető módját egy jogegységi eljárás lefolytatá
sában látja. Javasolja továbbá a sértett és a passzív alany 
fogalmának megfelelő használatát, amely jogtudomá
nyi szinten nyújthat komoly segítséget a rablás rend
beliségével kapcsolatos probléma kezeléséhez. 

3 0 Összefoglaló Jelentés 11.
31 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Bf. I. 2166/2001/12.
32 „I. A vagyoni jogokat sértő bűncselekmények – az egyéb alanyi és tárgyi 

feltételek fennállása esetén – általában akkor tartoznak a folytatólagosság tör-
vényi egységébe, ha az elkövető a több cselekményt ugyanannak a természetes 
személynek a sérelmére vagy az önálló jogképességgel rendelkező azonos jogi 
személynek az ugyanazon vagy különböző gazdasági egységei sérelmére való-
sítja meg.

I I .  Az azonos vagy különböző sértettet érintő vagyoni jogokat sértő vagy 
veszélyeztető bűncselekmények esetében az elkövető tudatától független tár-
gyi tényezőknek van meghatározó jelentősége annak eldöntése szempontjából, 
hogy a folytatólagosság tárgyi feltétele megvalósult-e, vagy a bűnhalmazat 
megállapításának van-e helye.”

33 Vaskúti: i. m. 22.
3 4 Grósz: i. m.
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továbblépni, ha a konkrét 
magatartás a törvényi tény
állás alá szubszumálható. 
A jogellenesség körében 
górcső alá kell venni, hogy 
nincseneke jogellenessé
get kizáró okok, így például 
a terhelt nem volte jogos 
védelmi helyzetben vagy 
cselekményére a jogsza
bály nem ade felmentést. 
A bűnösség, a bűncselek
mény negyedik fogalmi 
eleme az elkövető és cse
lekménye közötti szubjek
tív kapcsolatot értékeli, te
hát megfelelő életkor mel
lett értékelni kell, hogy a 

beszámítási képességgel rendelkező elkövető szándé
kos vagy gondatlan viszonyt alakíte ki cselekményé
vel,6 és az ettől való tartózkodás mennyiben várható 
el tőle.

A bűncselekmény e négy fogalmi eleme egymásra 
épül, valamennyi egyidejű fennállása szükséges ah
hoz, hogy bűncselekmény valósuljon meg. A büntető
jogi felelősség hiányáról való döntés során a jogalkal
mazónak ezt a tesztelési mechanizmust kell végigvin
nie, ez pedig nagy szakértelmet és precizitást igényel. 
Ennek megfelelően differenciál a jogalkotó akkor, 
amikor a büntetőeljárás megszüntetésének rendsze
rén belül egyes feladatokat a nyomozóhatósághoz, 
másokat az ügyészhez, illetve a tárgyalási szakban a 
bírósághoz telepít. A bővebb kifejtés előtt elöljáróban 
megjegyzendő, hogy sem a nyomozati, sem a bírósági 
szakasz bűncselekmény fogalom használata nem fe
leltethető meg a dogmatika fent vázolt letisztult fo
galmi kialakításának.

II. 
Büntethetőséget kizáró okok 
v. bűncselekmény

Már a büntetőeljárási törvény alapvető rendelkezé
sei között, a hivatalból való eljárás alapelve alóli kivé
teleket taglaló 6. §ban találkozunk egy olyan fogalmi 
zavarral, amely kérdéseket vet fel a bűncselekmény 
eljárásjogi fogalmával kapcsolatban. Nem indítható 
büntetőeljárás ugyanis, ha a cselekmény nem bűncse
lekmény, valamint akkor sem, ha büntethetőséget ki
záró ok áll fenn.7 A probléma abban ragadható meg, 
hogy az elsődleges büntethetőséget kizáró okok és a 
bűncselekményhiányos eset között átfedés tapasztal

Büntetendőség, büntethetőség. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
201. o.

6  Bárd Károly – Gellér Balázs – Ligeti Katalin – Margitán Éva – Wiener A. Imre: 
Büntetőjog. Általános rész. KJK–KERSZÖV, Budapest, 2003. 63–64. o.

7  1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról [a továbbiakban: Be.] 6. §

Dr. CzéDLi-Deák anDrea*

Eltérő bűncselekmény- 
fogalom az anyagi 
és eljárási jogban

I. 
Bűncselekmény anyagi jogi 
értelemben

A büntető anyagi jog feladata, hogy meghatározza, 
„mely cselekmények képeznek bűncselekményt, me
lyek a büntetőjogi felelősségre vonás feltételei és aka
dályai, és melyek a bűncselekmények jogkövetkezmé
nyeként kiszabható büntetések és intézkedések.”1 
A büntetőeljárás érvényesíti, működésbe hozza az 
anyagi jogot, amelynek szabályait alkalmazva az ér
demi döntéshozó a konkrét történeti tényállást elbí
rálja. Egy adott emberi magatartás büntetőjogi meg
ítélése kapcsán természetszerű annak mindenekfelett 
álló vizsgálata, hogy a vád tárgyává tett cselekmény 
egyáltalán bűncselekményt képeze, ennek hiányában 
ugyanis feleslegessé válik annak további mérlegelése, 
hogy azt a vádlott követtee el. Anyagi jogi megvilágí
tásban bűncselekmény a tényállásszerűen (diszpozí
ciószerűen) és jogellenesen elkövetett bűnös cselek
mény,2 amely egyben megfeleltethető a Btk.ban fog
lalt törvényi bűncselekmény fogalomnak.3

A jogalkalmazó elsődleges kötelessége tehát a konk
rét élethelyzet és a törvényi tényállás összevetése, 
amelyek ha nem fedik egymást, a jogellenesség és a 
bűnösség körében további vizsgálatot már nem kell 
lefolytatni.4 Amennyiben a törvény által megkívánt 
bármely tényállási elem hiányzik, nincs szükség an
nak további meghatározására, hogy fennálle valami
lyen büntethetőséget kizáró ok, hiszen a büntetőjogi 
felelősséget a tényállásszerűség szintjén kizártuk.5 
A jogellenesség és a bűnösség szintjére csak akkor kell 

* bírósági titkár, Szegedi Járásbíróság
1  Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kiadó, Buda-

pest, 2008. 17. o.
2  Nag y: i. m. 97. o.
3  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 4. § (1) bekezdés
4  Mindennek természetesen előfeltétele, hogy a konkrét emberi magatartás 

büntetőjogi értelemben is cselekménynek minősüljön, azaz akaratlagos, ható-
képes és büntetőjogilag releváns legyen. In: Nagy: i. m. 100. o.

5  Wiener A. Imre: Büntetendőség, büntethetőség. In: Wiener A. Imre (szerk.): 
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ható, hiszen az elsődleges büntethetőséget kizáró 
okok (jogellenességet és bűnösséget kizáró okok) 
fennállása magának a bűncselekménynek a létrejöttét 
is kizárja. Király Tibor is elismeri, hogyha elsődleges 
büntethetőséget kizáró ok áll fenn, nem is lehet szó 
bűncselekmény megvalósulásáról, ugyanis a kizáró 
ok beletartozik a bűncselekményhiányos okcsoportba. 
Hagyományos okokból a jogalkotó mindazonáltal kü
lönválasztja a büntetőeljárási törvényben az egymást 
fedő kategóriákat. További magyarázatként hivatkozik 
arra, hogy a kizáró okok egyben negatív büntethető
ségi előfeltételek is.8

A dogmatikai probléma legszembetűnőbben a nyo
mozati szakban jelentkezik elsőként, ugyanis a törvény 
kifejezetten külön említi a bűncselekmény, illetve a 
büntethetőséget kizáró ok hiányában történő feljelen
tés elutasítást és eljárás megszüntetést.9 Példának oká
ért, ha valaki idegen dologban gondatlansága folytán 
kárt okoz,10 nem valósítja meg a rongálás vétségét, mi
vel a bűncselekmény egyik fogalmi eleme, az elköve
tőtől megkívánt szándékosság hiányzik, tehát nem 
cselekszik bűnösen. A bűnösség hiánya elsődleges 
büntethetőséget kizáró ok is, vagyis annak megléte 
esetén nem jön létre bűncselekmény sem. Ugyanígy, 
ha valaki a bűncselekmény elkövetésén tetten ért sze
mélyt elfogja, majd amint lehet, őt a hatóságnak átadja, 
nem valósítja meg a személyi szabadság megsértését, 
mivel a cselekmény jogellenességének kizárására ép
pen a Be. adja meg a felhatalmazást.11 Látható, hogy 
ebben az esetben a jogellenesség hiánya, mint elsőd
leges büntethetőséget kizáró ok gátolja meg, hogy a 
cselekményt a jogalkalmazó bűncselekményként ér
tékelje. A kifejtettek alapján előáll egy olyan helyzet, 
hogy ontológiai alapon akár bűncselekmény hiányá
ban, akár büntethetőséget kizáró okból is elutasítható 
a feljelentés, illetve megszüntethető az eljárás.

A nyomozati szakasz veti fel talán azért is a legtöbb 
kérdést, mivel a Be. taxatíve kiemeli azokat az esetkö
röket, amikor az ügyészen kívül a nyomozó hatóság 
részéről a bűnügyi vizsgáló is elutasíthatja a feljelen
tést, illetve megszüntetheti a büntetőeljárást. Ennek 
megfelelően a feljelentés elutasításának és a nyomozás 
megszüntetésének vannak olyan esetei,12 amelyeknél 
kizárólag az ügyész járhat el, míg másoknál akár az 
ügyész, akár a nyomozó hatóság is döntést hozhat. 
Ilyen közös metszéspontnak számít a bűncselekmény
hiányos eset, amely szembehelyezkedik azon jogalko
tói törekvéssel, hogy a bonyolultabb jogi megítélésű 
ügyeket az ügyész bírálja el. Az egyes büntetőjogi fe
lelősséget érintő okok mérlegelésének eltérő hatósá
gokhoz telepítése során a törvényhozót ugyanis az 
orientálta, hogy kiváltképp a jogellenességet kizáró 
okok értékelését a szakmailag felkészültebb ügyészi 
szervezethez delegálja. Mindebből következően, ha a 

8  Király Tibor: Büntetőeljárás. Osiris, Budapest, 2008. 497. o.
9  Be. 174. § és Be. 190. §
10  Btk. 371. § (1) bekezdés
11  Be. 127. § (3) bekezdés
12  Be. 191. § (1) bekezdés 

bűncselekmény dogmatikai fogalmából indulunk ki, 
amely szerint büntethetőséget kizáró ok, így jogelle
nesség hiányában nem beszélhetünk bűncselekmény
ről, elméleti síkon ellentmondás fedezhető fel abban 
a szabályozásban, hogy a bűncselekményhiányos kö
zös hatáskörben mindkét hatóság eljárhat. 

Gyakorló ügyészi magyarázat szerint büntethetősé
get kizáró okból kell a feljelentést elutasítani vagy a 
nyomozást megszüntetni, ha az adott okot külön ne
vesíti a Btk. – így például jogos védelem, végszükség 
vagy tévedés –, míg ugyanezt bűncselekmény hiányá
ban kell megtenni, ha a Btk.ban meg nem határozott 
büntethetőséget kizáró ok miatt – például a „materi
ális jogellenességet kizáró indokolt kockázat, engedély 
stb. – hiányzik a bűncselekmény valamely fogalmi 
eleme.”13 Ez a szemléletmód azonban szűkítően értel
mezi a törvényszöveget, hiszen az eljárási törvény nem 
tesz korlátozó utalást a Btk.ban nevesített kizáró 
okokra, illetve nincs tekintettel arra sem, hogy a ma
teriális jogellenesség megítélése nem tartozik az egy
szerűen eldönthető jogkérdések közé.

A bíróság előtti eljárásban, így a tárgyalás előkészí
tése során szintén lehetőség van az eljárás megszün
tetésére, amit a vádirat megvizsgálását követően az 
eljáró bíró a Be. 267. §ában foglalt okok alapján tehet 
meg. Az eljárást megszüntető okok között szintén meg
találjuk a bűncselekményhiányos esetkört, azonban 
büntethetőséget kizáró okból a tárgyalás megkezdése 
előtt az eljárás már ítélethozatal nélkül nem zárulhat 
le. Ennek oka abban keresendő, hogy amennyiben az 
ügyész ilyen okból korábban nem szüntette meg az 
eljárást, nyilvánvaló, hogy olyan bizonyítást kell lefoly
tatni az esetlegesen felmerülő például jogellenességet 
kizáró ok esetén, amely csak a tárgyalás eredményé
hez képest ítélhető meg.

 A tárgyaláson a vádlott bűnösségének kimondására 
csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság megállapítja, 
hogy bűncselekményt követett el, és a vádlott büntet
hető.14 Ebből adódóan, a bíróság a vádlottat felmenti, 
ha az eljárás megszüntetésének eseteit kivéve, a cse
lekmény nem bűncselekmény és a vádlott nem bün
tethető, azaz büntethetőséget kizáró ok áll fenn. A jog
alkotó tehát a tárgyalási szakban is megkülönbözteti 
a két esetkört, holott a fentiekben kifejtettnek megfe
lelően büntethetőséget kizáró ok esetén egységesen 
elegendő lenne a bűncselekmény hiányára utalni, és 
az ítélet indokolásában kifejteni azt, hogy a cselek
mény azért nem bűncselekmény, mivel a vádlott vala
mely kizáró ok miatt nem büntethető.

 Mindezen elméleti problémák felvetik azt a kérdést, 
hogy a törvényhozónak esetleg nem más volte a szán
déka a Be.ben használt fogalmi készlet kialakítása so
rán, és esetleg nem mást értette a bűncselekmény 
fogalmán, mint amit a tudományos elmélet és a dog
matika használ. A jogalkotó ugyanis elnagyolt fogalmi 

13  Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Károlyi Judit – Lőrincz y Györg y – Vida Mi-
hály: A büntető eljárási jog alapvonalai I. Bába Kiadó, Szeged, 2006. 349. o.

14  Be. 330. § (1) bekezdés
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apparátust használ a Be. büntetőjogi felelősséget 
érintő szakkifejezéseinek megválogatásakor, és ke
vésbé a dogmatika, mint a gyakorlat követelményeit 
veszi figyelembe. Ha gyakorlati oldalról közelítjük meg 
a problémát, a dilemmára találhatunk ésszerű magya
rázatot. A „nem bűncselekmény” kategóriához a jog
alkotó egyértelműen más jelentéstartalmat társít, mint 
a dogmatika, melynek egyetlen elfogadható magyará
zata, ha a bűncselekményt a tényállásszerű kifejezés
sel azonosítjuk. Így mindjárt érthető, hogy miért is 
kap felhatalmazást a nyomozó hatóság, hogy megszün
tesse az ügyet. A cselekmény tényállásszerűsége em
pirikus, kézzelfogható életbeli jelenségekkel kapcso
latos döntést foglal magában, mely a tényállás gondos 
vizsgálata körében a többi büntethetőséget kizáró ok
kal ellentétben egyszerűbben megállapítható. Mindez 
nem jelenti azt, hogy a konkrét történeti tényállás tör
vényszöveggel való összevetése egyszerű feladat lenne 
– igenis néha rendkívül bonyolult elhatárolási prob
lémákkal néz szembe a jogalkalmazó –, jóllehet, ha a 
törvényhozó elsődlegesen nem a tényállásszerűség 
fogalmát értené a bűncselekményen, szinte teljesen 
kiüresedne a nyomozó hatóság számára biztosított ha
táskör. 

A tényállásszerűségen alapuló értelmezést látszik 
megerősíteni az a jogirodalmi nézet is, miszerint bűn
cselekmény hiányában kell megszüntetni az eljárást, 
„ha a cselekmény kétséget kizáróan nem bűncselek
mény,”15 azaz ha a kérdéses cselekmény nem illik bele 
egyetlen bűncselekmény törvényi tényállásába sem. 
Ekképpen csupán polgári jogi igényről és nem csalás
ról van szó, ha a terhelt nem azzal a szándékkal kér 
kölcsön a sértettől, hogy azt később nem adja meg. 
Hiányzik ugyanis a tényállásból a jogtalan haszonszer
zés érdekében történő tévedésbe ejtés, tehát a jogel
lenességet és a bűnösséget kizáró okok vizsgálatát 
mellőzve kimondható, hogy kétséget kizáróan nem 
valósult meg bűncselekmény. 

A nyomozás megszüntetésére vonatkozó rész tör
vényi indokolása – visszautalva a feljelentés elutasítá
sára – továbberősíti az előzőekben kifejtett nézetet. 
A cselekmény eszerint akkor nem minősül bűncselek
ménynek, „ha nem meríti ki a Btk. Különös Részében 
foglalt egyetlen bűncselekmény törvényi tényállását 
sem. Ez legtöbbször egy vagy több törvényi tényállási 
elem hiányát, vagy a kerettényállás tartalmát kitöltő 
jogszabály bűncselekmény hiányát eredményező ren
delkezését jelenti.”16

 Ezt az álláspontot osztja Király Tibor is, aki akként 
magyarázza a bűncselekményhiányos állapotot, hogy 
a cselekmény jogi értelemben nem vonható egyetlen 
tényállás alá sem, vagyis itt olyan magatartásokról be
szélhetünk, amelyek a büntetőjog szempontjából in
differensek, továbbá legfeljebb polgári jogi igényként 
bírálandók el. Így jár el az, aki a lejárt adósságot nem 

15  Akácz József – Belegi József – Belovics Ervin – Berkes Györg y – Bócz Endre – Ka-
tona Sándor – Kónya István – Láng László – Márki Zoltán – Soós László: Büntetőeljárási 
jog. Kommentár a g yakorlat számára I. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2009. 46. o.

16  Akácz et al.: i. m. 560/50. o.

téríti meg időben, vagy vétlenül okoz balesetet. Lehet
nek ezek a cselekmények akár erkölcstelen vagy a sér
tett számára kifejezetten jelentős érdeksérelmet okozó 
magatartások, ugyanakkor fontos különbség, hogy a 
büntetőjogi figyelem érdekkörén kívül esnek.17 

A kommentár úgy fogalmaz továbbá, hogy akkor is 
„nem bűncselekmény” pontban kell az eljárást meg
szüntetni, ha az adott magatartás „legfeljebb más jogág 
szabályaiba ütköző cselekmény”,18 például a bűncse
lekményi értékhatárt meg nem haladó elkövetési ér
ték (kár, vagyoni hátrány, mértékösszeg, bevétel csök
kenés) miatt legfeljebb szabálysértés.19 Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a szabálysértés 
is lehet tényállásszerű, gondoljunk csak a lopás, sik
kasztás és a jogtalan elsajátítás szabálysértési alakza
taira. Mivel ezeket a szabálysértéseket az határolja el 
bűncselekményi változatuktól, hogy nem büntetőjogi 
szankcióval fenyegetettek, itt a formális jogellenesség 
hiánya miatt inkább büntethetőséget kizáró okból 
kellene az eljárást megszüntetni. Más szabálysértések
nél viszont, mint például a becsületsértés és a magán
laksértés,20 a szituációs elemek hiánya miatt nem va
lósul meg bűncselekmény, így itt tényállásszerűség 
hiányában (jelen fogalmaink szerint bűncselekmény 
hiányában) kell megszüntető határozatot, illetve fel
mentő ítéletet hozni. Mindebből következően a sza
bálysértéseknél vizsgálni kellene esetlegesen azt is, 
hogy az elkövető tényállásszerűség hiánya miatt azért 
nem vonható felelősségre, mivel az adott cselekmény 
nem bűncselekményt, hanem szabálysértési tényállást 
valósít meg, vagy a formális jogellenesség hiánya mi
att büntethetőséget kizáró okból szükséges az eljárás 
megszüntetése vagy a felmentő ítélet meghozatala.

A fent kifejtettek szerint a bírói gyakorlat megkü
lönbözteti a felmentő ítéleti rendelkezés egyes fajtáit, 
így a bűncselekményhiányos, illetve a büntethetősé
get kizáró ok miatti felmentés lehetőségét.21 Az utóbbi 
esettel kapcsolatban elfogadott bírói gyakorlat, hogy 
ilyenkor a cselekmény fogalmilag tényállásszerű, de 
a jogellenesség vagy a bűnösség hiányzik. Noha ezek 
az esetek a bűncselekmény hiányaként is felfoghatók, 
a gyakorlati élet azért tekinti őket inkább büntethető
séget kizáró okoknak, mert az ilyen alapon történő 
felmentéshez bizonyos joghátrányok is kapcsolódnak. 
Ha a felmentés ilyen okból történik – például gyer
mekkor, kóros elmeállapot – a felmentő ítéletben a 
bíróság elkobzást, vagyonelkobzást, illetve kényszer
gyógykezelést is elrendelhet.22 Bűncselekmény hiá
nyára alapított esetben erre viszont nem kerülhet sor.23 

17  Király: i. m. 347. o.
18  Akácz et al.: i. m. 46. o.
19  Akácz et al.: i. m. 560/50. o.
2 0  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről [a továbbiakban: Szabs.tv.] 166. §, 
180. §

21  Be. 331. § (1) bekezdés
2 2  Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Hegedűs István – Kovács Judit – Maráz Vilmosné: 

A büntető eljárási jog alapvonalai II. Bába Kiadó, Szeged, 2007. 140–141. o.
2 3  Dogmatikailag nem tekinthető helyesnek az a gyakorlati álláspont, mi-

szerint bűncselekmény hiánya esetén nem lennének elrendelhetők a fent ne-
vezett intézkedések. Kényszergyógykezelést kóros elmeállapotú személy bün-
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A bírói gyakorlat szerint a tárgyalás előkészítésének 
szakaszában az eljárás bűncselekmény hiányában tör
ténő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a 
bizonyítékok értékelése nélkül megállapítható, hogy 
a vád tárgyává tett cselekmény nem ütközik egyetlen 
különös részi tényállásba sem.24 Ebből az álláspontból 
is az következik, hogy a bíróság szintén nem az anyagi 
jogi dogmatika szerinti fogalommal azonosítja a bűn
cselekményt, hanem azon inkább a nyomozati sza
kasznál már vázolt tényállásszerűség kategóriáját érti.

Megfontolandó ezért a „nem bűncselekmény” kate
góriát „nem tényállásszerű” cselekményként minősí
teni, emellett meghagyva a büntethetőséget kizáró 
okok kategóriáját, amely magában foglalná azokat az 
élethelyzeteket, amelyek lényegében a jogellenesség 
és a bűnösség hiányával azonosíthatók. Ez a megoldás 
fogalmilag letisztultabb képet eredményezne, köny
nyebben elhatárolná a jogi és ténybeli kérdéseket egy
mástól, nem okozna fogalmi zavart, és elősegítené, 
hogy az anyagi és az eljárási jog fogalomrendszere még 
inkább koherensen viszonyuljon egymáshoz.

Ez az új koncepció megoldást jelenthetne arra a gya
korlati életben felmerülő problémára is, hogy az 
ügyészség rendszeresen bűncselekmény hiányában 
küldi meg az ügyiratot magánvádas eljárás lefolytatása 
esetén akkor is, amikor álláspontja szerint a cselek
mény valamely okból nem minősül közvádasnak. A 
legtipikusabb két esetkör egyike, amikor garázdaság 
miatt indult eljárásban személyes motiváltság hiányá
ban megállapítja az ügyész, hogy hiányzik a garázda
ság megvalósulásához szükséges kihívóan közösség
ellenes jelleget magában foglaló tényállási elem, 
amelyből az a következtetés vonható le, hogy bűncse
lekmény nem valósult meg. Ez a megállapítás a garáz
daság tényállására nézve valóban helytálló, tehát a 
cselekmény nem illik a garázdaság vétsége törvényi 
tényállásának keretei közé, ugyanakkor az megvaló
síthat más bűncselekményt, például könnyű testi sér
tés vétségét, amely miatt az ügyészség az iratokat még
iscsak megküldi a bírósághoz büntetőeljárás lefolyta
tására. Ugyanez a helyzet áll fent akkor is, amikor az 
ügyészség a beszerzett szakértői vélemény alapján 
nem látja bizonyíthatónak súlyos testi sértés bűntette 
kísérletének a megvalósulását, ezért ezen minősítés 
szerint – bűncselekmény hiányára alapozva – meg
szünteti a büntetőeljárást a könnyű testi sértés vétsége 
miatti személyes meghallgatás megtartása érdekében.

 Látható, hogy mindkét esetben az ügyészség úgy 
szünteti meg a büntetőeljárást, hogy belefoglalja ha
tározata rendelkező részébe, hogy a cselekmény nem 
bűncselekmény. Ez a megállapítás azonban jogilag 
nem teljesen védhető, hiszen a cselekmény az eltérő 
minősítéstől függetlenül még bűncselekmény marad, 

tetendő cselekménye és nem bűncselekménye esetén kell elrendelni [Btk. 78. § 
(1) bekezdés], míg az elkobzás és a vagyonelkobzás törvényi szabályozása [Btk. 
72. § (4) bekezdés a) pont és Btk. 75. § (2) bekezdés a) pont] felhatalmazást ad 
arra, hogy azokat akkor is alkalmazni kelljen, ha az elkövető kóros elmeálla-
pot vagy gyermekkor miatt nem büntethető.

2 4  BH 2009.233.

csak más törvényi tényállásba ütközik. Látni kell azon
ban, hogy a gyakorlatban használt megszüntetési okot 
a kényszer hozta létre, hiszen a büntetőeljárási törvény 
más opciót nem kínál fel erre az esetre. Ezt a kény
szerű logikai következetlenséget orvosolhatná a „nem 
tényállásszerű” kifejezés használata, amely valóban 
kifejezné a jogi probléma lényegét, és az ilyen esetek
ben nem bűncselekmény, hanem a törvényi tényállás 
valamely elemének hiányára lenne alapítható a hatá
rozathozatal.

III.
Mi is a tényállásszerűség?

A helyes értelmezés szerinti „nem bűncselekmény” 
kategória, amelyet – a formálisan nem büntető jogel
lenes szabálysértéseket kivéve – lényegében a tényál
lásszerűség hiányának feleltethetünk meg, felveti a 
kérdést, miként is kellene értelmeznünk a külön meg
szüntetési okként nevesítendő „tényállásszerű” kife
jezést, és mit kell figyelembe vennie a jogalkalmazó
nak ennek felhívása során. A jogirodalomban a szer
zők álláspontja rendkívüli mértékben megoszlik a 
tekintetben, hogy miként értelmezik a bűncselek
mény ezen fogalmi elemét.

 Földvári például tényállásszerűséget kizáró jelen
tőséget tulajdonít az alanyhiánynak,25 vagyis annak, 
hogy amennyiben a cselekményt kifejtő személy nem 
rendelkezik belátási képességgel – így gyermekkorú, 
kóros elmeállapotú vagy kényszer, fenyegetés alatt 
álló –, akkor nem is fejthet ki tényállásszerű magatar
tást.26 Belovics Ervin is osztja azt az álláspontot, hogy 
beszámítási képesség hiányában hiányzik a bűncse
lekmény alanya, tehát ha nincs beszámítási képessége 
az elkövetőnek, nem is fejthet ki tényállásszerű cse
lekményt.27 Ez a sajátos megközelítés azonban magá
val vonja azt a kérdést, hogy mivel tényállásszerűség 
hiányában nem valósul meg bűncselekmény, és a jog
ellenesség vizsgálatához már el sem jutunk, az elme
beteg vagy tévedésben lévő személy támadásával 
szemben akár jogos védelem sem illetné meg a sértet
tet. A fenti megközelítésből – bármennyire is abszurd 
– összességében ez a következtetés vonható le, hiszen 
a nem tényállásszerű cselekmény jogtalanságát már 
nem kell elemezni. 

Helyesebbnek tűnik ezért a bűncselekményalanyi
ságot nem tényállási elemnek tekinteni, ugyanis maga 
a törvény is büntethetőséget kizáró okként szabá
lyozza a gyermekkort és a kóros elmeállapotot, ezt a 
látásmódot pedig a jogalkalmazás is osztja.28 A tényál
lás mint a „bűncselekmény lényegadó tulajdonsága” 
azt a feladatot tölti be, hogy a cselekmény maradékta

2 5  A bűncselekmény alanyán Földvári lényegében a bűncselekmény elkö-
vetőjét érti.

26  Földvári József: Mag yar büntetőjog általános rész. Osiris, Budapest, 1997. 147. o.
27  Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 

2009. 37. o.
2 8  Nag y: i. m. 105. o.
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lanul az alá a formastruktúra alá legyen vonható, ame
lyet a jogalkotó az egyes törvényi tényállásokban meg
fogalmazott.29 A tényállás feladata egyrészt a bünte
tendő cselekmény értékelésmentes leírása, másrészt 
az értékelési, azaz normatív elemek együttes érvényre 
juttatása. A tényállás nem pusztán deskriptív, leíró 
szempontokat tartalmaz, hanem a beszámítási képes
ség konkrét vizsgálata nélkül szubjektív tényállási ele
meket – szándékosság, gondatlanság, motívum, cél
zat – is magában foglal.30 A beszámítási képesség ezzel 
ellentétben egyértelműen a cselekmény kifejtőjéhez 
kapcsolódik, vagyis akként határozható meg, hogy ez 
a testi, értelmi, erkölcsi fejlettség legkisebb mértéke, 
amellyel az elkövetőnek a felelősségre vonáshoz bír
nia kell.31 Ebből következően a beszámítási képesség 
nem a tényállásszerűséghez, hanem az elkövető felró
hatóságához, azaz a bűnösség fogalmához tartozik. 
Irk Albert szerint a beszámítási képesség az embernek 
az a tulajdonsága, melynél fogva cselekvéseit erkölcsi
leg és jogilag értékelni tudja és ennek megfelelően 
cselekedni képes. Noha ő maga is a tényállásszerűség 
hiányaként értékeli a fent leírtakat, mégis az általa 
meghatározott fogalom inkább osztja bűnösség, mint 
a tényállásszerűség sorsát.32

Mindebből következően a tényállásszerűséget meg 
kell tisztítani a beszámítási képességre alapozó alany
központú kritériumtól. A vizsgálódás körébe ezért azt 
kell bevonni, hogy az elkövető valóban kifejtettee a 
konkrét törvényi tényállással azonosítható magatar
tást, illetve hogy a jogalkotó által megkívánt szubjek
tív elemek a tettesség valamely formájában megvaló
sultake.33 Ilyen tekintetben tehát nem kell tovább
lépni a jogellenesség szintjére, mivel az eljárás tény
álláshiányos esetkörben megszüntethető. 

Egyes szerzők megkövetelik, hogy a büntetőjogi 
szankcióval fenyegetettség hozzátartozzon a cselek
mény tényállásszerűségéhez.34 A büntetőjog általi bün
tetni rendeltség viszont sokkal inkább kapcsolódik a 
jogellenesség, nevezetesen a formális jogellenesség 
kategóriájához, vagyis ahhoz, hogy a cselekményt bűn
cselekményként, és nem például szabálysértésként 
értékeli a jogalkotó. Ennek alátámasztására említhető 
a lopás vétsége és szabálysértési alakzatának (tulajdon 
elleni szabálysértés) összevetése, ugyanis a két törvé
nyi tényállás szó szerint megegyezik,35 mindazonáltal 
a Btk.beli alakzatot az teszi bűncselekménnyé, hogy 

29  Erdősy Emil: A formális és a materiális bűncselekmény fogalom értelmezése. 541. o. 
In: Jogtudományi Közlöny 2007/12. szám, 539–546. o.

3 0  Nag y: i. m. 105. o.
31   Finkey Ferenc: A mag yar büntetőjog tankönyve. Grill Károly Könyvki-

adóvállalata, Budapest, 1909. 152. o.
32  Irk Albert: A mag yar anyagi büntetőjog. Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyv-

kiadó, Pécs, 1928. 96. o.
33  Nag y: i. m. 105. o.
3 4  Erdősy Emil akként foglal állást, hogy a törvényi tényállás a Btk. Külö-

nös Részében szabályozott egy-egy bűncselekmény típusra vonatkozó tárgyi 
és alanyi feltételek összessége. A tényállásszerűséghez megköveteli a törvényi 
tényállásban írt magatartás tanúsítását, amit a diszpozíciószerűség kifejezésé-
vel értelmez. Tényállásszerűnek csak akkor tartja a cselekményt, ha az a tör-
vény által büntetni is rendelt, tehát büntetőjogi szankció hiányában nem be-
szélhetünk tényállásszerű magatartásról. In: Erdősy: i. m. 544–545. o.

35  Szabs.tv. 177. § (1) bekezdés a) pont 1. fordulat

a jogalkotó az értékhatár kikötésével büntetőjogi 
szankciót társít hozzá. 

Mindebből következően megállapítható, hogy a 
tényállásszerűség alatt az egyes életbeli jelenségek 
törvényszöveggel való összevetését – objektív, szub
jektív tényállási elemek, tettességhez szükséges ismér
vek – kell érteni. A fenti példát felhasználva nem kö
vet el lopást, aki saját dolgát veszi el jogtalan eltulaj
donítás végett, melynek szempontjából tényállássze
rűség hiányában szüntetendő meg az ügy akár ötven
ezer forint alatti vagy feletti értékkel bír az adott saját 
dolga.36 Hiányzik a tényállásból az „idegen” elem, 
amely már nem teszi szükségessé, hogy továbbvizs
gáljuk, vajon a büntető vagy a szabálysértési jog kö
rébe tartoznae a cselekmény.

IV. 
A büntethetőséget kizáró ok 
miatti érdemi döntés

Tényállásszerű cselekmény kifejtése esetén is lehe
tőség van a büntetőjogi felelősség alóli mentesülésre, 
amennyiben a büntetőjogi felelősségre vonás akadály
rendszerén belül valamely büntethetőséget kizáró ok 
érvényesül. Ezek között kiemelt jelentőséggel bírnak 
az elsődleges büntethetőséget kizáró okok, így a jog
ellenességet és a bűnösséget kizáró okok. A jogelle
nességet kizáró okok körét a Btk. 15. §a nem tartal
mazza taxatívan, a bírói gyakorlat számos egyéb (pl. 
fenyítő jog gyakorlása, indokolt kockázat) a Btk.ban 
nem szabályozott okot alakított ki, melyek lényegében 
a cselekmény társadalomra veszélyességét zárják ki.

Ugyancsak kizárja a cselekmény büntetendőségét 
a materiális jogellenesség hiánya. Ez akkor fordulhat 
elő, ha a cselekmény valamely konkrét törvényi tény
állásba ütközik, formálisan is jogellenesen (nincs kü
lön a Btk.ban meghatározott vagy a bírói gyakorlat 
által kimunkált jogellenességet kizáró ok), azonban 
az adott magatartás mégsem veszélyezteti a védett jog
tárgyat olyan mértékben, hogy ahhoz a büntetőjog 
felelősségre vonási eszközeinek működésbe kellene 
lépnie.37 A bírói gyakorlat számos esetben állapította 
meg, hogy a cselekmény kodifikált materiális jogelle
nességének (társadalomra veszélyességének) hiánya 
kizárja a bűncselekmény megvalósulását. Így lehetnek 
olyan esetek, amikor a törvény által meghatározott 
büntethetőséget kizáró okok körén kívül esik a terhelt 
cselekvősége, azonban az tényleges jogtárgysértést 
nem eredményez.38 Egy közzétett eseti döntés szerint 
például az önkényuralmi jelképeket ábrázoló plaká
tok közszemlére tételével az adott ügy konkrét körül
ményeit vizsgálva a terheltek nem követték el az ön
kényuralmi jelkép használatának vétségét, hiszen azok 

36  Btk. 370. § (1) bekezdés 
37  Belovics: i. m. 23–31. o.
3 8   Kúria Bfv.II.708/2011/7. számú végzése, Fővárosi Bíróság 20.

Bf.6867/2011/2. számú végzése
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feltüntetésével éppen hogy a jelképek által képviselt 
eszmeiség veszélyére kívánták felhívni a figyelmet.39 
Valamennyi ügyben közös vonás, hogy a felmentő íté
let meghozatalára a bűncselekmény hiányára történő 
hivatkozással kerül sor. A fent ismertetettek szerint, 
ugyanakkor a „bűncselekményhiányos” esetet a vo
natkozó jogirodalmi álláspontok alapvetően a tényál
lásszerűség hiányával azonosítják, amelyet a gyakorlat 
a materiális jogellenesség hiányával – a törvényi foga
lom egyik elemére hivatkozással – ténylegesen kibő
vített. Amennyiben dogmatikai szempontból elfogad
juk azt, hogy a „cselekmény nem bűncselekmény” ka
tegória alatt a tényállásszerűség hiányát értjük, úgy 
materiális jogellenesség hiánya okán az eljárás meg
szüntetésének, a felmentő ítélet meghozatalának bün
tethetőséget kizáró ok alapján is helye lehetne, tekin
tettel arra, hogy mint elsődleges büntethetőséget ki
záró ok, a jogellenesség hiányzik. 

A bűnösséget kizáró okok körét a megfelelő életkor, 
a beszámítási képesség, a szándékos, illetve a gondat
lan elkövetés, valamint az elkövetővel szembeni elvár
hatóság hiánya képezik, amelyek minden esetben ki
zárják az elkövető büntethetőségét.40 A Btk. a bűnös 
tudattartalom, azaz a szándékosság és a gondatlanság 
hiányát azonban nem említi a 15. §ban felsorolt bün
tethetőséget kizáró okok között.41 Ennek az a gyakor
lati indoka, hogy ilyen esetben az eljárás megszünte
tésére, illetve felmentésre a „cselekmény nem bűncse
lekmény” pontban kerül sor. Ennek megfelelően, ha 
a cselekménynek csak szándékos alakzata van, gon
datlan elkövetés esetén bűncselekmény hiányában 
marad el a felelősségre vonás, úgyszintén ha csupán 
a gondatlan elkövetés büntetendő, és az elkövető vét
lenül jár el.42 Ebből adódóan a gyakorlat a bűncselek
mény hiányos megszüntetés esetei körébe vonja a bű
nösséget kizáró okok egy szeletét, kiemelve azt az 
egységes büntethetőséget kizáró okok kategóriájából. 
E mögött az a gyakorlati magyarázat húzódik, hogy a 
bűnösség központi eleme, azaz a szándékosság és a 
gondatlanság nemcsak bűnösségi alakzat, hanem egy
ben szubjektív tényállási elem is,43 amely a törvényi 
tényállás alanyi oldalához is hozzátartozik.44 Ezzel pár
huzamosan – amennyiben bűnösségi alakzatként ér
tékeljük a két fogalmat – hiányuk alapvetően büntet
hetőséget kizáró okot is képez, amely ugyancsak az 
eljárás megszüntetéséhez vagy felmentéshez vezethet 
azzal, hogy azt a jogalkalmazó a Be. egy másik pontja 
alapján teheti meg. A hivatkozott jogesetekben mind
azonáltal az az általánosan elfogadott gyakorlat tük
röződik, hogy a bíróság inkább a tényállás megvaló

39  BH 2009.131.
4 0  Belovics Ervin – Gellér Balázs – Nag y Ferenc – Tóth Mihály: Büntetőjog I. A 2012. 

évi C. törvény alapján. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2012. 212. o.
41  Nagykommentár a büntetőeljárási törvényhez 174. §
42  BH 2000.236, BH 2005.132., EBH 2005.1298., BH 2010.317., BH 2011.29.
43  Belovics Ervin – Békés Imre – Busch Béla – Gellér Balázs – Margitán Éva – 

Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog. Általános Rész (szerk.: Busch Béla). HVG-
ORAC Kiadó, Budapest, 2006. 108. o.

4 4  Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része. Korona Kiadó, Budapest, 
2004. 235. o.

sulásának hiányát látja megállapíthatónak ilyen ese
tekben, és a felelősséget bűncselekmény hiányában 
zárja ki.

V. 
A gyermekkor miatti 
felelősség-kizárás 
problematikája

A büntetőjogi dogmatika régtől fogva a bűnösség 
fogalmi elemeként követeli meg a beszámítási képes
ség mellett a megfelelő életkor betöltését a bűncse
lekmény elkövetésekor. Ennek hiányában tényállás
szerű, jogellenes, továbbá szándékos vagy gondatlan 
elkövetés esetén sem értékelhető a cselekmény bűnö
sen elkövetettként. Ebből kifolyólag, elméleti szinten 
bűnösség hiányában bűncselekményt sem követ el az 
a tizenhárom éves gyermek, aki bár tudja azt, hogy 
lopni nem szabad, mégis jogtalan eltulajdonítási cél
lal elveszi iskolatársa nagy értékű mobiltelefonját. 
A büntetőeljárási törvény a gyermekkor esetét mind
azonáltal kiemeli a bűncselekmény fogalma alól, és 
mind a nyomozás, mint pedig a tárgyalás előkészítése 
során külön megszüntetési okként nevesíti. Eszerint 
a gyermekkor, mint speciális eset kikerül az általános 
bűnösségi fogalom alól, és olyan megszüntetési ok
ként lép fel, amely okirattal nyilvánvalóan és egysze
rűen megállapítható, jóllehet a bűnösség részeként 
bűncselekmény hiányában is megszüntethető lenne 
az eljárás. Noha a kommentár is elismeri, hogy a gyer
mekkorú cselekménye nem bűncselekmény, úgy fog
lal állást, hogy ennek a különbségtételnek nincs gya
korlati jelentősége, azaz a gyermekkorú ellen büntet
hetőséget kizáró okból kell megszüntetni az eljárást.45 

Nyilvánvaló, hogy nyomozati szakban és a tárgya
lás előkészítése során is az a gyakorlati szempontú 
meggondolás vezérelte a jogalkotót a büntethetősé
get kizáró okok, illetve a bűncselekmény fogalmi ele
méből történő kiemelés körében, hogy ez a megszün
tetési ok születési anyakönyvi kivonattal, személyi 
igazolvánnyal egyszerűen igazolható. Az ésszerű időn 
belüli elbírálás követelményének tesz eleget a jogal
kotó azzal, hogy ezen bonyolult megfontolást nem 
igénylő tény kapcsán ne kerüljön feleslegesen az 
ügyész elé megszüntetésre az eset, hanem azt már a 
nyomozó hatóság is megtehesse az iratok alapján. 
A bírói szakkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, 
hogy a tárgyalás megkezdése után a törvény már nem 
nevesíti külön a megszüntetési okok között a gyer
mekkort, így ilyen esetben bűncselekmény hiányá
ban történő felmentő ítélet meghozatala látszik szük
ségesnek. Azt, hogy a jogalkotó miért hagyta ki a 
megszüntetési okok közül a gyermekkort, talán azzal 
lehet megmagyarázni, hogy igen csekély valószínű
séget tulajdonított annak, hogy éppen ítélethozatal 

45  Akácz et al.: i. m. 44. o.
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előtt derül ki, hogy a vádlott a cselekmény elköveté
sekor a 14. életévét még nem töltötte be. Ezzel együtt, 
amennyiben elfogadjuk a „nem tényállásszerű” cse
lekmény kategóriáját, célszerű lenne a gyermekkort 
egységesen a büntethetőséget kizáró okok fogalmi 
körén belül elhelyezni azzal, hogy a nyomozati szak
ban külön bekezdést lehetne szentelni annak, hogy 
a rendőrség is jogosult ezen okból a feljelentést el
utasítani, vagy az eljárást megszüntetni, illetve a bí
róság ezen külön nevesített ok alapján is megszün
tethetné az eljárást.

VI.
Összegzés

A büntető anyagi és eljárási törvény, valamint a kap
csolódó szakirodalom egybevetése alapján kétség nem 
fér ahhoz, hogy a „nem bűncselekmény” szókapcsola
tot a jogalkalmazás sajátos értelemben használja. Ide 
sorolható minden olyan életbeli szituáció, amely az 
általános tapasztalat szerint nem bűncselekmény, il
letve mindaz, ami legfeljebb polgári jogi követelésnek 
minősül. Emellett ugyancsak ide értendő az a lénye
gében büntethetőséget kizáró okot képező esetkör, 
amikor a szándékos vagy a gondatlan elkövetés hiány
zik, valamint amikor a materiális jogellenesség hiá
nyára lehet következtetést levonni. Érdemes tehát 
esetlegesen újragondolni, hogy az eljárás megszünte
tési, illetve a felmentő ítélet meghozatalához szüksé
ges okok jelenlegi rendszerét mennyiben kellene egy 
fogalmilag letisztultabb keretbe foglalni, és nem pusz
tán a gyakorlati kívánalmak szerint nevesíteni az egyes 
eseteket. 

Dogmatikai szempontból a leghelyesebbnek az a 
megoldás tűnik, ha a „nem bűncselekmény”ként ne
vesített okot felváltaná a „nem tényállásszerű” cselek
mény kategóriája azzal, hogy emellett a törvény külön 
nevesítené a büntethetőséget kizáró okok összefoglaló 
megnevezése alatt mindazon eshetőségeket, amikor 
tényállásszerű cselekmény ellenére nem kerülhet sor 
felelősségre vonásra. Ezen esetek alatt tipikusan a for
mális és materiális jogellenesség, a bűnösség fogalmi 
elemei (figyelembe véve, hogy a bűnösségi alakzatok 
szubjektív tényállási elemként is értékelendők), vala
mint a törvényben meghatározott egyéb büntethető
séget kizáró okok értendők. Amennyiben a jogalkal

mazónak szabálysértésként értékelendő cselekmény
ről kellene állást foglalnia, döntetnie kellene abban 
is, hogy az adott helyzettől függően tényállásszerűség 
hiányában vagy formális jogellenesség hiányában 
szüntetie meg az eljárást. Mindezzel létrejönne egy 
áttekinthetőbb struktúra, amely a jelenlegi fogalmi 
zavart kiküszöbölve, az anyagi dogmatikai eredmé
nyeinek tervszerű és pontos átültetését eredményezné 
az eljárási jogba.

Elképzelhető lenne egy olyan megoldás is, hogy a 
büntethetőséget kizáró ok külön pontban történő sza
bályozását elhagyná a jogalkotó, és egységesen a bűn
cselekményhiányos eset alá kerülnének bevonásra a 
nem tényállásszerű és azon esetek, amikor valamilyen 
büntethetőséget kizáró ok áll fenn. Ezen változatnál 
a nyomozó hatóság feljelentés elutasítási és eljárás 
megszüntetési jogosultságát mindazonáltal külön 
pontban kellene biztosítani, amennyiben a cselek
mény nem tényállásszerű. A tárgyalás előkészítése so
rán ugyancsak problémát vetne fel az egységes pont
ban történő szabályozás, hiszen a szoros értelemben 
vett büntethetőséget kizáró okok csak a tárgyalás ered
ményéhez képest ítélhetők meg. Az említett ügyészi 
gyakorlat kapcsán megjegyzendő, hogy az eljárás bűn
cselekmény hiányában történő megszüntetése helyett 
célszerű lenne ilyenkor az iratokat a bíróságnak ma
gánvádas eljárás lefolytatása érdekében azzal megkül
deni, hogy az indokolás tartalmazná a cselekmény 
közvádas jellegének hiányát.

Fontos kiemelni, hogy az anyagi és az eljárási jog 
fogalmainak egységes értelmezése nemcsak az elmé
let, hanem a gyakorlati munka számára is általánosan 
követendő érték. Mindazonáltal figyelembe kell venni, 
hogy a gyakorlati élet sokszor felvet olyan, a jellegéből 
adódóan sajátos szabályozási követelményeket, ame
lyek bizonyos fogalmi elcsúszásokat, esetleges követ
kezetlenségeket okozhatnak. Jelen tanulmány célja 
nem volt és nem is lehet az, hogy egzakt választ adjon 
arra, miként feleltethető meg a dogmatika letisztult 
fogalmainak az eljárási törvény gyakorlati alapú sza
bályozása. A cél mindenképpen a problematika to
vább, és együttgondolása, új utak és válaszok kere
sése, mely csak az elmélet és a gyakorlat szakembere
inek egymás tevékenységét segítő, közös munkája út
ján valósulhat meg. 

Szeged, 2014. október 31. napján
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ték. A büntetést így társa
dalmi szinten, a közössé
get sértő cselekmények 
esetén alkalmazták, az 
egyéni felelősség mértéke 
jelentéktelen volt. 

A római büntetőjog rend
szere két formáját külön
böztette meg a bűncselek
ményeknek a delictumokat 
és a crimeneket, előbbi a 
magánérdeket sértette, ami 
csak az arra vonatkozó kü
lön igény esetén vont maga 
után büntetést, míg utóbbi 
a közérdek sérelmével járó 

cselekményeket jelölte, amivel a kötelező állami igény
érvényesítés járt együtt. A delictum nyelvtanilag vét
kezést, hibázást jelentett, ami jóval árulkodóbb foga
lom a crimennél, ugyanis Mommsen szerint1 a bűn
tettet tartalmilag a cselekmény erkölcstelenségével 
azonosították, a vétek ez ellen irányult. A társadalom 
közös erkölcsi alapja (mos) a vallásból, transzcendens 
értékekből származott közvetve vagy közvetlenül, 
ezért a büntetés az erkölcsi kiengesztelést célozta a 
közösségi megtorlásán keresztül. A halálbüntetés al
kalmazása így az isteneknek szóló áldozatbemutatás 
jelentette a közösség részéről. A bűnt nem jogi, hanem 
vallási értelemben használták2. Fentiekből kirajzoló
dik a római bűn fogalom erős természetjogi megala
pozottsága, és a közös társadalmi érték, érdek (erkölcs) 
megsértésének középpontba emelése, ami ma is a fo
galom részét képezi. Részben azonban hiányzott a 
szubjektív mozzanatok megjelenése, jellemzően az 
egész ókori és középkori jog a kifejtett magatartáshoz 
és az ahhoz tartozó eredményhez kapcsolódott, a szub
jektív elemek vizsgálatára kizárólag akkor került sor, 
ha az a külső magatartásokban is megnyilvánult.3

III. 
Az egység tézistől  
a klasszikus iskola 
kialakulásáig

 
Böhmer az Elementa iurisprudentia criminalis című 

1734ben megjelent művében4 már az egyes bűncse
lekmények feletti absztrakt bűncselekmény fogalom 
létrehozását tervezte a Codex Carolina Criminalis 
rendszerében. Célja az volt, hogy a két különböző sú
lyú büntetés alkalmazásához megadja az általános 
szempontokat, így a súlyosabb szankciót a szándékos 
és befejezett cselekményekhez, míg a gondatlan, kí

1  Vámbéry Rusztem: Büntetőjog és ethika, Politzer, Budapest, 1907. 125. o.
2  Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókorban, Jogelméleti Szemle, 2004/4.
3  Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része, HVG-ORAC Kiadó, Buda-

pest, 2010. 89. o. 
4  Pokol Béla: Büntetőjogdogmatika-történeti elemzések, Jogelméleti Szemle, 2007/3.

Dr. mészáros áDám zoLtán*

A bűncselekmény 
fogalmának alakulása

I. 
Alapvetés

Minden tudományág kialakulásához valamely igény 
felismerésén keresztül vezetett az út, a jogtudomány 
kialakulásának indítóoka a konfliktus, amely az em
beri természetből fakad. Az igény tehát ezen emberi 
kollíziók feloldására irányul. Enélkül nem lett volna 
szükség arra, hogy bizonyos emberi magatartások sza
bályozás alá kerüljenek, amik jogokat és kötelezettsé
geket rónak az egyénekre és szankciót annak megsze
gőire.

A büntetőjog alapvetően eltér szabályozási módsze
rét illetően a többi jogágtól, ugyanis célja az ember 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogainak az oltal
mazása, melynek sajátos eszköze a szankció (joghát
rány) kiszabásának lehetősége. Így a büntetőjog az 
életviszonyokat nem normál állapotukban vizsgálja, 
rendezi, hanem patologikus formájukban, kizárólagos 
védelmi funkciója a bűncselekmény létrejöttekor ak
tivizálódik (bizonyos jogtárgysértések esetén), ezért 
fogalmának legalább tudományos szintű meghatáro
zása jogállami érdek.

Szinte minden filozófia irányzatnak és minden bün
tetőjogásznak volt egy bűncselekményfogalma, így a 
teljesség igénye nélkül azokat kívánom számba venni, 
ami a magyar jogfejlődés szempontjából relevánsak. 
Továbbá az új Btk. tükrében érdemes megvizsgálni a 
materiális jogellenesség (társadalomra veszélyesség) 
értelmezési kérdéseit is.

II. 
Az ókori és középkori 
fogalommeghatározás

A jogfejlődés korai szakaszában a büntetendőség 
igényét a közösség által társadalomellenesnek vagy 
arra veszélyesnek minősített cselekmények képez

* PhD-hallgató, PPKE JÁK, bírósági fogalmazó
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sérleti szakban rekedt cselekményekhez az enyhébbet 
rendelte volna. Ezen bűncselekmény fogalom egyet 
jelentett a pszichikai bűnösséggel, különbséget téve 
szándékosság és gondatlanság között. Nem a büntetés 
tárgya, hanem a büntetés oka került középpontba. Eh
hez hasonlóan az 1792. évi büntető törvényjavaslatunk 
csak annyiban rendelte büntetni a cselekményt, ha 
szabadon hajtják végre. A jogirodalomban Fayer László 
adott hasonló magyarázatot, ő a cselekmény alatt az 
ember által akarva véghezvitt testmozdulatot értette.5

A common law saját bűncselekmény fogalmának 
alapjait már a fenti elméletek megjelenése előtt kidol
gozta, amelyet esetről esetre továbbfejlesztett napja
inkig, a kontinentális jogi fogalomhasználatnál jóval 
előbb és értékállóbb módon. Edward Coke az angol 
jogról írt harmadik institúcióiban az emberölés kap
csán a cselekményt akként definiálta, hogy actus non 
facit reum nisi mens sit rea6, ami azt jelenti, hogy egy 
bűncselekmény csak akkor büntethető, ha az elkövető 
tudata azt átfogta, azaz ha bűnös. Ennek alapján meg
különböztethető a tárgyi oldal (actus reus) ami a cse
lekményen kívül az ahhoz tartozó összes külső elemet 
magában foglalja és a tudati oldal (mens rea) önálló
sága. Jogi kultúrkörünkben a felvilágosodás mozgal
mát vezérlő eszmerendszer, a racionalizmus hatására 
kerültek előtérbe a bűncselekmény külső okait vizs
gáló elméletek. 

Az európai kodifikációs hullámot elindító és azt 
igénylő szellemiség a fenti filozófiai irányzat táptala
ján úgy vélte, hogy a XVII–XVIII. század matematikai 
világképének alapjain az emberi értelem segítségével 
valamennyi társadalmi viszonyt hézagmentesen, elő
relátóan lehet szabályozni7. Montesquieu a bírót a jog
alkotó ezen tévedhetetlensége miatt az általa létreho
zott törvények gépies végrehajtójának, egyfajta 
ítélőgépnek, „a törvény szájának” tekintette. Beccaria 
a bűnökről és büntetésekről írt művében8 ezt az erő
sen jogpozitivista szemléletet a büntetőjog rendsze
rébe úgy implementálta, hogy a bírák csak olyan cse
lekmény miatt állapíthatják meg az elkövető bűnössé
get és csak olyan büntetést szabhatnak ki, amit a tör
vény tartalmaz (nullum crimen sine lege és nulla 
poena sine lege elve).

Az Anselm Feuerbach által készített 1813. évi Bajor 
Btk. már tartalmazta a nullum crimen és a nulla poena 
elvét, munkássága révén a tényállásszerű cselekmény 
egyet jelentett a büntetendő cselekménnyel, mivel 
csak a pontosan definiált tiltott cselekmény ütközhe
tett ezentúl a jogrendbe. Az 1800as években létrejött 
büntetőkódexek, maga a büntetődogmatika és a ma
gyar jogtudomány képviselőinek jelentős része is ezt 
a feszes, szigorú felfogást követte. A bírói önkénytől 

5  Fayer László: A mag yar büntetőjog kézikönyve, Franklin társulat, Budapest, 
1905. 116. o.

6  Edward Coke: Third part of the institutes of the laws of england, the lawbook exchange 
ltd., New Yersey, 2002. 54. o.

7  Varga Csaba: A jog társadalomelmélete felé, Budapest, 1999. 128. o.
8  Cesare Beccaria (ford. Madarász Imre): A bűnökről és büntetésekről, Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest, 1998. 16. o.

való félelem vezetett oda, hogy maga az elmélet is ön
kényes lett, ugyanis egyes politikai kultúrákban a tör
vényalkotót szinte semmi sem kötötte arra vonatko
zólag, hogy mely magatartásokat szabályozza büntető 
törvénykönyvi szinten. Karl Binding a normaelmélet 
egyik megalkotója, aki a büntetendő cselekményt el
sősorban normasértésnek, azaz engedetlenségnek te
kintette, a híres Grundrissében úgy foglalt állást, hogy 
a nicaraguai és a hondurasi törvényhozó szeszélyétől 
függ a bűntett fogalmának a lényege9, a miértekre tör
ténő válaszadást tiltja a jogtudomány önérzete. Ez a 
formális meghatározás útját állta az olyan judikatúra 
kialakításának, ami figyelemmel van a folyton változó 
társadalmigazdasági igényekre, és a cselekmény ma
teriális tartalmának értékelhetőségét lehetővé teszi. 
Az élethelyzetek sokszínűsége miatt logikailag töké
letesen zárt tényállást a jövőre nézve nem lehet al
kotni, lévén hogy a jog nyitott szövedékű, az ezt figye
lembe nem vevő jogrendszerek vagy contra legem 
joggyakorlásra kényszerítik a bírót vagy igazságtalan 
döntésre. 

Az 1871. évi Német Btk. hatására a Büntető Törvény
könyvről szóló 1878. évi V. tvc. (Csemegi Btk.) a bűn
cselekmény fogalmát tautologikusan határozta meg, 
miszerint bűntettet vagy vétséget csak azon cselek
mény képez, melyet a törvény annak nyilvánít. Habár 
a törvény tartalmazott beszámítást kizáró büntethe
tőségi akadályokat, de például a végszükséget olyan 
szűk körben vonta meg, hogy kizárólag a veszélyben 
lévő és hozzátartozóinak életének megmentése végett 
lehetett rá hivatkozni, ennek ellensúlyozására kezdett 
kialakulni a törvény feletti végszükség fogalma, mivel 
a törvényi fogalmán kívül eső számos esetben is hi
ányzott a materiális jogellenesség. Kolosváry Bálint 
hívta fel például a figyelmet arra, hogy a tűzveszéllyel 
fenyegetett nagyobb értékű ház lakója, ha más felé te
reli a tüzet, egyszerű gyújtogatónak tekinthető a fenti 
Btk. fényében így az a közönséges jogérzetet kielégí-
teni képes nem volt .10 Fentiek szellemében mentette 
fel a német bíróság végszükség címén azt az orvost, 
aki a magzatelhajtást a nő életének megmentése vé
gett hajtotta végre,11 tekintettel a hazaival egyező szűk 
törvényi keretekre. 

Ahogy említettem a korabeli magyar szerzők jelen
tős része a Csemegi Btk. tautológiáját vette át, tudo
mányos fogalommeghatározásra nem vállalkoztak, 
csekély kivételtől eltekintve. Edvi Illés Károly így a 
büntetendő cselekményt olyan cselekményként vagy 
mulasztásként definiálta, melyre a közhatalom krimi
nális büntetést állapít meg12. Schnierer Aladár sem 
jutott ezen okfejtésnél messzebb, álláspontja szerint 
minden olyan szabad, külsődleges cselekmény mely 

9  Vámbéry Rusztem: id. mű 116. o.
10  Kolosváry Bálint: Magánjogi végszükség, Orsz. Közp. Községi Nyomda, Bu-

dapest, 1907. 
11  Hans-Heinrich Jescheck: Lehrbuch des Strafrechts, Duncker&Humblot, Berlin, 

1996. 359. o.
12  Edvi Illés Károly: A büntetőtörvénykönyv mag yarázata, Révai, Budapest, 1894. 

1. o.
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az államban fennálló jogszabályok szerint büntetés 
alá vonható13. Felismerte azonban, hogy lesznek olyan 
tettek, amit büntetni kellene, de a Btk. szerint nem le
het és fordítva, azonban a bíró ilyenkor is köteles a 
törvényt követni. A materiális jogsértés tényezőjének 
a hangsúlyozására csak a századfordulót követően ke
rült sor hazánkban német szerzők hatására, azonban 
a jogellenesség Jhering fellépéséig markánsan nem 
különült el a bűnösségtől.

Hegel jogfelfogásában még az objektív jogellenes
ség tana érhető tetten, azaz a bűncselekményt mint a 
szabad akarattal rendelkező személy olyan szándékos 
magatartásának tekintette ami a jog parancsoló, vagy 
tiltó normáit tagadja és ezzel együtt a jog önmagában 
mint objektív jogrend sérül, melynek részét képezi az 
egyéni jogsértés (mint az általános akarat része) is, a 
jogellenesség szubjektív formáját kizárólag a magán
jogi jogviszonyokban látta megvalósulni. A büntetés 
lényege ezen akarat tagadása mivel különben az a lát
szat maradna, hogy az általánossá válásra képes és ez
zel általánosan érvényesülő akarat. E felfogásban a 
tettesi akarat objektivizálódik és így a jogellenesség 
és a bűnösség elemei nem különülnek el egymástól.14

Az egység tézist megtartotta, de az objektív jogelle
nesség elméletet elvetette Merkel aki a jogellenessé
gen belül a bűnösséget kívánta feloldani. A jogtalan
ságot a jog támadásaként, jogi parancsok és tilalmak 
sértésének fogta fel, de ezen magatartás elválasztha
tatlan részét képezi a beszámíthatóság is, ugyanis csak 
emberi akarattal lehet sérteni valamit. Álláspontja 
szerint akarat (gondolkodó ember) nélkül cselekmény 
sincs és így jogellenesség sem, a jogot sértő természeti 
események a bűncselekmény körén kívül esnek. 
Merkel tana szerint tehát csak a bűnösség (beszámít
hatóság) alapozza meg a büntetendőséget, ennek hi
ányában nincs jogellenesség.15

Jhering 1867ben megjelent A bűnösség mozzanata 
a római magánjogban című művében magánjogi 
szempontból bírálta Merkel bűnösségi teóriáját és egy
ben szétválasztotta az objektív és szubjektív jogtalan
ságot16. Kritikájának kiindulópontja a bűnösség defi
níciója volt, tagadta ugyanis, hogy az emberi akarat a 
bűnösség része lenne, véleménye szerint az azért ob
jektív jellegű mert egy dolog egyszerű megsértése 
mint tény független az elkövető bűnösségtől17. Jhering 
a büntető jogtalanságot szembe a magánjogival szub
jektívnek tekintette, de a jogtalanságot és a bűnössé
get nem különítette el egymástól, azonban megkülön
böztette azokat, ami a fogalmi elemek szétválasztását 
nagyban segítette. 

Franz von Liszt büntetőjogi tankönyvében a fenti 
tézisek alapjain megalkotta a kontinentális jogrend

13  Schnierer Aladár: A büntetőjog általános tanai, Franklin, Budapest, 1888. 86. o.
14  Nag y Ferenc: A jogtalanság, illetve a jogellenesség és bűnösség elválasztásáról – né-

met dogmatikai háttérrel, Jogelméleti Szemle, 2007/4.
15  Nag y Ferenc: 14. sz. alatt id. mű
16  Rudolf von Jhering: Das Schuldmoment im Römischen Privatrecht, Giessen, Roth, 

1867. 160. o.
17  Rudolf von Jhering: id. mű 161. o.

szer bűncselekmény fogalmának trichotóm rendsze
rét. Az objektív és szubjektív elemek elkülönítésével 
túllépett a hegeli/jheringi egység elméletén és a cse
lekmény külvilági ismérveit a jogtalanság, míg a lelki/
pszichés folyamatokat a bűnösség fogalma alá vonta, 
egymástól élesen elválasztva (kauzális cselekmény
tan). A bűncselekményt így jogellenes, bűnös és bün
tetendő cselekményként határozta meg ahol a jogel
lenességet kettébontotta materiális és formális olda
lakra18, ugyanis a korábbi kizárólagos alaki meghatá
rozás jogalkalmazási problémákhoz vezetett. A mate
riális jogellenességet az állami norma által jogilag vé
dett életérdekek elleni támadásnak, társadalmilag 
káros magatartásnak tartotta, azaz jogtárgysértést 
értett alatta.

Ennek elméleti megalapozása már korábbi jogfilo
zófiai munkákban is felsejlettek. Kantnak a két hajó
törött matróznak a túlélést jelentő deszkadarabért 
való küzdelméhez fűzött értelmezése19 a fenti distink
ció létrejöttének kezdetét jelentette. A jogesetben 
alapvető különbséget tett a szerző a deszkadarabot 
birtokló és azt tőle saját életének megmentése érde
kében elvenni szándékozó matróz helyzete között. 
Véleménye szerint a status quot képviselő személytől 
a deszka elragadása jogellenes ugyan, de cselekménye 
az elháríthatatlan veszélyre való figyelemmel kiment
hető. Kant értékszemlélete serkentőleg hatott a mate
riális jogellenesség tanára, aminek továbbiakban a 
szerzők forrását is meghatározták, már Beccaria a tár
sadalomnak okozott kárt tekintette a bűncselekmény 
igazi mértékének. A hazai jogirodalomban Szokolay 
István a bűncselekményen az alaki definíción kívül, 
olyan tényeket is értett, amelyek a józan ész azoknak 
ismer el, amelyek a státus vagy a polgárok ősi jogaival 
ellenkezik.20

A klasszikus iskola bűncselekményfogalma végül 
Ernst Belling 1906ban megjelent Di Lehre vom 
Verbechen című könyvében kifejtettekre tekintettel 
teljesedett ki. Elméletében a bűnös, jogellenes, tényál
lásszerű, büntethető és a büntetés ráillősége képezték 
a fogalmi elemeket21, külön kiemelte, hogy az eljárás 
alapját képező cselekmény vonatkozásában először azt 
kell vizsgálni, hogy az a Btk.ban megfogalmazott tör
vényi tényállási elemeket kimerítettee az elkövető és 
ezután kerülhet sor a jogellenesség majd a bűnösség 
kérdésére, ami máig ható értelmezési alapelv.

A magyar bűncselekmény fogalom tudományos 
meghatározására kevés szerző vállalkozott, Finkey Fe
renc elsőként, követve a Liszti definíciót némileg túl
lépve azon olyan okozatos emberi cselekményből (ala
nyi bűnösség) indult ki, amely jogtalan és az állam 
által büntetni rendelt. A jogtalanságot egyrészt nor
maellenes, másrészt a jogilag védett emberi érdekeket 

18  Franz von Liszt: Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Guttentag, Berlin, 1903. 
140–141. o.

19  George P. Fletcher: The Grammar of Criminal Law, Oxford University Press, 
New York, 2007. 49. o.

2 0  Szokolay István: Büntetőjogtan, Heckenast Gusztáv, Pest, 1848. 45–47. o.
21  Finkey Ferenc: A mag yar büntetőjog tankönyve, Politzer, Budapest, 1909. 193. o. 
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sértő vagy veszélyeztető, társadalomellenes cselek
ményként határozta meg, ami a materiális jogellenes
séget is magában foglalja22. Angyal Pál a cselekményt 
mint akaratmegnyilatkozást önálló elemnek tekin
tette, ez a bűntettnek ma is a genus proximuma, 
Finkeyvel ellentétben a jogellenességet kizárólag jog
szempontú helytelen értékítéletként fogalmazta meg, 
annak anyagi minőségének megállapítását mellőzte23. 
Hasonló módon Heller Erik fogalmi képtelenségnek 
tartott olyat értelmezni a jogszabályba, ami nincs 
benne, ezért a jogellenességet valamely jogi tárgy alaki 
megsértéseként írta le. Felismerte azt is, hogy a tény
állásszerűség is hordoz magában jogellenességet, ki
vételt a felelősséget kizáró okok képeznek (ami már a 
neoklasszikus iskola jegyeit mutatja). Ezen érték ösz
szeütközések jogszerűségét az arányosságban vélte 
felfedezni (azonos sérelem okozásakor). Habár Heller 
arra nem tért ki, hogy a különböző minőségű jogi tár
gyakat hogyan lehet mennyiségileg összevetni, véle
ményem szerint, ha a büntetési tételek súlyából is in
dulunk ki, azoknak vissza kell tükröznie a jogalkotó 
segítségével a társadalmierkölcsi elvárásokat, ezért a 
jogi tárgy kizárólag alaki meghatározottságú nem le
het. 24

IV. 
A neoklasszikus iskola  
és a finalizmus

A neoklasszikus iskola kétségbe vonta a Liszti meg
határozás színtiszta objektív és szubjektív tényezőinek 
szétválasztását és objektíve bűnös és szubjektíve jog
talan elemeket fedezett fel. A bűnösség fogalmának 
kizárólag az elkövető elméjében lejátszódó pszichikai 
folyamatokra koncentráló felfogása a fokozott veszély
lyel járó tevékenységek elterjedésével méltánytalan 
előnyöket szült. A szándékosság és a gondatlanság 
mellé a társadalom által elvárt objektív mérce, a felró
hatóság került, amely normatív elemet jelentett a bű
nösség területén. Már Schultheisz Emil bűncselek
mény fogalmának részét képezte az objektív büntet
hetőségi feltétel, ami egyes tényállásokban alkalmas 
a büntetőjogi felelősség megállapítására a tudati ele
mek vizsgálata nélkül.25 Véleményem szerint mind a 
jogtárgy védelem fokozása mind a tévedésre való hi
vatkozás parttalanná tételének megakadályozása 
szempontjából indokolt a tudat szerepének ez irányú 
szűkítése.

Mezger és Schmidt a tényállásszerűséget a jogelle
nesség megalapozójának tekintették, mivel jogelle
nességet kizáró okok hiányában megvalósul a bűncse

2 2  Finkey Ferenc: id. mű 190. o.
2 3  Ang yal Pál: A mag yar büntetőjog tankönyve, Stachora Ny., Budapest, 1942. 

20. o.
2 4  Heller Erik: A mag yar büntetőjog általános tanai, Grill, Budapest, 1945. 75. 

és 104. o.
25  Schultheisz Emil: A bűncselekmény, Debreceni Tudományegyetemi Ny., Deb-

recen, 1948. 3. o.

lekmény, így a jogellenességet a Bellingi módszerrel 
ellentétben a tényállástól nem elkülönülten vizsgál
ták.26

Az iskola szerint a jogellenességet bizonyos bűncse
lekményeknél részben szubjektív tényezők is alakít
ják, így például a célzat a lopásnál vagy az aljas indok 
az emberölés minősített eseténél. A szándék objektív 
oldalon való megjelenése véleményem szerint bizo
nyos mértékben a szigorú eredményfelelősség árnya
lására alkalmas, de kizárólag a jogellenesség formális 
oldalán.

Welzel finális cselekménytana merőben más elmé
leti alapon állt, teljes mértékben felforgatva az eddigi 
fejlődés eredményeit, mindezekből kifolyólag tényle
ges befolyást sehol sem gyakorolt. A neoklasszikus is
kola eredményeit túlhangsúlyozva a szándékot mint 
a cselekmény irányának meghatározóját a jogellenes
ségbe ültette, így teljes mértékben szubjektivizálta 
azt. Ezzel ellentétesen a bűnösség fogalmát norma
tívvá tette, ugyanis azt a beszámítási képesség 
fennálltával és a jogtalanság tudatával azonosította27, 
az önkényes jogalkalmazásnak kaput nyitva. Nagy Fe
renc hívta fel a figyelmet arra, hogy nem minden em
beri magatartás tudatosan irányított így az indulati és 
a szexuális cselekmények, továbbá nincs cselekvési 
cél mulasztás esetén sem.28 További ellentmondást ge
nerál a szándék főszabállyá emelése a cselekmény kö
vetkezményeinek jogi minősítése során is, ugyanis a 
tényleges eredménytől függetlenül büntethető vagy 
felmenthető az elkövető, tekintettel arra, hogy a vizs
gálandó szempont az elkövető bizakodása az ered
mény elmaradásában vagy annak megvalósulásának 
kívánata.

Véleményem szerint különösen a társadalomra hasz
nos magatartások körében teremtene ellentmondásos 
helyzetet a finális fogalommeghatározás alkalmazása. 
Így például egy harmadik személy irányában objek
tíve fennálló végszükségi helyzet ellenére a bűnös 
szándékkal megvalósított tényállásszerű mentő cse
lekmény büntetendő lenne.

A bűncselekmény fogalmának további fejlődése el
térő úton folytatódott a kontinensen, az ismert törté
nelmi okokra figyelemmel hazánkra a szovjet büntető
jogtudomány gyakorolt hatást.

V. 
A bűncselekmény szovjet 
meghatározása és annak 
hazai fejleményei

Az eltérő társadalmi, kulturális és filozófiai értéke
ket valló ország jogrendszere a magyar jogtudományra 
és jogalkotás rendszerére így a bűncselekmény fogal

2 6  Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a mag yar büntetőjogban, KJK, Buda-
pest, 1984. 29. o.

27  Tokaji Géza: id. mű 30–32. o.
2 8  Nag y Ferenc: 3. sz. alatt id. mű 97–98. o.
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mára is alakítólag hatott. Az 1919ben kiadott Vezér
elvek definíciója szerint a bűncselekmény olyan ma
gatartás, amely a társadalmi viszonyok adott rendsze
rére veszélyes, azonban az egyes tényállások tartalmi 
ismérveit a jogalkalmazók határozhatták meg29. Az 
1922ben megalkotott szovjet Btk. nem csak a tényál
lásszerűen megfogalmazott cselekményeket nyilvání
totta bűncselekménynek, hanem a társadalomra ve
szélyes cselekményeket is30, ami súlyosan sértette a 
nullum crimen sine lege elvét és a jogállamiság teljes 
hiányáról tanúskodik. Társadalomra veszélyes cselek
mény lehetett bármely, a szovjet rendszer elleni ma
gatartás, egyedül a jogalkalmazó politikai értékítélete 
szabott határt, a jog így a politikai ellenfelekkel szem
beni leszámolás eszköze lett. A bűncselekmény foga
lom megkettőzésével a társadalomra veszélyesség egy 
olyan önálló, szubjektív értékítélet alapjain álló bün
tethetőségi ok lett, amely a cselekményt és az ahhoz 
kötődő tudatot relativizálta. Ennek filozófiai alapja a 
Pasukaniszféle jogelméleti iskolából származik, amely 
tagadta a jog létének szükségességét, a kodifikált jog 
eltörlését tűzte ki célul, így a büntetőjogon belül a tör
vényi tényállások megszüntetését.31 

A Btá. bűntett alatt azt a társadalomra veszélyes cse
lekményt értette, amelyre a törvény büntetés kiszabá
sát rendeli. Hazánkban tehát büntetőjogi felelősség 
megállapítására kizárólag társadalomra veszélyesség 
címén nem volt lehetőség, de a bűncselekmény hiá
nyának megállapítására igen, ami azóta is jogirodalmi 
polémiák témáját képezi. A hazai szerzők mindegyike 
saját bűncselekmény fogalmába beépítette a társada
lomra veszélyességet. Aki a jogellenességet megtar
totta kizárólag formális értelemben használta. Békés 
és több szerző is a materiális jogellenesség létét a tár
sadalomra veszélyesség mellett indokolatlannak tar
totta, mivel utóbbi azt teljes mértékben elnyeli, he
lyébe lép.32 A jogellenességet kizáró okokat a társada
lomra veszélyességet kizáró okokkal azonosították, de 
például Viski nézeteiben33 létezett társadalomra ve
szélyes, de jogellenességet kizáró ok megléte miatt 
büntetlen cselekmény is, habár ez kisebbségi állás
pontnak tekinthető. Ő és például Schultheisz is úgy 
vélte, hogy a tényállásszerűséget áthatja a materiális 
jogellenesség, nem izoláltak el egymástól, míg mások 
élesen külön választották.

29  Kádár Miklós: Szovjet büntetőjog és eljárás, Felsőokt. Jegyzetellátó, Budapest, 
1959. 13. o.

3 0  Kádár Miklós: id. mű 39. o.
31  Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban, Napvilág, 

Budapest, 2001. 76. o.
32  Békés Imre: Mag yar büntetőjog. Általános Rész. BM Könyvkiadó, Budapest, 

1980. 88. o.
33  Viski László: A veszélyeztetés mint materiális bűncselekmény, Állam és Jogtu-

domány, 1968. 70. o.

VI. 
A társadalomra veszélyesség 
– materiális jogellenesség 
gyakorlati kérdései a 
rendszerváltást követően

A jogirodalmi viták kiindulópontja a társadalomra 
veszélyesség létrejöttének politikai körülményei vol
tak, függetlenül attól, hogy jelenleg is a bűncselek
mény részét képezi ez a fogalom. A gyakorlati jogal
kalmazás szempontjából a fő kérdés annak eldöntése, 
hogy a materiális jogellenességgel tartamilag azono
síthatóe a társadalomra veszélyesség, ezen túlmenő 
bármi ideológiai fogalommagyarázat Belovics Ervin
nel egyetértve szimbolikus jellegű értékválasztás kö
rüli vita,34 amit véleményem szerint a jogtudomány 
körén kívül kell rekeszteni.

Mezger a materiális jogellenesség hiányát vagy a hi
ányzó érdek vagy a túlnyomó érdek elvéhez kötötte, 
mely cselekmények Tokaji meghatározása szerint azért 
nem társadalomra veszélyesek, mert a jogtárgysértést 
a megfelelő társadalmi előny kompenzálja vagy túl
nyomó érdek esetén azt nem vagy nem kellőképpen 
kompenzálja a társadalmi előny35. Lényegében a jelen
legi gyakorlat a társadalomra veszélyesség alatt a ma
teriális jogellenesség fogalmát érti, vita tárgyát az ké
pezi, hogy közvetlenül lehete alapítani ezen fogalom 
hiányára felmentő ítéletet, azaz a jogalkalmazó meg
állapíthatjae egy tényállásszerű cselekményről, hogy 
annak ellenére, hogy büntethetőséget kizáró ok nem 
áll fenn, a társadalomra nem veszélyes a magatartás. 
A vita természetesen elméleti jellegű, hiszen a jogal
kalmazó meghatározta a társadalomra veszélyesség 
fogalmát amit továbbra is a bűncselekmény részének 
tekint, továbbá a gyakorlatban is számos olyan döntés 
született amit ezen fogalmi elem hiányára alapítottak, 
bár kivételes esetekben.

Ezt a jogalkalmazási gyakorlatot támadó elméletek 
általában a jogbiztonság (nullum crimen és a nulla 
poena sine lege elv védelmének érdekében) túlhang
súlyozásából indulnak ki. Gustav Radbruch eszme
rendszere36 óta a rutin helyzeteken kívüli kivételes 
esetekben megengedett a materiális igazságosságnak 
és a célszerűségnek teret adni, tehát a jogbiztonság 
nem korlátozhatatlan jogállami ismérv. Egyetértve 
Gellér Balázzsal37 a moralitás és a technika fejlődése 
következtében a jog és a társadalom nincs egy ritmus
ban, így egy bizonyos számú olyan eset mindig felme
rül, amely nem esik bele a törvényhozó tiltó és szank
cionáló intenciójába. A jogellenességet kizáró okok is 
ezzel együtt születnek, ha kizárólag a kodifikált oko

3 4  Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok, HVG-ORAC Kiadó, Buda-
pest, 2009. 24. o.

35  Tokaji Géza: id. mű 109. o.
36  Varga Csaba: Jog és filozófia, Budapest 1998. 187–195. o.
37  Wiener A. Imre: Elméleti alapok a Büntetőtörvény Általános Része kodifikálásá-

hoz, MTA, Budapest, 2000. 61. o.
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kat és a bírói gyakorlat által létrehozottakat ismernénk 
el, gátat vetnénk a fejlődési folyamatnak. Ráadásul 
vannak olyan egyedi esetek, amik nem tipizálhatóak 
mégis nélkülözik a jogtárgysértést, ilyenkor in melius 
indokolt a társadalomra veszélyesség hiányát megál
lapítani és felmentő ítéletet hozni.

Véleményem szerint az új Btk. bűncselekménytani 
rendszerében a társadalomra veszélyesség fogalmá
nak jövőbeli alakulása, értelmezése nagyban függ a 
társadalomra veszélyességet kizáró okok szabályozá
sától és a jogalkalmazói gyakorlottól.

VII. 
Az erkölcs ellenesség kérdése 
– Összegzés

Arra a kérdésre, hogy a büntetőjog rendszerében 
védendő jogi tárgyak mint társadalmi értékek honnan 
származnak, levezethetőeke az erkölcsből igen eltérő 
válaszok születnek. Bar szerint38 az erkölcstelen cse
lekmény büntetendő, a tettesnek a közösség erkölcsi 
ítélete alá kell esnie. Hozzá hasonlóan Vámbéry is a 
bűncselekmény fogalom részének tekinti az erkölcs
ellenességet, azt egyenesen a jogellenesség helyett 
kívánta megfogalmazni.39 Modern korunkban Földvári 

38  Vámbéry Rusztem: id. mű 165. o.
39  Vámbéry Rusztem: id. mű 

fogalmazott meg kritikát ezzel kapcsolatban, vélemé
nye szerint csak kívánalom lehet az erkölcsnek való 
megfelelés, konkrét fogalomként azért nem épülhet 
be, mert a társadalomban nincs egységes erkölcsrend
szer40. 

Büntetőkódexeink azonban a hasznossági szempon
tok érvényesülése érdekében több ponton áttörték az 
erkölcsi elvárásokat. Például a végszükség jogintéz
ménye kapcsán jegyzi meg a Csemegi Btk. indokolása, 
hogy erkölcsileg nem helyes, de arányos tett büntet
hetőséget kizáró okként szolgálhat.41 

Természetjogi alapon állva álláspontom szerint lé
tezik olyan közös erkölcsi értékrendszer, ami az em
beri természetből levezethető, habár az eddiginél job
ban igyekeznek relativizálni azokat, kikezdeni és egy
mással szembe fordítani. Úgy vélem, hogy nem szük
séges a bűncselekmény fogalmi elemeként az erköl
csöt definiálni, de Bibó Istvánnal egyetértve az etika 
és erkölcs levezetését primitív fokon a magánbosszú, 
fejlettebb társadalomban a büntetőjog képezi. Az etika 
büntetőjog felett gyakorolt primátusát akkor érjük el, 
ha a közösség tagjai a Büntető Törvénykönyvben meg
találják erkölcsi felháborodásának igazolását, levezet
hetőségét.42 

4 0  Földvári József: Mag yar büntetőjog, Osiris, Budapest, 2006. 78. o.
41  Edvi Illés Károly – Gyomai Zsigmond: Csemegi Károly művei, Franklin 1904.
42  Bibó István: Etika és büntetőjog, MTA, Budapest, 1938. 19. o.
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BüntetőjOG I. – ÁltAlÁnOs Rész
Második, hatályosított kiadás
SzerzőK: Belovics ervin, nagy Ferenc, tóth Mihály
LeKTor: Busch Béla
A nagysikerű kiadvány második kiadása az eddig megszokott alapossággal mutatja be az új 
Btk. Általános Részének anyagát: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi állás-
pontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi 
a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és 
végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

A második kiadás ugyanakkor már feldolgozza a Btk. hatályba lépése óta bekövetkezett módo-
sításokat, továbbá a Kúria új, illetve felülvizsgált testületi állásfoglalásait. Így tehát tartalmazza a 
Btk. és a kapcsolódó nemzetközi dokumentumok normaszövegét, a büntető anyagi jogi szem-
pontból releváns jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket és eseti döntéseket.

A könyv szerzőinek mindegyike a büntető jogtudomány kiemelkedő művelője, akik évtizedek óta 
hivatásszerűen részt vesznek az egyetemi oktatásban. Nagy Ferenc Szegeden, Tóth Mihály Pé-
csett, Belovics Ervin és a kötet lektora, Busch Béla pedig Budapesten a büntetőjogi tanszékek 
volt, illetve jelenlegi vezetőiként teremtettek iskolát a büntető jogtudományban és oktatásban. 
Emellett valamennyien aktív résztvevői a jogalkotás folyamatának, valamint az igazságszolgál-
tatás különböző területein szereztek  szakmai tapasztalatokat.
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oldaláról vizsgálja a bírói 
engedélyhez kötött titkos 
információgyűjtést és a tit
kos adatszerzést.

A büntetőeljárás során 
a hatóságok legtöbbször 
klasszikus adatszerző mód
szereket vesznek igénybe, 
azonban fontos szerepet 
tölt be a kiemelt bűncselek
mények felderítésekor a tit
kos adatgyűjtés.

A titkos adatgyűjtés al
kalmazáskor az érintett sze
mély nem tud az informá
ciógyűjtő tevékenységről, 
mely egyoldalúnak tekint
hető, hiszen a hatóság 
végzi. Az eljárásban érin
tett személyeknek azonban 
van jogosultsága adatszer

zésre, amikor is például az 1998. évi XIX. törvény a 
büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.) lehetővé teszi a 
jelenlétet az egyes eljárási cselekményeknél, továbbá 
az irat megismerésekor. A hatóság az adatszerzés so
rán az esetek többségénél a tevékenységét nem tit
kolja, úgy mint például a házkutatásnál, kihallgatásnál, 
vagy a lefoglalásnál. Azonban vannak olyan adatszerző 
módok a Be.ben, amikor a tevékenységét konspirál
tan hajtja végre, az érintet tudta nélkül, ilyen például 
a különösen védett tanú kihallgatása, fedett nyomozó 
igénybevétele, bírói engedélyhez kötött nem titkos 
adatszerzés, valamint a bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzés során.1

A titkos adatgyűjtési fajták alkalmazása beavatko
zást jelent a magánéletbe, alapvető jogokat sérthet, 
korlátozhat (magánlakás és családi élet, az informá
cióáramlás szabadságát, magánlakás sérthetetlensé
gét, levelezés tiszteletben tartását és a személyes ada
tok védelméhez való jogot), ezért a korlátozásnak cél
hoz kötöttnek kell lennie, továbbá arányosnak és a 
törvény által szabályozottnak kell lennie az önkényes 
használat elkerülése érdekében. A jogalkotónak eljá
rási garanciákat kell lefektetni.

A titkos információgyűjtés a 1993. évi XXXI. tör
vénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető sza
badságok védelméről szóló, Rómában, 1950. novem
ber 4én kelt egyezmény 8. cikkének hatálya alá tar
tozik. A 8. cikk 1. bekezdése szerint „mindenkinek 
joga van arra, hogy magán és családi életét, lakását és 
levelezését tiszteletben tartsák.” Továbbá az egyez
mény rendelkezik arról, hogy e jog gyakorlása egy de
mokratikus társadalomban, csak a törvényben meg
határozott esetekben, nemzetbiztonsági, közbizton
sági okokból, zavargás vagy bűncselekmény megelő
zése, közegészség vagy közerkölcsök, avagy mások 

1 Büntetőeljárás jog I–III. – Kommentár a gyakorlat számára (Második ki-
adás), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., 942–943. o.

Dr. nyitrai enDre*

A titkos információgyűjtés 
és a titkos adatszerzés 

alkalmazása
során felmerülő kérdések

I.
Bevezetés

A hagyományos nyomozati eszközök és módszerek 
a kiemelt ügyek felderítésekor illetve nyomozásakor, 
valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem során 
kevésnek bizonyulhatnak, ezért fontos szerepet kap
nak a különleges eszközökkel titokban, konspiráltan 
beszerzett információk, melyek később a bizonyítás 
során bizonyítékként jelenhetnek meg. 

A titkos eszközök használata a speciális nyomozati 
eszközök táborába sorolható, egyes bűncselekmények 
felderítése alkalmával a használatuk legtöbbször nél
külözhetetlen, mivel a technika fejlődésével a bűn
szervezetek tevékenysége, munkamenete konspirál
tabbá, szervezettebbé vált, így a megismerésük, felde
rítésük a titkos eszközök nélkül legtöbb esetben lehe
tetlen.

A szervezett bűnözésen belül elhelyezkedő terro
rizmus elleni küzdelem sem képzelhető el titkos in
formáció nélkül. 

A titkos eszközök által beszerzett adatok egy konk
rét ügyben nagyon fontos részt képviselhetnek, de az 
így beszerzett bizonyítékok önmagukban nem lehet
nek elegendőek, további bizonyításra is szükség van. 
A különleges eszközök által beszerzett bizonyítékokat 
a többi bizonyítékkal együtt, összességükben kell ér
tékelni.

A tanulmány a titkos információgyűjtés és a titkos 
adatszerzés során felmerülő gyakorlati kérdéseket a 
jogszabályi háttér figyelembevételével, illetve a kü
lönleges eszközök bővítésének lehetőségeit (központi 
adatbázisraszter nyomozás keretében) tárgyalja. To
vábbá az írás kizárólag a nyomozó hatóság (rendőrség) 

* PhD-hallgató, PTE ÁJK.
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jogainak és szabadságának védelme érdekében korlá
tozható.

A titkos eszközök és módszerek használata nélkül 
előfordulhat, hogy egyes kiemelt bűncselekmények 
felderítése és bizonyítása lehetetlenné válhat. A társa
dalom védelme indokolja a bűncselekmény felderíté
sét, az elkövető felkutatását.

A hatályos büntetőeljárási törvény megkülönbözteti 
a titkos adatszerzést és a titkos információgyűjtést.2 
A nyomozás elrendelését megelőzően a rendőrség az 
1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: az Rtv.) alap
ján a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűj
tést a rá vonatkozó szabályok szerint végzi. Ha azonos 
ügyben korábban bíró által engedélyezett titkos infor
mációgyűjtést folytattak és nyomozást elrendeltek, a 
titkos információgyűjtést a Be. szerint, mint titkos 
adatszerzést lehet folytatni.3

II.
Különleges eszközök 
területei

A bírói engedélyhez kötött eszközök tekintetében 
a rendőrség (nyomozó hatóság) a titkos információ
gyűjtés és a titkos adatszerzés keretében az érintett 
tudta nélkül a Be. és az Rtv. rendelkezései alapján:

–  a magánlakásban történteket technikai eszkö-
zök segítségével megfigyelheti és rögzítheti,

– postai küldeményt, valamint beazonosítható 
személyhez kötött zárt küldeményt felbonthat, 
ellenőrizheti, és azok tartalmát technikai esz-
közzel rögzítheti,

– elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továb-
bított kommunikáció tartalmát megismerheti, 
az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti, va-
lamint

– számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján 
továbbított, vagy azon tárolt adatokat megis-
merheti, rögzítheti és felhasználhatja.

Azonban az Rtv. lehetővé teszi a nyomozó hatóság
nak kizárólag a titkos információgyűjtés során a bírói 
engedély alapján a nyomozás elrendeléséig, hogy a 
magánlakást titokban átkutasson, és az észlelteket 
technikai eszközzel rögzítse. A Be., pedig nem rögzíti, 
hogy a titkos adatszerzés alkalmával titkos kutatást 
eszközöljön a nyomozó hatóság. 

Egyes nézetek szerint az eltérő jogszabályi rendel
kezés indokolt, függetlenül attól, hogy a Be. alapján a 
nyomozó hatóság az eljárás eredményessége érdeké
ben házkutatás végrehajtását, mint kényszerintézke
dést elrendelhet. Nem értek egyet ezzel az állásfogla
lással, hiszen a titkos információgyűjtés során magát 
az információt ellenőrizik, és a házkutatásra nincs le

2  Azonban a titkos információgyűjtés és adatszerzés fogalmát nem hatá-
rozza meg sem az Rtv., sem a Be.

3  1998. évi XIX. törvény 200. § (4) bek.

hetőség. A Be. által szabályozott házkutatás, pedig ak
kor tartható, ha megalapozottan feltételezhető, hogy 
az a bizonyítási eszköz megtalálására vezet. A titkos 
kutatás, így pótolható a házkutatással is, mivel az a bi
zonyítékok beszerzésére és lefoglalására irányul.

A titkos információgyűjtés keretében a rendőrség 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felderítő 
szervének vagy nyomozó hatóságának vezetője ter
jeszti elő a különleges eszköz alkalmazása iránti ké
relmet. A nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes 
járásbíróságnak a törvényszék elnöke által kijelölt bí
rája engedélyezi.4

A rendőrség a büntetőeljárás során előterjesztést 
írhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
ügyészségnek a titkos adatszerzés indítványozására 
és az ügyészség a jogszabályi feltételek fennállása ese
tén indítványozhatja a nyomozó bírónál a titkos adat
szerzés elrendelését.

Indokolt lenne az ügyészt, mint közvetítő kapcsot 
is beiktatni a bírói engedélyhez kötött titkos informá
ciógyűjtésnél is, mely során az ügyész indítványozná 
a bírói engedélyhez kötött különleges eszköz haszná
latát. A titkos információgyűjtés során nem valósul 
meg az igazságszolgáltatatási kontroll, mivel az enge
délyezésben nem vesz részt az ügyész. További prob
lémaként merülhet fel, hogy az ügyészség nem min
den esetben értesül a titkos információgyűjtésről, ha 
a rendőrség a titkos információgyűjtést lezárja (nyo
mozást nem rendel el, feljelentést nem tesz), és akár 
az ott beszerzett adatok az adott vagy más bűnügyben 
a későbbiekben segítségül szolgálhatnának.

A rendőrség által végzett titkos információgyűjtés 
során információ merülhet fel konkrét bűncselek
mény elkövetésére, annak időpontjára, és helyére, 
majd ezt követően a rendőrség a bűncselekményt el
követő személyeket tetten éri és elfogja, mely során 
megindul a büntetőeljárás. Tehát a felderítő szerv in
tézkedésével megindul a büntetőeljárás, melyet a ha
táskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság fog 
lefolytatni. Tehát nem a felderítő szerv tett feljelentést 
és nem maga rendelte el nyomozást. Felderítő szerv 
rendőri jelentést készít az elfogásról, az előállításról 
és megindul az eljárás. Ebben az esetben előfordul, 
hogy a felderítő szerv „szabadon mérlegel” és nem látja 
szükségesnek az illetékes ügyész tájékoztatását a tit
kos információgyűjtésről, mivel annak eredményét 
nem kívánja felhasználni a büntetőeljárásban.

Összegezve: ha a rendőrség (felderítő szerv) nem 
rendelte el a nyomozást, valamint nem is tett feljelen
tést és az ügyész valószínűleg nem fog értesülni a ko
rábban folytatott titkos információgyűjtésről, pedig 
elképzelhető egyes megállapításokat fontosnak tartott 
volna.

 A külön engedélyhez kötött titkos információgyűj
tés során hiányzik az ügyész szerepe, mivel az enge
délyezésből kimarad, hiszen a nyomozó hatóság köz
vetlenül fordul kérelemmel a bíróhoz. Hiányzik a tit

4 1994. évi XXXIV. törvény 70. § (1) bek., 71. § (1) bek.
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kos információgyűjtés feletti felügyelet, nem valósul 
meg a 2/2007. (I. 27.) AB határozatba foglalt állandó, 
folyamatos és kötelező ellenőrzés, nem jelenik meg 
garancia arra, hogy nem sértik meg az arányosság kö
vetelményét.

III.
Jogorvoslat

A titkos információgyűjtés kizárja a hatékony jog
orvoslat lehetőségét, ezért az alkalmazást három sza
kaszból álló ellenőrzésnek kell alávetni, egyrészt az 
elrendelésekor, a beavatkozás végrehajtásakor, és a 
beavatkozás végrehajtása után. Az ellenőrzést a vég
rehajtó hatalomtól független testületnek kell végezni. 
A rendszeres ellenőrzés garancia arra, hogy az ará
nyosság követelményét nem sértik meg.5

A Be. előírja az ügyész és a nyomozó hatóság veze
tőjének részére, hogy a titkos adatszerzést haladékta
lanul szüntesse meg, ha a jogszabályban meghatáro
zott előfeltételek már nem állnak fent, az engedélyben 
megjelölt célját elérte, vagy a további alkalmazásától 
sem várható eredmény (a bizonyítékok beszerzése már 
nem valószínűsíthető). Továbbá meg kell szüntetni a 
titkos adatszerzést, ha halaszthatatlan elrendelés ese
tén a bíróság az indítványt elutasította, az engedély
ben megállapított időtartam eltelt, vagy a nyomozást 
megszüntették.

A nyomozó hatóság vezetőjének a titkos informá
ciógyűjtés során haladéktalanul el kell rendeli az Rtv. 
szerint a különleges eszköz használatának megszün
tetését, ha annak sürgősségi elrendelt alkalmazását a 
bíró nem engedélyezte. 

A jogszabályok nem határozzák meg a haladéktalan
ság fogalmát, hogy mikor, meddig, hány napot lehet 
alatta érteni, mihez kell időben viszonyítani, mely el
térő jogértelmezésre ad lehetőséget (a Legfelsőbb Bí
róság Büntető Kollégiumának Bkv. 74. számú vélemé
nyében foglaltak tárgyalják a haladéktalanságot).

A nyomozó bíró dönt a Be. 207. § (1) bekezdés alap
ján a titkos adatszerzés engedélyezéséről, megszün-
tetéséről, a titkos információgyűjtés eredményének 
a büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasz-
nálásra való alkalmasságának megállapításáról, 
valamint a titkos információgyűjtés eredményének 
a büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasz-
nálásának lehetőségéről. Az Rtv. 63. § (5) bekezdése 
lehetővé teszi, hogy a beszerzett adat és az informá
ciógyűjtés ténye tekintetében az ügyész és a bíró a 
titkos információgyűjtés során külön engedély nélkül 
megismerheti az adat tartalmát. A Be. nem rendelke
zik arról, hogy a nyílttá nem tett titkos információ
gyűjtés eredményét, hogyan tudja az eljáró bíró bizo
nyítékként felhasználni, kezdeményezhetie a felhasz
nálását. 

Dr. Kenese Attila (A titkos információgyűjtés és 

5  2/2007. (I. 24.) AB határozat

adatszerzés alkalmazása és eredményeinek felhaszná
lása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bíró
sági gyakorlat tükrében) című tanulmányában olvas
ható, hogy a Pest Megyei Bíróság egy jogerős ítéleté
nek meghozatala előtt az 2/2007. AB Határozatból ki
indulva, megállapította, hogy az eljáró bíró kezdemé
nyezheti a tárgyalási szakban a titkos információgyűj
tés eredményének nyílttá tételét, és bizonyítékként 
történő felhasználását.6

A titkos információgyűjtés során a külön engedély-
hez kötött titkos információgyűjtés során szerzett és 
rögzített adatokat az engedélyező bíró megismerheti.7 

Míg a titkos adatszerzést engedélyező bíró megke-
resésre a titkos adatszerzés során a megkeresés idő-
pontjáig beszerzett adatokat az ügyész köteles be-
mutatni. Ha bíró megállapítja, hogy engedély kere-
teit túllépték, a titkos adatszerzést megszünteti, más 
törvénysértés esetén a titkos adatszerzést megszün-
tetheti. E végzés ellen a fellebbezésnek nincs helye.8 
(Az érintett személy érdekeit szolgálja ez a rendelke
zés, hiszen egy titkos adatgyűjtés keretében nincs le
hetősége jogorvoslatra.)

Továbbá az ügyész a titkos adatszerzés tényéről – 
annak befejezését követően- értesíti a bírói engedély-
ben érintettet, ha az érintett ellen nem indult bünte-
tőeljárás, és az értesítés a büntetőeljárás sikerét nem 
veszélyezteti.9

Felmerül a kérdés, hogy a külön engedélyhez kötött 
titkos információgyűjtés során szerzett és rögzített 
adatokat, ha az engedélyező bíró bármikor megismer
heti, mit tehet, ha az engedélyezés kereteit a nyomozó 
hatóság túllépte, illetve más törvénysértést észlel?

Az engedélyező bíró feljelentéssel élhet jogosulat
lan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés bűntette 
miatt.

Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy 
adatszerzés:

307. § (1) Az a hivatalos személy, aki bíró vagy az 
igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött 
titkos információgyűjtést, illetve titkos adatszerzést

a) engedély nélkül végez, vagy az engedély kereteit 
túllépi,

b) jogosulatlanul elrendel vagy engedélyez,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesz-

téssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a hiva-

talos személy, akinek valótlan tényállítása alapján 
bíró vagy az igazságügyért felelős miniszter engedé-
lyéhez kötött titkos információgyűjtést, illetve titkos 

6 Kenese Attila: A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és 
eredményének felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bírósági 
gyakorlat tükrében, Budapest, 2013, http://www.jogiforum.hu/files/
publikaciok/kenese_attila__a_titkos_informaciogyujtes_es_adatszerzes 
%5Bjogi_forum%5D.pdf

7 1994. évi XIX. törvény 74. § 
8 1998. évi XIX. törvény 205. § (1) bek.
9 1998. évi XIX. törvény 205. § (5) bek.
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adatszerzést az arra jogosult elrendeli vagy engedé-
lyezi.

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztés, ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Nem szolgálja a folyamatos ellenőrzést az Rtv. 73. § 
(3) bekezdése, mely szerint a különleges eszközzel 
végzett megfigyelés befejezését követő 8 napon belül 
meg kell semmisíteni a megfigyelés célja szempont-
jából érdektelen rögzített információt vagy az ügy-
ben nem érintett személy adatait.

Összegezve: a Be. rögzíti, hogy az engedélyező bíró, 
ha engedélyezés keretét túllépték a titkos adatszerzést 
megszünteti és más törvénysértés esetén megszüntet
heti, ellentétben az Rtv. rendelkezéseivel, ahol csak 
megismerést tesz lehetővé. 

Továbbá indokolt lenne a titkos információgyűjtés 
esetén az Rtv.ben az engedélyező bíró jogkörét kiegé
szíteni azzal, hogy ha megállapítja, hogy az engedély 
kereteit túllépték, akkor a különleges eszköz haszná
latát megszünteti, továbbá más törvénysértés esetén 
megszüntetheti.

 

IV.
A határidő kérdése

A magánlakás hasonlóképpen került megfogalma
zásra az Rtv.ben és a Be.ben, mely szerint magánla-
kásnak minősül a lakás (üdülő, nyaraló vagy a la-
kás céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, 
tárgy), az ahhoz tartozó nem lakás céljára szolgáló 
helyiség, létesítmény, bekerített terület, a nyilvános 
vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül min-
den más helyiség vagy terület, továbbá – a közösségi 
közlekedési eszköz kivételével – a jármű. Elég tág fo
galmat határoz meg a jogszabály, így megfigyelési 
tárgy lehet egy munkahelyi iroda, hotel szoba, bünte
tésvégrehajtási intézet udvara, folyosói, vagy kihall
gató szoba.

Egyes álláspontok alapján a rendőrségi kihallgató 
szoba is magánlakás kategóriába tartozik, mivel nem 
tekinthető nyilvános, közönség részére nyitva álló he
lyiségnek és a rendőrség így bírói engedélyhez kötött 
titkos adatszerzést alkalmazhat. Így a vallomást meg
tagadó terhelt és a vizsgáló rendőrök közötti kötetlen 
beszélgetés a kihallgatást követően technikai eszköz
zel megfigyelhető és rögzíthető, mely során, ha a ter
helt beismeri a bűnösségét, abban az esetben a bíró
ság a felvételt okirati bizonyítékként felhasználhatja. 
Meglátásom szerint nem fogadható el bizonyítékként 
a gyanúsítotti kihallgatást követően a terhelt és vizs
gáló rendőr között elhangzott rögzített beszélgetés 
bizonyítékként, függetlenül attól, hogy a bíró engedé
lyezte a titkos adatszerzést vagy sem.

A rendőrség a magánlakásban történteket technikai 
eszköz segítségével megfigyelheti és rögzítheti az en
gedélyben szereplő időtartam alatt. 

Felmerül a kérdés, hogy a magánlakásban mikor 
történjen a technikai eszköz beszerelése illetve kisze
relése? Az engedélyben szereplő kezdő időpont előtt, 
vagy határidő lejárta után, ebben az esetben két alka
lommal kell a megfigyelt terültre bejutni (Megvaló
sule magánlaksértés a beszerelés során?). 

Ha engedélyezett időszakban történik a behatolás, 
akkor időveszteség merülhet fel, tehát engedélyezett 
idő kevesebb a megfigyelésre.

A jogalkotó nem rendelkezik, hogy a technikai esz
közt mikor kell be, illetve kiszerelni, így jelen meglá
tásom szerint olyan technikai eszközt lehet igénybe 
venni magánlakás megfigyelésére, melyhez a lakásba 
nem kell bejutni. Ezt a hiányosságot pótolnia kell a 
jogalkotónak.

A titkos adatszerzés legfeljebb kilencven napra en-
gedélyezhető, ez ismételt indítványra egy alkalom-
mal legfeljebb kilencven napra meghosszabbítható10. 
Ellentétben az Rtv.vel a bíró a különleges eszköz al-
kalmazását, illetve igénybevételét estenként 90 
napra engedélyezheti, illetőleg 90 nappal ismételten 
meghosszabbíthatja.11

A két szabályozás azonosnak tűnik elsőre, azonban 
a jogalkotó a titkos adatszerzés esetén „egy alkalom
mal” tette lehetővé az alkalmazást, tehát az titkos adat
szerzés hosszabbítás esetén 180 napig végezhető. A tit
kos információgyűjtés során alkalmazott különleges 
eszköz annyiszor 90 nappal ismételten hosszabbítható 
az Rtv. alapján, ahányszor a bíró engedélyezte.

Nem tartanám elfogadhatónak egy olyan gyakorlat 
kialakulást sem, hogy a különleges eszköz alkalmazá
sát a titkos információgyűjtés során egy alkalommal 
hosszabbítanák meg 90 nappal, hasonlóan a titkos 
adatszerzés szabályozásához. (A különleges eszköz 
használatának az időtartama a hosszabbítással együtt 
a gyakorlatban 180 napig lenne folytatható.) Terüle
tenként más és más bíró gyakorlat alakulhat ki a titkos 
információgyűjtés során, és így az elképzelhető, hogy 
egyes területeken akár egy évig is alkalmazhatnának 
különleges eszközöket. A jogalkotónak egységes ren
delkezést kellene kialakítani a titkos információgyűj
tésre vonatkozó szabályok és titkos adatszerzésre vo
natkozó rendelkezések során, mivel az eltérő szabá
lyozás meglátásom szerint nem indokolt.

A Be. 200. § (1) bekezdése alapján a nyomozó ha-
tóság a titkos adatszerzés a nyomozás elrendelésétől 
a nyomozás iratainak ismertetéséig végzi. Továbbá 
a Be. 170. § (4) bekezdése szerint nyomozás elrende-
lése nélkül indul meg a nyomozás, ha az ügyész vagy 
a nyomozó hatóság a bizonyítási eszközök biztosí-
tására, az elkövetéssel gyanúsítható személy kilété-
nek megállapítása, elrejtőzésének, a bűncselekmény 
befejezésének avagy újabb bűncselekmény elköveté-
sének megakadályozása végett vagy késedelmet nem 
tűrő más okból nyomozási cselekményt végez. Fel
merül a kérdés, hogy lehete folytatni titkos adatszer

10  1998. évi XIX. törvény 203. § (5) bek.
11  1994. évi XXXIV. törvény 71. § (3) bek.



 36 

Bü
nt

et
őj

og
i S

ze
m

le
  2

01
4/

3.
 sz

ám
       

zést, ha a nyomozás megindult, de nem rendelték el? 
Lehete még folytatni a titkos információgyűjtést, ha 
nyelvtani értelmezést vesszük alapul? Ha figyelembe 
vesszük a Be. 200. § (4) bekezdését akkor, ha azonos 
ügyben rendelik el a nyomozást, akkor titkos informá
ciógyűjtést csak titkos adatszerzésben lehet folytatni, 
továbbá a 202. § (2) bekezdése szerint az ügyész és a 
nyomozó hatóság a nyomozás elrendelését követően 
a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést a Be. 
alapján végzi.

Felmerül továbbá, hogy az iratismertetés után vane 
lehetőség az ügyészi és a bírói szakban a titkos adat
szerzés alkalmazására?

Függetlenül a nyelvtani értelmezéstől, illetve a nyo
mozás megindulásától vagy elrendelésétől, attól az 
időponttól kezdve, hogy a nyomozó hatóság nyomo
zási cselekményt végez, tehát a Be.t alkalmazza a rend
őrség, a titkos információgyűjtést nem lehet tovább 
folytatni. Tehát a bírói engedélyhez kötött titkos in
formációgyűjtés alkalmazása során, ha a rendőrség az 
elkövetőt bűncselekmény elkövetésén tetten éri, a 
büntetőeljárás szabályait kell alkalmazni és az eljárás 
megindulása után pl.: az elfogás után keletkezett köz
lemények nem használthatóak fel bizonyítékként, füg
getlenül attól, hogy a különleges eszköz alkalmazásá
nak határideje még nem járt le. 

Az ügyész az iratok ismertetése után hozhat olyan 
intézkedést, hogy további nyomozási cselekményeket 
kell elvégezni, mely után ismételten iratismertetésre 
fog sor kerülni.12 Tehát helye van a titkos adatszerzés
nek az irat ismertetéséig.

A Be. rendelkezik a titkos adatszerzés elrendelése
kor az indítvány tartalmi elemeiről, mely között pél
dául felsorolja, hogy a titkos adatszerzés tervezett al
kalmazásával érintett nevét, illetőleg az azonosításra 
alkalmas adatot, valamint a titkos adatszerzés vele 
szemben alkalmazni kívánt eszközének, illetőleg mód
szerének megnevezését is. Azonban az érintett nem 
minden esetben azonos a célszeméllyel, pontosabban 
elkövetővel, mivel előfordulhat, hogy az elkövető kap
csolatba kerül az érintettel, akinek a tudtával, bele
egyezésével (lakásában, gépkocsijában) történik a meg
figyelés, míg a célszemély tudta nélkül, mely során nem 
bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésről, hanem 
egyéb adatszerző tevékenyégről beszélhetünk.13

Összegzés: a bírói engedélyhez kötött titkos infor
mációgyűjtésnek részben másolata a titkos adatszer
zés, az előbbit az Rtv., az utóbbit a Be. szabályozza, to
vábbá a titkos adatszerzés keretében titkos kutatás 
nem folytatható, eltérések az indítványozó és kérel
mező személyében, az időtartamban, az engedélyező 
bírók jogkörében van.

A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége 
azonosnak tekinthető a bírói engedélyhez nem kötött 
titkos információgyűjtéssel, mivel a nyomozó hatóság 

12  1998. évi XIX. törvény 216. § (1) bek. a) pont
13  Szokola Gábor: A büntetőeljárási törvény mag yarázata 1., Complex Kiadó Jogi 

és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2009., 698–699. o.

az adatszerző tevékenysége során az ügyész engedé-
lyével a nyomozó hatóság olyan tagját is igénybe ve-
heti, aki e minőségét leplezi (fedett nyomozó), valamint 
a reá irányadó törvény szerint más, bírói engedélyhez 
nem kötött titkos információgyűjtést is végezhet.

V.
Bírói engedélyhez  
nem kötött  
titkos információgyűjtés

Az Rtv. 64. § (1) bekezdése alapján a rendőrség a 
63. § (1) bekezdésében meghatározott bűnüldözési 
feladatának teljesítése érdekében

a) informátort, bizalmi személyt vagy a rendőr-
séggel titkosan együttműködő más személyt vehet 
igénybe;

b) az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy 
a kilétét leplező fedett nyomozó igénybevételével in-
formációt gyűjthet, adatot ellenőrizhet;

c) saját személyi állománya, valamint a vele 
együttműködő személy és rendőri jelleg leplezésére, 
védelmére fedőokiratot állíthat ki, használhat fel, 
fedőintézményt hozhat létre, és tarthat fenn;

d) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható és 
vele kapcsolatban lévő személyt, valamint a bűncse-
lekménnyel kapcsolatba hozható helyiséget, épületet 
és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jár-
művet, eseményt megfigyelhet, arról információt 
gyűjthet, az észlelteket hang, kép, egyéb jel vagy nyom 
rögzítésére szolgáló technikai eszközzel (a további-
akban: technikai eszköz) rögzítheti;

e) a bűncselekmény elkövetőjének leleplezésére 
vagy a bizonyítás érdekében – sérülést vagy egész-
ségkárosodást nem okozó – csapdát alkalmazhat;

f) mintavásárlás végzése érdekében informátort, 
bizalmi személyt, a rendőrséggel titkosan együttmű-
ködő más személyt vagy fedett nyomozót, továbbá 
– az ügyész engedélyével – álvásárlás, bizalmi vásár-
lás, bűnszervezetbe való beépülés, illetve – a 2. § (4) 
bekezdésére is figyelemmel – ellenőrzött szállítás 
folytatása érdekében fedett nyomozót alkalmazhat;

g) ha a bűncselekmény megelőzésére, magakadá-
lyozására, felderítésére, az elkövető elfogására, kilé-
tének megállapítására nincs más lehetőség, a sértettet 
szerepkörében – életének, testi épségének megóvása 
érdekében – rendőr igénybevételével helyettesítheti;

h) hírközlési rendszerekből és egyéb adattároló 
eszközökből információt gyűjthet.

A fenti szempontok figyelembevételével a nyomozó 
hatóság egyéb adatszerző tevékenysége során az 
ügyész engedélyével bírói engedélyhez nem kötött tit
kos információgyűjtést végezhet. 

A rendőrség a bűnüldözési feladatának teljesítése 
érdekében a bírói engedélyhez nem kötött titkos in
formációgyűjtést folytathat, azonban az álvásárlást, 
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bizalmi vásárlást, bűnszervezetbe beépülést, és a fe
dett nyomozóval végrehajtott ellenőrzött szállítást az 
ügyész engedélyével végezhet. 

A nyomozás alkalmával a bírói engedélyhez nem 
kötött információgyűjtés során fontos szerepet tölt 
be, hogy az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyez-
tető fenyegetés, zsarolás, bűncselekményre való fel-
bujtás esetén a rendőrség a használó kérelmére a 
használatában lévő készüléken folytatott telefonbe-
szélgetés útján továbbított közlés tartalmát a kére-
lemben foglalt időhatáron belül megismerheti, azt 
technikai eszközzel rögzítheti. A kérelem alapján sok
kal gyorsabban el lehet rendelni az ellenőrzését, és a 
beszerzett információk további nyomozati cselekmé
nyek végrehajtását teszik lehetővé.

VI.
Célhoz kötöttség

A titkos eszközök használatának elrendelésekor fi
gyelembe kell venni az adatok célhoz kötöttségének 
elvét, valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör
vény 4. § (1) bekezdését, mely alapján személyes adat 
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adat-
kezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és ke-
zelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak 
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető.

Továbbá fontos követelmény, hogy a titkos infor
mációgyűjtés ne konkrét bűncselekményre vonatkoz
zon, hanem konkrét ügyre, mivel a bírói engedélyben 
lehetséges minősítés kerül rögzítésre. Ha nem így 
lenne, akkor nehéz lenne felhasználni a beszerzett 
adatokat bizonyítékként, ha a kérelem benyújtásától 
a jogerős ítéletig változatlan maradna a cselekmény 
jogi minősítése. Ha a másik esetet vennénk, akkor a 
nyomozó hatóság minden lehetséges büntetőjogi mi
nősítésre kiterjesztené a kérelmet és így ellentétes 
lenne a célhoz kötöttség elvével. A titkos információ
gyűjtés során lehet behatárolni a cselekmény minő
sítését, mely lehet meg sem történt és csak a nyomo
zás, valamint az ügyészi és bírósági állásfoglalás során 
történhet meg.14

A hatályos jogszabály a titkos adatszerzés eredmé
nyének felhasználása során már nem használja a cél 
fogalmát, hanem konkrét tartalommal írja le. »A Be. 
200–206/A. § rendelkezései közül a felhasználás cél

14  Kenese Attila: A titkos információg yűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredmé-
nyének felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bírósági g yakorlat tükrében, 
Budapest, 2013, http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kenese_
attila__a_titkos_informaciogyujtes_es_adatszerzes%5Bjogi_forum%5D.pdf

követő tartalma, illetve az „eredeti cél” tartalma szem
pontjából a 

– milyen érdekből [200. § (1) bek.],
– mely bűncselekmény esetében (201. §)
– és kivel szemben, illetve hol (202. §) lehet alkal

mazni kérdésekre válaszoló rendelkezésnek van 
jelentősége.

E rendelkezések nyelvtani és rendszertani értelme
zéséből következik, hogy az „eredeti cél” és a „végcél” 
egymással való megfelelése három összetevő egybe
vetésén alapul (az elrendelés érdeke, a konkrét bűn
cselekmény és az alkalmazással érintett mint alany).«15

VII.
Taktikai szempontok

1. Kapcsolási szám

4/2007. BK vélemény alapján a Be. 203. §-a (2) be-
kezdésének b) pontja szerint telefonlehallgatás ese-
tén az ügyészi indítványnak a kapcsolási számot is 
tartalmaznia kell, s ha a bíróság az indítványnak 
helyt ad, a kapcsolási számot a titkos adatszerzést 
engedélyező határozatában is feltünteti. Az elektro-
nikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 157. §-a (2) 
bekezdésének f) pontja szerint az elektronikus hír-
közlési szolgáltató – egyebek között – a szolgáltatás 
igénybevételekor használt készülék egyedi azonosí-
tóját (IMEI) is kezeli. Az egyedi azonosítóval ellátott 
készülékhez több kapcsolási szám is tartozhat, ezért 
a Be. 203. §-ának alkalmazásában az ügyészi indít-
vány és a bírói engedély a készülék egyedi azonosí-
tójára (IMEI) is kiterjedhet.16 Telefonlehallgatás alkal
mával az IMEI szám feltüntetése is elegendő, nem kell 
rögzíteni a telefonszámot.17

Fontos információ lehet az IMEI szám és a hozzá 
kapcsolható IMSI számok (telefonszámok) a felderítést 
és a nyomozást végző hatóságok számára. A célszemély 
(az érintett) legtöbbször úgy taktikázik, hogy cserél
geti a telefonszámait, melyet a meglévő (állandó) tele
fonkészülékébe helyez be. Továbbá előfordulhat, hogy 
a dual kártyás telefonkészülék esetén, ún. „dobós”18 
SIM kártyát cserélget az elkövető az állandó telefon
száma mellett és a „dobós” SIM kártyán bonyolítja le 
a bűnös tevékenységét.

A telefonlehallgatás elsősorban a felderítést teszi 
lehetővé, a megállapított és az ellenőrzött közlemény 
későbbiekben bizonyítékká válhat okirat formában.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevé

15 Büntetőeljárás jog I–III. – Kommentár a gyakorlat számára (Második 
kiadás), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., 979. o.

16  4/2007. BK vélemény
17 Kenese Attila: A titkos információg yűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének 

felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bírósági g yakorlat tükrében, Buda-
pest, 2013, http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kenese_attila__a_tit-
kos_informaciogyujtes_es_adatszerzes%5Bjogi_forum%5D.pdf 

18  A „dobós” SIM kártya jelentése: olyan telefonszám (SIM kártya), amit a 
célszemély pár alkalommal használ bűnös tevékenységének, illetve a bűntár-
saival folytatott beszélgetések lebonyolítására.
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telekor az érintett által használt készülék egyedi azo
nosítóval (IMEI) rendelkezik. Előfordulte, hogy a ke
leti országokban gyártott mobiltelefonkészülékek 
azonos egyedi számmal rendelkeznek, mely készülé
keket az interneten keresztül bárki megrendelhet? 
Valóban előfordulhat, hogy egy IMEI szám van hozzá
rendelve több készülékhez, így 4/2007. BK vélemény 
rendelkezései alapján az ügyész mielőtt az indítványt 
a készülék egyedi azonosítójára (IMEI) is kiterjesztené, 
megkereséssel kell élnie az elektronikus hírközlő szol
gálatok felé, annak megállapítása céljából, hogy a kér
déses IMEI számú készülékbe, milyen IMSI (telefon
számot) helyeztek be, mely során elkerülhető, hogy 
esetleg több ezer felhasználót vonjanak ellenőrzés alá 
az engedélyben megállapított időtartam alatt.

2. Taktikai blöff

Felmerül a kérdés titkos adatszerzés esetén, ameny
nyiben az alkalmazásától további eredmény nem vár
ható és releváns információ nem keletkezik, a meg
szüntetése előtt lehete alkalmazni az eljárás során ún. 
taktikai blöfföt, amely során olyan magatartás tanúsí
tása, illetve szituáció teremtése történik, amelynek 
célját, jelentőségét az érintett személy nem érti vagy 
nem ismeri fel?19

Az eljárásban részt vevő személynek (bírói enge
délyben nem érintettnek) a kihallgatása során elfo
gadható olyan taktikai blöff alkalmazása, mely során 
olyan valós kérdéseket teszünk fel és információkat 
közlünk, mely során a tanú az új tények tükrében egy 
információs láncot indíthat el a kihallgatást követően, 
mely során titkos adatszerzéssel érintett személy re
leváns közleményeket bonyolíthat le.

Továbbá taktika lépésként elfogadhatóe olyan szi
tuációteremtés, mely során például a nyomozó ha
tóság tagja(i) rendőri jelleg leplezése nélkül az érin
tett lakcímére (a nevére kiállított) idézést visznek ki 
a távollétében és a lakcímen tartózkodó hozzátarto
zónak kerül kézbesítésre az idézés? Így elképzelhető 
lenne, hogy az érintett személyt telefonon értesítik 
az idézésről, aki feltételezhetően a kapott értesítés 
után az esetleges bűntársaival telefonon kapcsolatba 
lép, vagy már az értesítés során releváns információ 
hangzik el. Amennyiben ezt követően nem keletke
zik érdemleges információ, valóban lezárható a tit
kos adatszerzés.

3. Poligráf 

A nyomozó szerv a terhelt vagy a tanú vallomását a 
nyomozásban poligráf alkalmazásával vizsgálhatja. 

A poligráf vizsgálatot követően előfordulhat, hogy 
a tanú megváltoztatja vallomását, beismerheti a bűn
cselekmény elkövetését, miután ismertetik a vizsgálat 
eredményét. Egy ügyben feljelentést tettek a rendőr
kapitányságon, hogy egy ismeretlen személy eltulaj

19  Bócz Endre: Krimináltaktika I., Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001., 208. o.

donította gépkocsiját a szórakozóhely elől, amit féléve 
az édesanyja hitelre vásárolt. Az ügyben poligráfot al
kalmaztak és a tanúval ismertették a vizsgálat ered
ményét, aki ezt követően beismerő vallomást tett.20

Felmerül a kérdés, hogy elrendelhetőe a poligráf 
eredményét követően a tanú vonatkozásában a titkos 
adatszerzés, amennyiben a Be.ben rögzített feltételek 
is megvalósulhatnak.

VIII.
Az érintett jogai

A büntetőeljárásban résztvevő terhelt jogosult arra, 
hogy

a) a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek válto
zását közöljék vele,

b) ha e törvény másképp nem rendelkezik – az eljá
rási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az 
őt érintő iratokba betekintsen,

c) megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védeke
zésre való felkészülésre,

d) a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely 
szakaszában előadja, indítványokat és észrevételeket 
tegyen,

e) jogorvoslattal éljen,
f) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bí

róságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól felvi
lágosítást kapjon.

Továbbá a Be. alapján a terheltet megilleti a véde
lem joga, továbbá a gyanúsítottat a kihallgatáson fi
gyelmeztetni kell arra, hogy védőt választhat, illetőleg 
védő kirendelését. A gyanúsítottal a kihallgatás elején 
közölni kell a gyanúsítás lényegét, a gyanúsított kihall
gatásáról a nyomozó hatóság olyan időben köteles in
tézkedni, hogy a terhelt megfelelő időt és lehetőséget 
kapjon a védekezésre való felkészülésre.

Ellentétben a bírói engedélyhez kötött titkos infor
mációgyűjtéssel és a titkos adatszerzéssel érintett sze
mély jogorvoslattal nem élhet az adatgyűjtés során, mi
vel az érintett tudta nélkül, konspiráltan történik, tehát 
nincs felkészülési ideje, nem hatalmazhat meg védőt 
sem. A Be. kizárólag arról rendelkezik, hogy az ügyész 
a titkos adatszerzés tényéről – annak befejezését kö-
vetően – értesíti a bírói engedélyben érintettet, ha az 
érintett ellen nem indult büntetőeljárás, és az értesí-
tés a büntetőeljárás sikerét nem veszélyezteti.21

A gyanúsított jogokkal rendelkezik a büntetőeljárás 
során, melyet a törvény felsorol, fontos tehát a garan
ciális szabályok megteremtése és használata a titkos 
adatgyűjtés során a jogorvoslat hiányában. 

A különleges eszköz használata során az érintett 
személynek nincs lehetősége védekezésre, arra kizá
rólag a nyílttá tétel után kap lehetőséget. Továbbá a 
megfigyelés során beszerzett közleményeket fenntar

2 0  Budaházi Árpád: Poligráf – Műszeres vallomásellenőrzés a bűnüg yekben, NKE 
Szolgáltató Kft., Budapest, 2014., 145–146. o.

21  1998. évi XIX. törvény. 205. § (5) bek.
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tással kell kezelni az esetek többségekor és legtöbb
ször csak felderítési célt kellene szolgálnia. (Előfor
dult, hogy a telefonlehallgatás során elhangzott adatok 
nem a valóságot képezik, mivel szándékosan félreve
zető, téves információt közöl az ellenőrzött személy a 
közleményben szereplő másik félnek). 

Amennyiben kizárólag a titkosan beszerzett ada
tokra építenék a büntetőjogi felelősséget, megalapoz
hatná a Be. 375. § (1) bekezdését, mely szerint a má-
sodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon 
kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra 
utasítja, ha a másodfokú eljárásban nem orvosol-
ható olyan eljárási szabálysértés történt, amely lé-
nyeges hatással volt az eljárás lefolytatására, illető-
leg a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény 
minősítésére, illetőleg a büntetés kiszabására vagy 
intézkedés alkalmazására. Ilyennek kell tekinteni 
különösen, ha a bizonyítás törvényességére vonatkozó 
szabályokat megsértették, az eljárásban részt vevő sze
mélyek a törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy 
ezek gyakorlását korlátozták.22

A nyílttá tett adatokat önálló bizonyítékként nem 
szabad elfogadni, más bizonyítási eszközökkel együtt 
állja meg a helyét a bizonyítás során (pl.: tanúvallo
mással, tárgyi bizonyítási eszközökkel, okirattal), egy 
logikai kapcsolatot kell felállítani, továbbá a Be. alap
ján még a terhelt beismerése esetén is meg kell sze
rezni egyéb bizonyítékokat is.

IX.
Raszter nyomozás

A titkos információgyűjtés során alkalmazott kü
lönleges eszközök körét ki lehetne egészíteni az ún. 
bűnügyi munkát segítő központi adatbázissal, ameny
nyiben létrehoznák. A központi adatbázis a „raszter 
nyomozás” alapjait is lefektetné. 

Az adatbázisokban folytatható információszerző te
vékenység megkönnyítené a büntetőeljárásban sze
replő személyek, tárgyak felkutatását, kihallgatását, 
bizonyítási eszközök beszerzését, értékelését, nyomo
zási feladatok elvégzéséhez szükséges adatok össze
gyűjtését, nyomozási tervben foglaltak (nyomozási 
cselekményeknek, verziók ellenőrzésének) végrehaj
tását.

A tudomány fejlődésével a titkos információgyűjtő 
és adatszerző eszközök, módszerek a klasszikus adat
gyűjtés halmazába kezdenek átlépni a megkeresés, 
puhatolás, környezettanulmány, megfigyelés, lakosság 
bevonása az adatgyűjtésbe, kriminalisztikai csapda 
körébe. 

A jövő nyomozását jelenti a „raszter nyomozás”, mi
vel így idő takarítható meg, az által, hogy az íróasztal 
mögül gyorsan és könnyen számítógépen keresztül 
lehetne információhoz jutni, az információáradat fel

2 2 Büntetőeljárás jog I–III. – Kommentár a gyakorlat számára (Második 
kiadás), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., 944. o.

gyorsulna és a tudomásra jutó adatok elősegítenék a 
kriminalisztikai gondolkodást. 

A „raszter nyomozás” olyan metodikai módszer, 
mely során a kutatás az adatbázisokban történik és az 
elektronikusan rögzített adatok a nyomozás előbbre 
vitelét szolgálhatják, az adatok többsége azonban a 
felderítést és nem a bizonyítás tárgyát képezik.

A civil és a rendvédelmi adatbázisokat egy nyilván
tartásban kellene összegyűjteni, mely hatékonnyá 
tenné a bűnüldözést, és a lekérést követően „részletes” 
tanulmányt kapnánk az ellenőrzött személyről, az élet
viteléről, életmódjáról, mozgásáról, esetlegesen napi 
tevékenységéről, kapcsolatairól (továbbá bankszám
láiról, pénzmozgásáról, híváslistáiról, igénybe vett 
egészségügyi szolgáltatásokról, közüzemi szolgáltatá
sokról stb.). A „központi adatbázis” szükséges, mivel 
kiemelt bűncselekmények nyomozásakor, hatékony 
eszközként szolgáltathatna a bűnüldözéshez (a bűn
cselekmény felderítése, a terhelt személyének a meg
állapítása, felkutatása esetén). Egységes, mindenre 
kiterjedő adatbázis alkalmazása korlátozná például a 
magán és családi élet, az információs önrendelkezés
hez, és az információáramlás szabadságához és sze
mélyes adatok védelméhez való jogot. Az alkalmazást 
lehetővé tevő eljárási rendnek megfelelő garanciát kell 
adnia az egyén jogainak védelmére.23 

A titkos adatszerzés során előfordulhat, hogy az 
érintett személy konkretizált, de nevét a hatóság nem 
ismeri, ilyenkor az ügyészi indítványnak olyan adatot 
kell tartalmaznia, mely az érintett beazonosítását biz
tosítja (pl.: közismerten használt becenév, illetve gúny
név).24 Ilyenkor lehetőség adódna, ha már működne a 
központ adatbázis, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül annak a civilnyilvántartásából (közösségi olda
lakon) illetve a rendvédelmi adatbázisából (krimina
lisztikai archiváló rendszer eModus, Netzsaru) a 
gúnynév vagy becenév alapján szűrőkutató ellenőr
zését folytassanak le, mely hozzásegíthetne az érintett 
személy beazonosításához.

X.
Befejezés

A tanulmányban felmerült kérdések alapján szük
ség lenne a bírói engedélyhez kötött titkos informá
ciógyűjtés és titkos adatszerzés szabályozását egysé
gessé tenni, végrehajtásokat részletesen szabályozni 
(pl.: engedélyezésben részt vevő személyek köre, ha
táridő kérdés, magánlakás megfigyelés esetén techni
kai eszköz beszerelésének kérdése).

2 3 Nyitrai Endre: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV. kötet, Tanulmá-
nyok a „BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK-RENDÉSZETI VÁLASZOK” 
című tudományos konferenciáról, Kiadja a Magyar Hadtudományi Társaság 
Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja a Magyar Rendészettudományi Tár-
saság közreműködésével, Pécs, 2014., 224. o. 

2 4 Büntetőeljárás jog I–III. – Kommentár a gyakorlat számára (Második 
kiadás), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., 963. o.
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1.  A központi adatbázisok használatának 
feltételei a titkos információgyűjtés  
és a büntetőeljárás során

A központi adatbázisból történő lekérést igazítani 
lehetne a bírói engedélyhez kötött titkos információ
gyűjtés egyes jogszabályi feltételeihez is. A központi 
adatbázis alkalmazási feltétele lehetne:

– öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadság
vesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény,

– üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, 
három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte
tendő bűncselekmény,

– az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a kitartott
ság, a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, 
az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés, a hi
vatali visszaélés bűncselekménye,

– az egészségügyi termék hamisítása, az emberke
reskedelem, a kerítés, a prostitúció elősegítése, a 
gyermekpornográfia, a környezetkárosítás, a ter
mészetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjé
nek megsértése, a bűnpártolás, a vesztegetés, a 
vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés, a 
hivatali vesztegetés elfogadása, az embercsempé
szés három évig terjedő szabadságvesztéssel fe
nyegetett alakzata,

– a minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni 
bűncselekmények,

– a felsorolt pontok kísérlete, valamint – ha az elő
készületet a törvény büntetni rendeli – előkészü
lete esetében.

Továbbá a központi adatbázisból lekérésnek abban 
az esetben lenne helye, ha megalapozottan feltehető, 
hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, 
vagy aránytalanul nagy nehézséggel járna és a köz
ponti adatbázisból lekéréssel a bizonyíték beszerzése 
valószínűsíthető lenne.

Az adatbázisból a lekérést  az ügyész engedélyezné 
a nyomozóhatóság kérelmére, sürgős esetben (ameny
nyiben a késedelem az adott ügyben nyilvánvalóan 
sértené a bűnüldözés eredményességéhez fűződő ér
deket) a nyomozó hatóság rendelné el, ez esetben az 
elrendeléssel egyidejűleg az engedélyezés iránti ké
relmet is elő kellene terjeszteni az ügyészség felé, 
amennyiben a kérelmet az ügyész elutasítná a beszer
zett adatokat meg kellene semmisíteni. 

Fontosnak tartom a raszter nyomozás jogszabályi 
környezetét kidolgozni, és a technikai hátterét meg
valósítani. 
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Jogszabályi 
megalapozás

A témához kapcsoló
dóan, a személyes adatokat 
érintően, az információs 
önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. tör
vény (Info tv.) határozza 
meg az alapvető fogalma
kat1, amelyre figyelemmel 
alakul a törvény személyi 
hatálya, az adatok kezelésé
vel kapcsolatos alapvető 
rendelkezéseket2, illetőleg 
a személyes adatok kezelé
sének jogi alapját3. Az Info 
tv. határozza meg az adat
kezelés módját is, amely ál
láspontom szerint, a bünte
tőeljárás során, valamilyen 
módon fokozottan kell, 
hogy érvényesüljön.4 Ezen 
álláspontomra a későbbi
ekben adok magyarázatot.

A Büntető Tör vény
könyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a XXI. feje
zetében szabályozza a személyes adattal való vissza
élést.5

1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint az érintett: bármely meghatározott, 
személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azono-
sítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható 
adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizi-
kai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jel-
lemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó kö-
vetkeztetés; bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelő-
zően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntető-
eljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szervek-
nél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel 
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 
Info tv. 3. § 1., 2. és 4. pontja.

2 Az adatok kezelésével kapcsolatban ugyancsak az Info tv. ad kiindulási 
pontot, miszerint hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthe-
tetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy 
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól 
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, 
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megvál-
toztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. 
Info tv. 3. § 7. és 10. pontja.

3 Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt 
törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott kör-
ben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Info 
tv. 5. § (1) bekezdés.

4 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és 
végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok 
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az ada-
tokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzá-
férés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsem-
misítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Info tv. 7. § 
(1) és (3) bekezdései.

5 Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi ren-

Dr. páLvöLgyi ákos* 

A hírérték margóján: 
személyhez fűződő jogok 

védelméhez való jog
a büntetőeljárásban 
különös tekintettel 

a személyes 
adatok védelmére

Felvetés
Találkozhattunk olyan közléssel, amely valakiknek 

a viselt dolgaival – számomra magánügyével – volt kap
csolatos, amelynek a hírértéke az, hogy az ügyük bün
tetőeljárást is érint vagy érintett, illetőleg, hogy az ab
ban név szerint megemlített személyek közéleti sze
mélyekkel is valamilyen kapcsolatban állnak, álltak. 

Valószínűsíthető, hogy a cikk íróját (vagy íróit), sok 
esetben az már egyáltalán nem érdekelte, hogy mi is 
történt valójában, illetőleg, hogy maguk az esetek bün
tetőjogi szempontból hogyan értékelhetők, hiszen, ha 
esetleg jobban utánajárt volna, azzal kellett volna szem
besülnie, hogy azoknak igazából semmilyen jelentő
sége nincs, főleg nem hírértéke. És ebben az esetben 
senkit sem érdekelt volna, illetőleg a cikk talán el sem 
érte volna eredeti célját.

Azon túl azonban, hogy másokat igyekezett esetleg 
kellemetlen helyzetbe hozni, vagy karrierüket valami
lyen módon megtörni, egy ilyen cikk szakmai jelentő
séggel bírhat, ugyanis egy igen érdekes kérdésre hív
hatja fel a figyelmet: a személyes adatok védelméhez 
fűzött érdekre, és ennek védelmére a büntetőeljárás 
során azoknak az esetében, akiknek egy eljáráson be
lül változik a státusuk.

* III. évf. PhD-hallgató, PTE ÁJK
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Magyarország Alaptörvénye a szabadság és felelős
ség körében, az ember sérthetetlen és elidegeníthetet
len alapvető jogai között rögzíti a személyes adatok 
védelméhez való jogot, valamint az ártatlanság vélel
mét.6  

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 
szabályozza a büntető ügyekben való iratkezelést, ille
tőleg a jegyzőkönyv vezetés szabályait.7 Az okirat bi
zonyítás, hitelesítés céljára készült irat. Fogalmát a Pp. 
195. §a határozza meg, mely szerint az olyan okirat, 
amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 
közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alak
ban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a 
benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az 
okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgy
szintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, va
lamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító 
ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály 
közokiratnak nyilvánít.8 

A büntetőeljárás során keletkezett jegyzőkönyv köz
okiratnak minősül. Ennek jelentősége nyilván abban 
is áll, hogy azok tartalma, a rögzítésüket követően, csak 
megfelelő eljárási szabályok betartása mellett módo
sítható.

Ugyancsak a Be. és a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv 
helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 

delkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet 
okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy az 
adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétséget követ el. Btk. 
219. § (1) bekezdés.

6 Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közér-
dekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Magyarország Alaptörvénye 
VI. cikk (2) bekezdése.

Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét 
a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. Magyarország Alaptörvénye 
XXVIII. cikk (2) bekezdése.

7 Be. 166. § (1) A nyomozási cselekményekről – ideértve az ügyész, valamint 
a nyomozó hatóság intézkedéseit –, ha e törvény másképp nem rendelkezik, 
az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet 
a jegyzőkönyvvezető vagy a nyomozó hatóság tagja veszi fel.

(2 )  A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a)  az eljáró hatóság megnevezését,
b) az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezését és a gyanúsí-

tott nevét,
c)  a nyomozási cselekmény helyét és idejét,
d )  a jelen lévő ügyész, nyomozó hatóság tagja, eljárásban részt vevő sze-

mély és képviselője, védő, tanú, tanú érdekében eljáró ügyvéd, hatósági tanú 
és jegyzőkönyvvezető nevét,

e)  a kihallgatott terhelt és tanú, a meghallgatott szakértő nevét, valamint 
az e törvényben meghatározott más személyi adatokat.

(3 )  A jegyzőkönyvben röviden le kell írni a nyomozási cselekmény mene-
tét akként, hogy a jegyzőkönyv alapján az eljárási szabályok megtartását is el-
lenőrizni lehessen. A gyanúsított és a tanú vallomását, valamint a nyomozási 
cselekmény során tett indítványokat és észrevételeket a jegyzőkönyvnek a 
szükséges részletességgel kell tartalmaznia. 

( 7 )  A jegyzőkönyvet az ügyész vagy a nyomozó hatóság eljáró tagja szük-
ség esetén kijavítja vagy kiegészíti, a kijavítást és a kiegészítést aláírja, és arról 
az érdekelteket értesíti. A nyomozási cselekményen jelen voltak a jegyzőkönyv 
általuk történt megismerését követően a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegé-
szítését indítványozhatják. A kijavítást a jegyzőkönyvben a kijavítás dátumá-
nak megjelölésével fel kell jegyezni, vagy az indítvány elutasítását az iratokban 
fel kell tüntetni.

8 2/2004. számú BJE határozat.

23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet (R.) ren
delkezik az iratismertetés intézményéről.9 

Mi a kérdés?
Ennyi jogszabályi kitekintést követően érdemes még 

egyszer visszakanyarodni az eredeti felvetéshez, amely
nek tulajdonképpeni lényege, hogy meddig lehet el
menni egyes, nem közéleti személyek, de akár közéleti 
személyek ügyeinek nyilvánosságra hozatalában, mi 
tekinthető magánügynek és személyes adatnak. Ezzel 
összefüggésben, nyilvánvalóan arra is ki kell térni, 
hogy vajon az ilyen jellegű tényfeltárás önmagában 
jogszerű, vagy már jogsértő.

Vizsgálva a kérdést, feltűnhet, hogy hasonló jellegű 
problémával már a korábbi adatvédelmi biztos, illető
leg Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság 
Hatóság is foglalkozott. Az esetek bár különbözők vol
tak, mégis felfedezhető annyi hasonlóság, amely a to
vábbgondolkodást mindenképpen indokolja.

Az adatvédelmi biztoshoz címzett megkeresés sze
rint, egy megindult büntetőeljárásban, a nyomozóha
tóság a feljelentő adatairól tájékoztatást adott a sajtó
nak, amely cikkében a megszerzett adatokat felhasz
nálta olyan módon, hogy abból az érintett személy 
azonosíthatóvá vált. 

Az adatvédelmi biztosnak címzett megkeresés alap
ján kiadott állásfoglalás világít rá a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény felhívása mellett a bün
tetőeljárásban résztvevő személyek személyes adatai
nak és a büntetőeljárás viszonyára.10 Ugyancsak ebben 

9 Be. 193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy – ha az ügyész 
másképp nem rendelkezik – a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek 
az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefűzött iratait. Lehetővé kell 
tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés alapjául szolgáló 
összes iratot – kivéve a zártan kezelt iratokat – megismerhesse. 

R .  136. § (1) A nyomozás elvégzése után a gyanúsított és a védő a vádeme-
lés alapjául szolgáló, a sértett az őt érintő iratokat megismerheti. Ennek érde-
kében értesíteni kell őket arról, hogy a nyomozás iratait hol és mikor tekint-
hetik meg. 

10 „(…) Jelen ügyben egy büntetőeljárás vonatkozásában kell vizsgálni a 
személyes adatokat. Az Avtv. 2. §-ának 3. pontja szerint bűnügyi személyes 
adat a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végre-
hajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a 
büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. Ugyanezen § 2. pontja szerint a 
bűnügyi személyes adat különleges adatnak minősül és csak az érintett írásos 
hozzájárulása alapján, vagy törvény, illetve nemzetközi egyezmény felhatal-
mazása alapján kezelhető. Természetesen sok esetben, mivel a büntetőeljárás-
ban részt vevő személyekre csak vezetéknevük kezdőbetűjével és keresztne-
vükkel utalnak általában a híradások, az érintett személyek nem azonosítha-
tóak, de a kapcsolatba hozhatóság, így az érintett személy azonosíthatósága 
már mindenképpen fennáll, amint a főszabályként nyilvános tárgyalásra kerül 
a sor, vagy az érintett személyazonosságát felvállalva nyilatkozik. Így az azo-
nosíthatósága előtt nyilvánosságra került adatok is bűnügyi személyes adattá 
válnak utólag. Az adatvédelmi törvény fent idézett rendelkezéseinek megfele-
lően személyes adatnak és bűnügyi személyes adatnak is csak azok az adatok 
minősülhetnek, amelyek alapján egyértelműen lehetőség van egy meghatáro-
zott személy azonosítására.

(…)A z előzőek alapján a nyomozóhatóság azzal, hogy az édesanyja teljes 
nevét közölte az internetes hírszolgáltatóval, és az adatkezelő az interneten 
közölt hírben az édesanyja teljes nevét leírta, ami egyértelműen az édesanyját 
azonosíthatóvá tette, mindkét adatkezelő jogellenes adatkezelést valósított 
meg.
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az állásfoglalásban rögzítette a biztos a sajtóra vonat
kozó azon szabályokat, amelyeket a sajtó megsértett, 
és aminek eredményeképpen az állásfoglalás rögzí
tette, hogy az nem járt el jogszerűen.11 

Figyelemmel azonban az állásfoglalás óta eltelt időre, 
illetőleg a megváltozott jogszabályi környezetre, sok
kal izgalmasabb a Nemzeti Adatvédelmi és Informá
ciósszabadság Hatóság által kiadott állásfoglalás, amely 
szintén a hatóságok adatszolgáltatására, illetőleg a sajtó 
adatkezelésére vonatkozik, azonban már sokkal inkább 
figyel nemcsak az adatkezelés szabályaira, de annak 
lehetséges következményeire is.12

A két eset a felvetett kérdéstől annyiban különbözik, 
hogy azok, illetőleg azok során az adatvédelmi biztos, 
illetőleg a NAIH a hatóság adatkezelésével, illetőleg a 
hatósági adatkezelésen keresztül megvalósult sajtóte
vékenységgel foglalkozik.

Az ügy, tehát abban különbözik az előbbiekben vá
zoltaktól, hogy az adatkezelés nem a hatóság részéről 
valósult meg, illetőleg, hogy pontosabb legyek, a bün
tetőeljárás részét képező iratismertetést követően, va

(…) Ebből, illetve a Be. többi rendelkezéséből egyértelmű, hogy a bünte-
tőeljárás teljes folyamata nem nyilvános és nem is szabad, hogy az legyen. Ez 
a Be. számtalan további rendelkezésével és alapkoncepciójával is összhangban 
áll, amelyek a sértettet, a terhelteket és a tanúkat is védik az eljárás minden 
szakaszában, többek között attól, hogy magánéletük a szükséges mértéknél 
jobban a külvilág elé kerüljön. A nyilvánosság főszabályként csak a tárgyalá-
sokra vonatkozik. (…)” – dr. Jóri András Adatvédelmi Biztos 2009. augusztus 
5. napján kelt állásfoglalása.

11 A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény szerint 3. § (1) A sajtószabadság gya-
korlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére 
való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások sze-
mélyhez fűződő jogainak sérelmével. – dr. Jóri András Adatvédelmi Biztos 
2009. augusztus 5. napján kelt állásfoglalása.

12 „(…) A bírósági, de különösen a büntetőeljárás során nyilvánosságra került szemé-
lyes és különleges adatok nem osztják a közérdekből nyilvános, vag y közérdekű adatok 
jogi sorsát. Amennyiben a bírósági tárg yalás nyilvánossága folytán, minden ott elhangzó 
személyes adatnyilvánossá válna, úg y ez az érintett személyek magánsz férájára, emberi 
méltóságára beláthatatlan következménnyel járna. (Itt elsősorban az áldozatok és a 
tanúk személyes adataira kell gondolni, természetesen nem figyelmen kívül 
hagyva a terheltek különleges adataik védelméhez való jogát sem.) A büntető-
eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 74/A. § (2) bekezdése alapján: a bíróság 
nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult tájékoztatást adni. A Be. idézett ren-
delkezése nem határoz meg sem konkrét személyes adatkezelési célt, és nem 
sorol fel adatfajtákat sem. A bírósági tárgyalásról készült tájékoztatás, tudósí-
tás során ezért érvényesíteni kell az Infotv. és a sajtószabadságról és a média-
tartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) rendel-
kezéseit is.

Az Infotv. szabályai alapján a személyes adatok kezelése során – beleértve 
a nyilvánosságra hozatalt is – csak a cél (ez jelen esetben a bírósági tárgyalás-
ról, vádemelésről történő tájékoztatás) megvalósulásához elengedhetetlenül 
szükséges személyes adat kezelhető, a cél megvalósulásáig szükséges mérték-
ben és ideig. Az interneten vagy a nyomtatott sajtóban nyilvánosságra került 
különleges adatok így: a terheltek, elítéltek neve, az általuk elkövetett bűncse-
lekmény, és a kiszabott büntetés időbeni korlátozás nélkül hozzáférhetőek és 
kereshetőek, tekintet nélkül arra, hogy bizonyos idő elteltével elvben szaba-
dulnak a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Az interneten például a 
bírósági tárgyalásról készült tudósítás útján nyilvánosságra került személyes 
adatok tehát döntő befolyással lehetnek az érintett magánszférájára, reszo-
cializációs lehetőségeire, esélyeire a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alóli mentesülés idejét követően is.

A kérdés tehát az, hogy milyen mélységben, milyen személyes adat tarta-
lommal tudósíthat jogszerűen az újságíró, a szerkesztőség egy nyilvános bíró-
sági tárgyalásról. A tudósításban figyelemmel kell lenni a büntetőeljárás célja-
ira, a személyes és különleges adatok védelmére, és a tájékoztatáshoz való jogra 
illetve kötelezettségre is. Ennélfogva igen kényes eg yensúlyt kell tartani a közvélemény 
tájékoztatáshoz fűződő érdek és a magánsz féra, valamint a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog között, mindkét alapvető jog érvényesülése érdekében. (…)” – Nemzeti Adat-
védelmi és Információsszabadság Hatóság NAIH – 5940 – 2/2012/V. számú 
állásfoglalása.

lamely, az ügyben érintett, és az iratokat megismerő 
személy részéről, tehát egy terhelttől, vagy azzal kap
csolatban álló más személytől.

A konkrét ügytől elvonatkoztatva, pusztán egyes el
járásjogi helyzetre, és a már hivatkozott hatályos jog
szabályi környezetre tekintettel vethető fel olyan kér
dés, amely akár az alapjogok, de akár a bűnmegelőzési 
érdekek szempontjából vizsgálhatók.

Mi történik akkor, ha a büntetőeljárás hatálya alatt 
álló személy eljárásjogi helyzete változik?13 Önmagá
ban az a körülmény, hogy megváltozik az eljárásjogi 
helyzete valakinek, azaz tegyük fel terheltből tanú lesz, 
természetesen nem jelent sérelmes helyzetet. Azon
ban, ha ezt a körülményt, mint személyes adatot, az azt 
kezelő nem veszi figyelembe, akkor már súlyos jogsé
relmes helyzet alakulhat ki.14 

Konkrét példával: valakivel szemben eljárás indul, 
azonban az iratismertetést követően megváltozik az 
eljárásbeli pozíciója, vele szemben az eljárást az ügyész 
megszünteti, de érintettsége okán az eljárás további 
szakaszában tanúként szerepel. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak a terhelti helyzete szűnik meg, de megilletik 
mindazon jogok, amelyek eddig, mint terheltet nem 
illették meg, mint például a zárt adatkezelés, vagy a 
tanúkímélet másik eszköze, amely az eljárás bírósági 
szakaszában lehet jelentős, a nyilvánosság kizárása.15  

Ebben a körben kiemelendő, hogy nem gyakorlati, 
hanem tisztán elméleti felvetésekről van szó, amelyek 
a megvalósulást, azaz a jogintézmény gyakorlásának 
tényleges lehetőségét magukban hordozzák.

Kérdéses lehet, hogy a jelenlegi jogszabályi környe
zet alkalmase a helyzet kezelésére, illetőleg alkalmase 
a vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartására, 
betartatására.

Fentiekből következik, rá kell mutatni arra, hogy a 
büntetőeljárásban bizonyos általános érvényű jogel
vek, vagy büntetőjogi jogintézmények, az ezeket meg

13 Herke, Fenyvesi és Teremmel kifejtette, hogy a büntetőeljárás alapvetően 
a perbeli főszemélyek eljárás-cselekményeiből és az eközben kialakuló, bonyo-
lult, gyorsan változó eljárási jogviszonyokból áll. – Dr. Háger Tamás: Abszolút 
eljárási szabálysértések az elsőfokú büntetőperben, ujbtk.hu

14 „A tanúk Fenyvesi Csaba szerint – a magyar büntetőeljárásban – négy 
nagy csoportba oszthatók a védelmük, illetve a védelem szempontjából: az ún. 
általános tanú, a zárt adatkezelésű tanú, a zárt nevű és adatú tanú, a különösen 
védett tanú. Az ún. általános tanú kategóriájába tartoznak azok, akik nem kér-
nek és nem részesülnek semmiféle védelemben. (Fenyvesi Csaba ide sorolja a 
sértetteket is.) 

A zárt adatkezelésű tanú az, akinek személyi adatait [Be. 85. § (2) bek.] a 
nevén kívül nem ismerheti meg a védő. A tanú adatainak zárt kezelése kére-
lemre – tanú, tanú érdekében eljáró ügyvéd – és hivatalból rendelhető el [Be. 
96. § (1) bek.].

A zárt nevű és adatú tanú az, akinek nemcsak a személyi adatait, hanem a 
nevét is zártan kezelik. Ennek elrendelésére csak kivételes indokolt esetben 
van lehetőség. (…) A tanú zártan kezelendő adatait, valamint a zárt adatot tar-
talmazó iratot az iratborítóban lévő iratok között személyenként elkülönített, 
zárt lepecsételt és a bíróság körbélyegző lenyomatával ellátott borítékban kell 
elhelyezni. (...)

A zárt adatot tartalmazó borítékot a bíró, a jogorvoslati kérelmet elbíráló 
bíró vagy a bírói utasítást teljesítő személy nyithatja fel, ha az adat megisme-
rése eljárási cselekmény foganatosításához szükséges. (...)

A különösen védett tanú az, akinek semmilyen adatát és személyét sem 
ismeri a védő.” – Hesz Tibor, Kőhalmi László: A tanúvédelem a terhelt védőjének as-
pektusából 98. oldal.

15 Bánáti János – Belovics Ervin – Csák Zsolt – Sinku Pál – Tóth Mihály – Varga 
Zoltán: Büntető eljárásjog, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2009. 400. oldal
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alapozó egyes jogszabályi előírások együttes érvénye
sülése, alkalmazása nehézségekbe ütközik vagy lehe
tetlenül.

Jelen cikk és a büntetőjog szűkebb szempontjából a 
tanúkímélés eszközei említhetők meg, mint például a 
zárt adatkezelés, amely jogintézmény – bizonyos kö
rülmények között – egyenesen értelmét veszti.16

Érdemes azon elgondolkodni, hogy abban az eset
ben, amennyiben az eljárás terheltjéből tanú lesz, már 
sok esetben nincs értelme zárt adatkezelést kérnie an
nak ellenére, hogy adott esetben komoly érdeke fű
ződhet személyes adatainak zárt kezeléséhez. Hiszen, 
míg az eljárás terheltje, addig az adatai szerepelnek az 
ügy irataiban, de legalábbis a jegyzőkönyvekben, és 
azok, akik jogosultak az iratokba betekinteni, ezeket 
az adatokat megismerhetik.

Amikor az adatkezelés 
elveszti a kontrollt

Fontos kiemelni, hogy nem a hatóság adatkezelése, 
illetőleg az adatoknak a hatóság által való megismeré
sének lehetősége jelent elsősorban problémát, hanem 
az a körülmény, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően legalább iratismertetéskor az eljárásban 
érintett más személy is megismerheti a személyes ada
tok ezen körét. És ekkor veszíthető el az adatok feletti 
kontroll.

Kilépve a hatóság eljárásának köréből, sok esetben 
elveszítve a kontrollt, a személyes adatok is kilépnek 
a hatósági adatkezelési körből, és azok kezelésének 
eredeti céljától függetlenedve olyan pályát futnak be, 
amely nem egyeztethető össze sem az Alaptörvényben 
meghatározott elvekkel, sem pedig a büntetőeljárás 
céljával.

A jelenleg hatályos szabályozás egyik veszélye, hogy 
a terheltek személyes adatai már a nyilvános tárgyalást 
megelőzően nyilvánosságra kerülhetnek olyan módon, 
hogy egyértelműen összefüggésbe hozhatók a ter
hükre rótt, de ítéletben még meg nem állapított cse
lekménnyel. 

De miért jelenthet ez gondot? Fentebb volt arról már 
szó, hogy az Info tv. személyes adatokra vonatkozó elő

16 A tanúvédelem eszközei közül a legenyhébb, de talán a leginkább alkal-
mazott fajtája a tanú személyi adatainak [Be. 85. § (2) bek.] zárt kezelése, amely 
jogintézmény az ügyben eljáró hatóságok kivételével mindenki mással szem-
ben oltalmat biztosít. A zárt adatkezelés tulajdonképpen a személyi adatok 
titokban tartását jelenti. A Be. 96. § (2) bekezdésének c) pontja alapján ez a 
védelem csak a jogosult beleegyezésével szüntethető meg. Ez a megoldás a ta-
núzási akadályok körében megjelenő titoktartási kötelezettségek alóli felmen-
tésre emlékeztet, annál is inkább, mivel az eljáró hatóság tagjait a zártan kezelt 
adatokra nézve is titoktartási kötelezettség terheli.

A tanú személyi adatai zárt kezelésének jelentőségét mutatja, hogy az Al-
kotmánybíróság több alkalommal foglalkozott e jogintézménnyel. A 104/2010. 
(VI. 10.) számú AB határozat értelmében „a tanúnak – a tanúvédelmi rend-
szeren belül érvényesülő – információs önrendelkezési joga körébe tartozik, 
hogy személyi adatainak zárt kezelését kérje”, továbbá „nincs olyan alkotmá-
nyos indok vagy cél, amely miatt a nyomozó hatóságot, az ügyészt, valamint 
a bíróságot fel kell arra jogosítani, hogy – vizsgálva a tanú fenyegetettségének 
objektív alapjait és mérlegelve a teljesíthetőséget – a kérelmet megtagadja”. – 
László Balázs: A tanúvédelem és titokvédelem összefüggései, Ügyvédvilág 2013. 10. 01. 

írásait büntetőjogi szempontból is fontosnak tartom 
megtartani, elsősorban bűnmegelőzési célból. Ezen 
vélekedésemet nemcsak, hogy alátámasztotta, de meg 
is erősítette a NEIH állásfoglalása. 

A bűncselekmények felderítése jelentős társadalmi 
érdek, jelentősebb érdek fűződik azonban a bűncse
lekmények elkövetésének megelőzéséhez, illetőleg az 
eredményes visszatartáshoz. Ennek számos eszköze 
van, mint például a helyreállító büntető igazságszol
gáltatás, azonban egyik legkézenfekvőbb, de koránt
sem legegyszerűbb eszköze az, ha terhelt az arányos 
büntetésen túl, társadalmi értelemben nem lehetetle
nül el, a társadalomban való megtartása eredményes. 
Nyilvánvaló, hogy ez azoknál a személyeknél, akik sza
badságvesztés büntetésből szabadultak kevéssé meg
valósítható, azonban a társadalmi ellehetetlenüléshez 
nem is kell a legsúlyosabb büntetés körülményeire 
gondolni.

Visszakanyarodva az eredeti felvetéshez, az ellehe
tetlenülés veszélye már akkor fennáll, amikor egy bün
tetőeljárás megindul, hiszen függetlenül attól, hogy az 
eljárásnak mi a vége, azaz milyen határozattal zárul, 
már azelőtt stigmalizálhatják az eljárással érintett sze
mélyt, mielőtt vele kapcsolatban a bíróság, de akár az 
ügyészség határozatot hozna. Akivel szemben eljárást 
indítanak, tapasztalat szerint sokkal nagyobb eséllyel 
bocsátják el a munkahelyéről, mint azokat, akikkel 
szemben nincs eljárás, akkor is, ha az eljárás kimene
tele egyáltalán nem biztos.

Erre enged következtetni a NEIH állásfoglalása is, 
illetőleg felhívja a figyelmet arra, hogy a büntetőel
járással kapcsolatos személyes adatok sokáig hozzá
férhetők, tehát kezelésük magukban hordozzák a 
büntetőeljáráson túlmutató hátrányokat, amelyek, 
„befolyással lehetnek az érintett magánszférájára, 
reszociali zációs lehetőségeire, esélyeire a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés idejét 
követően is.”

Áttekintve a vonatkozó jogszabályi környezetet, több 
megállapítás tehető. Az Alaptörvény rögzíti a szemé
lyes adatok védelméhez való alapvető jogot, illetőleg 
az ártatlanság vélelmét. Az Info tv. rendelkezik az ada
tok kezeléséről, a Be. rendelkezik a jegyzőkönyvekre 
vonatkozó követelményekről, míg az Smtv. a sajtóra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Egyértelmű és elgondolkodtató, hogy a legnagyobb 
problémát az alaptörvényi szinten szabályozott jogok 
tiszteletben nem tartása okozza. Sem az ártatlanság 
vélelme, sem a személyes adatok védelméhez való alap
vető jog nem érvényesül. Nem érvényesül annak elle
nére, hogy ezen jogokat további alacsonyabb szintű, 
és a jogkövető állampolgárhoz talán közelebb álló tör
vények is szabályozzák. 

További gondot okozhat, hogy a Be. is biztosítja a 
terhelti személyes adatok bizonyos köréhez való hoz
záférést úgy, hogy a hatóság jogszerű eljárásának kö
vetkezménye végső soron az adatok felhasználása kont
rolljának teljes elvesztése lehet, amely a hatóságnak 
már nem felróható. 
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Mi a cél? A cél az, hogy a büntetőeljárási személyes 
adatok célhoz kötött kezelése ne okozzon nagyobb hát
rányt, mint, ami a büntetéssel okozott hátrány, illető
leg, hogy a büntetőjogi céltól eltérő adathasználat mér
téke csökkenjen, ezzel elkerülve a büntetőjogi célokon 
túlmutató következményeket. 

Mi lehet a megoldás? Arra várni, hogy a jogkövetés 
fegyelmezettebb lesz, véleményem szerint felesleges. 
Az ingerküszöb egyre magasabb, az emberek figyel
mének rövid idejű lekötéséhez sokkal több kell, mint 
az unalmas tényekről való tájékoztatás. Erre figyelem

mel, folyamatosan kell azzal számolni, hogy egyes eg
zisztenciák áldozatul esnek a hírverésnek, arra tekin
tet nélkül, hogy a személyes adatokat használók meg
sértettéke a hatályos jogszabályi előírásokat, vagy sem, 
az adathasználat célhoz kötött volte vagy sem. 

Ha nem a jogkövető magatartás a megoldás, akkor 
marad a jogalkotás. Meggondolandó, hogy mely terü
let igényel jogalkotói beavatkozást. A fentebb kifejtet
tekre figyelemmel a megfelelő az, ha a szabályozás el
sősorban nem bizonyos magatartás kifejtését tiltja, 
hanem „kifogja a szelet a vitorlából”. Amennyiben a 
visszaélésszerű adathasználat visszaszorítása a cél, kor
látozni kell a hozzáférhető, felhasználható adat meny
nyiségét, minőségét. 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Fax: (36-1) 349-7600 • Telefon: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu
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A KRESZ ÉRTELMEZÉSE
A JOGGYAKORLATBAN
Harmadik, hatályosított, bővített kiadás

SzerzőK: Fülöp Ágnes, Fülöp Natasa, Major Róbert

A 2014. szeptember 30-án életbe lépett módosításokat is tartalmazza!

Amikor az Olvasó e könyvet kezébe veszi, nem egy hagyományos KRESZ tan-
könyvvel találkozik. A kézikönyv rendszerbe foglalja a KRESZ egyes alapelvi 
szintű rendelkezéseit, értelmezi a leggyakrabban használt fogalmait, majd te-
matikusan vezeti végig az olvasót a közúti közlekedés szabályainak értelmezé-
sén. Az elemzés során a szerzők a szabálysértési és büntető közlekedési ügyek 
rendőrségi, bírósági és szakértői tapasztalataiból indulnak ki, előtérbe helyezve 
a felsőbb bíróságok iránymutató jellegű esetei döntéseit is. A szerzők számos 
kérdésben egzakt tartalommal töltik meg az általánosabb megfogalmazású jog-
szabályi rendelkezéseket, feltárják a közúti közlekedési szabályok értelmezésé-
nek még nyitva maradt kérdéseit, melyekre lehetséges válaszokat is felajánlanak. A könyv nagyszámú közlekedési 
esemény példa jellegű bemutatásával elemzi a közlekedési szabályszegéssel elkövetett büntető- és szabálysértési 
ügyekben lefolytatott bizonyítást és a bírói felelősségelemzés logikai menetét.

A könyvet CD egészíti ki, melyen a hivatkozott jogszabályok mellett azon bírósági határozatok is olvashatóak, 
melyek egyes konkrét ügyekben jelentős, iránymutatónak számító elvi megállapításokat adnak. A CD ezen 
kívül a jogi szabályozást megértését segítő táblázatokat, valamint – a bemutatott és elemzett közlekedési hely-
zetek illusztrálására – száznál több fényképfelvételt és számos videofelvételt tartalmaz.

Ára: 7200 Ft


