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megtévesztették egy hamis 
történettel, miszerint fene-
vadak tépték szét.3

A Bibliai történetek sze-
rint tehát a csalás egyidős 
az emberiség történetével. 
Az ármánykodás, ha nem is 
a hét fő bűn része, de szinte 
minden ember életének ve-
lejárója.

Egymás megtévesztése 
csekélynek tűnő dolgok-
ban mindennaposnak te-
kinthető. Ennek kizárólag 
az emberek egymáshoz fű-
ződő viszonyában-kapcso-
latában van befolyásoló 
szerepe.

Amikor viszont a megté-
vesztés, mint csalárd jellegű elkövetés átlép a bünte-
tőjog keretei közé, nemcsak a laikusok, de a jogalkal-
mazók is elsőként a csalásra gondolnak, holott ezen 
elkövetési magatartás számos Büntető törvénykönyv-
ben szabályozott törvényi tényállás formájában ölthet 
testet, mint4 kuruzslás, ártalmas fogyasztási cikkel 
visszaélés, kettős házasság, magánlaksértés, közleke-
dés biztonsága elleni bűncselekmény, atomenergia 
alkalmazásával visszaélés, hatóság félrevezetése, zug-
írászat, korrupciós bűncselekmények, nemzetközi 
szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés, rémhírter-
jesztés, közveszéllyel fenyegetés, közbizalom elleni 
bűncselekmények, csalási kapcsolatok létesítésével 
visszaélés, zsarolás, lopás, csalás, gazdasági csalás, in-
formációs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, 
pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselek-
mények, költségvetést károsító bűncselekmények, 
pénzmosás, csődbűncselekmény, jogosulatlan pénz-
ügyi tevékenység, tőkebefektetési csalás, fogyasztók 
érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűn-
cselekmények, tiltott adatszerzés és az információs 
rendszer elleni bűncselekmény, kibúvással megvaló-
sított katonai bűncselekmények.

A fenti cselekmények közül egyesek tényállása ki-
fejezetten tartalmazza a „megtévesztés” szót pl.: fo-
gyasztók megtévesztése, közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény, magánlaksértés. A többi cselekmény 
jellemzője pedig az, hogy megtévesztés, tévedésbe ej-
tés nélkül a cselekmény nem is lenne elkövethető pl.: 
kuruzslás, ártalmas fogyasztási cikkel visszaélés pénz-
és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmé-
nyek, illetve a korrupciós bűncselekmények közül a 
befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés.

A felsorolt bűncselekmények közül jelen munkám-
ban a megtévesztő magatartás kifejeződését, kizáró-
lag a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában 

3  Szent Biblia 1. Mózes 20., 23. A tíz parancsolat
4  Tóth Mihály: A csalás formáinak és büntetőjogi értékelésének változásai, Belügyi 

Szemle 4–5/2001. 3–16. old.

Balláné dr. Szentpáli edit*

 
A csalás és a vesztegetési 

jellegű bűncselekmények 
elhatárolása

Bevezetés
A Biblia Mózes I. Könyvében rögzíti a kígyó, mily csa-
lárd módon kerítette hatalmába Ádámot és Évát.1

1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei 
vadnál, melyet az Úr Isten teremtett valaha, és 
monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az 
Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak 
gyümölcséből ehetünk,

3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek 
közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, 
azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4. és monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem 
haltok meg,

5. hanem tudja az Isten, hogy a mely napon 
ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és 
olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak 
tudói.

6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledele s hogy 
kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcseségért: 
szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ada 
vele levő férjének is, és az is evék.

A Paradicsomból való kiűzetés után egyik gonosz 
tett követte a másikat.

Izsáknak és Rebekának két fia született: Ézsau és 
Jákob. Az elsőszülött előjogok Ézsaut illették volna, de 
Jákob ezt magának csalással kívánta megszerezni, 
ezért Ézsau ruhájába öltözött, nyakát és kezét gidák 
bőrével borította, hogy Ézsauhoz hasonlítson, amikor 
édesapjához megy az áldás végett2.

Jákób fiai pedig testvérüket, Józsefet nem szívlelték. 
Ezért kútba dobták, majd eladták Egyiptomba rabszol-
gának. Jákóbnak az igazat nem merték felfedni, ezért 

*   Bíró, Debreceni Törvényszék, PhD-hallgató, DE Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola

1 Szent Biblia 1 Mózes 2–3. A Teremtésről
2  Szent Biblia 1 Mózes 25, 19–34. Ézsau és Jákob története
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kívánom bemutatni, majd párhuzamot vonni a csalás 
tényállásával.

A csalás és a korrupciós 
cselekmények története
Visszatérve e cselekmények eredetére, nemcsak a csa-
lás a korrupciós cselekmények is hosszú múltra tekin-
tenek vissza.

Egy egyiptomi történész úgy véli 3000 éves a kor-
rupció eredete. Egy csoport Sobekemsof király sírját 
akarta kifosztani az Újbirodalom idején. A fosztoga-
tásban hivatalnokok is érintettek voltak, de nekik sza-
bad elvonulást engedélyezett a Thebai ítélkezés, míg 
a szegény sorsú elkövetőket megbüntették.5

A csalás büntethetőségét az államalapítás idősza-
kától kísérhetjük figyelemmel Szent István Dekrétu-
mainak Második könyvében a lopási jellegű cselek-
mények mellett szabályozásra kerültek a csalási jel-
legűek is.6

A középkor Hármaskönyve büntetni rendelte a va-
gyongyarapítást célzó cselekményeket, mint a királyi 
adományok kapcsán elkövetetteket, rokonait vagy má-
sokat kisemmizve, birtokleveleik elrejtésével, vérta-
gadás megvalósítása oldalági rokonok örökségtől való 
megfosztása, hűtlenség, állevél-költések, majd általá-
nos kategóriaként a csalfaság gonosztettét.7 Az 1878. 
évi V. törvényczikk a magyar büntető törvénykönyv, 
a bűntettekről és vétségekről 379. §-a rögzítette a csa-
lás tényállását „Aki azon czélból, hogy magának vagy 
másnak jogtalan hasznot szerezzen, valakit ravasz fon-
dorlattal tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezáltal 
annak vagyoni kárt okoz csalást követ el”. 8 Az 1961. 
évi V. Büntető törvény (293. §) óta a jelenleg hatályos 
2012. évi C. Büntető törvényig (továbbiakban: Btk.) 
(373. §) a csalás törvényi tényállása töretlen:„Aki jog-
talan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt vagy 
tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el”.

A korrupciós bűncselekmények elsőként az 1878. 
évi V. törvényczikk a magyar büntető törvénykönyv, 
a bűntettekről és vétségekről 465. §-ában jelentek 
meg. Vesztegetés miatt volt büntethető: „Az a közhi-
vatalnok, aki hivatásánál fogva teljesítendő cselek-
ménye, vagy annak elmulasztásáért ajándékot vagy 
jutalmat követelt, elfogadott, vagy ennek ígéretét 
nem utasította vissza9. A befolyással üzérkedés isme-
retlen volt.

Az 1961. évi V. Büntető törvénykönyv 153. § szerint: 
„Aki azért, hogy valódi vagy színlelt befolyást hivata-
los személynél érvényesítsen, a maga vagy más részére 

5  Múlt-kor Magazin 2004. 08. 24. Múlt-kor.hu.
6  Madai Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése, Budapest 2011. HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft. 13–14. old.
7  Tóth Mihály: A csalás formáinak és büntetőjogi értékelésének változásai, Belügyi 

szemle 4–5/2001. 3–16. old.
8  Mag yar Törvények 1876–1880. évi törvénycikkek, Budapest Révai testvérek 

Irodalmi Intézet Részvénytársaság 1911.
9  Lásd uo.

előnyt követel, kér vagy elfogad”10. Az 1971. évi 
28. számú törvényerejű rendelet a hivatali szférán túl 
kiterjesztette a szövetkezetekre és az egyesületekre, 
majd az 1978. évi IV. számú törvény az állami gazdál-
kodó tevékenységre és a kulturális életre is. Az 1998. 
évi LXXXVII. törvény a nemzetközi közélet tisztasága 
elleni bűncselekmények vonatkozásában iktatta be 
258/E. §-ban a befolyással üzérkedés nemzetközi kap-
csolatokban bűncselekményt11. Az 1978. évi IV. számú 
törvény 250. §-a és a Btk. 294. §-a szó szerint meg-
egyezve rögzítik a vesztegetés tényállását. Azzal a kü-
lönbséggel, hogy a jogtalan jelzőt a Btk. kezdetben 
mellőzte, majd a 2015. évi LXXVI. törvény illesztette 
be ismételten „Az a hivatalos személy, aki működésé-
vel kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan 
előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetőleg a jogta-
lan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért bűn-
tettet követ el”. Az 1978. évi IV. számú törvény 256. § 
(1) bekezdése szerint befolyással üzérkedést követ el 
„Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befo-
lyásol, a maga vagy más részére jogtalan előnyt kér 
vagy elfogad bűntettet követe el”. A Btk. 299. § (1) be-
kezdése akként módosította „Aki arra hivatkozással, 
hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más 
számára jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy en-
nek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harma-
dik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérő-
jével vagy elfogadójával egyetért bűntettet követ el”.

A 2011. évi CL. törvény a nemzetközi jogharmoni-
zációs kötelezettséget teljesítve új tényállásként iktatta 
be az 1978. évi IV. számú törvény 256/A. §-ába a befo-
lyás vásárlása tényállását: „Aki olyan személynek, aki 
arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol 
vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy 
ígér, bűntettet követ el”.

A Btk. 298. § (1) bekezdés szerinti hatályos szöveg 
a következő: „Aki a) olyan személynek, aki arra hivat-
kozik, hogy hivatalos személyt befolyásol vagy b) olyan 
személyre tekintettel, aki arra hivatkozik, hogy hiva-
talos személyt befolyásol, másnak előnyt ad vagy ígér 
bűntettet követ el”.

A hatályos Btk.-ban a korrupciós bűncselekmények 
a XXVII. fejezetben jelentek meg. E fejezet az alábbi 
tényállásokat tartalmazza: vesztegetés, vesztegetés el-
fogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés el-
fogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárás-
ban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági el-
járásban, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés 
továbbá a korrupciós bűncselekmény feljelentésének 
elmulasztása. A fejezet értelmező rendelkezéseket is 
tartalmaz.

A törvény miniszteri indokolása szerint a befolyás-
sal üzérkedés alapesete akkor valósul meg, ha az elkö-
vető arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyá-
sol és ezért a maga, vagy más számára jogtalan előnyt 

10  Büntető Törvénykönyv Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 
1976. 223. old.

11  Hollán Mihály: A befolyással üzérkedés büntetendősége a közsz férán túl, Állam- 
és Jogtudomány 2012. LIII/1. 68., 75., 83. old.



 5 

Büntetőjogi Szem
le  2017/1. szám

       
kér vagy az ilyen előny ígéretét elfogadja. Minősített 
esetet képez, ha az elkövető magát hivatalos személy-
nek adja ki. Az előbbiekhez képest a befolyás vásárlása 
korrupciós bűncselekményként csak azt az elkövetőt 
bünteti, aki olyan személynek vagy reá tekintettel más-
nak ad vagy ígér jogtalan előnyt, aki arra hivatkozik, 
hogy hivatalos személyt befolyásol.

A befolyás vásárlása nem állapítható meg akkor, ha 
a jogtalan előnyt olyan személynek adják vagy ígérik, 
aki magát hivatalos személynek adja ki, miközben en-
nek a cselekménynek a passzív oldala a befolyással 
üzérkedés súlyosabban minősülő esete.12 Az elmon-
dottak felvetik a csalás, a befolyás vásárlása, a befo-
lyással üzérkedés és az egyéb korrupciós cselekmé-
nyek közötti elhatárolás kérdését.

A halmazat kérdése
A megtévesztő jellegű csalárd magatartás vagy kifeje-
zetten vagy burkoltan, de több bűncselekmény elkö-
vetési formája. Amennyiben egy adott tényállás vonat-
kozásában több bűncselekmény is megállapíthatónak 
tűnik, akkor a kétszeres értékelés tilalmát szem előtt 
tartva, három alapvető segédelv segítségével lesz el-
dönthető a kérdés, a cselekmények halmazata valósá-
gos vagy látszólagos.13

A konszumpció esetén az átfogó diszpozíció, bizo-
nyos feltételektől függően elnyeli a kevesebbet. A szub-
szidiaritás a törvény kifejezett rendelkezésén alapuló 
látszólagos alaki halmazati kategória „ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg”, illetve „ha más bűn-
cselekmény nem valósul meg”. A specialitás esetén a 
törvény az egyik diszpozícióból további ismérvek meg-
jelölésével kiemel egy másikat. 14 Több szerző különb-
séget tesz szoros és tágabb értelemben használt spe-
cialitás fogalom között.15 Kréner László, Molnár Gábor 
valamint Elek Balázs álláspontja szerint, specialitás 
csak akkor áll fenn „ha két törvényi tényállás valameny-
nyi általános elemét fedő bűncselekmény közül az 
egyik a másiknál szűkebb tartalmat ölel fel, azonban 
elengedhetetlen, hogy a speciális bűncselekmény min-
dig teljes egészében illeszkedjék a tágabb általános 
tényállás kereteibe”.16 A tankönyvek kifejezetten a csa-
lás-adócsalás viszonyát emelték ki, miszerint az adó-
csalás törvényi tényállása speciálisabb a csaláséhoz 
képest. A témában megjelent tanulmányok jelentős 
része nem osztotta ezt az álláspontot.17

12  2012. évi C. törvény 299. §-hoz fűzött miniszteri indokolása
13  Gellér Balázs József: Gondolatok a kettős értékelés tilalmáról és a látszólagos alaki 

halmazat feloldására szolgáló elvekről, 220–221. old. Tanulmányok Tóth Mihály 
professzor 60. születésnapja tiszteletére Pécs 2011. Universita Quinqneeclesiensis 
219–228. old.

14  Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része Korona Kiadó Budapest 
2001. 304–305. old.

15  Ambrus István: Eg ység és halmazat – Régi dogmatikai kérdés új megközelítésben, 
Generál Nyomda Kft. Szeged 2014. 241. old.

16  Elek Balázs: A csalás és az adócsalás elhatárolásának eg yes elméleti és g yakorlati 
kérdései, Collectio Iuridica Unersitatis Debreceniensis V. DELA Könyvkiadó- 
és Kereskedelmi Kft. 12. old.

17  Lásd uo. 11–12. old.

Az általános forgalmi adó jogellenes visszaigénylé-
sével kapcsolatosan kialakult eltérő bírói gyakorlat 
sürgetővé tette egységes jogi álláspont kialakítását, 
amely a Legfelsőbb Bíróság 1/2006. számú Büntető 
jogegységi határozatában öltött testet. A kötelező 
iránymutatás a csalás és adócsalás bűncselekmény 
megvalósulásáról rendelkezett fiktív bizonylatok, 
számlák felhasználása esetén. A döntés szerint csalás-
ként kell minősíteni az elkövető magatartását, ha adó-
alanyiság nélkül vagy adóalanyként, de valóságos gaz-
dasági tevékenység nélkül kiállított bizonylatok alap-
ján igényel vissza általános forgalmi adót. Adócsalás-
ként minősül viszont a cselekmény abban az esetben, 
ha az általános forgalmi adó alanya akár a felszámított 
fizetendő adóra, akár más adóalany által előzetesen 
felszámított levonható adó összegének a feltüntetése 
körében, fiktív bizonylatok alapján valótlan adatokat 
közöl az adóhatósággal, amennyiben cselekményének 
az eredménye, a törvényes mértékű adófizetési köte-
lezettség keretei között marad. Abban az esetben, ha 
az adóalany fiktív bizonylatok felhasználásával történő 
adóelszámolása a törvény szabályai szerint fizetendő 
általános forgalmi adó összegének csökkentésén túl-
menően jogszerűen adó-visszatérítési igényt is ered-
ményez, az elkövető terhére megállapítandó adócsalás 
bűncselekményével valóságos alaki halmazatban meg-
valósult csalás bűncselekményét is meg kell állapíta-
ni.18 A jogegységi határozat mindhárom felmerült 
problémakörre iránymutatást adott.

A költségvetés védelmét biztosító jogi szabályozás 
új szakaszába lépett 2012. január 1. napjától, amikor 
a 2011. évi LXIII. törvény beiktatta a költségvetési 
csalás tényállását, amely megjelent a hatályos Btk. 
396. §-ában.

Jelen tanulmányban felsorakoztatott bírósági hatá-
rozatok ugyanezt emelik ki a csalás és befolyás vásár-
lása, befolyással üzérkedés viszonylatában. A specia-
litás folytán e cselekmények találkozásánál a korrup-
ciós jellegű bűncselekmények nyernek megállapítást. 
A téma fontosságát jelzi, hogy a gazdasági bűncselek-
mények mögött jelentős arányban jelenik meg a kor-
rupció. „Szinte minden gazdasági bűncselekmény mö-
gött van korrupciós cselekmény, csak nem lehet bizo-
nyítani.”19 Mielőtt a bírósági határozatok jogi okfejté-
sére rátérnék, röviden kerüljön bemutatásra e három 
bűncselekmény.

A csalás egy megtévesztő csalárd jellegű magatar-
tás, amelynek kettő nélkülözhetetlen eleme van, a jog-
talan haszonszerzési célzat, valamint az eredmény. 
A bírói gyakorlat ez utóbbi alatt a kár bekövetkezését 
érti, de a laikusok felfogásában amennyiben a kár nem 
következik be, a nem vagyoni kár is ennek körébe so-
rolandó. 20

A bűncselekmény tárgya a vagyoni jog, amely tulaj-

18 Legfelsőbb Bíróság 1/2006. Büntető jogegységi határozat 1–2–3. pontjai
19  Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós: Korrupciós bűncselekmények a büntető 

igazságszolgáltatás tükrében, ELTE ÁJK 2014. 120. old.
2 0  Madai Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése, Budapest 2011. HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. old.
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don és kötelmi jogviszonyból is származhat. Elköve-
tési tárgya bármilyen vagyontárgyra, de vagyoni jog-
viszonyra is elkövethető, azonban kizárólag célzato-
san, egyenes szándékkal. A sértett ennélfogva az a 
személy, akinek a cselekmény a vagyoni viszonyait 
sérti, vagyonát károsítja, de nem feltétlenül azonos a 
megtévesztett személlyel. Elkövetési magatartása két 
formában jelenik meg: tévedésbe ejtéssel és tévedés-
ben tartással. Tévedésbe ejti az elkövető a sértettet, 
amikor a valótlanságot valóságként tünteti fel és en-
nek eredményeképpen a megtévesztettben, a tudatá-
ban téves képzetek alakulnak ki. Tévedésben tartás 
az elkövető magatartásától függetlenül létező tévedés, 
melyet az elkövető el nem oszlat vagy azt megerősít.21

Ezzel szemben a vesztegetési jellegű bűncselekmé-
nyek tágabb fogalma a közélet tisztasága, az állami, 
társadalmi szervek, a hivatalos és más fontos közfel-
adatot ellátó személyek törvényes, elfogulatlan és be-
folyástól mentes működését jelenti, melyek megingat-
ják az előbb említett szervek és személyek szabály-
szerű működésébe vetett bizalmat.22

Ennélfogva a korrupciós jellegű bűncselekmények 
védett jogi tárgya a közélet tisztasága, a hivatalos sze-
mély és a gazdálkodó szervezet részére vagy érdeké-
ben tevékenységet végző személy befolyástól mentes 
döntése. A bűncselekmény elkövetési tárgya megkö-
zelíti a csalásét, ami a jogtalan előny, hiszen ez moz-
gatja a korrupciós bűncselekmények elkövetőit is.

A befolyással üzérkedés és a vesztegetés elkövetési 
magatartásának szövegezése igazodik egymáshoz. 
Bünteti a jogtalan előny kérését -elfogadását, az ígéret 
elfogadását, valamint a rá tekintettel harmadik sze-
mélynek adott vagy ígért, a jogtalan előny kérőjével 
vagy elfogadójával egyetértve elkövetést is. E maga-
tartások kifejtésével mindkét cselekmény befejezett, 
nem szükséges hozzá az ellenszolgáltatás tényleges 
teljesülése, hogy az eljusson az elkövetőhöz.23

A befolyás vásárlásában megjelenik egy harmadik 
személy, aki mintegy beékelődik az ügydöntő személy 
és az ügyfél közé. A bűncselekmény tehát egy harma-
dik személy irányában valósul meg. A befolyásolás tu-
datos ráhatás a hivatalos személy magatartását meg-
előző akaratelhatározása annak érdekében, hogy ne 
kizárólag a jogi előírások, a megállítható tényállás 
alapján járjon el, hanem olyan szempontokat is vegyen 
figyelembe, amelyek a döntés meghozatalakor nem 
érvényesülhetnének. A befolyás lehet valódi, színlelt, 
de mindenképp a befolyás vásárlójának megtéveszté-
sére alkalmas. 

A befolyásra hivatkozásnak félreérthetetlennek kell 
lennie.24 Vagyis önmagában a hivatalos személy meg-
keresése, tőle információkérés, érdeklődés, amely bár-
mely állampolgár számára hozzáférhetőnek kell len-

21  Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nag y Ferenc – Vida Mihály: 
A mag yar büntetőjog Különös része, Korona Kiadó Budapest 1999. 729–734. old.

2 2  Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Büntetőjog II., Budapest 
2012. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 424–427. old.

2 3  Lásd uo. 441–445. old.
2 4  Lásd uo. 441–445. old.

nie, nem meríti ki a bűncselekményt. A befolyást vá-
sárlója abban a tudatban cselekszik, hogy a befolyással 
üzérkedő hivatalos személyre befolyást tud gyako-
rolni. Ő ezt kívánja, ezért juttat jogtalan előnyt az üzér-
kedőn keresztül a hivatalos személynek. Alapvető té-
vedésben van, melyet az üzérkedő a magatartásával 
ért el. Ennélfogva egyfajta sértetti pozícióban van, de 
miután kívánja a hivatalos személy befolyásolását, a 
jogtalan előny nyújtásával, ígéretével elköveti a bűn-
cselekményt. A befolyással üzérkedő ennélfogva egy 
csaló, akinek semmiféle ráhatása nincs hivatalos sze-
mélyre.

Álláspontom szerint a befolyással üzérkedő megté-
veszt másokat azzal kapcsolatban, hogy hivatalos sze-
mélyt befolyásol. Már említésre került, amennyiben 
mégis hivatalos személyt akar befolyásolni jogtalan 
előny nyújtásával, magatartása az aktív vesztegetés 
tényállását fogja kimeríteni. 

Kérdés, hogy a hivatalos személy cselekménye mi-
lyen bűncselekményt valósít majd meg. Ugyanis, ha 
hivatalos eljárásában hatáskörét túllépi, működésére 
vonatkozó jogszabályokat megszegi az aktív veszte-
gető előnyére, a passzív vesztegetésért felel. Ameny-
nyiben viszont az előnyt elfogadja, de működési köte-
lezettségeit nem szegi meg, vagy esetleg folyamatban 
lévő hivatalos eljárásnak nem is részese, magatartása 
a csalás tényállását valósíthatja meg.

Erre utal a Kúriai a Bhar. II. 720/2012/5. számú ha-
tározatában, APEH dolgozók hatáskörüket túllépve 
tehetős adóalanyok tekintetében azt a látszatot keltet-
ték, hogy velük szemben vagyonosodási eljárást indí-
tottak, emiatt fiktív jegyzőkönyveket is készítettek, 
majd ellenértékként a tévedésbe ejtett sértettektől 
készpénzt kértek.

A Kúria álláspontja szerint nem volt tényleges adó-
eljárás, hiányzott ennélfogva a vesztegetés egyik tény-
állási eleme a hivatalos személy működésével kapcso-
latban kérés.

Ennélfogva a terheltek magatartásukkal a hivatalos 
személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét 
és a csalás bűntettét valósították meg, minthogy jog-
talan haszonszerzési célzattal tévedésbe ejtették a sér-
tetteket. Az, hogy e cselekményüket hivatalos minő-
ségük felhasználásával követték el, a büntetés kisza-
bása körében kell értékelni.

Ezzel szemben született ellentétes döntés, melyet a 
Kúria felülvizsgálati eljárásban korrigált. A tényállás 
szerint I. és II. r. vádlottak az APEH Végrehajtási Osz-
tályán dolgoztak, mint adóellenőrök. Munkakörükbe 
tartozott az adókötelezettséget érintő célvizsgálatok 
elvégzése, de vagyonosodási vizsgálat megindítása 
nem, csak javaslatot tehettek az erre irányuló eljárás 
megindítására. III. r. vádlott az APEH Végrehajtási Osz-
tályán dolgozott jogászként, majd munkaviszonyának 
megszüntetését követően ügyvédként tevékenykedett, 
főként adóügyekkel foglalkozott. I. és II. r. vádlottak 
közös irodában dolgoztak, ismerték III. r. vádlottat, 
valamint munkatársukat IV. r. vádlottat, illetve V. r. 
vádlottat, aki gépkocsi-hitel közvetítéssel foglalkozott. 
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Ennek során ismerkedett meg V. r. vádlott VI. r. vád-
lottal. I. év IV. r. vádlottak elhatározták, hogy bűnös 
úton tesznek szert haszonra, akként hogy adóellenőri 
mivoltukat felhasználva elhitetik gazdagabb vállalko-
zókkal, velük szemben az APEH vagyonosodási vizs-
gálatot indíthat, de nekik lehetőségük van arra, hogy 
ne induljon, illetve a vizsgálat számukra kedvező ered-
ménnyel záruljon. Ennek ellenértékeként nagyobb 
összegeket kértek a vállalkozóktól. A tervet megbe-
szélték II. r. vádlottal. I. és II. r. vádlottak elhatározták, 
hogy fiktív idézést adnak ki, ezzel tévedésbe ejtik a 
vállalkozókat, hogy adóeljárás indult. Ezt követően 
személyesen felajánlották a vállalkozóknak, hogy az 
általuk meghatározott összegű készpénz megfizetése 
ellenében az eljárás pozitív eredménnyel zárul, illetve 
annak folytatástól elállnak. I. és II. r. vádlottak ennek 
során fiktív adóhatósági jegyzőkönyv készítését is vál-
lalták. IV., V. és VI. r. vádlottak kutattak fel, olyan gaz-
dag vállalkozókat, akikről gondolták fizetni fognak, 
míg VI. r. vádlott a gazdasági társaságokról egyéb in-
formációkat gyűjtött. III. r. vádlott az ennek folytán 
hozzá forduló ügyfeleket téves tudatban tartotta, hogy 
velük szemben valós adóhatósági eljárás indult, ugyan-
akkor rábeszélte őket, hogy a jogtalan vagyoni előnyt 
rajta keresztül juttassák el I. és II. r. vádlottakhoz.

Az elsőfokú bíróság25 álláspontja szerint I. és II. r. 
vádlottak, mint hivatalos személyek jogtalan előny 
szerzése céljából hivatali helyzetükkel visszaéltek, 
amikor olyan látszatot teremtettek, mintha a sértett 
személyekkel szemben adóhatósági eljárás indult 
volna. III., IV., V., és VI. r. vádlottak hivatalos személyi 
minőség hiányában e bűncselekmény bűnsegédei. A 
vádlottak cselekménye látszólag csalás bűntettének is 
minősül, a halmazat csupán látszólagos, a csalás és a 
hivatali visszaélés egymással a specialitás viszonyla-
tában áll. A hivatali visszaélés a csalás általános törvé-
nyi tényállásához képest speciális tényállás. Tartal-
mazza a csalás törvényi tényállásában írt jogtalan ha-
szonszerzési célzatot, így az alaki különnemű halma-
zat megállapíthatósága kizárt. Emellett I. és II. r. vád-
lottak kimerítették a hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás bűntettét is, melynek vádlott tár-
sai kizárólag bűnsegédei.

A következő tényállásban első olvasatra azonosulni 
lehet az elsőfokú bíróság jogi okfejtésével a befolyás-
sal üzérkedés megvalósulása mellett. A másodfokú 
bíróság azonban kellőképpen rámutatott arra, hogy a 
befolyással üzérkedés és a befolyás vásárlása esetén 
kellő figyelmet kell fordítani arra, volt-e mögöttes hi-
vatalos eljárás és abban ténylegesen eljáró hivatalos 
személy.

A másodfokú bíróság26 szerint az elsőfokú bíróság 
hivatali visszaélésnek értékelt bűncselekmények mi-
nősítése nagyrészt nem felel meg az anyagi jognak.

Az adóellenőrként dolgozó I. és II. r. vádlottak hiva-
talos személyek, akik a jogtalan előnyt elfogadták. 

2 5  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1. B. 106/2009/72. sz. ítélet
2 6  Debreceni Ítélőtábla Bf. II. 56/2012/57. sz. ítélete

A korrupciós készpénz nyilvánvalóan jogtalan előnyt 
jelent. A törvényi tényállási elemek közül a hivatali 
működéssel kapcsolatban kitétel igényel mélyreha-
tóbb értelmezést. A törvény helyes, nyelvtani, logikai 
értelmezése és a jogirodalom szerint I. és II. r. vádlot-
tak esetében megállapítható, hogy a jogtalan előnyt 
hivatali működésükkel kapcsolatban fogadták el. Két-
ségtelen, hogy a törvényeknek megfelelő, szabályos 
joghatások kiváltására alkalmas adóhatósági eljárás 
nem indult azon vállalkozókkal szemben, akiktől a 
vádlottak szervezett jelleggel jogtalan előnyt kértek 
megtévesztésük után. I. és II. r. vádlottak, mint hiva-
talos személyek fiktív ügyeket hoztak létre, hamis köz-
okiratot készítettek, melyre nem hivatalos személy-
ként lehetőségük sem lett volna.

A konkrét, valós ügyek hiánya ellenére mégis meg-
állapítható, hogy I. és II. r. vádlottak hivatalos eljárá-
sukkal kapcsolatban kérték és fogadták el a jogtalan 
előnyt. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy I. és 
II. r. vádlottak hatáskörükbe tartozó ügyeket kreáltak, 
mely szintén azt támasztja alá, hogy jogtalan előny ké-
rése hivatali működésükkel függött össze.  Ennélfogva 
az ítélőtábla álláspontja szerint a cselekményeket vesz-
tegetésként és nem hivatali visszaélésként kell minő-
síteni.

III., IV., V. és VI. r. vádlottak cselekménye pedig lát-
szólag az aktív vesztegetést valósíthatná meg, de a 
tényállás szerint nevezettek közvetlenül segítséget 
nyújtottak a hivatalos személyeknek a jogtalan előny 
kéréséhez. Ugyan közreműködtek az előny adásában, 
de cselekményük elsődlegesen a hivatalos személyek-
kel együttműködve az előny kérése volt, ezért a hiva-
talos személy által elkövetett vesztegetés bűnsegédei 
voltak.

Kétségtelen, hogy a jogtalan előny kérése során a 
csalás törvényi tényállási elemei is megvalósulni lát-
szanak, hiszen a megtévesztés a jogtalan haszon el-
érése végett történt, amely nagyrészt kárt is eredmé-
nyezett. A vesztegetés azonban speciális a csaláshoz 
képest.

Felülvizsgálat folytán a Kúria27 a másodfokú bíróság 
végzését bár hatályában fenntartotta, de a cselekmé-
nyek minősítését törvénysértőnek ítélte meg a fenti-
ekben már részletezettek miatt. Vagyis adóeljárás hi-
ányában a cselekmény nem minősülhet vesztegetés-
nek, mert hiányzik a vesztegetés megállapíthatóságá-
hoz megkívánt elem, nevezetesen az, hogy hivatalos 
személy működésével kapcsolatban kéri a jogtalan 
előnyt. A hivatali visszaélés pedig a csaláshoz képest 
nem speciális tényállás, mert nem tartalmazza a téve-
désbe ejtést és a kárt.

Jelen ügyben is I. és II. r. vádlottak cselekménye a 
hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás 
bűntettét és csalás bűntettét merítette ki, melyhez 
vádlott társaik segítséget nyújtottak.

A fenti elemzés alapján is megállapítható, hogy a 
csalás, a befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása 

27  Kúria Bfv. I. 444/2013/20. sz. végzés
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tényállásai tartalmazzák a megtévesztést. Egy tényál-
lás kapcsán dönteni kell, mely minősítés nyer megál-
lapítást. A Kúria álláspontja szerint találkozásuk ese-
tén halmazatuk csak látszólagos.

A 2009. évi 346. számú Büntető Bírósági Határozat-
ból28 megállapítható, a hivatali befolyással üzérkedés 
súlyosabban minősülő esetét és nem a csalás bűncse-
lekményét követi el, aki valótlanul azt állítja vagy azt 
a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt megveszte-
getéssel befolyásol, és ezért jogtalan előnyt kér vagy 
fogad el, kivéve, ha a cselekményt csalásként minő-
sítve az a befolyással üzérkedés minősített eseténél 
súlyosabb büntetéssel fenyeget. A tényállás értelmé-
ben I. r. vádlott egy egyesület elnöke volt, e körben 
ismerkedett meg II. r. vádlottal, aki egy Bt. tulajdono-
saként pályázatok készítését vállalta. I. r. vádlott felké-
résére II. r. vádlott 2,5 millió Ft támogatás elnyerése 
érdekében benyújtandó pályázatot készített, abban 
pedig tanácsadóként közreműködött III. r. vádlott is. 
Még a pályázat benyújtása előtt II. és III. r. vádlottak 
többször utaltak az I. r. vádlottnak arra, hogy a pályá-
zat kedvező elbírálása érdekében, a pályázatot kiíró 
minisztérium államtitkárának és az elbírálásban részt-
vevő más személynek 500 000 Ft „lobby pénzt” kell 
adni. A II. r. vádlott a pályázat benyújtásával egyidejű-
leg tevékenységéért 15 000 Ft-ot átvett az I. r. vádlot-
tól. Ezen túl megállapodtak abban, hogy a pályázat 
sikere esetén ő további 28 500 Ft-ot, míg III. r. vádlott 
100 000 Ft sikerdíjat fog kapni. A pályázat sikeres lett, 
ellenben I. r. vádlott nem fizetett, így II. és III. r. vád-
lottak arra hivatkoztak, hogy az államtitkárnak minél 
hamarább fizetni kell. Miután vizsgálat indult a pályá-
zati pénzek felhasználása miatt, I. r. vádlott 1,2 millió 
Ft-ot ígért II. r. vádlottnak, amelyből juttasson III. r. 
vádlottnak, illetve az államtitkárnak és környezetének. 
A találkozóra a rendőrség csapdát állított. Az elsőfokú 
bíróság II. r. vádlottat befolyással üzérkedés bűntetté-
ben mondta ki bűnösnek. A másodfokon eljárt ítélő-
tábla II. r. vádlott vonatkozásában a cselekmény jogi 
minősítését helybenhagyta, azonban a jogerős hatá-
rozat ellen II. r. vádlott és védője felülvizsgálati indít-
ványt nyújtottak be, miszerint a cselekmény helyes 
minősítése csalás. A Legfőbb Ügyészség álláspontja 
szerint az irányadó tényállás alapján nem vitatott, hogy 
II. r. vádlott azt állította hivatalos személyt veszteget 
meg a pályázat kedvező elbírálása érdekében és ezért 
kért jogtalan előnyt I. r. vádlottól. Az sem képezte vita 
tárgyát, hogy II. r. vádlott cselekménye kimerítette a 
csalás tényállását is. Ennek ellenére a befolyással üzér-
kedés törvényi tényállása speciális a csalás törvényi 
tényállásához képest. A hivatalos személy megveszte-
getésének valótlan állítása vagy az ilyen látszat keltése 
folytán, szükségképpen feltételezi a másik fél téve-
désbe ejtését, továbbá magában foglalja a csalás tör-
vényi tényállási elemeit, így a jogtalan haszonszerzési 
célzatot valamint a károkozást.

2 8  Jogtár Országos Bírósági Hivatal, lezárva 2016. 06. 27. Legfelsőbb 
Bíróság Bfv. I. 133/2009. sz. határozat

Hasonló következtetésre jutott a Kúria az 1997. évi 
569. számú Büntető Bírósági Határozatában. 29 A hiva-
tali befolyással üzérkedés bűntette megvalósul abban 
az esetben is, ha az elkövető szóban nem közli ugyan 
a hivatalos személy irányában történő elintézés mód-
ját, de a kért ellenszolgáltatás fejében olyan ígéretet 
tesz, amelyet kizárólag a hivatalos személy befolyása 
útján lehet elérni. A hivatali befolyással üzérkedés 
bűntette befejezett az előnynek a valódi vagy színlelt 
befolyásolás céljából történő kérésével vagy elfogadá-
sával. A tényállás értelmében a vádlott szabadságvesz-
tés büntetését töltötte. Cellatársa munkába kívánt 
állni, ezért az illetékes bv. tisztnél jelentkezett, a ké-
relmi lapot kitöltötte, majd visszament a zárkájába, 
ahol a vádlott közölte vele, 4000 Ft ellenében elintézi 
munkába állását. A vádlottnak erre saját hatáskörében 
semmiféle lehetősége nem volt, így eleve nyilvánva-
lónak látszott, hogy bv. tisztet fog erre megkérni. Az 
ígéretet csak azért tette meg és ejtette tévedésbe cel-
latársát, hogy a kért pénzösszeget saját céljai végett 
megszerezhesse.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat a befolyással üzér-
kedés vádja alól felmentette bűncselekmény hiányá-
ban, ugyanakkor csalással elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtotta. A Legfel-
sőbb Bíróság a fellebbezések folytán megállapította, 
tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a tényállásból 
nem vonta le a következtetést a vádlottnak a vád tár-
gyává tett cselekmény kapcsán fennálló bűnösségére.

Az ítélkezési gyakorlat szerint az elkövető hivatko-
zásának nem kell okvetlenül szóban, még kevésbé 
részletesen elhangoznia, ráutaló magatartással is te-
remthető olyan félreérthetetlen helyzet, hogy az előny 
adója biztos lehet abban, az előnyt kérő annak fejében 
hivatalos személyt fog vesztegetni az ő érdekében. 
A bűncselekmény befejezettségéhez pedig elegendő 
az előnynek a valódi vagy színlelt befolyás érvényesí-
tése céljából történő kérése vagy elfogadása. A meg-
valósult hivatali befolyással üzérkedés bűntette mel-
lett a csalás bűnhalmazatban történő megállapítható-
sága ennélfogva kizárt, mivel az említett két bűncse-
lekmény a látszólagos alaki halmazati viszonyban áll.

Egy újabb ügy30 szerint II. és III. r. vádlottak egy cse-
mege boltot üzemeltettek, amivel szemben adóható-
sági eljárás indult. II. és III. r. vádlottak tartottak ettől, 
esetleges fiktív számlák felbukkanása miatt. Az eljárás 
megindulásáról beszámoltak közeli barátjuknak I. r. 
vádlottnak, aki gyermekkora óta szülőfalujából is-
merte a jelenleg NAV-nál dolgozó vámtisztet. Közöttük 
beszélő viszony nem volt, egymás telefonszámát, la-
kóhelyét sem ismerték. I. r. vádlott azt mondta II. és 
III. r. vádlottaknak, hogy „ne tessék idegeskedni, mert 
van egy jó barátom, aki segíteni tud, megtudjuk hol 
tart az ügy, ki tehetett bejelentést”. Később azt is kö-
zölte, a vámtiszt ismerőse 300 000 Ft ellenében tud 

29  Jogtár Országos Bírósági Hivatal, lezárva 2016. 06. 27. Fejér Megyei 
Bíróság Bf. 559/1991. sz. határozat

3 0  Miskolci Törvényszék 12. B. 1379/2014/38. sz. ítélet
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segíteni. III. r. vádlott a kérését kezdetben visszauta-
sította, de II. r. vádlott rábeszélésére átadták a kért 
pénzösszeget. I. r. vádlott II. és III. r. vádlottak jelen-
létében úgy tett mintha találkozót beszélt volna meg 
a vámtiszt ismerősével. A találkozóra egyedül ment el, 
azzal az indokkal, hogy a vámtiszt ismerőse II. és III. 
r. vádlottakkal nem kíván találkozni. A pénzt magával 
vitte. Visszatérése után közölte: „minden rendben”.

Az elsőfokú bíróság I. r. vádlottat befolyással üzér-
kedés bűntettében, míg II. és III. r. vádlottakat befo-
lyás vásárlása vétségében mondott ki bűnösnek. Jogi 
indokolásában kifejtette, I. r. vádlott más számára 
kérte az előnyt. A befolyással üzérkedés befejezettsége 
szempontjából a valódi vagy színlelt befolyás érvénye-
sítése céljából történő előny kérése vagy elfogadása 
az irányadó. Közömbös a befolyás érvényesítése, a hi-
vatalos személlyel történő tényleges kapcsolatfelvétel. 
A tudatos ráhatás, a befolyás a hivatalos személyre an-
nak érdekében, hogy ne a jogszabályok alapján járjon 
el, hanem a befolyással üzérkedőre és annak ügyletére 
tekintettel más szempontok alapján a javára döntsön. 
Elemezte a csalás és a befolyással üzérkedés kapcso-
latát, miszerint a csalás szükségképpen feltételezi a 
másik fél tévedésbe ejtését, a jogtalan haszonszerzési 
célzatot, a károkozást. A két cselekmény halmazata 
látszólagos a specialitás elve alapján. II. és III. r. vád-
lottak a befolyás vásárlásának vétségét valósították 
meg, minthogy az ő érdekükben állt a hivatalos sze-
mély befolyásolása. I. r. vádlott pedig állította, jó ba-
rátjára, aki hivatalos személy, befolyást bír gyakorolni.

A másodfokú bíróság31 rámutatott arra, hogy a be-
folyással üzérkedés bűntettének megállapításához re-
leváns tényállási eleme, a terhelt azt a látszatot keltse, 
hivatalos személy befolyásolásával intézi el a kedvező 
döntést (Kúria Bfv. I. 167/2012.). A befolyással üzér-
kedő arra hivatkozással kér vagy fogad el előnyt, hogy 
az ügyet intéző hivatalos személyre ráhatással bír, az 
ügy kedvező elintézését ekként tudja biztosítani. Ha 
azonban a terhelt nem a befolyás érvényesítését, pusz-
tán az ügy állásáról történő érdeklődést ígéri, a befo-
lyással üzérkedés megállapítása szóba sem jöhet (Kú-
ria Bfv. 2723/2000/4.)

Ha a terhelt szándéka tévedésbe ejtésnél valóban 
jogtalan haszonszerzés, de egyben azt a látszatot is 
kelti, hogy az összeggel hivatalos személyt veszteget 
meg, illetve azt, hogy lehetősége van a hivatalos sze-
mélyt befolyásolni, nem a csalás bűntettének, hanem 
a befolyással üzérkedés bűntettének a megállapítása 
jöhet szóba.

A befolyással üzérkedés esetében azt kell vizsgálni, 
van-e ténylegesen hatósági eljárás, amelynek kapcsán 
a hivatalos személy befolyásolására történő hivatko-
zás lehetősége felmerül.

Jelen tényállás kapcsán is azt kellett elsődlegesen 
megállapítani, valóban befolyásolásra irányult-e I. r. 
vádlott szándéka, arra, hogy a hivatalos személy ne 
kizárólag a jogszabályoknak megfelelően járjon el, ha-

31  Debreceni Ítélőtábla Bf. I. 585/2015/8. sz. végzés

nem az üzérkedőre tekintettel, az ő javára. Amennyi-
ben nem befolyásról van szó, hanem csak információ 
kérésről, a befolyással üzérkedés tényállása nem való-
sul meg. Ebben az esetben II. és III. r. vádlottak a csa-
lás bűntettének sértetti pozíciójába kerülhetnek.

Felvetődik a probléma, hogy az előbb vázolt kérdés 
eldöntésénél van-e jelentősége a csalás eredmény ér-
telmezésének.32 Álláspontom szerint a csalás és a kor-
rupciós jellegű cselekmények elhatárolása esetén az 
előbb részletezett példákból az a következtetés von-
ható le, hogy valamennyi esetben a tényleges kár ala-
pozta meg a csalás elkövetési értékét. Az elmaradt ha-
szon lehetősége nem merült fel.

Felmerülhet természetesen az a kérdés van-e rele-
vanciája ebben a körben a tényleges kár, illetve az el-
maradt haszon problematikájának. Véleményem sze-
rint e körülményt akkor kell vizsgálni, ha a cselek-
mény a döntés szerint csalásnak minősül. Ekkor vi-
szont a kérdés, a minősítést befolyásoló tényezővé 
válik.

Összegzés
Tanulmányomban a csalás és a korrupciós bűncselek-
mények halmazatának problematikájára kívántam a 
figyelmet felhívni és a helyes jogi megoldást sugalló 
bírói döntéseket bemutatni.

A jogesetekben rendszerint visszatért a specialitás 
elvéhez kapcsolódó dogmatikai probléma. A speciali-
tás elve szerint, ha az elkövető magatartása egy általá-
nosabb tényállás mellett legalább egy speciális tény-
állásnak is megfelel, akkor az általános tényállás figyel-
men kívül marad és az elkövető büntetőjogi felelőssé-
gét a speciális tényállás alapozza meg.

A gyakorlatban az előbbiekben vázoltak szerint ez 
a probléma merül fel a befolyással üzérkedés és a csa-
lás tényállása között.

A problémát az adja, hogy az előbbiek alapján a be-
folyással üzérkedést kell-e megállapítani abban az eset-
ben, ha az elkövető azzal a megtévesztő magatartással 
kér vagy fogad el más személytől pénzt, hogy hivata-
los személyt befolyásol, azonban az általa előadottak-
nak valós alapja nincs.

A jelzett problémára a bírói gyakorlat többféle meg-
oldást adott. Dolgozatomban megkíséreltem e megol-
dásokat bemutatni arra is utalva, hogy a specialitás 
elve, amelynek alkalmazása kézenfekvőnek tűnik, 
nem mindenkor vezetett el a felsőbb bíróságok által 
is osztott nézethez.

E rövid dolgozat célja az volt, hogy néhány jogeset 
bemutatásán keresztül érzékeltessem, a „megtévesztő” 
jellegű magatartások büntetőjogi kezelése, nem való-
sulhat meg egységes tudományos megközelítés nél-
kül. 

32  Elek Balázs: Eg y dogmatikai vita feltámadása. A csalás eredményének értelmezése, 
Büntetőjogi Szemle 2013/1–2. szám 3–8. old.
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tilalma, vagy az ország el-
hagyásának tilalma, to-
vábbá lehetnek nagyon szi-
gorúak is, mint az őrizetbe 
vétel vagy az előzetes letar-
tóztatás, amelyek a szemé-
lyi szabadsághoz való jog-
nak a teljes korlátozását je-
lentik. Románia módosított 
alkotmánya (a továbbiak-
ban: Alkotmány) szerint a 
személyi szabadság és a sze-
mélyi biztonság, mint al-
kotmányos alapjogok sért-
hetetlenek, így csakis a tör-
vény által előírt esetekben 

és eljárással megengedett az őrizetbe vétel vagy az 
előzetes letartóztatás alkalmazása [23. szakasz (1)–(2) 
bekezdések].3 Az Alkotmány 23. szakasz (2)–(10) be-
kezdései rendelkeznek az őrizet és az előzetes letar-
tóztatás alapvető szabályaival.

Ezek értelmében az őrizet időtartama nem halad-
hatja meg a 24 órát, amely pontosan a magyar 72 órás 
őrizet egyharmadát jelenti. Ezen 24 órán belül kell a 
bíróságnak döntenie az előzetes letartóztatásról, 
amelynek tartama szintén jelentősen eltér a magyar 
büntetőeljárás szabályaitól. A nyomozás során az elő-
zetes letartóztatást 30 napra lehet elrendelni, és ma-
ximum 30 napos határidőkkel hosszabbítható legfel-
jebb az elrendeléstől számított 180 nap időtartamra. 
A tárgyalási szak vonatkozásában az Alkotmány csak 
annyiról rendelkezik, hogy a bíróságnak 60 napon-
ként kell felülvizsgálni az előzetes letartóztatás indo-
koltságát. 

Az elrendelés feltételeire és időtartamára vonatkozó 
további szabályokat a román Büntetőeljárási Törvény-
könyv (a továbbiakban: BETK) tartalmazza. Ennek 
236. cikk (4) bekezdése az Alkotmány idézett rendel-
kezésével összhangban akként rendelkezik, hogy a 
nyomozási szakban legfeljebb 180 napra rendelhető 
el a terhelt előzetes letartóztatása. A tárgyalási szakkal 
kapcsolatban a 239. cikk (1) bekezdése úgy rendelke-
zik, hogy a vád tárgyát képező bűncselekmény bünte-
tési tétel maximumának feléig, de legfeljebb 5 évig 
lehet előzetes letartóztatásban a terhelt.

Érdekesség, hogy Romániában 2003 júliusáig az 
ügyész is elrendelhetett letartóztatást 30 napra és a 
nyomozási szakaszban az előzetes letartóztatásnak 
nem volt maximális törvényi határideje. A jelenlegi 
szabályozás az elrendelés és hosszabbítás jogát a ma-
gyar törvényi rendelkezésekhez hasonlóan kizáróla-
gos bírói kompetenciába helyezi, de az időtartamot 
teljesen eltérően határozza meg.

3  Erről részletesen: Fábián Gyula: Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás a 
büntetőel járási törvénykönyv 2003-as módosításai után, Romániai Magyar 
Jogtudományi Közlöny, 2004, 1. szám, 11. o.

Forrás: http://rmjk.adatbank.transindex.ro/pdf/03.kozjog.fabian.pdf (2016. 
január 25-i letöltés)

BicSkei Hedwig*

Az előzetes letartóztatás 
főbb szabályai Romániában

A közelmúltban látott napvilágot az előzetes letartóz-
tatás romániai gyakorlatával kapcsolatban egy komoly 
kritikai észrevételeket megfogalmazó szakmai anyag.1 
Ennek kapcsán jelen tanulmányomban az előzetes le-
tartóztatásra vonatkozó román jogszabályokat és az 
azok nyomán kialakult gyakorlatot szeretném röviden 
bemutatni, amelyek ismerete a folyamatban lévő ma-
gyar kodifikációs folyamatra tekintettel sem tűnik 
haszontalannak. Mindkét országban számos probléma 
kapcsolódik az előzetes letartóztatás kérdésköréhez2, 
elsősorban az alternatív kényszerintézkedések nem 
megfelelő alkalmazására, továbbá az előzetes letartóz-
tatással kapcsolatos bírói döntések ténybeli megala-
pozottságára kívánok utalni.

Az előzetes letartóztatás 
jogszabályi háttere, 
időtartama
A személyi szabadság alkotmányos alapjogként tör-
ténő elismerése mellett természetesen a román sza-
bályozás is tekintettel van arra, hogy a büntetőeljárás 
során azon terhelti magatartásokkal szemben szüksé-
ges hatékony jogi eszközöket biztosítani, amelyek a 
büntetőeljárás eredményes lefolytatását és a bűncse-
lekményt elkövető személy felelősségre vonását lehe-
tővé teszik. Ezekben az esetekben különleges eljárási 
intézkedéseket, a magyar terminológiával kényszer-
intézkedéseket lehet alkalmazni, amelyek lehetnek 
kevésbé drasztikusak, mint például a lakhelyelhagyás 

* III. évfolyamos PhD-hallgató, DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola

1  Is pre-trial detention used as last resort measure in Romania? Research Report, 
September 2015 (APADOR-CH) Forrás: http://www.apador.org/wp-content/
uploads/2016/02/Pre-trial-detention-in-Romania-by-APADOR-CH.pdf 
(2016. február 25-i letöltés)

2  A magyar szabályozás tekintetében legutóbb: Szabó Krisztián: Gondolatok 
az előzetes letartóztatás g yakorlatáról, Magyar Jog, 2014, 12. szám, 725–729. o.; 
Elek Balázs: Az előzetes letartóztatás indokolása az Európai Emberi Jogi Bíróság 
g yakorlatának tükrében, Büntetőjogi Szemle, 2015/3. szám, 35–51. o.; Elek Balázs: 
A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó iratmegismerési jog a nyomozás során In: Az 
ítélőmesterség dilemmái. Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére, Printart-Press 
Kiadó, Debrecen, 2015, 78–94. o.
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Az előzetes letartóztatás 
esetei
Ahogy láttuk, az előzetes letartóztatást elrendelheti 
az alapvető jogokkal és szabadságokkal foglalkozó bíró 
a nyomozás során, és elrendelheti az ítélőbíróság, a 
tárgyalás során, amennyiben annak törvényi feltételei 
fennállnak. Hasonlóan a magyar szabályozáshoz, Ro-
mániában is az előzetes letartóztatás általános felté-
tele, hogy szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselek-
ményről legyen szó, a terhelt személyére (in personam) 
és az elkövetett cselekményre (in rem) alapos – a ma-
gyar terminológiával: megalapozott – gyanú álljon 
fenn, és ne legyen büntethetőségi akadály. A különös 
okokat a BETK 223. cikk (1)–(2) bekezdései tartalmaz-
zák, amelyek a következők:

– a terhelt elszökött vagy elrejtőzött abból a célból, 
hogy kivonja magát a büntetőeljárás alól, vagy 
erre utaló bármilyen jellegű előkészületet tett; 

– a terhelt megpróbálja befolyásolni terhelt-társait, 
tanúkat vagy a szakértőt, továbbá bizonyítékokat 
próbál meghamisítani, vagy más személyeket rá-
venni, hogy ilyen magatartást tanúsítsanak, illetve 
a terhelt a sértettet megpróbálja befolyásolni, 
vagy vele csaláson alapuló egyezséget kötni; 

– bizonyítékokkal alátámasztottan fennáll a gyanú, 
hogy a terhelt szándékosan követte el a következő 
bűncselekményeket: az emberi élet ellen irányuló 
bűncselekményt, olyan bűncselekményt, amely 
által egy személy testi sérülését vagy halálát 
okozta, a román Büntető Törvénykönyv vagy más 
jogszabályok által előírt, az állambiztonság elleni 
bűncselekményt követett el, kábítószerrel, fegy-
verrel kereskedett, emberkereskedelmet folyta-
tott, terrorista cselekményt, pénzmosást követett 
el, pénzt vagy más értéktárgyakat hamisított, zsa-
rolt, erőszakot követett el, szabadságától megfosz-
tott valakit, adócsalást követett el, megsértett va-
lakit, bírósági sértést, korrupciós bűncselek-
ményt követett el, amelyet a törvény 5 évi vagy 
annál is hosszabb börtönbüntetéssel sújt, és a 
cselekmény súlyosságára, az elkövetés módjára 
és körülményeire, a terhelt büntetett előéletére 
vagy más körülmények miatt megállapítást nyer, 
hogy szükséges a terhelt szabadságtól való meg-
fosztása a közrendet veszélyeztető helyzet elke-
rülése érdekében.

Előzetes letartóztatás  
a nyomozási szakban
Az előzetes letartóztatás elrendelésére az ügyész tesz 
indítványt a bíróság részére. Az indítványt legkésőbb 
az őrizet 24 órás időtartamának lejártát megelőzően 
6 órával kell benyújtania, a bírónak pedig az őrizet le-
jártát megelőzően döntenie kell. A döntéshozatal idő-
pontját a bíró közli az ügyésszel, aki köteles biztosítani 

a terhelt jelenlétét, továbbá a védőt is értesíti azzal, 
hogy kérelmére megkaphatja tanulmányozás céljából 
az ügy aktáját is.4 A rövid határidőkre tekintettel a gya-
korlatban felmerülő probléma, hogy hiába a védelem 
számára törvényben biztosított jogok, ezeket alig le-
het érvényesíteni. A védőket gyakran közvetlenül a 
döntéshozatalt megelőző meghallgatás előtt értesítik, 
néha csupán fél órájuk marad az indítvány és az akta 
tanulmányozására. További probléma, hogy sokszor 
még a bíráknak sem jut elég idejük az iratok áttanul-
mányozására, ezért kénytelenek az ügyész előadására 
hagyatkozni. „Bár ritkán fordul elő, hogy az ügyészek 
bizonyítékokkal támasztják alá az előzetes letartózta-
tás szükségességét, a védőügyvédek nem tudnak elég 
bizonyítékot felhozni ez ellenében.”5

Az előzetes letartóztatási javaslat elbírálása csakis a 
terhelt jelenlétében történhet, kivétel, amikor a ter-
helt indokolatlanul hiányzik, eltűnt, vagy egészségi 
okokra hivatkozva kivonja magát a meghallgatás alól, 
vis major vagy szükségállapot miatt nem jelenik meg, 
vagy nem állítható a bíró elé. A meghallgatáson köte-
lező a védő részvétele – meghatalmazás vagy kirende-
lés útján –, továbbá minden esetben kötelező az ügyész 
részvétele is.

Az alapvető jogokkal és szabadságokkal foglalkozó 
bíró, ha úgy ítéli meg, hogy az ügyészi indítványban 
foglaltak alapján teljesülnek a törvényi feltételek, in-
doklást tartalmazó végzés útján elrendeli a terhelt elő-
zetes letartóztatását. Ahogy láttuk, a terhelt előzetes 
letartóztatása legfeljebb 30 napig tarthat. Az intézke-
dés elrendelése után a terheltnek azonnal tudomására 
hozzák anyanyelvén az indokokat, amelyekre tekin-
tettel elrendelték az előzetes letartóztatását. A végzés 
ellen 24 órán belül lehet fellebbezni.

Amennyiben a bíró úgy ítéli meg, hogy nem telje-
sültek a törvényes feltételek a terhelt előzetes letar-
tóztatására, akkor indokolt végzés útján elutasítja az 
ügyész indítványát, és elrendeli a fogva tartott terhelt 
szabadlábra helyezését, vagy más, enyhébb kényszer-
intézkedést rendelhet el, ha azok feltételei fennállnak, 
például óvadékot, házi őrizet, lakhelyelhagyási tilal-
mat, bírói felügyeletet alkalmazhat. A Helsinki Bizott-
ság hivatkozott kutatásában elemzett esetek túlnyomó 
többségében a bírák meg sem fontolták az előzetes 
letartóztatáshoz képest egyéb eszközök alkalmazását. 
Ez ugyanúgy a román gyakorlatban is élő probléma, 
mint ahogy a hivatkozott magyar gyakorlatot elemző 
tanulmányokban írtak szerint Magyarországon.

Amennyiben az előzetes letartóztatást elrendeli a 
bíróság, úgy a terheltnek jogában áll személyesen vagy 
a bíróság által értesíteni egy családtagját vagy egy má-
sik személyt, akit erre kijelölt, a fogva tartás elrende-
léséről és a fogva tartás helyszínéről. Ha a fogva tartott 
személy nem román állampolgár, jogában áll értesíteni 

4  B. Micu, A. – G. Paun: Procedura Penala, Editura Hamangiu, Carte Univer-
sitara, Bucuresti, 2015.

5  Romániában a kelleténél g yakrabban alkalmazzák az előzetes letartóztatást 
Forrás: http://www.bortonugy.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1970 

(2016. március 08-i letöltés)
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vagy kérelmezni, hogy értesítsék annak az országnak 
a diplomáciai testületét vagy nagykövetségét, amely-
nek állampolgára. Bizonyos esetekben egy nemzetközi 
humanitárius szervezetet kell értesíteni, ha a terhelt 
nem kívánja igénybe venni a származási országa vagy 
a kompetens nemzetközi szervezet által nyújtott se-
gítséget, továbbá ha menekült, vagy bármilyen más 
okból egy ilyen szervezet védnöksége alatt áll. A Be-
vándorlási Hivatal is minden ilyen esetben értesítésre 
kerül.6

Ahogy láttuk, az előzetes letartóztatás alkalmanként 
legfeljebb 30 nappal hosszabbítható a nyomozás so-
rán, és maximum 180 napig tarthat. Ez egy igen lénye-
ges eltérés a magyar szabályozáshoz képest, ahol az 
előzetes letartóztatás maximális időtartama a bűncse-
lekmény súlyához igazodik, de még a legenyhébb eset-
ben is 1 év lehet. A román szabályozás jobban ösztönzi 
az eljáró hatóságokat, hogy minél előbb befejezzék a 
nyomozást, továbbá sokkal inkább figyelembe veszi a 
terhelt garanciális jogait. Az előzetes letartóztatás 
meghosszabbítása csak az ügyész indokolással ellátott 
indítványa alapján lehetséges. Az előzetes letartózta-
tás meghosszabbítására vonatkozó javaslatot az aktá-
val együtt benyújtják az alapvető jogokkal és szabad-
ságokkal foglalkozó bíróhoz az előzetes letartóztatás 
lejárta előtt legkevesebb 5 nappal. 

Az alapvető jogokkal és szabadságokkal foglalkozó 
bíró az intézkedés lejárta előtt megállapítja az előze-
tes letartóztatás hosszabbítására irányuló javaslat el-
bírálásának időpontját. Ezt közli az ügyésszel, aki kö-
teles biztosítani az előzetesen letartóztatott terhelt 
megjelenését a bíró előtt, továbbá értesíti a védőt is, 
aki előterjesztett kérelme alapján megkaphatja az ügy 
dossziéját tanulmányozás céljából. Az ügyész részvé-
tele kötelező a meghallgatáson. A bíró a döntéshoza-
talt megelőzően kihallgatja a terheltet mindazon okok-
ról, amelyek az előzetes letartóztatás meghosszabbítási 
javaslat alapjául szolgáltak. Abban az esetben, amikor 
a terhelt egészségügyi állapota miatt kórházban tar-
tózkodik, és nem jelenhet meg az alapvető jogokkal 
és szabadságokkal foglalkozó bíró előtt, vagy vis ma-
jor vagy szükségállapot miatt szállítása nem megold-
ható, a javaslatot a terhelt távollétében, de védője je-
lenlétében vizsgálják meg. 

Az alapvető jogokkal és szabadságokkal foglalkozó 
bíró, ha úgy ítéli meg, hogy a törvényes követelmé-
nyek teljesültek, elfogadja az ügyész javaslatát, és in-
dokolt végzés által elrendeli a terhelt előzetes letar-
tóztatásának meghosszabbítását. A terhelt előzetes 
letartóztatása alkalmanként legfeljebb 30 nappal hosz-
szabbítható meg. Az alapvető jogokkal és szabadsá-
gokkal foglalkozó bíró a nyomozás során további hosz-

6  I. Neagu – M. Damaschin: Tratat de procedura penala. Partea speciala, Editura 
Universul Juridic, I. Tratate, Bucuresti, 2015.

szabbítást is elrendelhet, de ez alkalmanként nem ha-
ladhatja meg a 30 napot. A terhelt előzetes letartózta-
tásának időtartama, a bűnvádi eljárás során nem ha-
ladhatja meg az észszerű határidőt, és nem lehet több 
mint 180 nap.

Előzetes letartóztatás  
a tárgyalási szakban
Ahogy azt korábban láttuk, a bírósági szakban már 
nem érvényesülnek olyan szigorú előírások, mint a 
nyomozás során. Az elsőfokú bíróság tárgyalása során 
a terhelt előzetes letartóztatásának a teljes időtartama 
nem haladhatja meg az észszerű időtartamot, és nem 
lehet több mint a törvény által előírt speciális maxi-
mum fele ama bűncselekményre nézve, amely a bíró-
ság eljárásának tárgyát képezi. Az előzetes letartózta-
tás időtartama egyetlen esetben sem haladhatja meg 
az 5 évet. Az előzetes letartóztatás indokoltságát a bí-
róságnak 60 naponként felül kell vizsgálnia. Ez szin-
tén jelentős különbség a magyar jogban ismert 6 hó-
napos felülvizsgálathoz képest, az eljáró hatóságokat 
a rövidebb felülvizsgálati határidő nyilvánvalóan job-
ban ösztönzi az eljárás észszerű időn belül történő 
befejezésére.

Záró gondolatok
Az előzetes letartóztatásnak kivételes eszköznek kell 
lennie, léteznek nemzetközi egyezmények, amelyek 
ezt hangsúlyozzák, viszont az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának joggyakorlata konkrétan rámutat arra, 
hogy gyakori ennek az eszköznek a megalapozatlan 
alkalmazása. Az előzetes letartóztatás elrendelése ese-
tén a hatóságoknak nyomatékosan figyelembe kell 
venniük minden egyéb személyi szabadságot korlá-
tozó kényszerintézkedés alkalmazásának lehetőségét, 
csekély súlyú cselekmény esetében meg kell fontol-
niuk az enyhébb kényszerintézkedést, és az időtartam 
észszerűségére is különös gondossággal kell lenni. 
Jelen tanulmányban kizárólag a romániai törvényi sza-
bályok ismertetésére vállalkoztam, hiszen már ebben 
is lényeges különbségek adódnak a magyar szabályo-
záshoz képest. 

Ugyanakkor ebben a körben is látható volt, hogy a 
román büntető eljárásjog részben eltérő szabályok 
alapján, de hasonló jellegű problémákkal küzd, mint 
a magyar. Kritikai észrevételek fogalmazhatók meg az 
előzetes letartóztatásra vonatkozó ügyészi indítványok 
és bírói végzések ténybeli indokoltságával kapcsolat-
ban, sok esetben pedig hiányzik az alternatív kény-
szerintézkedések alkalmazásának megfontolása is a 
hatóságok részéről.■ 
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I. Bevezetés
A bűnözés és ennek részeként a fiatalkorúak bűnözése 
nemcsak jelenkorunk problémája, de az elkövetett 
bűncselekmények számának emelkedése, különös ag-
resszivitása rendkívüli figyelmet igényel. Az 1990-es 
évek közepétől megfigyelhető ezen cselekmények 
számának növekedése mellett az elkövetés módszere-
inek rendkívüli eldurvulása.1 Sokszor teljesen öncé-
lúan, az alapbűncselekménytől függetlenül kínozzák 
meg áldozatukat a fiatal elkövetők.2 A deviáns viselke-
dést tanúsító fiatalok közös jellemzője életük struktu-
rálatlansága, céltalanul lézengenek, családjuk nem 
gondozza őket és nincs olyan szilárd életképük sem, 
amelynek alapjait a család a korai életszakaszukban 
megalapozta volna. A súlyos magatartási problémával 
küzdő fiatalok általában nem kapták meg a nevelés 
során a szülőktől a társadalmi beilleszkedéshez szük-
séges szociális ismereteket. Ezen családokban gyako-
ribb az egyszülős családfő, az alacsony jövedelem és 
a munkanélküliség.

A bűnözői életforma, életvitel kialakulásának meg-
akadályozásához időben fel kell ismernünk és ellen-
súlyoznunk az antiszociális tendenciákat. A büntető 
igazságszolgáltatásnak figyelemmel kell lennie arra, 
hogy a fiatalokra jellemző életkori sajátosságok eltérő 
megítélést igényelnek. A hatóságoknak hatékony 
együttműködéssel és gyors reagálással mindent meg 
kell tenniük azért, hogy az áldozattá, illetve bűnelkö-
vetővé válást megakadályozzák, valamint a bekövet-
kezett kriminalizációt úgy kezeljék, hogy a fiatalkorú 
személyiségfejlődése ne szenvedjen csorbát.

1 Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüg gései. Társadalmi Szemle, 
1994/5. sz. 

2  Orell Ferenc János: A g yermekkori bűnözés helyzetéről és megelőzéséről üg yészi szem-
mel. Belügyi Szemle 1995/7–8. sz., 27. o. 

A fiatalkorú terheltekre 
vonatkozó büntetőjogsza-
bályok hazai fejlődését te-
kintve megállapíthatjuk, 
hogy már a Csemegi-kó-
dex néven ismert első ma-
gyar Btk., az 1878.5.tc. ál-
talános része is tartalma-
zott speciális szabályokat, 
mely rendelkezések értel-
mében fiatalkorúnak mi-
nősültek a 12. és 16. év kö-
zötti elkövetők.3 A jelenleg 
hatályos Büntető Törvény-
könyv, a 2012. évi C. tör-
vény megszületéséig szá-
mos módosítás történt 
ezen jogterületen az adott 
kor nemzeti és nemzetközi 
megítélésének megfele-
lően, azonban jelenleg is 
12. életév a büntetőjogi fe-

lelősségre vonás alsó korhatára kiemelkedő súlyú 
bűncselekmények elkövetése esetén.

II. Az új Btk. XI. fejezete
Az új törvénybe beépítésre kerültek a fiatalkorúakra 
vonatkozó speciális szabályok annak ellenére, hogy a 
magyar jogrendszer 1951–1961 között külön törvény-
ben tartalmazta a fiatalkorúakra vonatkozó büntető 
anyagi jogi szabályokat4, kihangsúlyozva ezzel a fel-
nőtt elkövetőktől eltérő megítélés, elbírálás szüksé-
gességét. Jelenleg a Büntető Törvénykönyv XI. fejeze-
tének speciális szabályait kell alkalmazni a társadalom 
ezen, sajátos jellemzőkkel bíró tagjai által elkövetett 
cselekmények elbírálása esetén, míg eltérő rendelke-
zés hiányában az Általános Részben foglaltak az irány-
adók.

A fiatalkorúság az új Btk.-ban

Az új Btk. 105. § (1) bekezdése alapján fiatalkorú az, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik élet-
évét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. Az Általá-
nos Részben található 16. § értelmében azonban nem 
büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetése-
kor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve 
a kiemelt, külön nevesített élet, testi épség elleni és 
vagyon elleni bűncselekményeket, ha az elkövetéskor 
rendelkezett a következmények felismeréséhez szük-
séges belátással.

A fiatalkorú terhelt elkövetéskori életkorát vizsgálni 
kell a büntetőeljárás során annak megállapítása érde-
kében, hogy vele szemben a speciális szabályok sze-

3  Nag y Ferenc – Tokaji Géza: A mag yar büntetőjog általános része
4 Vaskuti András: Az életkor és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések az új Btk.-

ban; Jogtudományi Közlöny 2015/4.

czakkerné dr. PáSztor Anita

Gondolatok  
a fiatalkorúakra vonatkozó 

speciális büntető anyagi 
jogi rendelkezésekről
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rint kell-e eljárni. Nem magyar állampolgárságú ter-
helt esetén is a magyar Btk.-ban meghatározott élet-
kort kell figyelembe venni, nem az állampolgársága 
szerinti ország rendelkezését. A fiatalkorú elkövető 
csak a 12., illetve 14. születésnapjának eltelte után von-
ható büntetőjogi felelősségre, ezen időpont előtt még 
gyermekkorúnak tekintendő, míg a 18. születésnapján 
elkövetett bűncselekmény miatti eljárásban fiatalko-
rúnak tekintendő. Azonban a 7258. számú Büntető 
Jogegységi Döntés alapján a fiatalkorúra vonatkozó 
anyagi és eljárásjogi szabályok csupán akkor alkalmaz-
hatók, ha a terheltet kizárólag fiatalkorban elkövetett 
bűncselekményekért vonják felelősségre. Ha vele 
szemben mind fiatalkorúként, mind felnőttként meg-
valósított bűncselekmények miatt folyik büntetőeljá-
rás, azt az általános szabályok szerint kell lefolytatni5. 
Ugyanez érvényes arra az esetre, ha a fiatalkorban 
megkezdett állapot-bűncselekmény átnyúlik az elkö-
vető felnőttkorára is6.

A tevékeny megbánás 
alkalmazhatósága a fiatalkorú 
elkövetőnél

A fiatalkorú elkövetővel szemben a Btk. 107. § rendel-
kezése alapján a felnőtt korú elkövetőknél szélesebb 
körben érvényesül a tevékeny megbánás, mint bün-
tethetőséget megszüntető ok. A speciális szabályozás 
az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban bün-
tetendő bűntettekre is kiterjeszti ennek alkalmazását, 
de a tevékeny megbánás alkalmazhatóságát kizáró, 
Btk. 29. § (3) bekezdésben foglalt okok a fiatalkorú 
elkövetőkre is érvényesek.

Fiatalkorúval szemben alkalmazható 
büntetések és intézkedések speciális 
szabályainak áttekintése

A fiatalkorúval szemben alkalmazható szankciók kö-
zül a büntetés a tett és a bűnösség arányos, megtorló 
reakciója, míg az intézkedés megelőző, nevelő jellegű, 
a Btk. 106. § (1) bekezdése értelmében ezen szankciók 
célja, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjék és a 
társadalom hasznos tagjává váljék. 

A (2)–(3) bekezdés alapján pedig a jogalkalmazónak 
szem előtt kell tartania, hogy a jogalkotó az intézke-
déseket alkalmasabbnak találja a nevelési cél elérésé-
hez, és szabadságelvonással járó intézkedés vagy bün-
tetés alkalmazására csak akkor ad lehetőséget, ha ez 
a nevelési cél enyhébb joghátrány alkalmazásával nem 
érhető el, illetve a bűncselekmény elkövetésekor 14. 
életévét be nem töltött terhelttel szemben csak intéz-
kedés alkalmazható. Ezen jogalkotói elvárásoknak a 
bíróság csak a súlyosító és enyhítő körülmények együt-
tes értékelésével, a fiatalkorú terhelt elkövetés utáni 
és eljárás alatti magatartásának, családi körülménye-

5 BH 1986/397.
6 BH 1981/272.

inek vizsgálatával felelhet meg. Szabadságelvonással 
járó büntetést azonban csak végső esetben alkalmaz-
hat a jogalkalmazó bíróság, ilyen okok lehetnek a so-
rozat-elkövetés, a többes halmazat, a több minősítő 
körülmény.7

A törvény XI. fejezete az Általános Részben megha-
tározott intézkedések – így a megrovás, próbára bo-
csátás, jóvátételi munka, pártfogó felügyelet, elkobzás, 
vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáfér-
hetetlenné tétele, kényszergyógykezelés – közül a pró-
bára bocsátás, jóvátételi munka és pártfogó felügyelet 
szabályait határozza meg a felnőtt korú elkövetőkre 
vonatkozó szabályoktól eltérően, illetve az általános 
szabályokhoz képest további intézkedésként javítóin-
tézeti nevelés alkalmazását is lehetővé teszi a fiatalko-
rúval szemben. 

A fiatalkorú terhelttel szemben alkalmazható leg-
enyhébb intézkedési fajta a megrovás – legelőször az 
1908. évi XXXVI. törvénycikkben találkozhatunk vele 
dorgálás néven –, amely erkölcsi jellegű elítélést jelent, 
a jogalkalmazó ügyészség vagy bíróság a helyteleníté-
sét fejezi ki és felhívja az elkövetőt, hogy tartózkodjon 
bűncselekmény elkövetésétől.

A próbára bocsátást főként a rövid tartamú bünte-
tések helyett alkalmazzák a gyakorlatban, melyet a 
régi Btk., az 1978. évi IV. törvény tett általánossá, és 
az új törvény változtatás nélkül vett át. A bíróság na-
gyobb tárgyi súlyú ügyben is alkalmazhatja, ha alkal-
masnak találja a nevelési célok elérésére. Ekkor a bí-
róság megállapítja a büntetőjogi felelősségét a fiatal-
korú terheltnek, de a büntetés kiszabását elhalasztja, 
amely pártfogó felügyelet alkalmazása mellett sok 
esetben lehetővé teszi a fiatalkorú helyes irányú fej-
lődését.

A jóvátételi munka fiatalkorúval szemben akkor 
alkalmazható, ha az ítélet meghozatalakor a 16. élet-
évét betöltötte és emellett a pártfogó felügyeletet is 
el kell rendelni a 119. § (2) bekezdésére figyelemmel. 
Egyébként az általános szabályok alkalmazandók ezen 
intézkedésnél.

A törvény a felnőtt korúakra vonatkozóan a párt-
fogó felügyelet kötelező és mérlegelésen alapuló ese-
teit határozza meg, azonban a fiatalkorúakra taxatíve 
felsorolja az elrendelés kötelező eseteit a fiatalkorú 
helyes irányú személyiségfejlődése érdekében. A bí-
róság határozatának ezen rendelkezése deklaratív jel-
legű, míg vádemelés elhalasztása esetén az ügyész ál-
lapítja meg a pártfogó felügyeletet. Ezen járulékos in-
tézkedés időtartama alatt a pártfogolt köteles a maga-
tartási szabályok megtartására, a kapcsolattartásra, de 
ez az intézkedés nem jegyezhető be a személyi ok-
iratba, azonban a határozatot köteles magánál tartani 
a terhelt. 

A törvény 63. § (1) bekezdésében meghatározott 
további intézkedések, így az elkobzás, vagyonelkob-
zás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tétele, a kényszergyógykezelés és a jogi személlyel 

7 Törvény miniszteri indokolása
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szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló törvény szerinti intézkedések vonatkozásában 
nem kerültek előírásra a fiatalkorúakra vonatkozó kü-
lön szabályok, így a velük szembeni eljárásban az álta-
lános szabályok alkalmazandók e tekintetben.

A törvény az Általános Részben szabályozott bünte-
tések közül a szabadságvesztés, elzárás, közérdekű 
munka, pénzbüntetés, kitiltás és kiutasítás szabályait 
határozta meg az általános szabályoktól eltérően a fi-
atalkorú terheltek esetében, míg a foglalkozástól eltil-
tás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények 
látogatásától való eltiltás az általános szabályok szerint 
alkalmazandó.

A büntetések közül a legsúlyosabb a szabadságvesz-
tés büntetés, amely fiatalkorúval szemben csak végső 
eszközként alkalmazható, ha a büntetés vagy intézke-
dés célja más módon nem érhető el.8 A legrövidebb 
időtartama a Btk. 109. § (1) bekezdése alapján 1 hónap 
bármely bűncselekmény esetén és nem függ a fiatal-
korú életkorától sem.9 A kiszabható maximum tekin-
tetében a törvény különbséget tesz aszerint, hogy a 
terhelt a bűncselekmény elkövetésekor a 16. életévét 
betöltötte-e, illetve mennyi a Különös Részben kijelölt 
büntetési tételkeret felső határa.

A Btk. 110. §-a rendelkezik arról, hogy fiatalkorúak 
börtönében kell végrehajtani a szabadságvesztést, ha 
a fiatalkorút bűntett miatt minimum kétévi, vagy a fi-
atalkorú visszaesőt minimum egyévi szabadságvesz-
tésre ítélik, illetve a minimum egyévi szabadságvesz-
tést, ha a fiatalkorút a szándékos bűncselekmény el-
követését megelőző három éven belül szándékos bűn-
cselekmény miatt javítóintézeti nevelésre ítélték. Min-
den más esetben fiatalkorúak fogházában kell végre-
hajtani a szabadságvesztést, vagyis velük szemben 
fegyház fokozat nem alkalmazható.

A törvényalkotó a Bnytv. 20. § d) pontjára figyelem-
mel határozta meg 3 évben a szigorúbb végrehajtási 
fokozatot jelentő körülmény figyelembevételét, mert 
a bűnügyi nyilvántartás a javítóintézeti nevelés vég-
rehajtásának befejezését követő 3 évig tárolja ezen 
adatokat.

Az elzárás büntetést a törvényalkotó eredetileg a 
fiatalkorúak és az első bűncselekményt elkövetők bün-
tetéseként kívánta bevezetni, amely a rövid tartamú 
szabadságvesztés alternatívája.10 A Btk. 111. §-a akként 
rendelkezik, hogy az általános részben meghatározott 
5–90 nap tételkeret helyett fiatalkorúval szemben 
3–30 nap közötti elzárás szabható ki. A kiszabható té-
telkeret maximuma a fiatalkorú elkövetővel szemben 
kiszabható legalacsonyabb mértékű szabadságvesztés 
mértékéhez igazodik.

A fiatalkorúakkal szemben közérdekű munka ki-
szabását az 1997. évi LXXIII. törvény 8. §-a tette lehe-
tővé 1997. november 15. napjától, ha a fiatalkorú az 
ítélet meghozatalakor a 18. életévét betöltötte. Ezzel 

8 Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része
9 Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része
10 2012. februári törvényjavaslat tervezetének indokolása

szemben az új Btk. a 16. életév betöltését írja elő a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
(Mt.) rendelkezéseivel összhangban, mely szerint mun-
kaviszonyt az létesíthet munkavállalóként, aki a 16. 
életévét betöltötte. A másodfokú bíróság is kiszabhatja 
ezen büntetést, ha a feltételek a határozatának megho-
zatala idejére következnek be. A nem teljesített közér-
dekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása 
esetén a 21. életévét be nem töltött elítélt vonatkozá-
sában a végrehajtási fokozat fiatalkorúak fogháza, a  
21. életévét betöltött elítéltnél pedig fogház.

Pénzbüntetést akkor lehet alkalmazni fiatalkorúval 
szemben, ha a vagyoni hátrány őt személyesen érinti 
és önálló keresete, vagyona van. A jövedelem körébe 
nem vonható be a fiatalkorút, vagy gondozóját megil-
lető szociális juttatások, míg a vagyon olyan ingó vagy 
ingatlan tárgy, amely kizárólag a fiatalkorú tulajdona 
és értéket képvisel, végrehajtás alá vonható. A pénz-
büntetés előnye, hogy nem szakítja ki az elkövetőt a 
családi, munkahelyi környezetből, viszont eltérő ha-
tással bír a különböző jövedelemmel, vagyonnal bíró 
elkövetőkre. A pénzbüntetés napi tételeinek száma és 
az egy napi tétel összege jóval alacsonyabb a felnőtt 
korú elkövetőkre kiszabhatónál és nem teljesítése ese-
tére lehetővé teszi a közérdekű munkára történő át-
változtatást amennyiben a 112. §-ban foglalt feltételek 
fennállnak. Ekkor egy napi tétel helyébe 2 óra közér-
dekű munka lép, egyebekben az általános rendelke-
zések alkalmazandók.

A kitiltás a tartózkodási hely szabad megválasztását 
korlátozza, amely egy vagy több településre, vagy a 
település, illetve az ország meghatározott részére vo-
natkozhat, de a 118. § értelmében a megfelelő családi 
környezettel rendelkező fiatalkorú nem tiltható ki ar-
ról a településről, ahol családja él. Megfelelő a családi 
környezet, ha alkalmas a fiatalkorú nevelésére és olyan 
értékek közvetítésére, amely a bűnismétlés gátja. En-
nek nem feltétele a kétszülős háztartás. 

A kiutasítás jogintézményét az 1998. évi LXXXVII. 
törvény 10. §-a iktatta be a régi Btk.-ba 1999. március 
1-jei hatállyal, általános szinten szabályozza a törvény. 
Ez a büntetés csak nem magyar állampolgárral szem-
ben alkalmazható, már az a kettős állampolgár sem 
utasítható ki, akinek az egyik állampolgársága a ma-
gyar. Fiatalkorúval szemben kedvezőbb feltételeket 
szab a törvény, mert csak minimum tízévi szabadság-
vesztés esetén alkalmazható, ha az elítélt országban 
tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyez-
tetné és ezzel nem sérül az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló Egyezmény 8. cikke ál-
tal védett családi élet tiszteletben tartásához való joga.

A közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabásának 
feltételei azonosak a fiatalkorúra is, azaz akit szándé-
kos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadság-
vesztésre ítélnek és méltatlan a közügyekben való 
részvételre, azok gyakorlásától el kell tiltani. A joggya-
korlat általában állam elleni, hivatalos személy elleni 
és egyéb erőszakos, illetve élet elleni bűncselekmé-
nyek szándékos elkövetése esetén alkalmazza. Mér-
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téke 1 és 10 év között terjedhet, mely az ítélet jogerőre 
emelkedésével kezdődik. Specialitása csak annyi ezen 
szankciónak, hogy a fiatalkorút egy évet meghaladó 
szabadságvesztésre ítéljék.

A halmazati és összbüntetés 
alkalmazása fiatalkorú elkövetők 
esetén

A halmazati büntetés kiszabásának általános szabályai 
a fiatalkorúakra is vonatkoznak, azaz egy büntetést 
kell kiszabni a legsúlyosabb büntetési tétel alapulvé-
telével. A törvény a halmazati büntetés felső határait 
illetően azonban speciális szabályokat állít fel, misze-
rint a 16. évét betöltött fiatalkorú életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménye ese-
tén maximum 20 év, 10 évet meghaladó szabadság-
vesztéssel büntetendő bűncselekmény, illetve 16. évét 
be nem töltött fiatalkorú életfogytig tartó szabadság-
vesztéssel büntethető bűncselekménye esetén maxi-
mum 15 év, illetve maximálisan kiszabható 5 év sza-
badságvesztés esetén 7 év 6 hónap a halmazati bün-
tetés felső határa. A törvény rendelkezése szerint, ha 
a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül leg-
alább három, súlyos erőszakos személy elleni bűncse-
lekmény, akkor a legsúlyosabb büntetési tétel felső 
határa a kétszeresére emelkedik, de a 16. évét betöl-
tött elkövető esetén maximum 20 év, a 16. évét be nem 
töltött terhelt esetén pedig maximum 15 év.

Összbüntetésbe foglalásnál, amennyiben javítóin-
tézeti nevelés találkozik szabadságvesztéssel, akkor 
az utóbbit kell végrehajtani. Ennek tartamát azonban 
a bíróság meghosszabbíthatja egy évvel a 106. §-ban 
írt cél érdekében, de a javítóintézeti nevelés hátralévő 
részét nem érheti el.

Az egységes intézkedés

Az összbüntetéshez hasonló sajátos jogintézmény. 
Célja, hogy kiküszöbölje azon hátrányokat, amelyek 

a terheltet a több javítóintézeti nevelés folyamatos 
töltése miatt érik. A még végre nem hajtott, illetve 
folyamatosan foganatosított egységes intézkedéseket 
lehet egységes intézkedésbe foglalni az alapítéletek 
szerinti tartam és nem a hátralévő részek alapulvé-
telével.11

Az előzetes fogvatartás és házi őrizet 
beszámítása, valamint a mentesítés 

A fiatalkorúval szemben foganatosított előzetes letar-
tóztatás és házi őrizet teljes idejét be kell számítani a 
javítóintézeti nevelésbe, melynek során egy napi elő-
zetes fogvatartás, illetve három napi házi őrizet egy 
nap javítóintézeti nevelésnek felel meg. Szabadság-
vesztés, elzárás, pénzbüntetés és közérdekű munka 
esetén a beszámítást az általános szabályok szerint kell 
elvégezni.

A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli men-
tesítés célja az elítélt fiatal rehabilitációja, amely tör-
ténhet a törvény erejénél fogva, bírói határozat alap-
ján és kegyelem útján. A bírósági utólagos mentesítés 
kedvezőbb a fiatalkorúra, mint a felnőtt korúakra, 
mert az egy évet meghaladó tartamú szabadságvesz-
tés büntetés kitöltése után, ha a törvény erejénél fogva 
nem mentesült, azonnal kérelmezheti, nem kell a tör-
vényi mentesítéshez megállapított idő fele részének 
eltelnie.

Összességében megállapítható, hogy az új Btk. fia-
talkorúakra vonatkozó fejezete szigorúbb szabályozást 
vezetett be az életkor részbeni leszállításával, az elzá-
rás, mint új szabadságelvonó büntetés bevezetésével 
és a javítóintézeti nevelés maximális tartamának há-
rom évről négy évre emelésével a szakemberek által 
megfogalmazott prevenciós célok figyelmen kívül ha-
gyásával. ■

11 Nag y Ferenc: A mag yar büntetőjog általános része
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Jogerősen elítélt fiatalkorúak megoszlása családi környezet szerint
2010. év, Bács-Kiskun Megye

Bűncselekmény Összesen Szülők közös
háztartása

Csak egyik
szülő

háztartása
Egyéb

I.  Személy elleni bűncselekmény 
összesen, ebből

1. emberölés,
2. könnyű testi sértés,
3. súlyos testi sértés.

37

1
4

26

18

1
1

13

13

–
2

10

6

–
1
3

II.  Közlekedési bűncselekmény 
összesen, ebből

1.  közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény,

2. ittas járművezetés.

9

2

4

2

1

1

4

1

2

3

–

1

III.  Vagyon elleni bűncselekmény 
összesen, ebből

1. lopás vétsége,
2. lopás bűntette,
3. rablás,
4. rongálás,
5. jármű önkényes elvétele.

219

61
117
10

8
12

100

31
50

6
4
1

80

19
45

2
2
9

39

11
22

2
2
2

Forrás: Bíróság

Nemzetek feletti  
büNtetőjog az európai  
uNióbaN
Szerző: békés Ádám
lektor: belovics ervin

„Valamely nemzet jogi kultúráját meghatározza általános kultúrája, történelmi tradí-
ciói, az a politikai rendszer, melynek uralma alatt él illetve élt, a külállamok iránti 
nyitottsága. A jogi kultúra keretében kerülnek megalkotásra a törvénykönyvek; ezek 
visszahatnak a jogtudományi gondolkodásra, a rendszeralkotásra, a módszertanra 
és a fogalomképzésre.”

(Békés Imre)

A témában megjelent monográfiák, illetőleg mélyreható tanulmányok javarészt a lisszaboni Szerződést meg-
előző esztendőkben íródtak, így a szerző abban a kivételes helyzetben volt, hogy a lisszaboni Szerződést 
követően szólalhatott meg. A szerző feltárja az európai Unió sajátos felépítéséből és működési rendszeréből 
eredő jellegzetességeket, bemutatva a közösségi jog szerves fejlődésének büntetőjogra gyakorolt hatását, 
továbbá az emberi Jogok európai Bírósága gyakorlatának egyes aspektusait. ennek eredményeként mindin-
kább igazzá válik, hogy a jogfejlődés a nemzetek feletti büntetőhatalom irányába halad és az uniós jog ismerete 
nélkül nem lehet biztonsággal egy ügyben sem tanácsot adni, sem pedig dönteni, mert a már megszer-
zett rutin értéke az uniós jog előretörésével exponenciálisan erodálódik.

Ára: 6000 ft
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büntetőeljárás központi 
kérdése, magának az igaz-
ságnak a felfogása a külön-
böző eljárási rendszerek-
ben nem azonos. Az anyagi 
igazság elve is az idők folya-
mán többé-kevésbé változó 
tartalommal és terminoló-
giával, de mégis bizonyos 
relatív állandósággal jelle-
mezte és jellemzi ma is a 
büntetőeljárás rendszerét. 
Az anyagi igazság elve szo-
ros összefüggésben áll a 
büntetőjogi legalitással, a 
hivatal bóliság elvével, vala-
mint a bizonyítékok szabad 
mérlegelésének elvével is.3

Az igazság feltárásának az 
a legmegfelelőbb módja, ha 
az ítélkezésben független és 
pártatlan bíróság nyilvános 
tárgyaláson, a bizonyítás te-
kintetében egyenlő jogok-
kal részt vevő felek aktív 
közreműködésével lefolyta-
tott eljárás eredményeként, 
közvetlen észlelése útján 
szerzett bizonyítékok sza-
bad mérlegelésével álla-

pítja meg a büntető felelősségre vonás eldöntéséhez 
szükséges tényeket. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 
büntetőeljárás szabályozásakor sem lehet az igazság 
abszolút, minden áron és minden eszközzel elérendő 
cél, mivel éppen a tisztességes eljárás követelményei 
miatt az eljárás szereplőinek jogai, érdekei védelmé-
ben olyan garanciákra is szükség van, amelyek eseten-
ként szűkíthetik az elkövetőre és a bűncselekményre 
vonatkozó igazság megállapításának lehetőségét. Ilyen 
például a terhelt joga a hallgatásra, a tanúzási akadá-
lyok és mentességek, továbbá a bűncselekmény útján, 
más tiltott módon, vagy a résztvevők eljárási jogainak 
lényeges korlátozásával szerzett bizonyítékok értéke-
lésének a tilalma. A büntetőbíróság – a vád keretei kö-
zött – a büntető igényt az anyagi igazság alapján a tör-
vényes és tisztességes eljárás követelményeinek meg-
felelően köteles elbírálni. A vád bizonyításának terhe 
ugyan az ügyészt terheli, azonban a bíróságnak hiva-
talból és önálló szakmai felelősséggel kell törekedni 
az igazság elérésére, azaz az állami büntető igény tény-
beli alapjainak megalapozott, a valóságnak megfelelő 
megállapítására.”4

A Be. a bizonyítékok értékelése körében rögzíti, 
hogy a bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak 
nincs törvényben előre meghatározott bizonyító ereje, 

3  Erről részletesen: Elek (2012), i. m., 18–19. és 23. o.
4  Lásd: 14/2004. (V. 07.) AB határozat, 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 

ABH 1992, 77, 92, Elek (2012), i. m., 38. o.

cSizmadiáné dr. petHő tímea*

A kiskorúak sérelmére 
elkövetett nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények 
bizonyítási nehézségei  

a bírósági eljárásban  
– a készülő 

büntetőeljárásról szóló 
törvény tükrében

Bevezető gondolatok
A jelenleg hatályos büntetőeljárási törvényünk alkal-
mazásakor több bizonyítási nehézséggel is szembesül 
az elsőfokú bíró. Így gyakorta megfogalmazódik kri-
tikaként a jogalkalmazók, különösen az elsőfokú bírák 
részéről, hogy kiszámíthatatlanságot eredményez a 
büntetőeljárásról szóló törvény (1998. évi XIX. tör-
vény, a továbbiakban: Be.) 75. § (1) bekezdése. Állandó 
problémaként adódik ugyanis, hogy nyomozó szere-
pét töltse-e be az elsőfokú bíró vagy legyen „bátor” és 
az eljárási funkciók elkülönítésének elvét helyezze 
előtérbe. Mint ahogyan Elek is rámutatott, a szakiro-
dalom is „egységes abban, hogy a jelenlegi szabályozás 
félreérthető, egyértelmű válaszokat, és segítséget nem 
ad a jogalkalmazó bíráknak arra az egyszerű kérdésre, 
hogy milyen mélységű bizonyítást folytathat le.”1

Mindez pedig szorosan kapcsolódik az anyagi igaz-
ság kérdéséhez. „Az igazság kiderítése, megállapítása, 
mint a büntetőeljárás célja és feladata általában axió-
maként, megkérdőjelezhetetlen megállapításként, 
alaptényként kerül kapcsolatba a büntető igazságszol-
gáltatással.”2 Az igazság keresése és megállapítása a 

* Bíró, Debreceni Törvényszék
1   Elek Balázs: Bizonyítási teher az eljárási funkciók megosztásának tükrében, 

Jogtudományi Közlöny 2016. 1. szám 33. o.
2  Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012. 15. o.
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a bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és 
összességükben szabadon értékeli és a bizonyítás 
eredményét az így kialakult meggyőződése szerint ál-
lapítja meg.5 „Kérdésként merülhet fel, hogy a bírói 
meggyőződés hogyan tükröződhet a bizonyítékérté-
kelésben, hogyan lehet megindokolni azt a meggyő-
ződést, ami esetleg ellentmond annak, amit a többi 
bizonyíték logikusan sugallna. A határozatban ugyanis 
sokkal egyszerűbben meg lehet indokolni egy döntést 
azzal, hogy a bizonyítékok zárt logikai rendszert al-
kotnak, szemben a bíró szubjektív belső meggyőző-
désével. Lehetséges, hogy a bíró meg van győződve 
arról, hogy a kihallgatott, terhelő, vagy mentő vallo-
mást tevő tanúk nem mondanak igazat, azonban ezen 
egymással összhangban lévő vallomásokkal szemben 
csupán annyit tudna ellenérvként felhozni, hogy nem 
hiszi el.”6 Mint ahogyan arra Elek is rámutatott, több 
példát lehetne hozni, amikor az anyagi igazsággal 
szemben felmentő ítéletet kénytelen hozni a bíróság 
a processzuális igazság érdekében, mert a terhelő  
– egyébként meggyőző – bizonyítékokat nem lehet 
felhasználni. Ilyenkor az a kérdés, hogy a nyilvánva-
lóan terhelő bizonyítékok (például egy nem megfelelő 
figyelmeztetések mellett felvett hozzátartozói vallo-
más, rendőri jelentésbe foglalt vallomás) mellőzése 
után fennmaradó bizonyítékok elegendőek lehetnek-e 
a bűnösség kétséget kizáró bizonyítására. A pro-
cesszuális igazság győzelmét az anyagi igazság felett 
a közvélemény is esetenként nehezen emészti meg. 
Az igazság elé állított legkeményebb jogi korlát az, 
amely kizárja, nem létezőnek nyilvánítja a bizonyíté-
kok köréből azokat, amelyeket tiltott módon vagy lé-
nyeges jogok korlátozásával szereztek meg.7

A hatályos Be. egyébként több ponton is jelentős 
engedményeket tesz a formális igazságnak. Ahogyan 
arra Erdei rámutatott, a konszenzuális eljárások ese-
tében a bíróság által kimondott, de nem általa megál-
lapított, hanem csak elfogadott igazságról van szó, ám 
mert bírói határozatban jelenik meg, kellő idő múlva 
beáll a jogerő, s akkor az igazság már nem vitatható. 
Nyilvánvalóan a tárgyalás mellőzése egyértelműen 
erősebben tartalmazza a konszenzus elemét, a közve-
títői eljárásban is a konszenzus sajátos formát kap, s 
ennek megfelelően egészen különös hatást gyakorol 
a bíróság igazság megállapítására.8

Az általam már hivatkozott Be. 75. § (1) bekezdése 
szerint a bíróságnak a tényállás valósághű megállapí-
tására vonatkozó kötelezettsége fennáll. A bíróság a 
bizonyítási eljárás során minden olyan rendelkezés- 
re álló bizonyíték megvizsgálására és értékelésére  
köteles, amely a tényállás tisztázásához szükséges. 

5  Be. 78. § (2)–(3) bek.
6  Elek Balázs: A téves ténymegállapítás eg yes pszichológiai aspetktusai, Debreceni 

Jogi Műhely, 2006, 4. szám, Forrás: http://www.debrecenijogimuhely.hu/
archivum/4_2006/a_teves_tenymegal lapitas_egyes_pszichologia i_
aspektusai/ (2016. április 24-i letöltés)

7  Erről részletesen: Elek: A jogerő […], 57–59. o.
8  Erről részletesen: Erdei Árpád: Mi az igazság? In: A büntető ítélet igazságtartalma 

[szerk. Erdei Árpád], Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 
19–21. o.

A Be. 75. § (1) bekezdés II. fordulatának alkalmazása 
azonban a bíróságra nézve kockázattal jár, minthogy 
ha egy rendelkezésre álló, tehát ismert, de az ügyész 
által nem indítványozott bizonyíték megvizsgálását a 
bíró elmulasztja, és ez vezet az ítélet megalapozatlan-
ságához (felderítetlenség), akkor a másodfokú bíróság 
vagy a bizonyítás kiegészítése útján küszöböli azt ki, 
vagy ha ez nem lehetséges, hatályon kívül helyezéssel 
él. Kardos Sándor azt tartaná célszerűnek, ha az eljá-
rási törvényünk akként módosulna, hogy amennyiben 
a tényállás felderítetlen volta abból fakad, hogy a vá-
dat alátámasztó bizonyítási eszközök felkutatása, vizs-
gálata a vádló terhére róhatóan nem történt meg, a 
bíróság pedig ezt – mivel erre már nem köteles – nem 
korrigálta a tárgyaláson, minthogy a funkció megosz-
tás elve alapján ez egyébként is kifogásolható lenne, 
úgy a tényállás nem lenne a felülbírálat szempontjából 
megalapozatlan.9 Ide kívánkozik az a megállapítás is, 
hogy „a vádemeléskor az ügyésznek absztrahálnia is 
kell, végső soron azt kell vizsgálnia, hogy a törvényes 
vád jogi keretei között vád tárgyává tenni szándéko-
zott magatartás vonatkozásában rendelkezésre áll-e 
annyi és olyan törvényesen beszerzett bizonyíték, 
amely a független, pártatlan bíróság előtt elegendő 
lesz a bűnösség megállapításához. A vádemelésről 
szóló döntésében persze benne kell lennie annak, 
hogy saját belső meggyőződése szerint a rendelke-
zésre álló bizonyítási eszközökből nyerhető bizonyí-
tékok elegendőek a vádban foglalt tényállás jogi szem-
pontból lényeges elemeinek igazolására, e nélkül nem 
emelhet vádat, vagy további bizonyítási cselekmények-
ről kell intézkednie, vagy az eljárást érdemi eredmény 
nélkül le kell zárnia. A meggyőződés ennyiben mindig 
személyes, szakmaivá azonban a várható eredményes-
ség mérlegelésével válik.”10

A készülő büntetőeljárásról szóló törvény kapcsán 
Elek öt modellt vonultatott fel a szabályozási lehető-
ségek körében.11 Minthogy pedig már közzétételre 
került a készülő büntetőeljárásról szóló törvény szö-
vegtervezete, így már látható, hogy a jogalkotó mely 
kodifikációs lehetőséget választotta. Eszerint ugyanis 
„a Javaslat strukturális jelentőségű újítása a bíróság 
tényállás tisztázási kötelezettségének újragondolása. 
A bíróság a tényállás tisztázása során bizonyítási esz-
közt indítvány alapján szerezhet be, ennek hiányában 
nem köteles bizonyítási eszközök beszerzésére, és 
megvizsgálására.”12 „A funkciómegosztás elvének kö-
vetkezetesebb érvényesítését szolgálja az a korrekciós 
szabály, amely szerint, ha a vádat alátámasztó bizonyí-
ték beszerzését a vádló nem indítványozta és az ítélet 
megalapozatlansága nyilvánvalóan erre vezethető visz-
sza, a megalapozatlanság következményei nem alkal-

9 Erről részletesen: Kardos Sándor: Kit terhel a bizonyítási teher? In: A büntető 
ítélet igazságtartalma [szerk. Erdei Árpád], Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 2010, 70–71.o.

10 Kadlót Erzsébet: A vád igazsága In: A büntető ítélet igazságtartalma [szerk. Erdei 
Árpád], Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 41. o.

11 Erről részletesen: Elek, Bizonyítási teher […], 37–38. o.
12  Forrás: www.kormany.hu-Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről 

(2016. szeptember 12-i letöltés) 305. o.
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mazhatóak, azaz nem kerülhet sor az ítélet hatályon 
kívül helyezésére.”13

Látszik tehát, hogy a jelenlegi szabályozással ellen-
tétben a készülő büntetőeljárásról szóló törvény már 
megnyugtatóan tisztázza a jelenlegi ellentétes követ-
keztetésekre is alkalmas eljárási szabályokat a kiszá-
mítható jogalkalmazás érdekében. Elsőfokú ügyeket 
tárgyaló bíróként rendkívül jelentősnek tartom, hogy 
a bizonyíték – indítvány hiányában történő – beszer-
zésének elmaradását a másodfokú bíróság felderítet-
lenségi okként már nem veheti figyelembe. Az új sza-
bályozás tükrében tehát már nem lehet kérdés, hogy 
nem kell majd a bírónak esetenként nyomozói szerep-
körbe bújnia.

Bizonyítási nehézségek 
jelenleg a gyakorlatban
Fenti bevezető után a tanulmányom témájául válasz-
tott kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs el-
leni bűncselekmények bizonyítása körében azt ki kí-
vánom emelni, hogy van több olyan bizonyítási ne-
hézség, melyre a készülő büntetőeljárási törvény már 
megnyugtató szabályozást ad. Ezekre külön is ki fogok 
térni. Az ilyen bűncselekmények közös jellemzője, 
hogy ezek többnyire látens bűncselekmények, melyek 
többsége nem jut a hatóság tudomására.14 Amennyi-
ben pedig a hatóságok tudomására is jutnak ezen cse-
lekmények, úgy az egyik legnehezebben bizonyítható 
bűncselekmények körébe sorolhatóak, és a bizonyítási 
eljárás során a bíró gyakran szembesül a fent jelzett 
anyagi és processzuális igazság „harcával”.

Az ilyen típusú bűncselekményeknél éppen az el-
követő és a sértett közötti hozzátartozói viszony és 
ezzel összefüggésben a mentességi jogon alapuló val-
lomás megtagadási jogosultság okán számos esetben 
pusztán közvetett bizonyítékok állnak a bíróság ren-
delkezésére.15 (Ahol a büntetőjogilag releváns tény 
csak következtetések levonása után állapítható meg.) 
A közvetett bizonyítékok értékelésének a büntetőel-
járásban (és a kriminalisztikában is) óriási jelentősége 
van, Tremmel Flórián egyenesen azt állítja, hogy a kri-
minalisztika nem más, mint a lehetséges közvetett bi-
zonyítékok egyre szélesebb körű alkalmazásának a 
története.16 A nyomozóhatóságoknál és a büntető igaz-
ságszolgáltatásban dolgozók számára tehát a közvetett 
bizonyítékok (sokszor komoly szellemi teljesítményt 
igénylő) értékelése, elemzése mindennapos, hiszen a 
bűnügyek egy részében, ahol nincs beismerő vallo-
más, vagy a történéseket közvetlenül érzékelő és azok-

13  Forrás: www.kormany.hu-Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről 
(2016. szeptember 12-i letöltés) 310. o.

14  Komp Bálint: Adalékok az eg yes nemi erkölcs elleni bűncselekmények elméletéhez 
és bizonyításával kapcsolatos g yakorlati nehézségekhez, Diskurzus, 2014, 1. szám, 
22. o.

15  Erről részletesen: Szabó Krisztián, Tanúvédelem a mag yar büntetőeljárásban, 
HVG-ORAC Kiadó, Bp., 2012. 233–252. o.

16  Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban: Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest–Pécs, 2006, 109. o.

ról beszámolni tudó és akaró tanú, közvetett bizonyí-
tékok alapján kell az ügyet eldönteni. Ezért nem mind-
egy, sőt valójában meghatározó jelentőségű, hogy 
ezeknek a közvetett bizonyítékoknak az értékelését 
milyen elméleti – logikai alapon végezzük el. Tremmel 
Flórián, illetve Háger Tamás egyaránt elvetik Visinszkij 
a közvetett bizonyítékok zárt logikai láncolatának el-
méletét. Tremmel álláspontja szerint olyan bűnügy, 
amelyben egyetlen közvetett bizonyíték sincs, nem 
létezik, ezért a szinergia a közvetlen bizonyítékokra 
is érvényes. Háger Tamás szerint a bizonyítékok lán-
colatos kapcsolódása sok esetben ugyan valóban meg-
állapítható, de egyes bizonyítékok, akár eljárásjogi, 
akár tartalmi okból való kirekesztése még nem feltét-
len töri meg a bizonyíték értékelés folyamatának logi-
kai rendjét.17

„Amikor a valóság hosszadalmas tárgyalási bizonyí-
tás nélkül is megállapítható, nem érdemes a bíróságot 
a már tudott tények újbóli megállapítására kényszerí-
teni, attól a vád és a védelem által egyformán elfoga-
dott tények igazsága nem lesz erősebb, hogy bizonyí-
tás útján a bíró ismételten felkutatja. Ha azonban az 
egyetértés valódisága kétséges, a tények igazsága is 
kétségbe vonhatóvá válik, ilyenkor éppúgy szükség 
van a kontradiktórius tárgyalásra, mint amikor forma-
ilag is jogvita jelenik meg a bíróság előtt.”18

A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs el-
leni bűncselekmények vonatkozásában azon túl, hogy 
az ilyen típusú büntetőügyek soron kívüliséget élvez-
nek, egyébként is kiemelt figyelmet szükséges fordí-
tani a büntetőeljárások elhúzódásának megakadályo-
zására. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a sértet-
tek védelme érdekében a büntetőeljárás gyermekbarát 
legyen, a sértettek megfelelő bánásmódban részesül-
jenek, és az ő kíméletük érdekében kerülni kell az in-
dokolatlan, többszöri kihallgatást.19 A kiskorú sértet-
tek egyébként is nehezen nyílnak meg a hatóság előtt, 
így akkor, amikor egy kiskorú sértettet a nyomozási 
bíró nyomozási szakban kihallgat, a sértett kíméleté-
nek szem előtt tartása mellett a nyomozási bírótól el-
várható a gyermek életkorának megfelelő, ám mégis 
az ügy eldöntése szempontjából releváns tényekre, 
körülményekre történő kihallgatás, amely során a Kú-
ria (korábban Legfelsőbb Bíróság) 68/2008. BK véle-
ményben foglaltakat teljeskörűen be kell tartani a Be. 
vonatkozó szabályai mellett annak érdekében, hogy a 
bírósági szakban ne merülhessen fel a kiskorú sértett-

17  Háger Tamás: Gondolatok a büntetőeljárás fogalmáról és a bizonyítás elméleti 
hátteréről, Iustum Aequum Salutare, 2014, 3. szám, 60. o.

A  kérdéskörről részletesen: Ibolya Tibor: Eg y önkényuralmi bizonyítás értékelési 
elmélet továbbéléséről, Magyar Jog, 2015, 9. szám, 532–534. o.

18  Erdei Árpád: Az igazságon alapuló büntető ítélet ideálja és a valóság In: Igazság, 
ideál és valóság [szerk. Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi], 
Debrecen, 2014, 84–85. o.

19  Erről részletesen: Elek Balázs: Az életkor jelentősége a g yermekkorú tanúk 
kihallgatásakor a büntetőeljárásban, Belügyi Szemle, 2011, 3. szám, 93–111. o.; 
Szabó Krisztián: A tanú zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása, mint a 
tanúvédelem külön nem nevesített eszköze, Debreceni Jogi Műhely, 2009, 4. szám, 
Forrás: http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/4_2009/a_tanu_
zar tcelu_tavkozlo_ha lozat_ut jan_tor teno_k iha l lgatasa_mint_a_
tanuvedelem_kulon_nem_nevesitett_eszkoze/ (2016. április 25-i letöltés)
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tanú ismételt kihallgatásának szükségessége azért, 
mert a nyomozási szakban az ő kihallgatása nem felelt 
meg a törvényi követelményeknek.

Elek rámutatott, hogy a kihallgatások hatékony le-
folytatásához és múltbéli események felderítéséhez a 
pszichológia tudományának minimális ismerete két-
ségtelenül nélkülözhetetlen. „A tanú tudatában vég-
bement folyamatnak, mint pszichikus jelenségnek a 
feltárásánál a bírónak ismernie kell azokat a törvény-
szerűségeket, amelyeket a lélektan tudománya ennek 
a folyamatnak a lefolyásáról, egyes szakaszairól, ténye-
zőiről megállapít, és általánosságban alapul vesz. A 
bíróságnak is meg kell ismernie azokat a konkrét té-
nyezőket, amelyek a büntetőeljárásban a vallomásnál 
mint sajátos pszichikus folyamatnál rendszerint fel-
merülnek.”20

A pszichológus szakértő igénybevétele az ilyen tí-
pusú büntetőügyekben rendkívül gyakori. Amikor a 
pszichológus szakember a kihallgatáson vesz részt, 
számos kérdésben nyújthat segítséget az eljárás veze-
tőjének. Elek Balázs kifejti, hogy ez nem jelenti a nyo-
mozás, kihallgatás vezetésének az átadását. Értékes 
tanácsokat nyújthat a nyomozónak, amikor a kihall-
gatandó személy pszichológiailag nehezen hozzáfér-
hető és nem sikerül vele kontaktust kiépíteni. Akkor 
is tanácsot adhat a pszichológus, amikor nyomozási 
kísérlet előkészítését szolgálja a kihallgatás és olyan 
részletkérdéseket kell rekonstruálni, amelyek nélkül 
nem várható a megfelelő eredmény a kísérlettel. Ami-
kor pedig egy bíró elér egy tudományos igazság, il-
letve egy kompetencia határához, akkor mindenkép-
pen igénybe kell vennie szakértőt. A szakértő bevo-
nása előtt a bírónak fogalma kell legyen arról, mi ké-
pezi a szakértői vélemény határát, ezt a bíró jelöli ki 
a szakértőnek átadott adatokkal. A bíró más tudomá-
nyoknak a megismerési eredményeit, módszereit, fo-
galmiságát nem nélkülözheti. Ahhoz hogy fel tudjon 
kérdéseket tenni a pszichológus szakértőnek, tudnia 
kell azt, hogy milyen eredményei vannak a szakértő 
által ismert tudománynak, amit a büntetőperben fel 
tud használni. Ezen ismeretek nélkül még a kérdésfel-
tevés is nehézséget okoz. A vallomások értékeléséhez 
is jelentős segítséget nyújthat a vallomástevő szemé-
lyiségének vizsgálata. A vallomás befolyásolása köré-
ben pedig a gyermekek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények vizsgálatánál van nagyobb gyakorlata a 
pszichológus szakértő bevonásának a büntetőperbe. 
Felnőtt tanúk, vagy vádlottak vizsgálata ebből a szem-
pontból még elenyésző számban fordul elő. A gyerme-
kek vallomását vizsgálva az események megtörténtét 
illetően a kételynek mindig különösen élnie kell a bí-
róban. Elek rámutatott, hogy a bíróság nem fogadhatja 
el hitelt érdemlőnek, vagy utasíthatja el hamisként a 
vallomást kizárólag a kihallgatott személy szavahihe-
tőségének szakértői véleményezése alapján. Ha ilyen 
kérdésben venné igénybe a szakértőt, akkor azért ke-

2 0  Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth Könyvkereskedés 
és Kiadó Kft., Debrecen, 2008, 162. o.

rülne különös helyzetbe, mert azt kellene állítania, 
hogy képes annak a bizonyítási eszköznek és bizonyí-
téknak a mérlegelésére, mely azt a mérlegelési tevé-
kenységet pótolja, amelyre képtelennek érezte magát. 
A tényállás megalapozott megállapítása a kiskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekményeknél jellemzően 
azért nem egyszerű, mert tipikusan az eseménynek 
nincsenek közvetlen tanúi, hanem a kiskorú sértett 
nagyon sokszor ellentmondó vallomásával szemben 
a következetesen tagadó vádlott vallomása áll. A kis-
korú vallomásában lévő nem lényegi ellentmondások 
nem feltétlenül teszik a sértett gyermeket szavahihe-
tetlenné, nagyon sok olyan része van a vallomásának, 
aminek nem látja jelentőségét, sőt sokszor maga a nyo-
mozóhatóság sem, de később annak döntő szerepe 
lehet. Mint minden büntetőügyben, itt is elmondható, 
hogy minél többször hallgatnak meg valakit, annál 
nagyobb a lehetősége az ellentmondásoknak, ami  
a védekezés számára újabb és újabb kapaszkodókat 
adhat a szavahihetőség megingatására. A gyermekek 
vallomásai megbízhatóságának megítélését jól szem-
lélteti az is, hogy előfordul, hogy a kirendelt igazság-
ügyi pszichológus szakértők is ellentétes véleményt 
adnak.21

A hatályos eljárásjogi törvényünkben is megjelent 
már a büntetőeljárásban részt vevő személy egyedi 
igényeinek figyelembevétele, azonban ez még komp-
lexebben van jelen a készülő  büntetőeljárásról szóló 
törvényben. A Javaslat különleges bánásmódot igénylő 
személyekkel kapcsolatos rendszerének alapvetése, 
hogy az eljárásban eljáró szervek egy induló döntést 
hozzanak valamennyi olyan esetben, amikor felmerül 
az egyéniesítés igénye, és ez a döntés egy szempont-
rendszeren alapuljon. Ennek eldöntését követően nyí-
lik meg az az eszközrendszer amely az érintett egyedi 
igényeit a legmegfelelőbb módon képes kezelni.22

A készülő büntetőeljárásról szóló törvény 79. §-a 
azokat az eseteket sorolja fel, amikor az ügyben eljáró 
szerveknek kötelező a különleges bánásmód alkalma-
zásának megállapítása. Így ilyen személynek minősül 
az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a sér-
tett és a terhelt abban az esetben is, ha a büntetőeljá-
rás megindulásakor a tizennyolcadik életévét már be-
töltötte, de a bűncselekmény elkövetésekor még nem, 
de ilyennek minősül a nemi élet szabadsága és a nemi 
erkölcs elleni bűncselekmény sértettje is. Fontos az 
is, hogy az érintett akaratának teljes körű érvényesü-
lését is kívánja a törvény biztosítani, minthogy a kü-
lönleges bánásmódot, illetve az egyes intézkedéseket 
visszautasíthatja. Tartalmaz a Javaslat olyan kötelező 
rendelkezéseket is, amikor visszautasításra nem ke-
rülhet sor. Így például nem utasítható vissza, hogy a 
tizennyolcadik életévét be nem töltött terhelt, sértett 
vagy tanú részvételét igénylő eljárási cselekmények-
ről audiovizuális felvétel készüljön. Fontos, hogy az 

21  Elek: A vallomás […], 172–173., 178. és 183–184. o.
22  Forrás:www.kormany.hu-Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről 

(2016. szeptember 12-i letöltés) 335. o.
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ilyen személy jogai gyakorlása, kötelezettségei teljesí-
tésének elősegítése és kímélete érdekében az érintett 
részvételét igénylő eljárási cselekmény esetén az el-
járó bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság elrendel-
heti, hogy az eljárási cselekményen igazságügyi pszi-
chológus szakértő is jelen legyen. A különleges bánás-
mód körébe tartozó intézkedések körében például 
fokozott védelemben részesíthető a különleges bánás-
módot igénylő személy magánélete, személyének sért-
hetetlensége, a személyes adatai, különösen az egész-
ségügyi adatai. A különleges bánásmódot igénylő sze-
mély részvételét igénylő eljárási cselekményt úgy ké-
szíti elő az eljáró hatóság, hogy az indokolatlan meg-
ismétlés nélkül elvégezhető legyen. Az eljárási cselek-
ményt lehetőség szerint az erre szolgáló, vagy arra 
alkalmassá tett helyiségben hajtja végre a hatóság, és 
audiovizuális felvételt készíthet a különleges bánás-
módot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cse-
lekményről. A Javaslat a különleges bánásmód speci-
ális eszközeiként a fejezet részeként tartalmazza a kü-
lönösen védett tanú, a személyi védelem és a Védelmi 
program intézményeit. További speciális szabályt fo-
galmaz meg a tizennegyedik életévét be nem töltött 
sértett, tanú vagy egyéb érdekelt részvételét igénylő 
eljárási cselekmény esetére. A nemi élet szabadsága 
és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje ese-
tén pedig a nyomozás során a sértettet tanúként csak 
a vele azonos nemű személy hallgathatja ki, illetve a 
sértett jelenlétével zajló más eljárási cselekményen az 
eljáró hatóság részéről a sértettel azonos nemű sze-
mélynek is jelen kell lennie. Ezenkívül a nyomozó ha-
tóság biztosítja, hogy a sértett részvételét igénylő el-
járási cselekményt minden alkalommal ugyanazon 
személy hajtsa végre, ha ehhez a sértett hozzájárul és 
az eljárási cselekmény eredményességét nem veszé-
lyezteti.23 Számos, a kiskorú sértettek kíméletét szol-
gáló rendelkezést tartalmaz a jogszabálytervezet. Át-
fogó szabályozásra törekedett a jogalkotó, mely a je-
lenlegi szerteágazó részletszabályokhoz képest egy-
séges, átlátható normarendszert biztosít az egyéniesí-
tés fokozottabb érvényesülése érdekében.

Akár a jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló tör-
vényt vizsgájuk, akár a készülő eljárási törvényt, nem 
vitásan kiemelkedő jelentősége van az elsőfokú bíró-
ság által megállapított tényállásnak, minthogy „a bün-
tetőeljárásban lefolytatott bizonyítást követően a tény-
állás megállapításának joga és kötelezettsége elsődle-
gesen az elsőfokú bíróságé. A bizonyítékokat megvizs-
gáló és azokat egyenként és összességében értékelő 
elsőfokú bíróság tekinthető ugyanis ténybíróságnak. 
Az elsőfokú bíróság ténybírósági jellegéből is követ-
kezik a tényálláshoz kötöttség elve, mely szerint a má-
sodfokú bíróság fő szabályként a határozatát az első-
fokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja”.24

Sajátos eljárásjogi helyzetet teremt és a tényállás 

23  Forrás: www.kormany.hu-Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről 
(2016. szeptember 12-i letöltés ) 30–37. o.

2 4  Háger Tamás: A tényálláshoz kötöttség kérdései a büntetőperben In: Úton a bírói 
megg yőződés felé [szerk. Elek Balázs – Miskolczi Barna], Debrecen, 2015, 127. o.

megállapítása szempontjából is körültekintő mérle-
gelő tevékenységet kíván meg az eljáró bíróságtól, ha 
a kiskorú sértettek megtagadják a vallomástételt, él-
nek mentességi jogukkal és a szakértők sem állapíta-
nak meg szakértői véleményükben a sértettek vonat-
kozásában szexuális traumatizációra utaló jelzéseket. 
Álláspontom szerint a bizonyítékok körültekintő ér-
tékelése mellett, a közvetett bizonyítékok értékelésé-
vel akár helye lehet a vádlott büntetőjogi felelősségé-
nek megállapításának is, annak ellenére, hogy a vád-
lott részéről nem áll rendelkezésre beismerő vallomás, 
illetve a történéseket közvetlenül érzékelő, azokról 
beszámolni tudó és akaró tanú sincs, és az eljárás so-
rán kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő pedig 
nemleges véleményt ad a kiskorúak szexuális trauma-
tizációját illetően.

Amennyiben azonban nem sikerül kétséget kizá-
róan bizonyítani azt, hogy az elkövető elkövette a ne-
velése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló 
személy sérelmére a nemi erkölcs elleni bűncselek-
ményt, ebben az esetben megtörténhet, hogy szűkül 
a vádbeli tényállás, és a kiskorú veszélyeztetésének 
bűntette miatt folytatódik csak az eljárás, vagyis az el-
követőt a „maradék bűncselekmény” miatt vonják fe-
lelősségre. Ha az elkövető tehát nem valósítja meg va-
lamelyik nemi erkölcs elleni bűncselekmény törvényi 
tényállását, vagy az kétséget kizáróan nem bizonyít-
ható, de a gyermek erkölcsi fejlődését veszélyezteti, 
azzal megvalósíthatja a kiskorú veszélyeztetésének 
bűntettét. Például azáltal, ha nem megfelelő ruhában 
járatja, elhanyagolja, ütlegeli, az egészséges fejlődés-
hez szükséges feltételeket nem biztosítja, ezzel kime-
rítheti a kiskorú veszélyeztetésének törvényi tényál-
lását.25 Ennek hiányában a vádlott teljes körű felmen-
tésére kerül sor.

Utalni szükséges e körben arra, hogy fenti bizonyí-
tási nehézség, azaz hogy a kiskorúak nem tesznek val-
lomást, bírósági szakban élnek mentességi jogukkal, 
holott az eljárás korábbi szakaszában terhelő előadás-
sal éltek a vádlottra nézve, arra is visszavezethető, hogy 
az eljárások alatt a gyermekek félelemben élnek, mint-
hogy a vádlottak esetlegesen szabadlábon védekez-
hetnek. Ezt mindenképpen szükséges szem előtt tar-
tani egy-egy ügyben.

Mindemellett jogállamban hinnünk kell abban, 
hogy a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős 
bírósági ítélet hiányában annak meghozatalát megelő-
zően valóban csak az indokolt esetekben, a legszük-
ségesebb mértékben és tartamban, a jogszabályi elő-
írásoknak maradéktalanul eleget téve kerül sor az el-
vonására, vagy korlátozására a személyi szabadságnak. 
A BH 2006. évi 280. számú eseti döntés is csak akkor 
látja megalapozottan elrendelhetőnek a Be. 129. § (2) 
bekezdés c) pontra alapított előzetes letartóztatást, 
amennyiben a tanúk terhelt részéről megfenyegeté-

2 5  Komp: i. m., 23. o.
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sére adatok merülnek fel, s emiatt a bizonyítási eljárás 
folytatása veszélybe kerül.26

A készülő büntetőeljárásról szóló törvény szá-
momra egyik legjelentősebb rendelkezése a fenti bi-
zonyítási nehézségre ad megoldást. A Javaslat a tanú 
vallomástétele előtt történő figyelmeztetések össze-
foglaló elnevezéseként bevezeti a „tanúzási figyel-
meztetések” elnevezést, amelynek időszerű közlése 
a tanúval a vallomás törvényességének feltétele. A 
tanúzási figyelmeztetések köre kiegészül azon elem-
mel, amely szerint , ha a tanú vallomást tesz, vallo-
mása az ügy tárgyát képező bűncselekmény miatt 
indult büntetőeljárásban akkor is felhasználható, ha 
a vallomástételt a későbbiekben jogszerűen megta-
gadja. A figyelmeztetés ezen új része a korábbi vallo-
mással való rendelkezés kizárása miatt szükségszerű. 
A Javaslat amellett foglalt állást, hogy a vallomás meg-
tagadásának lehetősége és az arra való figyelmezte-
tés abban az esetben képvisel kiemelt garanciális ér-
téket, emellett a büntetőeljárás következetessége és 
tekintélye akkor biztosítható, ha az eljárás során tett 
korábbi vallomások a terhelt és a tanú későbbi nyi-
latkozataitól függetlenül felhasználhatóak. A Javaslat 
nem adja meg a tanúnak az a lehetőséget, hogy a val-
lomás megtagadása esetén ezen nyilatkozata meg-
semmisítse a korábban törvényesen tett vallomást. 
A vallomás megtagadása kizárólag a folytatólagos ki-
hallgatás megtagadásának lehetőségét jelenti, ily mó-
don az új szabályrendszer a tanúktól megfontoltabb 
nyilatkozattételt követel meg.27

Összességében a kiskorúak sérelmére elkövetett 
nemi erkölcs elleni bűncselekmények bár továbbra 
is nagyfokú látenciát mutatnak, az már tényként meg-
állapítható, hogy növekvő tendencia mutatkozik az 
ilyen típusú bűncselekmények felderítése vonatko-
zásában. A nagyfokú látencia pedig egyúttal jelenleg 
a speciális fent jelzett bizonyítási nehézségekkel szo-
ros összefüggésben áll, hiszen az ilyen típusú bűn-
cselekmények elkövetésekor tipikusan csak két sze-
mély van jelen, az elkövető és a kiskorú sértett, akik 
között szoros érzelmi viszony áll fenn. A sértett nyi-
latkozatát rendszerint csak közvetett tanúvallomások 
támaszthatják alá. A fent jelzettek szerint jelenleg 
még nagy problémát jelent, hogy a tanúk, akik az ese-
tek túlnyomó többségében családtagok, az eljárás 
későbbi szakaszaiban gyakran élnek a törvény által 
biztosított vallomás megtagadási jogukkal. Külön 
speciális problémát jelent, hogy néhány esetben a 
büntetőeljárást a családtagok az egymás elleni küz-
delem eszközeként használják fel. Bizonyítási nehéz-
ség az is, hogy minél kisebb egy gyermek, annál ne-
hezítettebb az emlékezeti folyamat. A gyermekek 12 
éves korukig az érzelmeiken keresztül látnak és nem 
racionálisan gondolkodnak, amit szintén figyelembe 

2 6  Szabó Krisztián: Előzetes letartóztatás a nyomozási szakaszban In: Igazság, ideál 
és valóság [szerk. Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi], Debrecen, 
2014, 340. és 345. o.

27  Forrás: www.kormany.hu-Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről 
(2016. szeptember 12-i letöltés) 350. o.

kellene venni. Ezeket a gyermekeket minél hatéko-
nyabban szükséges lenne megvédeni a büntetőeljá-
rás hátrányaitól.28

Záró gondolatok
Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy egyre több he-
lyen kerüljenek kialakításra olyan kihallgató helyisé-
gek, ahol a gyermekek az életkori sajátosságaiknak 
megfelelő, ahhoz igazodó szobában mint speciális ki-
hallgató helyiségben kerülhessenek meghallgatásra. 
Itt a rendelkezésre álló játékokkal és egyéb eszközök-
kel gyermek pszichológus jelenlétében a gyermekkel 
jó kapcsolatot kialakítva lehet őt meghallgatni. Ilyen 
körülmények között alappal számíthat arra a bíró is, 
hogy a gyermek megnyílik előtte. Szemléletváltásra 
van tehát szükség megítélésem szerint, a gyermekek 
kímélete kell hogy az ilyen típusú bűncselekmények 
során mindenek felett álló érdek legyen, hiszen az ál-
tala elszenvedett traumatizációt nem szabad hogy to-
vábbiak kövessék. Így nyilvánvalóan az optimális az 
lenne, ha a gyermeket összesen egy alkalommal hall-
gatnák meg az eljárás során. Cél az kell hogy legyen, 
hogy a lehető legkevesebbet ártsunk a gyermeknek. 
A készülő büntetőeljárásról szóló törvény fenti szem-
léletváltást igyekszik elősegíteni.

A családon belüli erőszakos bűncselekmények leg-
lényegesebb jellemzője, hogy egy időben hosszan el-
nyúló folyamat végtermékei.29

Az Országos Bírósági Hivatal is deklaráltan gyer-
mekközpontú igazságszolgáltatást kíván megvalósí-
tani, mely olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely 
az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyerme-
kek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvé-
nyesítését, és elsődleges szempontként juttatja ér-
vényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden 
ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.30

A felvázolt bizonyítási nehézségek – a készülő bün-
tetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek ismere-
tében – megoldódni látszanak. A jogalkotó felismerte 
a funkciómegosztás következetesebb érvényesítésé-
nek szükségességét is, továbbá megteremti a sértettek 
vonatkozásában annak lehetőségét, hogy megkülön-
böztetett bánásmódban részesülhessenek, mely nagy 
adóssága a jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló 
törvényünknek. 

2 8   Szelezsán Annamária: A g yermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények, Ügyészek Lapja, 2005, 4. szám, 25–27. o.

29  Jungi Eszter: A családon belüli erőszak az ítélkezési g yakorlatban, Bírák Lapja, 
2003, 2. szám, 61. o.

3 0   Forrás: http://birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/gyermekkozpontu-
igazsagszolgaltatas/folap (2016. április 25-i letöltés)
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juttatni. E mérlegelő tevé-
kenység során is hasznos 
olvasmányul szolgálhat 
Fantoly Zsanett értekezése.  

A monográfia két nagy 
szerkezeti egységből áll, 
amelyből az első büntető 
tárgyalási rendszerekkel, a 
második pedig a hazai bün-
tetőeljárás hatékonyságá-
nak problémáival foglal-
kozik. 

Az első nagy szerkezeti 
egységben a tárgyalási 
rendszerek bemutatása az 
inkvizitórius és az akkuza-
tórius tárgyalási rendszer 
főbb elhatárolási szempont-
jaitól indul ki. A két modell 
közötti éles különbség az 
eljárás céljában keresendő. 
Természetesen mindkét 
rendszer végső célja az igaz-
ság szolgálata, azonban e 
célt a két modell másképp 
juttatja érvényre. 

Az akkuzatórius eljárás a 
„tisztességes eljárás mo-
dellje”-ként aposztrofál-
ható, tehát úgy kívánja az 

igazságot érvényre juttatni, hogy biztosítja a feleknek 
az egyenlő bánásmódot.3 A tárgyalás a két fél esküdt-
szék előtti „versenyének” tekinthető, amelyben a bí-
rónak egyfajta független „játékvezető” szerepe van, 
akinek feladata az eljárás és a tanúvallomások szabá-
lyainak szem előtt tartása.4

Az inkvizitórius modell esetében ezzel szemben az 
anyagi igazság feltárása a közvetlen cél. Ez a tárgya-
lási rendszer „bűnüldözési modell”-ként fogható fel, 
ahol a bíró feladata az objektív igazság kiderítése, te-
hát a kontinentális bíró aktívan részt vesz a bizonyí-
tási eljárás lefolytatásában, biztosítja a tárgyalás tör-
vényességét és egyben döntéshozó is.5 Az inkvizitórius 
rendszer esetében is elmondható, hogy „a gyakorlat 
nem közömbös a fair play iránt, de esetenként úgy 
tűnhet, hogy az igazságkeresés érdekében könnyen 
feláldozza”6

A két tárgyalási rendszer elhatárolását követően a 
szerző a büntető tárgyalási rendszerek fejlődését mu-
tatja be, kiemelve Franciaország, Németország, Anglia 
és az Amerikai Egyesült Államok eljárási rendszerei-
nek fejlődését. A történeti áttekintést követően az ol-
vasó bepillantást nyerhet, hogy napjainkban merre is 
tart az európai büntetőeljárás fejlődése. A szerző az 
egyes alapelveken, valamint az eljárásban részt vevő 

3  Fantoly: i. m. 19. o.
4  Fantoly: i. m. 15. o.
5  Fantoly: i. m. 15. o.
6  Fantoly: i. m. 19. o.

doBi anita*

 
Recenzió Fantoly Zsanett:  

A büntető tárgyalási 
rendszerek sajátosságai és 

a büntetőeljárás 
hatékonysága című 

monográfiájához az új 
büntetőeljárási 

törvénytervezet tükrében

A büntetőeljárás hatékonyságának növelése, az adott 
kor igényeihez igazítása régóta foglalkoztatja a jogtu-
dósokat és gyakorlati szakembereket.  Ezzel összefüg-
gésben a történelem folyamán a jogtudomány művelői 
között gyakran felvetődött az a teoretikus kérdés, hogy 
a két nagy eljárási rendszer – az inkvizitórius alapon 
nyugvó kontinentális modell és az akkuzatórius ala-
pon elhelyezkedő angolszász modell – közül melyik 
szolgálja leginkább az igazságszolgáltatás érdekeit.

Jelenleg egyetlen európai ország büntetőeljárási 
rendszere sem határozható meg tisztán inkvizitórius-
ként, vagy akkuzatóriusként, azonban a legalapvetőbb 
jellemzői alapján besorolhatóak a két nagy rendszer 
valamelyikébe. A büntetőeljárási rendszerek között 
megfigyelhető egyfajta egymáshoz közelítés, a másik 
rendszerre jellemző garanciák érvényre juttatása.1 Je-
len tendencia kapcsán Fantoly Zsanett joggal teszi fel 
azt a ma igen aktuális kérdést, miszerint: „a kölcsönö-
sen egymásból merítő átfedések vajon javítják-e a 
tárgyalási rendszerek minőségét, azok hatékonysá-
gát?”2

Különösen fontos ez a kérdés hazánkban az új bün-
tetőeljárási kódex elfogadásának küszöbén állva, ami-
kor a jogalkotónak mérlegelnie kell azokat az elveket, 
amelyeket az új törvényben leginkább érvényre akar 

* PhD-hallgató, DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi doktori Iskola
1  Fantoly Zsanett: A büntető tárg yalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás 

hatékonysága, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012., 11–12. o.
2  Fantoly: i. m. 11–12. o.
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személyek jogosítványainak bemutatásán keresztül 
vázolja fel a két rendszer lényegi eltéréseit, vizsgálva 
az egyes megoldások adaptációjának lehetőségét.

Olyan jogintézmények kerülnek tehát bemutatásra, 
amelyek – a szerző szavaival élve – „a merőben eltérő 
jogászi gondolkodás, illetve jogi megoldások alapján 
értékes vagy éppen elvetendő, de mindenképpen ér-
tékes példát rejtenek a kontinentális alapon nevelke-
dett jogász számára.”7

Az új büntetőeljárási törvénytervezet fényében a 
szerző által bemutatott jogi megoldások és jellegze-
tességek közül a bizonyítás során felmerülő sajátossá-
gok körét, elsőként a bíró szerepkörének kérdését 
emelem ki.

Az angolszász és a kontinentális tárgyalási rendsze-
rek között markáns különbség van a döntéshozó sze-
mélyében. Az inkvizitórius rendszert a professzionális 
igazságszolgáltatás jellemzi, amely rendszerben a bű-
nösség kérdésében is hivatásos bíró dönt. Ezzel szem-
ben az akkuzatórius rendszerre jellemző a laikusok 
részvétele, az esküdtszéki döntéshozatal. Erre figye-
lemmel a két rendszer eltérő bizonyítási rendszert kö-
vet, így a hivatásos bíró szerepe is más.

Az akkuzatórius rendszerben a bíró nem bizonyít, 
hanem vitás jogi kérdéseket tisztáz, a bizonyítékok 
befogadását ellenőrzi, megakadályozza azt, hogy az 
ügy szempontjából irreleváns, félrevezető, esetlege-
sen jogellenesen megszerzett bizonyítékok az esküd-
tek elé kerüljenek.8 

Ezzel szemben az inkvizitórius felfogás szerint a 
bíró a bizonyítás aktív résztvevője, aki az anyagi igaz-
ság megállapítása végett az ügyész, illetve a védő által 
nem indítványozott bizonyítást is lefolytathat, ezáltal 
hivatalból nyomoz. A hatályos büntető kódexünk is 
ezt a modellt követi, a Be. 75. § (1) bekezdése az anyagi 
igazság megállapításának követelményét rögzíti azzal, 
hogy kimondja, hogy a tényállás alapos és hiánytalan 
megállapítására kell törekedni. Az inkvizitor bírói 
szerepfelfogást gyengíti a Be. 75. § (1) bekezdés má-
sodik fordulata, amely arról rendelkezik, hogy a bíró-
ság a tényállás tisztázása során bizonyítási indítvány 
hiányában nem köteles vádat alátámasztó bizonyítási 
eszközt beszerezni, megvizsgálni. Jogirodalmi állás-
pontok szerint ez a szabályozás nem következetes, 
ugyanis nem ad választ arra, hogy mennyiben várható 
el a bírótól az, hogy nyomozó szemlélettel kutassa az 
ügyben a terhelő és mentő bizonyítékokat.9 A mai 
gyakorlat arra tendál, hogy az objektív igazság meg-
állapítása érdekében a bíró felelőssége a tényállás 
tisztázásához szükséges valamennyi bizonyíték be-
szerzése, hiszen a tényállás felderítetlensége akkor is 
az ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezet, ha a 
felderítetlenség oka az, hogy a bíróság nem szerezte 

7  Fantoly: i. m. 90.
8  Fantoly: i. m. 112–113. o.
9  Elek Balázs: Bizonyítási teher az eljárási funkciók megosztásának tükrében, 

Jogtudományi Közlöny, 2016/1. sz. 31–41.

be az ügyész által nem indítványozott terhelő bizo-
nyítékot.10 

Látható, hogy jelen szabályozás szerint a bíró is fe-
lelős a vádat alátámasztó bizonyítékok hivatalbóli be-
szerzéséért, így nem érvényesül maradéktalanul az 
Alaptörvényben és a Be. 1. §-ában foglalt funkciómeg-
osztás elve, így sérül a bírói függetlenség és pártatlan-
ság garanciarendszerének egyik fontos eleme is.11

A monográfiában az akkuzatórius modell bizonyí-
tási rendszerének megfontolandó példáival találkoz-
hatunk, ugyanis e rendszerben a közvetlenség elve 
és a fegyverek egyenlőségének elve leginkább bizto-
sított. 

Az angolszász rendszert a felek autonómiája jel-
lemzi, így a büntetőeljárás alakítói a vád és a védelem. 
Ez nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a felek fel-
adata bizonyítékok bíróság elé terjesztése, hanem ma-
gában a bizonyítás felvételében, így például a tanúk, 
szakértők meghallgatásában is kiemelkedő szerepet 
játszanak, az akkuzatórius modellre jellemző kereszt-
kérdezés útján.

Úgy tűnik, hogy az új büntetőeljárási kódex terve-
zete több ponton fontolóra vette az akkuzatórius eljá-
rás pozitív vonásait és ezekből merítve egy logikusabb 
szabályokat tartalmazó vegyes rendszerű bizonyítási 
eljárás kialakítását célozza. Mindez tetten érhető ab-
ban, hogy a törvényjavaslat tisztázza a bíró bizonyítás-
ban betöltött szerepét. A tervezet továbbra is dekla-
rálja, hogy „A bíróság a tényállás tisztázása során bi-
zonyítási eszközt indítvány hiányában nem köteles 
beszerezni.”12 Azonban ez a szabály már nem marad 
„egyedül”, ugyanis a tervezet azt is kimondja, hogy a 
bíró által hivatalból fel nem vett bizonyítás nem ered-
ményezhet megalapozatlanságot.13 A jogalkotó ezen 
garanciák felállításával – válaszul a hatályos szabályo-
zást ért bírálatokra – erősíti a funkciómegosztás elvét, 
továbbá komoly lépést tett a strasbourgi Bíróságnak 
a tisztességes eljárással kapcsolatos követelményrend-
szerének irányába, amely sokkal inkább az akkuzatórius 
rendszer elveivel áll összhangban.

A szerző által felhozott további jogintézmények kö-
zül az ítéleti alku (vádalku) jogintézményét kívánom 
górcső alá venni. A monográfia komplex képet ad a 
jogintézmény szabályozásáról, valamint az angol és 
amerikai büntetőeljárásban betöltött kiemelkedő sze-
repéről. Meglepő az a tény, hogy Angliában az ügyek 
72–92%-ban, az Amerikai Egyesült Államokban 90%-
ban vádalkuval nyernek elintézést, tehát az ügyek je-
lentős hányada nem is kerül az angolszász jogrendsze-
rek ikonikus intézményének tekinthető esküdtszék 
elé.14 Annak ellenére, hogy a vádalku a büntetőeljárás 

10  Bencze Mátyás – Márki Zoltán – Zsoldics Zsófia: A vádért viselt felelősség – eg y 
összehasonlító vizsgálat tanulságai, In: Igazság, Ideál és Valóság. Tanulmányok 
Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére (szerk. Elek Balázs – Háger 
Tamás – Tóth Andrea Noémi) Debrecen, DEÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, 
2014. 24–34.

11  Elek: i. m. 35–36. o.
12  Tervezet 158. § (2) bekezdés
13  Tervezet 579. § (4) bekezdés
14  Fantoly: i. m. 160. o., 304. o.
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egyszerűsítése és gyorsítása szempontjából igen hasz-
nos lehet, kontinentális jogrendszerek büntetőeljárási 
modelljétől rendszeridegen, amelynek oka abban ke-
resendő, hogy nehezen egyeztethető össze a büntető-
eljárás az anyagi igazság feltárása irányuló céljával, így 
alkalmazása hazánkban sem tudott igazán meghono-
sodni.15 Ennek okaira a monográfia második nagy 
szerkezeti egységében, „A (hazai) büntetőeljárás ha-
tékonyságának problémái”16 kérdéskörben kap választ 
az olvasó, ahol a szerző áttekinti a magyar jogrend-
szerben fellelhető, a büntetőeljárás hatékonyságát nö-
velő, gyorsítását célzó jogintézményeket, a konszen-
zuális elemeket előtérbe helyező, megegyezésen ala-
puló eljárásokat. E részben olyan külön eljárások nyer-
nek bemutatást, mint a bíróság elé állítás, a távollévő 
terhelttel szembeni büntetőeljárás, a tárgyalás mellő-
zése, valamint a vádalku jogintézményéhez hasonla-
tos tárgyalásról lemondás. 

A szerző álláspontja szerint a bemutatott külön el-
járások nem váltották be a hozzájuk fűzött reménye-
ket, mert a „gyakorlati alkalmazásuk alacsony száma 
hatástalanítja a modernizáló jogalkotói akaratot.”17 
Különösen így van ez a lemondás a tárgyalásról jogin-
tézmény tekintetében, hiszen az ügyek 0,3%-a kerül 
elintézésre ezzel az eljárási formával. 

Fantoly Zsanett véleménye szerint az igazságszol-
gáltatás túlterheltsége ma is probléma, amelynek ki-
küszöbölése tekintetében az igazi reform elmaradt. 
A büntetőeljárások elhúzódásának okait vizsgálva arra 
a következtetésre jutott, hogy éppen a tárgyalási sza-
kasz hordozza magában az ügyek gyors befejezését 
akadályozó tényezőket.18

Az új büntetőeljárási kódex egy új eljárás gyorsítá-
sát célzó jogintézményt nevesít, amely a terhelt beis-
merő vallomásához köthető. A javaslat szerint, ha ter-
helt az előkészítő ülésen bűnösségre kiterjedő beis-
merő vallomást tesz, valamint a beismeréssel érintett 
körben lemond a tárgyaláshoz való jogáról, és a bíró-
ság a beismerő vallomást hitelt érdemlőnek találja, 
ezáltal elfogadja, akkor a vádirati tényállás megalapo-
zottságát és a bűnösség kérdését nem vizsgálja. Ellen-

15  Fantoly: i. m. 164. o. 
16  Fantoly: i. m. 249–306. o.
17  Fantoly: i. m. 301. o.
18  Fantoly: i. m. 299–300. o.

kező esetben az ügyet tárgyalásra utalja.19 A tervezet 
lehetőséget teremt tehát arra, hogy védelem és a vád-
hatóság törvényes keretek között egyezséget kössön, 
így az eljárás ezzel is rövidüljön, költséghatékonyabbá 
válhasson.20 Mindez jól szemlélteti, hogy a jogalkotó 
felfigyelt azon jogtudományi munkákra, amelyek a 
megegyezésben rejlő lehetőségekre hívták fel a figyel-
met.21

Megfigyelhető, hogy az új büntetőeljárási kódex ter-
vezete, a kodifikáció irányelveinek – így különösen a 
hatékonyság és gyorsaság elveknek – megfelelően 
több ponton merített az angolszász rendszerek szabá-
lyozásából. A hatékonyság és a gyorsaság elve azt fe-
jezi ki, hogy az új törvény maradéktalanul és indoko-
latlan késlekedés nélkül képes érvényre juttatni a Btk.-
ban megfogalmazott büntetőpolitikai szándékot.22 
A bizonyítás egyszerűsítését, gyorsítását szolgálja a 
bíró bizonyításban betöltött szerepének tisztázása, 
valamint a terhelt beismerő vallomásához köthető új 
jogintézmény is.  Az új szabályozás üdvözlendő, azon-
ban a gyakorlat fog választ adni arra, hogy az új szabá-
lyok mennyiben nyernek alkalmazást. A monográfia 
is felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos büntetőel-
járási törvényben is találhatóak olyan jogintézmények, 
szabályok, amelyeknek gyakorlati alkalmazása szinte 
elhanyagolható, figyelemmel arra, hogy rendszeride-
gen az eljárási hagyományoktól.

Az angolszász jogrendszerekből átvett új megoldá-
sok gyakorlati alkalmazása vonatkozásában fontos a 
jogalkalmazók – különösen az egyes ügyekben eljáró 
bírák rokonszenvének elnyerése, ugyanis Fantoly Zsa-
nett által választott Széchenyi István idézettel élve: 

„Nem elég a mai időkben törvényeket írni, 
de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.”23 

19  Tervezet 495. §
2 0   Bócz Endre: Pragmatikus szemléletváltás, http://ujbtk.hu/bocz-endre-

pragmatikus-szemleletvaltas/ (letöltve: 2016. 08. 17.)
21  Fantoly elemzett munkáján túl lásd még például: Elek Balázs: Költség és 

időtartalékok a büntetőeljárásban. Büntetőjogi Szemle, 2015/1–2. szám, 10–17. o.
22  ht tp://w w w.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224% 

20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az%20%C3%BAj%20b%C3%B
Cntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20
szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf (letöltve: 2016.08.17.) 

2 3  Fantoly: i. m. 247. o.
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Előre kell bocsátanom, hogy nem minden szkizofré-
niában szenvedő beteg kerül szembe a büntetőjoggal 
sőt, az az állítás sem nyert bizonyítást, hogy esetük-
ben nagyobb a valószínűsége annak, hogy erőszakos, 
büntetendő cselekményt követnek el.1

Kevés kivétellel, ha egy elmebeteg személy követ el 
egy büntetendő cselekményt, és az elmebetegség re-
leváns módon hatással van a személy gondolkodására, 
ez a személy a legtöbb igazságszolgáltatási rendszer-
ben mentesül a felelősség alól.2

I. 
A beszámítási képesség 
magyar szabályozása  
a büntetőjogban
A magyar jogirodalom szerint a bűncselekmény olyan 
cselekmény, amely tényállásszerű, társadalomra ve-
szélyes és bűnös.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Btk.) 15. §-a szerint az elkövető 
büntethetőségét zárja ki – többek között – a kóros el-
meállapot. A jogirodalmi nézetek szerint,3 ha a bün-
tetendő cselekmény elkövetésekor a kóros elmeálla-
pot következtében a beszámítási képesség teljesen 
hiányzik, nem jön létre a bűncselekmény.

* PhD-hallgató, PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
1  Seena Fazel, MD; Niklas Långström, MD, PhD; Anders Hjern, PhD; Martin 

Grann, PhD; Paul Lichtenstein, PhD: Schizophrenia, Substance Abuse, and Violent 
Crime, JAMA. 2009; (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid= 
183929, letöltés ideje: 2015. január 3.)

2  Carl Elliott: The rule of insanity: Moral Responsability and the Mentally Ill Offender, 
Suny Albany, 1996, 57

3  Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nag y Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I. Budapest, 
HVG-ORAC Kiadó, 2012, 221–222.

A kóros elmeállapotra 
vonatkozó rendelkezéseket 
a Btk. tartalmazza.4 

A kóros elmeállapotú 
személy cselekményének a 
következménye, amennyi-
ben személy elleni erősza-
kos, vagy közveszélyt okozó 
büntetendő cselekményt 
követ el, a kényszergyógy-
kezelés.5 

Az ügyész, illetve a bíró-
ság köteles igazságügyi 
szakértőt kirendelni, hogy 
el lehessen dönteni a ter-
helt esetében a cselekmény 
elkövetésekor fennállt-e az 
elmeműködés olyan fokú 
kóros állapota, amely a be-
számítási képességét ki-
zárta, vagy korlátozta.6 Az 

elmeállapot vizsgálatát két szakértőnek kell elvégez-
nie.7 Amennyiben nem dönthető el egyszeri vizsgálat-
tal a terhelt elmeállapotának kérdése, a bíróság, leg-
feljebb egy hónapra elrendelheti a terhelt elmeállapo-
tának megfigyelését és e célból a fogva lévő terheltet 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe 
(IMEI), a szabadlábon lévő terheltet pedig pszichiát-
riai fekvőbeteg intézetbe utalhatja. Az egy hónapos 
időtartam szükség esetén további egy hónappal meg-
hosszabbítható.

A kóros elmeállapot meghatározása ugyanakkor 
rendkívül nehéz, a korral változhat az is, hogy mit te-
kintenek kóros elmeállapotnak és mit nem, azaz a kó-
ros elmeállapot egy viszonylagos fogalom. A Btk. egyik 
újdonsága, hogy nem sorolja fel a kóros elmeállapot 
egyes fajtáit még exemplifikatívan sem. 

II. 
A szkizofrénia 
Ha egy személy pszichózisban követ el egy egyébként 
büntetendő cselekményt, ezen állapota miatt nem 
vonható büntetőjogi síkon felelősségre.

A pszichózis egy olyan állapotot jelent, amelyben a 
beteg kapcsolata a valósággal megszűnik. Észlelésük, 

4  17. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt az elmeműködés 
olyan kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi cselekménye követ-
kezményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően 
cselekedjen.

(2 )  A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota 
az elkövetőt korlátozza a bűncselekmény következményeinek a felismerésében, 
vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen.

5   78. § (1) Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmény elkövetőjének kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmemű-
ködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy ha-
sonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége esetén egyévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni. 

6 Be. 99. § (2) bekezdés
7 Be. 101. § (2) bekezdés

dr. domán auguSzta*

A szkizofrénia lehetséges 
hatásai az emberi 

személyiségre
a büntetőjog szemszögéből
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információfeldolgozásuk, a környezetből jövő inge-
rekre történő válaszkészségük oly mértékben torzul, 
hogy a legegyszerűbb adaptív funkciók fenntartására 
sem, vagy alig képesek. Pszichózisban elveszik a rea-
litáskontroll. Ebben a valóságtól elszakadt állapotban 
gyakran élnek át hallucinációkat, azaz téves észlelési 
élményeket és téveszméket, hamis vélekedéseket, 
meggyőződéseket. A pszichózis egyik leggyakoribb 
megjelenési formája a szkizofrénia. A „schizophrenia” 
elnevezést 1911-ben Eugen Bleuler, svájci pszichiáter 
használta először. A kifejezés, a görög eredetű „ketté-
hasadt elméből” származik, „skizo” – hasít – és a 
„phren” – szellem – szavakból, ami érzékelteti a gon-
dolati folyamatok széttöredezettségét, az érzelmek és 
gondolatok kettéhasadását és a valóságtól való vissza-
vonulást.8

E betegség a gondolkodás és a realitáskontroll za-
varát jelenti, a tudatzavart állapotban hiányzik a meg-
felelő ítéletalkotó és döntési képesség, felléphetnek 
hallucinációk, megjelenhetnek téveszmék. Az ér-
zelmi-indulati élet zavara megnyilvánulhat agresszi-
vitásban, elsősorban heteroagresszivitásban, de nem 
zárható ki, hogy ugyanez az energia autoagresszivitásba 
fordul. 

Általában a betegségbelátás hiányával jár e kórkép, 
s a tünetek elfedéséhez szükséges gyógyszer akár rö-
vid időre történő elhagyása is fokozza a gondolkodás 
zavarát, valamint az agresszivitást.

A szkizofrénia nem egységes kórkép, valójában több, 
egymástól több tekintetben különböző, ugyanakkor 
több tekintetben hasonlóságot mutató zavar, össze-
foglaló neve a pszichotikus állapotok közé sorolt agyi 
betegségeknek, melyeknek jellemző tünete, hogy a 
beteg a realitástól elszakad, akarata, gondolatai és ér-
zelmei szétesnek. 

A klinikusok igyekeznek hasonlóságokat és különb-
ségeket találni a szkizofrénia sokféle tünetei között. 
Megkülönböztetnek pozitív, produktív és úgy neve-
zett negatív, vagy deficit tüneteket. A pozitív tüntetek 
azok, amelyek a normális pszichés működéshez képest 
többletet jelentenek, pl. érzékcsalódás, hallucináció, 
doxazmák, dezorganizált viselkedés és beszéd. A ne-
gatív tüntetek pedig a normális pszichés működés hi-
ányában érhetők tetten: apátia, anhedónia, érzelmi 
elsivárosodás, indítékszegénység, beszédképtelenség, 
erőtlenség. A harmadik tünet-csoport a pszichomotoros 
tünetek. A szkizofréniára jellemző tünet a kettősség, 
a kettős könyvelés, amelynek lényege, hogy a beteg 
meg van győződve téveszméinek valóságáról, ebben 
a hitében megingathatatlan, ugyanakkor a minden-
napi rutinfeladatokat is el tudja végezni.

8 Ronald J Comer: A lélek betegségei, Pszichopatológia, Budapest, Osiris, 2003. 
460.

II.1. A pozitív tüntetek9

II.1.1. Téveszméknek nevezzük az olyan gondolatokat, 
vélekedéseket, amelyeknek nincs ténybeli, valós 
alapja, igen gyakran abszurdak, ugyanakkor a beteg 
erősen hisz bennük. Ezek a gondolatok lehetnek ösz-
szefüggőek, koherensek, de lehetnek töredékesek, 
összefüggéstelenek is. Az üldöztetéses, persecutoros 
téveszme a leggyakoribb. A betegek úgy gondolják, 
hogy a világ összeesküvést sző ellenük, életük fenye-
getésben van, kémkednek utánuk, rágalmazzák, meg-
támadják őket, szándékosan ártani akarnak nekik. Igen 
gyakori a vonatkoztatásos téveszme is, amikor külö-
nös, önmagukra vonatkoztatott jelentőséget tulajdo-
nítanak mások cselekedeteinek, vagy eseményeknek, 
tárgyaknak. Szkizofréniában gyakori a megalomán, 
nagyzásos téveszme is, amikor feltalálónak, Megvál-
tónak, híres személynek képzelik magukat, illetve a 
az irányításos téveszme, amikor arról vannak meg-
győződve, hogy gondolataikat, cselekvéseiket, érzé-
seiket mások irányítják, ellenőrzés alatt tartják.

Előfordulhat még féltékenységi, vagy más néven 
zelotípiás, erotomán, azaz szerelmi, szomatikus, 
inventorikus, azaz feltalálási, genealógiai, tehát 
származási téveszme is.

Az ember célja, hogy biztonságban legyen és egész-
séges legyen, hogy harmonikus magánélete legyen és 
hogy megvalósítsa önmagát, elérje életcélját, ha azon-
ban ez kudarcot vall, akkor pszichotikus szinten jön 
a megoldás, téveszmék alakjában. A biztonságérzet 
hiányából eredeztethető a paranoia, a testi működé-
sek adják az alapot a szomatikus téveszméknek, a sze-
relmi élet problémái jelentkeznek a féltékenységi, vagy 
erotomán téveszmékben, és az életcél, karrier megva-
lósításának kudarca csapódik le a grandiózus tévesz-
mékben.10

II.1.2. Összefüggéstelen gondolkodás és beszéd igen 
gyakori tünet szkizofrénia esetében; megfigyelhető a 
formális gondolkodási zavar, a laza asszociációk, gon-
dolati kisiklások, például amikor a betegek minden 
átmenet nélkül hirtelen váltanak át egyik témáról a 
másikra, vagy amikor úgy tesznek logikátlan kijelen-
téseket, hogy értelmességükről meg vannak győződve. 

Vannak olyan tünetek is, amelyek őket magukat is 
bosszanthatják, de nem tudnak tenni ellene. Ilyenek 
lehetnek a neologizmusok (olyan szavakat találnak ki, 
amelyeknek csak számukra van értelme), hangrímek, 
perszeveráció (újra és újra elismételnek bizonyos sza-
vakat, vagy kifejezéseket), amelyek nagymértékben 
megnehezítik a másokkal való kommunikációt is. 

II.1.3. Felfokozott perceptuális működés. A betegek 
arra panaszkodnak, hogy oly annyira elárasztják őket 
a külvilág hangjai, képei, hogy nem tudják kiválasz-
tani, hogy melyik a fontos és melyik a kevésbé az.

9 Ronald J. Comer, op.cit. 461–467.
10 Németh Attila: Pszichiátria másképp, Budapest, Medicina, 2006. 50–51.
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II.1.4. Hallucinációknak nevezzük a külső ingerlés 
hiányában fellépő észleléseket, amely a szkizofrénia 
esetében a leggyakoribb percepciós zavar. A hallásos 
hallucinációkban a személyek látszólag kívülről ér-
kező hangokat és szavakat hallanak. Egyszerre lehet, 
hogy több hangot is; ezek lehetnek elismerőek, de le-
hetnek fenyegetőek is. Előfordulásuk is változó, lehet-
nek egyszer-egyszer megjelenőek, de lehetnek gyako-
riak is. Sokszor közvetlenül megszólítva a betegeket, 
a hallani vélt hangok parancsot adnak a betegeknek, 
vagy valamilyen veszélyre figyelmeztetik őket. Kuta-
tások támasztják alá,11 hogy a hallásos hallucinációk 
esetében a betegek ténylegesen létrehozzák agyukban 
a hangokat, tehát az agyuk generálja azokat, csak ép-
pen külső forrásoknak tulajdonítják őket. A halluci-
nációk más érzékre is kiterjedhetnek. Taktilis hallu-
cináció lehet például bizsergető, égető érzés jelentke-
zése, vagy áramütés jellegű érzés megjelenése, de 
érezheti az a beteg, hogy bogarak mászkálnak a bőrén, 
vagy a bőre alatt. Szomatikus hallucináció esetén a 
beteg azt éli meg, hogy szervezetén belül történik va-
lami, például egy szerv megváltoztatja a helyzetét, 
vagy kígyó tekeredik a gyomor tájékán. Vizuális hal-
lucinációk a valóságban jelen nem lévő halvány fol-
tok, színek vagy akár egész emberalakok, tárgyak, je-
lenetek észlelését jelenti. Az ízleléses hallucinációt 
átélő személy számára gyakori, hogy furcsa íze van az 
ételnek, italnak. Az olfaktorikus hallucinációkban 
pedig olyan szagokat éreznek a betegek, amiket má-
sok nem, például füst, méreg, vagy bomlás szaga ül-
dözi őket. A hallucinációk gyakran téveszmével együtt 
jelentkeznek.

II.1.5. Inadekvát érzelmek megjelenése is gyakori, 
például mosolyognak szomorú hír hallatán, vagy ép-
pen ellenkezőleg, ingerültté válnak, amikor örömre 
lenne okuk.

II.2. A negatív tüntetek12

II.2.1. Beszéd szegényessége tünet jelentkezhet olyan 
formában, hogy a beteg képtelen a beszédre (alogia), 
nem képes irányítani a beszédét, vagy csak ritkán, tar-
talmatlan válaszra képes, gondolathiánnyal küzd. Van-
nak azonban olyan szkizofrének is, akik rengeteget 
beszélnek, de mondataiknak nincs értelme, tartalmi 
szegénység jellemző a beszédükre.

II.2.2. Eltompult érzelemvilág és érzelmi sivárság 
jellemző, azaz jóval kevesebb érzelem, mint például 
öröm, düh, szomorúság figyelhető meg esetükben, az 
is előfordulhat, hogy olyan fokú érzelmi sivárságban 
élnek, hogy egyáltalán nem élnek át érzelmeket. Ez 
utóbbi esetben megfigyelhető a rezzenéstelen arc, a 
monoton hanghordozás, a szemkontaktus hiánya. Jel-

11 McGuire et al.: Increased blood flow in Broca’s area during auditory hallucinations 
in Schizophrenia. Lancet, 1993. 342, 703-6. 

12  Ronald J. Comer, op.cit, 468–469.

lemző az ahedónai, azaz az örömre, élvezetre való ál-
talános képtelenség.

II.2.3. Akaratvesztés, akaratnélküliség, amikor azt 
élik meg, hogy minden erejük elszállt, nem köti le 
semmi őket a hétköznapi életben, nincs energiájuk 
semmihez hozzákezdeni, vagy éppen befejezni. Az 
ambivalencia, nagyfokú határozatlanság is jellemző 
érzés lehet esetükben, ami akár addig is fokozódhat, 
hogy a legegyszerűbb mindennapi tevékenységeket, 
például étkezés, öltözés sem tudják elvégezni.

II.2.4. A külvilággal való kapcsolat zavara azt jelenti, 
hogy a szkizofrén személyek az érzelmi visszavonulás 
mellett szociálisan is visszavonulnak a világtól, telje-
sen leköti őket saját belső világuk, gondolataik. Ez a 
szociális bezárkózás gyakran a társas készségek teljes 
elvesztéséhez vezet, amely maga után vonja mások 
szükségleteinek és érzéseinek felismerésére való kép-
telenséget is.

II.3. A pszichomotoros tüntetek13

II.3.1. Kataton révületben a mozgás elveszti spontane-
itását, bizarr pózok, grimaszok, mesterkélt mozgások 
jelennek meg. A kataton révületben a beteg teljesen 
elveszíti kapcsolatát a valós világgal, környezeti inge-
rekre egyáltalán nem reagálnak, mozdulatlanná der-
mednek, hosszabb időre megnémulnak. Vannak, akik 
állítható bábuként viselkednek, akár órákig egy póz-
ban maradnak, amelybe valaki más helyezte őket.

II.3.2. Kataton izgatottságban izgatott mozgás a jel-
lemző, vad kar és láblengetés jelenhet meg. Ilyen álla-
potban a betegek rendkívül hiperaktívak, kontrollá-
latlan állapotban kerülhetnek, magukra és másokra 
is egyaránt veszélyt jelenhetnek.

II.4. A szkizofrénia lefolyása14

22%-ban csupán egyetlen epizód, roham van és nincs 
utána semmilyen károsodás a személyiség- szerkezet-
ben. 35%-ban néhány epizód fordul elő és nincs, vagy 
csak minimális a károsodás. 8%-ban ismétlődő epizó-
dok történnek és már az elsőt is maradandó károsodás 
követi. 35%-ban pedig a károsodás minden epizód 
után tovább növekszik és nem tér vissza a normális, 
kiindulási állapothoz.

III. 
Magyar jogesetek
1. A terhelt hosszabb ideje tervezte családtagjai meg-
ölését, különböző forgatókönyvet eszelt ki, az egyes 
ölési cselekmények közti időben azonban tervein mó-

13 Ronald J. Comer, op.cit. 469.
14 Shepherd M., Watt D., Fallon I., Smeeton N. 1989 in Németh, op. cit. 54.
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dosítani kényszerült. A terhelt rendkívüli kegyetlen-
séggel, embertelenséggel, másokban iszonyatot keltő 
módon megölte bátyját, nagyszüleit és édesapját, meg-
kísérelte megölni nővérét és édesanyját, nekik életve-
szélyes, édesanyjának ezenfelül maradandó fogyaté-
kosságot is eredményezve. Az elkövetés brutalitását 
mutatja, hogy bátyján 109, nagyanyjának 49 sérülést 
okozott, de többi áldozatán is számtalan szúrt, vágott 
sebet ejtett, nagyapja torkára ráállt, két alkalommal a 
sértetteknek a fülébe szúrta a kést és azt az agyukban 
megforgatta. A vádlott megtámadott nővérének sike-
rült telefonon felhívni a barátját, és értesíteni őt a tör-
téntekről, aki kocsijába ülve a helyszínre ment, de mi-
kor őt is megtámadta a terhelt, a szomszédba mene-
kült, akik értesítették a rendőrséget és a mentőket.

A terhelt arra hivatkozott, hogy már hosszabb ideje 
különös, bizarr álmok gyötörték, melyek középpont-
jában a gyűlölet állt. Valamiféle démoni erő váltotta 
ki belőle azt az érzést, hogy családját ellenségnek te-
kintette. Célja a kijelölt úton való haladás volt, amely-
nek első állomása, hogy elmerüljön saját pszichés vi-
lágában, végül pedig valami energia alapú, emberi 
szint feletti, démoni szintre akart emelkedni, de eb-
ben a család gátolta őt. Arra hivatkozott, hogy démoni 
sugallatok uralták, személyisége el lett torzítva a dé-
monok által, és a belső hangok, késztetések vezették, 
irányították akaratát. A démonok sugallták az elköve-
tés forgatókönyvét, helyszínét, eszközét. Azt állította, 
hogy valamennyi döntési szabadsága azért volt, az el-
torzított személyiség dönthetett a megvalósításban, a 
démon által telepatikus úton nyújtott keretek között.

A nyomozó hatóság által kirendelt igazságügyi szak-
értők véleményükben megállapították, hogy „… a ter-
helt tudathasadásos elmezavar, mágikus, misztikus 
téveszmékkel, önmaga és a külvilág megváltozottsá-
gának élményével „mintha” hallucinációkkal, befolyá-
soltatás élménnyel jellemzett formájában, paranoid 
szkizofréniában szenved. Betegsége cselekménye idő-
pontjában is fennállt, kritikai és ítélőképességét rea-
litás érzékét súlyosan károsította.” Kóros elmeállapota 
kizárta, hogy cselekménye következményeit felis-
merje, vagy hogy e felismerésnek megfelelően csele-
kedjék.

Az eset érdekessége, hogy az újabb kirendelt igaz-
ságügyi elmeorvos-szakértők azonban gyökeresen 
más véleményen voltak. Véleményükben rögzítették, 
hogy „a vádlottat a cselekmény előtti időszakban … 
mélyebb énsérülés, kóros vonásokat mutató személyi-
ségpatológia, szkizotípiás zavarra utaló lelkiállapot 
jellemezhette, mágikus, bizarr gondolatokkal, furcsa 
hiedelmekkel, szociális izolációra hajló szokatlan vi-
selkedéssel, hideg affektusokkal, deperszonalizáció-
szerű élményekkel.” Azonban kóros vonásokat is hor-
dozó, mágikus gondolatvilága, az általa hangoztatott 
befolyásoltatás élményei még doxazma töredéknek 
sem nevezhetőek, hatásukra nem szakadt el teljesen 
a valóságtól, realitás tesztelése semmiképpen nem ve-
szett el teljesen. Rögzítik, hogy a vádlott pszichopátiás 
vonásokat is magában hordozó kóros személyisége, a 

cselekménykori időre vonatkozó szkizotípiás szemé-
lyiségzavarra utaló kóros elmeállapota legfeljebb a 
beszámítási képességét az enyhe fokú korlát felső ha-
tárát megközelítően, azt el nem érő mértékben korlá-
tozta, de semmiképpen nem tette képtelenné cselek-
ményei következményeinek felismerésére, vagy e fel-
ismerésnek megfelelő cselekvés tanúsítására. Hang-
súlyozzák, hogy a vádlott teszteredményeiben nincs 
jelentős eltávolodás a realitástól, álláspontjuk szerint 
a démoni hatásra való hivatkozás csupán egy manipu-
latív, tudatosan felépített védekezés.

A korábban kirendelt igazságügyi szakértők azon-
ban továbbra is fenntartották eredeti szakvéleményü-
ket, miszerint a vádlott cselekményét kóros elmeálla-
potban, elmekóros tünetek hatására, azokkal össze-
függésben követte el. A mágikus gondolati tartalmak 
elérték a téveszmék szintjét, a vádlott realitás érzéke 
súlyos fokban károsodott volt. Gondolkodási zavara, 
külső irányítottság, kóros motiváció hatására követte 
el a cselekményét. Noha igaz, hogy cselekményei re-
ális mozzanatokat is tartalmaznak, de az énhatárok 
fellazulása, a realitás-érzék súlyos zavara, a deperszona-
lizáció szintjét elérő állapot, a valóság sajátos, irracio-
nális feldolgozását eredményezte, a terhelt a tudatha-
sadásos elmezavar misztikus téveszmékkel, önmaga 
és a külvilág megváltozottságának élményével jelle-
mezhető paranoid szkizofréniában szenved. Továbbra 
is fenntartották, hogy a terhelt kóros elmeállapota ki-
zárta, hogy cselekménye következményeit felismerje, 
vagy hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.

Azután sem oldódott az ellentmondás, hogy a két 
szakértő csoportot a bíróság a tárgyaláson, egymás 
jelenlétében hallgatta meg. A tét pedig óriási, hiszen 
a bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a vádlott a 
cselekményét kóros elmeállapotban követte-e el, be-
számítási képessége kizárt volt, vagy éppen ellenke-
zőleg, egy nagyon is tudatos védekezés, manipuláció 
vezetett a démoni megszállottságra való hivatkozás-
hoz. Azon szakértői csoport, akik szerint nem állnak 
fenn a kényszergyógykezelés feltételei, továbbra is azt 
hangsúlyozták, hogy a kóros vonásokat is hordozó má-
gikus gondolatvilág nem egy kiépült doxazma rend-
szer része, azaz nem érte el a téves eszmék szintjét, és 
közvetlenül az emberöléseket nem motiválta. A cse-
lekmény motivációja szenzitív-paranoid attitűd men-
tén szerveződhetett, amihez sértettség érzés, bosszú-
vágy, kisebbségi érzés társult. Hangsúlyozták, hogy a 
vádlottnak konkrét terve volt arra, hogy hogyan ne 
derüljön fény a gyilkosságokra, azaz a vádlott nem 
szakadt el a valóságtól, tisztában volt, hogy az általa 
elkövetett cselekmény büntetendő, tiltott. A megálla-
pítható szkizotípiás személyiségzavar ugyanakkor 
csak enyhe fokban korlátozta a terheltet a cselekmény 
következményeinek a felismerésében, illetve hogy e 
felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson. A 
másik szakértői csoport is fenntartotta véleményét, 
és kiemelték, hogy az úgynevezett kettős könyvelés 
mentén a vádlott életében reális elemek is tapasztal-
hatóak, étkezett, tisztálkodott, a hétköznapi életben 
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funkcionált, de emellett és ezzel egy időben volt egy 
másik oldal, a démoni létre emelkedés célja. Ez a ket-
tősség az összes gondolatát kitöltötte.

Az ellentmondások nem oldódtak, így újabb szak-
értő-csoport került kirendelésre, akik alátámasztották 
az első szakvéleményt, miszerint a vádlott személyi-
ségzavarban és paranoid szkizofréniában szenved. 
Olyan diszharmonikus személyiségfejlődésű személy, 
akinél a cselekmény előtti időszakban hasadásos el-
mebetegség alakult ki, és az azóta is fennáll. Esetében 
egy sajátos pszichotikus állapot, téboly alakult ki. A té-
boly az egyéni világ egyedi, pszichotikus kórfolyama-
tokon alakuló megváltozása. Amit a beteg belsőleg 
szubjektíve evidenciaként él meg, azzal kapcsolatban 
semmilyen kritikai készsége nincs, objektíve korrigál-
hatatlan tematikában fejeződik ki. Tébolytartalmai a 
cselekménykor az elvárható mérlegelést mellőző, erő-
szakos megoldást választó téboly-magatartásban nyil-
vánultak meg. Esetében két világ működött párhuza-
mosan, egymás mellett: egy kóros, patológiás lélektar-
talmú és mellette, ettől függetlenül a normális világ 
is, ezt nevezik kettős könyvelésnek. Erre utal, hogy 
egy családtagja megölése után a többi családtag szá-
mára teljesen hétköznapi módon viselkedett, majd 
újra megölt valakit. A szakértői véleményeltérés oka 
azzal magyarázható, hogy a vádlott gyógyszeres keze-
lés alatt állt, különböző időpontokban való vizsgálata 
során más-más állapotot mutathatott. A bíróság azt a 
szakértői véleményt fogadta el, miszerint a vádlott be-
számítási képessége kizárt volt cselekményei elköve-
tésekor elmebetegsége miatt, így a vád alól felmen-
tette, de kényszergyógykezelését rendelte el, amely 
legfeljebb 20 évig15 tarthat.16

2. Egy másik jellemző paranoid szkizofréniás jog-
esetben az egyébként orvos végzettségű vádlott min-
den előzmény nélkül rátámadt alvó fiára egy 25 cm 
pengehosszúságú késsel, aki védekezése közben hiába 
szólt rá, hogy nem bántsa őt, hiszen ő fia, a vádlott 
újabb és újabb támadások között azt hangoztatta, hogy 
a sértett nem a fia, hanem egy „rohadt disznó”. A sér-
tettnek, bár több helyen is megsérült, sikerült elme-
nekülnie apja elől egy másik szobába, ott magára zárta 
az ajtót, hívta a rendőrséget, de a vádlott nem hagyott 
fel továbbra sem támadási szándékával, felfeszítette 
az ajtót, és az ajtó résén próbálta a sértettet megszúrni. 
A vádlott később a vérrel szennyezett konyhakést a 
hűtőszekrény és a mosógép közé dobta, a kiérkező 
rendőrjárőr a vádlottat az előszobában, véres kezekkel 
találta meg.

A vádlott tagadta, hogy szándéka emberölés lett 
volna, nem emlékezett arra, hogy hogyan került ke-
zébe a kés. A fiát és feleségét hibáztatta, hogy nem 

15 2010. május 1-jén lépett hatályba a korábbi Btk. azon módosítása, miszerint 
a kényszergyógykezelés időtartamát maximalizálta a törvény. A Btk. 
visszaállította a 2010. május 1. előtti szabályozást, azaz a kényszergyógykezelés 
időtartama ismét határozatlanná vált. 

16  Székesfehérvári Törvényszék, B.36/2013/66

kapta meg a betegsége miatti szükséges segítséget 
tőlük.

A vádlott esetében 15 évvel ezelőtt alakult, formá-
lódott az elmebetegsége, több esetben és egyre gyak-
rabban szorult pszichiátriai kezelésre, állapotában 
azonban érdemi javulást nem sikerült elérni. Beteg-
ségére paranoid üldöztetéses, mérgeztetéses tévesz-
mék jellemzőek. Idült hasadásos elmezavara miatt a 
vádlott beszámítási képességét a szakértő kizárta a 
cselekmény elkövetésének időpontjában is. A vádlott 
esetében egyre gyakrabban került aktív szakaszba 
hasadásos elmezavara, ezen aktivizálódási időszakok, 
subok után aktuális személyisége fokozatosan tor-
zult, egyre negatívabbá vált. Egy ilyen aktivizálódott 
időszakban követte el a terhére rótt cselekményt is. 
Ez után történt, hogy a vádlott pszichiátriai osztályon 
történő vizsgálatakor egy tükörrel rátámadt egy be-
tegtársára is, mivel állítása szerint az el akarta venni 
tőle a diplomáját. A szakértő magyarázata szerint ezen 
cselekmény is a vádlott idült hasadásos elmezavara 
ismét aktívvá vált időszakában következett be. A vád-
lott torzult személyiségében a paranoid beállítódás, 
a fokozott vonatkoztatási hajlam haragos érzületet, 
kezelhetetlen indulatot eredményezett, és a hasadá-
sos elmezavarának aktivizálódása időszakában ezen 
pillanatok képezték eszközös támadásának indító 
okát.

A bíróság megítélése szerint a vádlott alanyi oldalá-
nak teljességét feltételezve, a cselekmény tárgyi olda-
lának vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a vádlott 
magatartása tanúsításkor előre látta az eredmény be-
következésének valószínűségét, és azt kifejezetten kí-
vánva, célzatosan a tényállásszerű eredmény megva-
lósítására a sértett halálának elérésére tört. Ugyanak-
kor a vádlott idült hasadásos elmezavara miatt nem 
rendelkezett beszámítási képességgel, képtelen volt 
arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, 
vagy hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. 
A bíróság a vádlottat az emberölés kísérlete miatt 
emelt vád alól felmentette, és kényszergyógykezelését 
rendelte el.17

IV. 
Amerikai jogesetek
1. 1998-ban Washington D. C.-ben Russel „Rusty” 
Weston áttört egy biztonsági ellenőrzőpontot az Ame-
rikai Egyesült Államok Capitoliumában és miután be-
riasztott egy fémdetektort, a nála lévő fegyverrel tüzet 
nyitott. Weston megölt két capitoliumi rendőrt és meg-
sebesített egy turistát. Az elkövetőnek huszonhárom 
éves szkizofrén múltja volt. Dél Illinois-ban, egy vidéki 
farmon nőtt fel, majd Montanába került. Ebben az idő-
szakban nem keveredett semmilyen erőszakos cselek-
ménybe, de bizarr magatartásával magára irányította 
a figyelmet és felvették a montanai állami pszichiátri-

17 Veszprém Megyei Bíróság, B.704/2005/13.
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ára, ahol ötvenhárom napot töltött. A diagnózisa: szki-
zofrénia. Habár a gyógyszeres kezelés enyhítette a tü-
neteket, továbbra is „súlyos rokkant”-nak minősült. 
Egy hónapi gyógyszerellátmánnyal, ötvenhárom nap 
után kiengedték a pszichiátriáról, és beutalták a helyi 
egészségügyi centrumba, de ott az első alkalom után 
nem jelentkezett többet. Állapota egyre rosszabbodott 
a következő két évben. Családja aggódni kezdett ma-
gatartása miatt, de sikertelenül próbálták rávenni, 
hogy vegye be gyógyszereit.

1996 tavaszán Weston egy sheriff helyettesnek el-
mondta, hogy kormánytagok követik őt és figyelmez-
tette, hogy ő megöli Clintont, ha Clinton az életére 
tör. Később a titkos szolgálat interjút készített vele, 
ahol tagadta, hogy ilyen fenyegetést tett volna. Május-
ban egy sürgősségi osztályon tűnt fel és arról panasz-
kodott, hogy szövetségi ügynökök mérgezik őt szap-
pannal. A hatóság azt állapította meg, hogy nem telje-
sülnek a kényszergyógykezelés feltételi és szabadon 
távozhatott, noha visszautasította a gyógyszeres keze-
lést is. Csak 1996 októberében kapott kényszergyógy-
kezelést, miután arról panaszkodott, hogy agymosá-
son esett keresztül.18

Weston ténylegesen két alkalommal járt Washing-
ton D. C.-ben. Első alkalommal egyenesen a CIA köz-
pontjában jelent meg öltönyben, meglehetősen meg-
győző külsővel, olyannyira, hogy meghallgatták. Itt 
elmondott egy történetet a „Ruby Satellite” Rendszer-
ről, amelyet a szövetségi kormánynak ő segített kifej-
leszteni, és amely meggyőződése szerint képes meg-
védeni az Egyesült Államokat a kannibáloktól és azok-
tól a betegségektől, amelyeket a kannibálok terjeszte-
nek. Előadása szerint azért jelent meg a CIA előtt, mert 
szükséges volt valamit tenni ez ügyben. Az interjúztató 
tiszt gyorsan felmérte, hogy Weston nagymértékben 
dezorientált és hogy a története nem hihető. Weston 
két évvel később jelent meg újra Washingtonban, ami-
kor is lelőtte a két rendőrt. Weston a Szövetségi Bün-
tetés-végrehajtási Intézetbe került, de mentális álla-
pota nem érte el azt a szintet, hogy bíróság elé állítsák, 
még az ottani kezelés hatására sem, ugyanakkor a kor-
mány nem vette le napirendről a halálbüntetését. Áll-
hatatosan ragaszkodtak, hogy Westont bíróság elé kell 
állítani. Márpedig, ha bíróság elé állítják, valószínű, 
hogy halálbüntetést kérnek rá.19

Weston egy bírósági pszichiáternek úgy nyilatko-
zott, hogy akkoriban már futott ki az időből, és ha nem 
megy Washington D. C.-be, megfertőződik a „Black 
Heva” vírussal, amely minden idők leghalálosabb be-
tegsége az emberiség történetében, és amely a kanni-
bálok áldozatainak rothadó testjei által terjed. Weston 
állítása szerint azért ment a Kongresszus Székházába, 
hogy hozzáférjen a „Rubin Szatellit”-hez, amelyet ott 
őriznek, mert az a kulcs, hogy meg lehessen állítani a 

18  Bill Miller: Capitol Shooter’s Mind-Set Detailed, Washington Post, Friday, 
April 23, 1999; Page A1 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/
longterm/shooting/stories/weston042399.htm (letöltve: 2015. 12. 14.)

19 Ronald S. Horberg: The Injustice of Imposing Death Sentence on People with Severe Mental 
Illnesses, Catolic University Law Review, 2005, Issue 4 Summer, Volume 54

kannibálokat. A szatellittel meg lehet fordítani az időt, 
így a két, általa lelőtt tiszt sem halott véglegesen. Meg-
győződése, hogy Clinton egy orosz klón, és kommu-
nista felkelés céljából hozták be az Egyesült Álla-
mokba, és ő, Weston az egyetlen, aki meg tudja men-
teni az országot mindenféle ellenségtől. 

Weston védői egyetértettek abban, hogy ha mentá-
lis állapota lehetővé is teszi egykor, hogy bíróság elé 
álljon, hivatkozni fognak az „insanity defence” jogin-
tézményre, azaz az elmebetegség miatti felelőtlen-
ségre. Weston azonban egészségesnek hiszi magát, és 
hallani sem akart erről, mert szerinte a pere a legjobb 
lehetőség a kannibálok legyőzésére. Úgy véli, hogy 
pere a történelem legjelentősebb eseménye.

A védelem egyik pszichiáterével való beszélgetésen 
Weston képes volt elismételi az ellene szóló vádakat, 
ugyanakkor azt is előadta, hogy pont ugyanezzel a 
perrel már számtalanszor nézett szembe a múlt során, 
és hogy a kormánynak az áll érdekében, hogy ejtse a 
vádakat ellene, mivel ha nem ő kerül ki győztesen, 
maga az emberi faj fog eltűnni. A beszélgetés alatt 
Weston nyugodtnak tűnt, érvei mellett nagy magabiz-
tossággal állt ki. Azt is elmesélte, hogy ő tulajdonkép-
pen egyetemi tanár is volt számos korábbi inkarná-
cióiban, mielőtt a Harvard orvosi és jogi karának dé-
kánja lett.20

2. Az USA legtöbb tagállamában élő jogintézmény 
az „insanity defence”, azaz az elmebetegségre való vé-
dői hivatkozás, amely nagy vonalakban megfeleltet-
hető a magyar „beszámítási képessége kizárt” állapotra 
való hivatkozásnak, amely esetében bűnösség hiányá-
ban létre sem jön a bűncselekmény. Ugyanakkor sokat 
vitatott kérdésként merül fel az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, hogy mi történjen azokkal a elítéltekkel, 
akikre halálbüntetést szabtak ki, és az ítélethirdetés 
után jelentkeztek náluk az elmebetegség, például a 
szkizofrénia tünetei.

Charles Laverne Singletont egy brutális gyilkosság 
miatt halálra, rablás miatt pedig életfogytiglan szabad-
ságvesztésre ítélték 1979-ben. A kivégzését 1982. jú-
nius 4-ére tervezték be, azonban Singleton egy kérel-
met nyújtott be, többek között a Ford v. Wainwright 
esetre hivatkozva, azt állítva, hogy nem kompetens, 
így alkalmatlan a kivégzésre. A hivatkozott jogeset lé-
nyege, hogy elmebeteg személyt nem lehet kivégezni, 
és ennek bizonyítására kompetencia értékelést kell 
alkalmazni, illetve az érintett a kivégzésre való alkal-
masságának kérdésében bíróság előtti meghallgatását 
kérheti. Singleton esetében olyan tünetek jelentkez-
tek, hogy  kezdte azt hinni, hogy a celláját démonok 
szállták meg és démon vér van benne. Jelentette, hogy 
a testvére bejött a zárt cellába, és kivitte őt sétálni. 
Meggyőződése volt, hogy egy börtönorvos valamiféle 
eszközt ültetett a jobb fülébe és hogy a gondolatait 
ellopják, míg olvassa a Bibliát. Mindeközben jelentő-
sen veszített súlyából. Singletonnál szkizofréniát di-

2 0 Bill Miller, op. cit.
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agnosztizáltak, így antipszichotikumos kezelést alkal-
maztak vele szemben. Kezdetben önként szedte a 
gyógyszereket, majd amikor visszautasította, kényszer-
gyógykezelték. Gyógyszerek nélkül tünetei, halluci-
nációi újra megjelentek, ruháját letépte magáról, fur-
csa nyelven kezdett el beszélni, paranoid és érzékcsa-
lódásos állapotba került, ezért minden olyan esetben 
kényszergyógykezelték, amikor önmaga nem volt haj-
landó bevenni a gyógyszereket.

A felmerült kérdés az volt ebben az esetben, hogy 
vajon kivégezhető-e egy olyan elítélt, aki noha elme-
betegségben szenved, de a kényszerből alkalmazott 
antipszichotikumok hatására állapota stabilizálódik, 
tünetei elhalványulnak. Ezt nevezik „mesterséges” 
vagy „szintetikus épelméjűség”-nek. A Washington v. 
Harper jogesetben az Egyesült Államok Legfelsőbb 
Bírósága kimondta, hogy a tisztességes eljáráshoz való 
jog csak akkor teszi lehetővé az államnak a bebörtön-
zött, súlyos elmebetegségben szenvedő terhelt akarata 
ellenére való antipszichotikumos kényszergyógyke-
zelését, ha veszélyt jelent önmaga vagy másokra nézve 
és a felírt gyógyszer a terhelt egészségügyi érdekét a 
legjobban szolgálja.

Nevezhető-e a beteg rövid távú érdekének, hogy 
mesterségesen elnyomják hallucinációit, érzékcsaló-
dásait, hogy amikor eléri ezt a stabilizálódott állapo-
tot, végrehajthassák rajta a halálbüntetést? A döntés 
megszületett, amit lehet vitatni, de tény, hogy 
Singletont 2004. január 6-án méreg-injekcióval kivé-
gezték.21

21 Charles Laverne Singleton, Appellant v. Larry Norris, Director, Arkansas 
Department of Correction, Appellee no. 00-1492 United States court of Appeals 
for the Eighth Circuit

V. 
Zárszó 
A bemutatott jogesetekből jól látható, hogy a szkizof-
rénia milyen torzulást tud létrehozni az elmében, 
egyes esetekben igen bizarr, kegyetlen, értelmetlen 
cselekményekhez vezetve. Amikor a beteg azt mondja 
egy egyébként büntetendő cselekmény elkövetése 
után, hogy „ a hangok mondták, hogy meg kell ten-
nem”, nem beszélhetünk szabad akaratról, kontrollált 
cselekvésről, így morális és büntetőjogi felelősségről 
sem.

Ezen elmebetegség magában hordozza a motiválat-
lan cselekvés lehetőségét, jellemző a hirtelen, akár 
egy bagatell dolog hatására történő indulat-robbanás, 
akár emberölésig is eljutó indulat, függetlenül attól, 
hogy egyébként milyen a viszony a beteg és a sértett 
között.

Ugyanakkor ezen kegyetlen betegség, szerencsé-
sebb körülmények között lehet akár ihletett állapot 
is, amikor a művészetben, kreativitásban, vagy akár a 
tudományos életben jelenik meg hatása. Példaként 
szolgálhat a híres matematikus John Forbes Nash, vagy 
a festő Vincent van Gogh, Gulácsy Lajos, Csontváry 
Kosztka Tivadar vagy a költő József Attila.

Bálint Mihály az őstörésből, vagyis az elsődleges 
szeretet traumatikus megszakadásából vezette le mind 
a súlyos pszichés problémákat (pszichózis, szenve-
délybetegség), mind a lélek „harmadik” területének, 
az alkotásnak a kialakulását. Hogy a „törés” nyomán 
mentális zavar, vagy kreatív tevékenység, esetleg a 
kettő valamilyen keveréke bontakozik-e ki, az attól 
függ, hogy az én rendelkezik-e olyan kreatív alrend-
szerrel, amely átveszi a személyiség egészének prob-
lémáit, és azokat képes művészi szinten feldolgozni.22■

2 2 Kőváry Zoltán: Látomás és indulat a képzőművészetben, Csontváry és a kreativitás 
a mai pszichobiográfia tükrében. Budapest, Imágó, 2012. 35–61. 
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dése kiemeli a polgári jogi 
igény érvényesítés tekinte-
tében a büntetőeljárás so-
rán az észszerű határidőn 
belül történő döntés köve-
telményét. 

Az adhéziós eljárás több 
országban lehetséges a 
bűncselekménnyel okozott 
kár elkövető általi megtérí-
tésének előmozdítása érde-
kében. A büntető igazság-
szolgáltatásnak kétféle 
„alap esete” a német típusú 
adhéziós eljárás, az „adhä-
sions klage” és a francia tí-
pusú „action civile”. Az 
„action civile” rendszer 
1808 óta létezik Franciaor-
szágban. A bűncselekmény 
elkövetése miatt büntető és 

polgári igény érvényesítésére két féle actiont ismer a 
francia jog. Az állami büntetőigény érvényesítését és 
a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irá-
nyuló igényérvényesítést, amely utóbbinak az a célja, 
hogy a polgári igényről a büntetőperben rendelkez-
zenek.3 „Az angolszász jogfelfogás szerint nem fair az 
olyan büntetőeljárás, amelyben a magánügy megza-
varja a bűnügyet (közügyet).”4 Nagy-Britanniában a 
sértett nem léphet fel magánfélként a büntetőeljárás-
ban, nem ismert az adhéziós lejárás. Az adhéziós eljá-
rás helyettesítőjeként – ahogyan azt  Görgényi Ilona 
kifejtette – azonban felfogható a kompenzációra kö-
telezés, mint büntetőjogi szankció, valamint a magán-
fél szerepkörének pótlását szolgálhatja az ún. „victin 
impact statement” jogintézmény (beadvány a bíróság-
hoz, amelyben a bűncselekmény áldozatra gyakorolt 
hatása, következményei, fizikai, pszichikai, anyagi 
károkozás szerepelnek, illetve a büntetés kiszabással 
kapcsolatos véleménynyilvánítás).5 

A magyar szabályozás a francia modellhez áll köze-
lebb, hiszen alapvető kritérium a sértett kárának a 
megtérítése, lehetőleg a büntetőeljárás keretein belül.

Történeti visszatekintés, 
különös tekintettel  
a Bűnvádi perrendtartásra
Azon igény, hogy bűncselekmény folytán sérelmet 
szenvedett fél a kárigényét a büntetőeljárás keretei 
között érvényesítse, hosszú időre visszavezethető, már 
a korai jogtörténetben is találunk olyan eseteket, ame-

3  Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. 110–111. o.)

4  Tremmel – Fenyvesi – Herke: A büntető eljárásjog elmélete (Budapest–Pécs, 
Dialóg Campus Kiadó, 2012, 2014. 112. o.)

5  Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. 110–111. o.)

dr. FejeSné dr. Varga zita*

A büntetőeljárásban 
érvényesített polgári jogi 

igény megjelenése 
a perújítás intézményében

Perújítás esetében az érdemben elbírált polgári jogi 
igényt újból el kell bírálni, ha ezt az ügyész, a terhelt, 
vagy a magánfél indítványozza. Kizárólag a polgári 
jogi igény, vagy a szülői felügyeleti jog kérdésében 
azonban perújításnak (új eljárásnak) csak a polgári 
perben eljáró bíróságnál lehet helye, az arra megha-
tározott feltételek alapján és eljárás szerint.1 A perújí-
tás témakörében ezen a ponton kapcsolódik egymás-
sal a polgári és a büntető eljárási jog, mégpedig a pol-
gári jogi igény büntetőeljárásban való érvényesítése 
kapcsán. A perújítás irányulhat ugyanis mind a bű-
nösség kérdéskörére, mind az ezzel kapcsolatban ér-
demben elbírált polgári jogi igényre, de vonatkozhat 
csak a büntető ítéletnek a polgári jogi igényt eldöntő 
részére. 

A tanulmányban a büntetőeljárásban érvényesített 
polgári jogi igényre vonatkozó perújítás szempontjait 
vizsgálom, amely szükségképpen maga után vonja, 
hogy szót ejtsünk a polgári jogi igény érvényesítésé-
nek lényegi elemeiről, és egyes történeti vonatkozá-
sairól.

Az adhéziós eljárásról
Az adhéziós eljárás lényege, hogy a sértett polgári jogi 
igényével csatlakozik a büntetőigényhez. 

Az adhéziós eljárás jogpolitikai indokait Tremmel 
három szempontra osztotta: a gyors reparáció szük-
ségessége, az egymással ellentétes határozatok hoza-
talának veszélye, perökonómiai szempontok.2 Az ál-
dozatok büntetőeljárásbeli helyzetéről szóló 2001/220/
IBSZ. Európai Uniós kerethatározat 9. cikke (1) bekez-

*  Bírósági titkár, Debreceni Ítélőtábla, PhD-hallgató, DE Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola

1 Be. 415. § (5) bekezdés
2  Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új Mag yar Büntetőeljárás 

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 2004 182. o.)
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lyekben az igényérvényesítés elemei fellelhetőek, a 
tényleges adhéziós eljárás szabályai pedig már az 1896. 
évi XXX. tc.-ben, a Bűnvádi perrendtartásban (Bp.) is 
igen kimunkáltan jelen vannak. 

Az első királyjog dekrétumaiban már megjelennek 
a kompenzáció lehetőségének elemei, így vérdíj fize-
tése a sértettnek.6 Werbőczy Hármaskönyve – amely 
a kompenzáció intézményét deklarálja7 – a fejváltság 
ítéleténél akként ír, hogy a fejváltási ítélet alapján el-
marasztalt vétkes „fejének díját, azaz váltságát vagyis 
vérdíját, úgymint a főpap, és a báró négyszáz, a ne-
mes pedig kétszáz forintot csupán a felperes vagy 
felperesnő részére tartozik fizetni. E díjra nézve a 
bíró elsőben és mindenek előtt az elmarasztalt és el-
ítélt embernek ingóságaiból, – ha ilyenek vannak, 
– azután – ilyenek nem lévén, – ha szükséges, bir-
tokjogaiból tegyen eleget…”8 A kármegtérítés,  kiegye-
zés eleme jelenik meg akkor is, amikor a főbenjáró 
ítélet végrehajtásával kapcsolatban így ír: a „bírónak 
pedig az ilyen foglyot békülés és kiegyezés végett há-
rom napon át magánál kell tartania és ha ezalatt 
ellenfelével kiegyezni nem tud, akkor őt az ellenfél 
kezébe tartozik adni és szolgáltatni, hogy fejét ve-
szítse és vétkéért megbünhödjék.”9 

A bűncselekmény elkövetésével összefüggésben a 
sértett oldalán keletkező kár megtérítésére irányuló 
igény ebből következően valamilyen formában már a 
korai jogtörténeti időszakban jelen volt.10 A büntetést 
megelőzte a felek kibékítését és az áldozat kártalaní-
tását elősegítő kísérlet.11 

Az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegi-kódex az ál-
lam büntető hatalmának kizárólagosságát dekralálta, 
és a sértett érdekeit lényegében figyelmen kívül 
hagyta. A 19. században a sértett szerepe háttérbe szo-
rul, és arra korlátozódik, hogy az őt ért kár megtérí-
tése érdekében ún. adhéziós eljárás keretében polgári 
jogi igényt terjesszen elő, amelyet a büntetőbíróság 
vagy megítélt, vagy polgári bíróság elé utalt. 

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a Bűnvádi per-
rendtartásról (Bp.) már abból indult ki, hogy bűncse-
lekmény nem csak közérdeket, hanem magánérdeket 
is sért, így a bűncselekményből, azok elkövetőivel 
szemben magánjogi kötelezettség is keletkezik. Elfo-
gadta az adhézió rendszerének elméletét, tehát azt, 

6  Botos Gábor: A polgári jogi igény érvényesítésének eg yes kérdései büntetőeljárás 
folyamán. Belügyi Szemle 7–8/96: 39. o.

7  Botos: i. m. 40. o.
8  Werbőcz y István Hármaskönyve (Bp., kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 

1894. – második rész 43. czím, 224–225. o.)
9  Werbőcz y: i. m. 236. o.
10   Napjainkban A polgári jogi igény érvényesítésének hatásfokának 

növelését szolgálja, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 
törvény alapján a bűncselekmény áldozata támogatásban részesíthető, ha a 
bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti eljárás megindításához van 
szüksége jogi segítő szakjogászi tanácsadásra, vagy beadvány szerkesztetésére 
és a törvény egyéb feltételei fennállnak. 

20 08 .  január 1-jétől az ún. pártfogó ügyvédi képviselet lehetőséget biztosít 
a sértett, magvádló, magánfél, pótmagánvádló részére. Dr. Görgényi Ilona: 
Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2006.110–114. o.)

11  Botos Gábor: A polgári jogi igény érvényesítésének eg yes kérdései büntetőeljárás 
folyamán. Belügyi Szemle 7–8/96: 40. o.

hogy a kárt szenvedett sértett magánfél már a bűnper-
ben is érvényesíthesse kártérítési igényét.12 Ugyanak-
kor azt az elvet követte, hogy amennyiben a büntető-
bíró nem ítélhet alaposan és kimerítően a magánjogi 
igény tárgyában, akkor az adhézió alapfeltétele hiány-
zik és nincs többé ok a polgári bíróság hatáskörének 
megszorítására. A Bp. 489. §-a fenntartotta az akkori 
judicaturának azt az álláspontját13, mely szerint ameny-
nyiben a büntetőbíróság nem ítélhet a kártérítés iránti 
egész igény tárgyában és nem állapíthatja meg annak 
összegét, általában tartózkodnia kell a határozástól. 
Nagyon lényeges szempont, hogy már ekkor felismer-
ték, a büntetőeljárásban törekedni kell a sértett igé-
nyének jóvátételére, azonban mindezt nem lehet elő-
térbe helyezni azzal, hogy a főkérdés a bűnösség kér-
désében való döntés. Ahogy a Bp.-hez fűzött javaslat 
is rámutat: „az adhézió hasznát biztosítsa, de a vele 
járó károknak is lehetőleg elejét vegye.” Nevezetesen: 
„…a magánjogi igény elbírálása, és a magánfél köz-
benjárása ne késleltesse a bűnper lefolyását és ne 
vonja el büntető bíróságot tulajdonképpen teendői-
nek végzésétől.”14 Ezért jelenik meg a törvényben az 
az elv, miszerint a magánjogi követelésnek polgári 
perre utasítása ellen nem ad a sértettnek perorvosla-
tot, és a bűnügyi érdemleges határozat ellen a magán-
jogi igény tárgyában jelentősen korlátozza a sértett 
részére a használható perorvoslatokat. Amennyiben 
a büntetőbíró a magánjogi igény tárgyában nem hatá-
rozhat, vagy ha az igénylő követelése túlmegy a meg-
ítélt értéken: a sértett a polgári bírósághoz fordulhat.15 
Az Auer-féle Bp. magyarázat szerint: „A polgári bíró-
ság az eléje vitt magánjogi igény elbírálásánál nem 
csak a büntető bíróság fölmöntő ítéletének, hanem 
elítélést tartalmazó ítéletének döntéséhez sincsen 
köve, kivéve ha valamely különleges jogszabálynál 
fogva a magánjogi igény érvényesítésének jogalapja, 
vagy feltétele a büntető bíróságnak elítélést tartal-
mazó ítélete.”16  

A Bp. újrafelvételről rendelkező 26. fejezete nem 
nyújt a sértettnek módot arra, hogy újból a büntető-
bírósághoz fordulhasson olyan magánjogi igényével 
melyet a büntető ítélet elutasított, vagy amely túlmegy 
a büntető ítéletben foglalt megállapításon. 

Már ekkor megfogalmazásra került az az elv, misze-
rint az egész bűnvádi eljárásnak egyedül a magánjogi 
igény miatt újrafelvétele egyáltalán nem engedhető 
meg, valamint nem csak a méltányosság, hanem az 
anyagi igazság is követeli, hogy a sértett a büntetőbí-
róság által figyelembe nem vett magánjogi igényét 
legalább a bűnvádi eljárástól elkülönítve esetleg utó-
lag érvényesíthesse. Erre szolgált a Bp. 491. §-a. Ez azt 
a két esetet tartotta szem előtt, ha a büntetőbíróság 

12  Botos: i. m.40. o.
13  A Királyi Kúriának 1884. évi április hó 24-én 710., 1880. évi február hó 

16-án 362. szám alatt hozott határozatai. 
14  Ügyvéd Jogtár Corpus Juris
15  A bűnvádi perrendtartás zsebkönyve. Írták: Edvi Illés Károly és Vargha Ferenc, 

Budapest, 1900., 7. o. 
16  A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai. (Összeállította: Dr. Auer György, 

Budapest, 1948., Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest, 7. o.)
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teljesen elutasította a magánjogi igényt, és ezt a sér-
tett új bizonyítékkal tudta támogatni, vagy ha oly mér-
tékben állapította meg az igényt, melyet a sértett ma-
gára nézve sérelmesnek tartott. Mindkét esetben a 
sértett, amennyiben igényének perorvoslat útján már 
nem szerezhetett érvényt, azzal a polgári bírósághoz 
fordulhatott, s megállapítását, illetőleg nagyobb mér-
tékben való megítélését kérhette. A törvény ragaszko-
dott a legitimáció elvéhez. Megkövetelte a károsult 
sértett féltől a büntetőperben magánfélként való be-
jelentkezését, határozatot kellett hozni arra nézve, 
hogy ezt elfogadja-e, vagy pedig, ha a jelentkező sze-
mély esetében nem látta a jogosultságot megalapo-
zottnak azt vissza kellett utasítania.17

A polgári jogi igény 
érvényesítésének  
főbb szabályai, időbeli 
fázisai a hatályos 
büntetőeljárásban
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. akként ren-
delkezik, hogy a magánfél a terhelttel szemben azt a 
polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává 
tett cselekmény következtében keletkezett.18 A bűn-
cselekménnyel okozott kár megtérítése iránt több jo-
gosult is előterjeszthet kérelmet, így a sértett, a sértett 
halála esetén örököse, illetve az ügyész.19 

Az igény érvényesítésének a törvényes módja a ma-
gánfél esetében bejelentés, ami szóbeli, alakszerűtlen 
akaratkijelentés, az ügyész esetében pedig a Pp.-ben 
meghatározott bejelentés. 

Nincs arra kógens szabály, hogy a sértett az igényét 
mikor terjeszti elő, szabad akarata szerint megteheti 
a büntetőeljárást megelőzően, a büntetőeljárással 
együtt, és azt követően is, nincs időbeliségi szabály. A 
Be. logikai értelmezéséből azonban következik, hogy 
a polgári jogi igényt az elsőfokú eljárásban, mégpedig 
az elsőfokú bíróságnak az ügydöntő határozat megho-
zatala céljából tartott tanácsülésre való visszavonulá-
sig terjeszthető elő, hiszen a másodfokú eljárásban az 
összegét kiterjeszteni, felemelni nem lehet. Amint arra 
Király Tibor rámutatott: hiába jogosult a sértett már 
nyomozási szakban bejelenteni a kártérítési igényét, 
ezt még nem magánfélként teszi, ugyanis az eljárás 
ezen szakaszában még nincs magánféli pozíció. Ha a 
sértett ekkor bejelenti igényét, az ügyésznek vádeme-
léskor van lehetősége arra, hogy nyilatkozzon a vád-
iratban a polgári jogi igényről.20 A Be. 54. §-a értelme-
zésében legkésőbb az ügyésznek a perbeszédében, a 
magánfélnek az azt követő felszólalásában lehet elő-
terjeszteni az ilyen irányú igényt. A gyakorlat azt mu-

17  Botos: 42. o.
18  Be. 54. § (2) bekezdés
19  Be. 54. § (4), (6) bekezdés
2 0  Király Tibor: Büntetőeljárási jog, Budapest, Osiris Kiadó, 2008, 190. o.

tatja, hogy a sértettek vagy bevárják a büntetőbíróság 
határozatát (nyilván ekkor már azt nem kell bizonyí-
tani, hogy sérelmükre bűncselekmény elkövetése tör-
tént – a polgári bíróság eljárása nem teljesen függet-
len a büntetőperben hozott ítélettől mert a bűnösség 
kérdése nem kérdőjelezhető meg) vagy a büntetőeljá-
rás megindításával egy időben nyújtják be igényüket.

Előfordul, hogy mind a magánfél, mind az ügyész 
előterjeszt önállóan a polgári jogi igény érvényesíté-
sére eltérő indítványt. Ekkor a bíróság a magasabb 
összegű igény keretein belül valamennyi fenntartott 
indítványt elbírálja.21

Az igényt benyújthatja a sértett hozzátartozója is, 
azonban ha meghatalmazást nem csatolt, érvényes 
polgári jogi igény hiányában kártérítésre kötelezésnek 
nincs helye.22

Ha a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos 
eljárási kérdésről e törvény nem rendelkezik, a polgári 
eljárás szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy azok e 
törvénnyel, illetőleg a büntetőeljárás jellegével nem 
ellentétesek. A terhelt a magánféllel szemben követe-
lést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem 
élhet. A terhelt és a magánfél között létrejött egyezsé-
get a bíróság nem hagyhatja jóvá.23 A polgári jogi igény 
érvényesítésekor összetapad a büntetőjogi és a polgári 
jogi igény, és különösen igaz ez a bizonyítási teher 
vizsgálatánál, mivel a Pp. rendelkezésével ellentétesen 
a Be.-ben, ha magánfél büntetőeljárásban nem tesz 
eleget a bizonyítási kötelezettségének, igényét akkor 
is megítélhetik.24 Tremmel azonban felveti a kérdést, 
hogy meddig tart ez az összetapadás, hogyha a polgári 
jogi igény érvényesítésére nem a büntetőigénnyel 
együttesen (szimultán), hanem azt megelőzően, vagy 
az érvényesítését követően (szukcesszív) kerül sor, 
vagy már az eljárás folyamán szétválásra kerül sor.25 
A két igényérvényesítés szétválik azonban az alábbi 
esetekben:

1. tárgyalás előkészítése során az eljárás megszün-
tetése,26 

2. ha a másodfokú büntetőbíróság kizárólag az el-
sőfokú bíróságnak a polgári jogi igénnyel kapcsolatos 
döntését bírálja felül,27

21  BH 1988.305.
2 2  BH 1979.11.
2 3  Be. 54. § (7) bekezdés
2 4  Tar Ágnes: A kár helyreállítás jelene és jövője a mag yar büntetőeljárásban, 

Debreceni Jogi Műhely, letöltés: http://www.debrecenijogimuhely.hu/
archivum/2_2006/a_karhelyrea l l itas_jelene_es_jovoje_a_magyar_
buntetoeljarasban/, (letöltve: 2015. 10. 12.)

2 5  Tremmel–Fenyvesi–Herke: A büntető eljárásjog  elmélete 115. o.
2 6  Be. 267. §
27  Be. 379. § (1) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a 

vagyonelkobzásra, a pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári 
jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi költség 
viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, és a másodfokú bíróság az 
ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül, ha a fellebbezést alaposnak találja, az 
ítéletnek ezt a részét hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja, ha a fellebbezés 
alaptalan, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. 

Be.  380. § Ha a polgári jogi igény érdemi elbírálása vagy a szülői felügyeleti 
jog megszüntetése kérdésében való döntés a büntetőeljárás befejezését 
jelentékenyen késleltetné, vagy a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más 
körülmény kizárja, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének e 
kérdésben döntő rendelkezését hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény, 
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3. felülvizsgálati és perújítás eljárásban, ha az kizá-
rólag a bűnügyben megítélt polgári jogi igény ellen 
irányul,28 

4. a tárgyalás mellőzéses eljárásban kizárólag a pol-
gári jogi igény tárgyában is tartható elsőfokú tárgya-
lás, ha azonban kizárólag a magánfél kérte a tárgyalás 
tartását, akkor a bíróság a tárgyaláson a polgári jogi 
igényre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül he-
lyezi, és az igény érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasítja,29 

5. tárgyaláson hozott ügydöntő határozatban [Be. 
332. § (4) bekezdés – az eljárás megszüntetéséről a 
magánfelet értesíti azzal, hogy a polgári jogi igényét 
egyéb törvényes úton érvényesítheti; Be. 335. § (1) be-
kezdés – érdemben elbírálja vagy egyéb törvényes 
útra utasítja].

Ha a polgári jogi igény érvényesítése megelőzi a 
büntetőeljárást, a későbbi büntetőeljárásban a bünte-
tőjogi felelősséget önállóan kell elbírálni: a terhelt kö-
vetett-e el és milyen bűncselekményt. A bíróságot, 
ügyészt, nyomozó hatóságot nem köti más eljárásban, 
így a polgári eljárásban megállapított tényállás. Ez 
esetben a sértett, az ügyész polgári bíróság előtt a Pp. 
szabályai szerint érvényesíti az igényét. Polgári jogi 
igény ítélt dolog címen történő elutasításának van he-
lye, ha a magánfél igényét a polgári bíróság már jog-
erősen elbírálta. Ekkor lehetősége van perújításra a 
Pp. szabályai szerint a polgári bíróság előtt.

Amennyiben a büntetőeljárás jogerős lezárása után 
kerül sor a polgári jogi igény érvényesítésére, akkor 
az történhet polgári bíróság előtt, a Pp. szabályai sze-
rint, mert a büntetőeljárásban nem volt érvényesítve 
az igény – azonban Pp. 4. §-a alapján viszont a polgári 
bíróság határozatában nem állapíthatja meg, hogy az 
elítélt nem követte el ezt a bűncselekményt. Ha a bün-
tetőbíróság a sértett polgári jogi igényét egyéb törvé-
nyes útra utasítja – ez nem érdemi döntés, ezért a sér-
tett a polgári jogi igényét a polgári bíróság előtt a Pp. 
szabályai szerint érvényesítheti. Ha a büntetőbíróság 
részben ad helyt a polgári jogi igénynek – a fennma-
radó részben polgári per megindítása lehetséges a Pp. 
szabályai szerint. Végezetül, amennyiben a büntető-
bíróság elutasítja a polgári jogi igényt, lehetőség van 
más jogcímen és más ténybeli alapból származóan ke-
reset benyújtására a polgári bírósághoz.

Az együttes szimultán igény érvényesítés esetén 
polgári jogi igényt érdemben elbírálni csak a bűnös-
séget megállapító ítéletben lehet. Az eljárást megszün-
tető végzésben polgári jogi igény elbírálására nincs 
mód, egyéb törvényes útra utasítás van. Ebből követ-
kezően a büntetőügyben hozott döntés kétféle: ér-
demi, nem érdemi.

illetőleg a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt egyéb törvényes 
útra utasítja.

2 8  Be. 403. §, 411. §
29  Be. 548. § 

Döntés a büntetőügyben  
a polgári jogi igényről
A büntetőbíróság dönthet akként, hogy a bűnösség 
megállapítása mellett a polgári jogi igényt teljesen 
megítéli. Ezzel azt juttatja kifejezésre, hogy a magán-
fél kára a bűncselekmények elkövetése során keletke-
zett, vagyis megállapítja a kártérítés jogalapját, a kár-
térítés összegszerűségét. A bíróságnak a tényállás 
megállapítása során kötelessége a bűncselekménnyel 
okozott kár, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, 
vámbevétel csökkenés összegének, illetve bűncselek-
mény elkövetési értékének megállapítása. Amennyi-
ben e körben kétséget kizáró bizonyítékok állnak ren-
delkezésre, vagyis a vádlott büntetőjogi felelőssége 
megállapítható, nincs szükség további bizonyításra a 
polgári jogi igény tekintetében sem, hiszen a fentiek 
egyszersmind a bűncselekménnyel a sértettnek oko-
zott kár mértékét is jelentik. Ezért a bíróságnak a tény-
állásban megállapított mértékig kötelessége a polgári 
jogi igényt érdemben elbírálni. 

Ha a bíróság a törvény kötelező rendelkezése elle-
nére elmulasztja a polgári jogi igényről történő rendel-
kezését, vagy a kétséget kizáróan tisztázott polgári jogi 
igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, úgy 
megsérti a kötelező rendelkezést. Az egyéb törvényes 
útra utasítás ellen fellebbezésnek nincs helye, ha pedig 
a bíróság elmulasztott rendelkezni, akkor nincs ítéleti 
rendelkezés. Ugyanakkor a 81/2010. BK vélemény fej-
tette ki e tárgykörben, hogy az ítélet bármely okból 
megfellebbezhető, és ez esetben a másodfokú bíróság 
felülbírálata az azt megelőző egész eljárásra kiterjed. 
Így hivatalból dönt az olyan járulékos kérdésekben is, 
mint a polgári jogi igény. Az officialitas elve alapján a 
másodfok pótolja az elsőfokú bíróság mulasztását.

A büntetőbíróság dönthet úgy, hogy a bűnösség 
megállapítása mellett a polgári jogi igényt elutasítja. 
Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a bíróság nem 
látja megalapozottnak a magánfél igényét, tehát vagy 
egyáltalán nem keletkezett kár, vagy nincs ok-okozati 
összefüggés a kár bekövetkezte és a bűncselekmény 
elkövetése között. 

Ha a bíróság elutasította a magánfél igényét, akkor 
is lehetősége van a sértettnek, mint felperesnek kere-
setet benyújtani a polgári bírósághoz, feltéve, hogy 
abban más jogcímen és más ténybeli alapból származó 
igényt kíván érvényesíteni. Ilyenkor a büntető ítélet 
indokolása a polgári bíróságot nem köti, a polgári per-
ben lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen 
eltérő tényállás is megállapítható.

Előfordul, hogy a bűnösség megállapítása mellett 
részleges megítélést alkalmaz a polgári jogi igényben, 
és az igény megítéltet meghaladó részét egyéb törvé-
nyes útra utasítja. Ha a bíróság által megállapított ér-
ték kisebb, mint az érvényesített polgári jogi igényben 
szereplő összeg, a polgári igénynek a tényállásban 
megállapított értéket meghaladó részének érvényesí-
tését a bíróság egyéb törvényes útra utasítja.
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igényt, amely nem érdemi határozat, nem jelent ítélt 
dolgot. Kötelező ilyen határozatot hozni, ha egyálta-
lán nem érvényesíthető a büntetőügyben a polgári 
jogi igény, vagy az eljárásban olyan mozzanat követ-
kezett be, amely ellehetetleníti az érdemi elbírálását. 
Pl. az eljárás megszüntetésére, vagy a vádlott felmen-
tésére kerül sor. A fakultatív feltételt a Be. 335. § (1) 
bekezdése határozza meg, e szerint, ha jelentősen kés-
leltetné az eljárás befejezését, akkor a bíróság a pol-
gári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasítja.

A vádlott felmentése esetén a bíróság a büntetőjogi 
felelősségről dönt és nem a polgári jogi felelősség jog-
alapjáról. Ezért, ha a vádlott büntetőjogi felelősségé-
nek megállapítására nem került sor, a bíróság a polgári 
jogi igény tekintetében sem dönthet, hanem annak 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. Egy fel-
mentő ítéletnél nem valósulnak meg ismérvek, nincs 
bűncselekmény, nincs sértett, vagy elítélhető terhelt, 
így a felmentő ítéletben polgári jogi igény érdemben 
helyt adással nem bírálható el, ilyenkor egyéb törvé-
nyes útra kell utasítani. Ez azonban nem zárja ki an-
nak a lehetőségét, hogy a magánfél más jogcímen más 
ténybeli alapból származó, de nem a bűncselekmény-
nyel összefüggésben keletkezett igényét érvényesít-
hesse a polgári bíróság előtt. Büntetőbíróságnak pol-
gári jogi igényt elutasító határozata nem teremt ítélt 
dolgot.30 Ha a vádlottat a bíróság részben felmenti, e 
cselekménnyel összefüggésben a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra kell utasítani, míg 
azon bűncselekmények kapcsán, amelyekben a bün-
tetőjogi felelősségét megállapítja az igényt elbírálja. 

Az eljárást megszüntető végzésben a törvény egy-
általán nem teszi lehetővé a polgári jogi igény elbírá-
lását. Az eljárás megszüntetése esetén a bíróság a pol-
gári jogi igényről nem határoz. A megszüntető okok 
ugyanis olyan természetűek, amelyek a büntetőjogi 
felelősségre vonás menetét megakasztják. Ha a bünte-
tőeljárás folytatásának akadálya van, akkor semmi sem 
indokolja, hogy a polgári jogi igényről a büntetőügy-
ben eljáró bíróság döntsön. A magánfelet az eljárás 
megszüntetéséről azzal a tájékoztatással kell értesí-
teni, hogy a polgári jogi igény érvényesítésére egyéb 
törvényes úton van lehetőség.31 A polgári jogi igény 
érvényesítését akkor is egyéb törvényes útra kell uta-
sítani, ha az indítványnak a büntetőeljárásban való 
érdemi elbírálását más körülmény zárja ki.32 A pol-
gári jogi igény elbírálása akkor késlelteti jelentékenyen 
az eljárás lefolytatását, ha a büntetőjogi főkérdésében 
a bíróság már döntést tudna hozni, ám a további eljá-
rási cselekmények lefolytatását, illetve további bizo-
nyítás felvételét kizárólag a magánfél igénye indo-
kolna. További kivételt jelent az érdemi elbírálás kö-
telezettsége alól az 54. § (2a) bekezdése alapján elő-

3 0  Tremmel – Fenyvesi – Herke: A büntető eljárásjog elmélete 114. o., BH 2003.493.
31  Be. kommentár 1349–1350. o.
32  Be. kommentár 1347. o. 

terjesztett polgári jogi igény (itt a polgári jogi igény 
az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogot vagy az 
ingatlan birtoklásának jogát érinti), és ideiglenes in-
tézkedés iránti kérelem, ugyanis azt a bíróság a tár-
gyalás megkezdésekor megküldi a polgári perrend-
tartás szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 
bíróságnak. A polgári jogi igény érvényesítésének 
egyéb törvényes útra utasításának sajátos esetét ren-
dezi a Be. 548. § (3) bekezdése. Amennyiben ugyanis 
a tárgyalás mellőzésével büntetést kiszabó végzés kap-
csán kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelke-
zés miatt a magánfél kéri a tárgyalás tartását, a tárgya-
láson a bíróság a polgári jogi igényre vonatkozó ren-
delkezést hatályon kívül helyezi és az igény érvénye-
sítését egyéb törvényes útra utasítja. Az egyéb törvé-
nyes út elsősorban a kereset benyújtását jelenti polgári 
bírósághoz a Pp. szabályai szerint. 

A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos 
eljárás illetékköteles. A feleket jövedelmi és vagyoni 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog il-
leti meg a bűncselekményből – ide nem értve a sze-
mély életében, testi épségében vagy egészségében 
okozott kárt –, valamint a szabálysértésből származó 
kár megtérítése iránti igény esetén.33 Ezért nem lehet  
a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes 
útra utasítani, mert a magánfél az illetéket nem rótta 
le.34 Amennyiben a bíróság a magánfél által érvénye-
sített polgári jogi igénynek helyt ad, a terheltet köte-
lezi a magánfél készkiadásainak és képviselője kész-
kiadásainak és díjának megfizetésére. Ha nem, akkor 
azt a magánfél viseli. Ezért itt is érvényesül az a pol-
gári jogi szabály, hogy az eljárás költségeit a pervesz-
tes fél köteles viselni. A megítélt polgári jogi igény 
után a terhelt illeték lerovására is köteles.

Perújítás és polgári jogi 
igény
Érdemes megvizsgálni azt is, amikor a büntetőeljárás-
ban érvényesített és érdemben elbírált polgári jogi 
igény kapcsán perújítást nyújtanak be. Ebből követ-
kezően azon határozatot vizsgálhatjuk, amikor a bün-
tetőügyben a bűnösség megállapítása mellett a polgári 
jogi igényről is érdemi döntés született. A perújítási 
indítványban a jogerős határozatnak a büntető igény 
tárgyában rendelkező részét, vagy a büntető igénnyel 
kapcsolatos rendelkezés mellett az azzal összefüggő 
polgári jogi igényre vonatkozó részét is támadni lehet,  
de irányulhat az újbóli elbírálás igénye kizárólag a pol-
gári jogi igény újbóli elbírálására is. 

Abban az esetben, amennyiben a perújítási indít-
vány szorosan kapcsolódik a bűnösség kérdéséhez, 
úgy a perújítási indítványt kizárólag a büntetőbíróság 
bírálhatja el az arra vonatkozó Be. szabályok alapján.  
Mivel a Be. 409. §-a szigorúan meghatározza a perújí-

33  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése.
3 4  BH 1975.410. 
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tást kezdeményezők körét, ebből következően a sér-
tett nem jogosult perújítási indítvány benyújtására a 
büntetőbírósághoz, hanem amennyiben sérelmesnek 
tartja a polgári jogi igény keretében hozott határoza-
tot, csak a más jogosult által kezdeményezett perújí-
tásban tehet indítványt a polgári jogi igény elbírálá-
sára. 

Az alapügyben elbírált polgári jogi igény büntető-
ügyben történő újabb elbírálásához ugyanis kifejezet-
ten erre irányuló kérelem kell, nem érvényesül a 
hivatalbóliság elve, a bíróság nem bírálja felül hivatal-
ból a polgári jogi igényt a perújítási eljárásban, csak 
akkor, ha azt a terhelt, ügyész vagy magánfél indítvá-
nyozza. Vagyis e tekintetben megjelenik a Pp.-ben ér-
vényesülő elv, a ne ultra petitum, a kérelemhez kötött-
ség elve.  

A Be. nem jogosítja fel a magánfelet a perújítás kez-
deményezésére, de a már folyó perújítási eljárásban 
ő is kérheti a polgári jogi igény újbóli elbírálását. 
Vagyis csatlakozik ez esetben a perújításhoz. Ebből 
következik, hogy a terhelt, a védő, az ügyész illetve a 
pótmagánvádló által indítványozott perújításban, 
amennyiben azt elrendelik, abban az esetben is csak 
akkor dönthet újból a büntetőbíróság a polgári jogi 
igényben, ha azt kérelmezik. A polgári jogi igény új-
bóli elbírálása tehát járulékos jellegű. 

Az új eljárásban lefolytatott bizonyítás eredményé-
hez képest a bíróság, ha a perújítást alaposnak találja, 
az alapügyben érdemben elbírált polgári jogi igényt 
újból elbírálja, az alapügyben hozott ítéletet, vagy az 
ítéletnek perújítással megtámadott részét hatályon kí-
vül helyezi, és új ítéletet hoz, de ha a perújítási indít-
ványt a terhelt javára terjesztették elő, úgy az ítéletet 
hátrányára nem lehet megváltoztatni.35 A bíróságnak 
a perújítási tárgyaláson a perújítási indítványból kö-
vetkező felülbírálati jogon túl terjedő revíziós jogo-
sultsága nincs. A polgári jogi igényt érdemben eldöntő 
rendelkezés megváltoztatása e feltétel esetén is csu-
pán akkor lehetséges, amennyiben a perújítás ered-
ményeként a tényállás a polgári jogi igény jogalapját, 
vagy összegszerűségét érintően módosul. A magánfe-
let a perújítási tárgyalás határnapjáról értesíteni kell 
és részére az új érdemi határozatot is kézbesíteni szük-
séges. Perújítás elrendelése esetén a perújítási eljárás 
lefolytatására a bírósági eljárás általános szabályait és 
az elsőfokú bírósági eljárás rendelkezéseit a perújítás 
jellegéből folyó eltérésekkel kell alkalmazni.36 Ebből 
következően a polgári jogi igény érdemi elbírálása 
esetén ismét a polgári eljárásjogi szabályok kerülnek 
alkalmazása.

Az előterjesztő az indítványt mindaddig visszavon-
hatja, amíg a bíróság a perújítás megengedhetősége 
kérdésében határozatot nem hozott, tehát amennyi-
ben a perújítási indítvány alapossága folytán a perújí-

35 Büntetőeljárás jog II. – Podor Tibor, Székely Ákos, Vaskuti András – jogi 
szakvizsga kézikönyvek, Novissima Kiadó, 2011., 193–194. o.

36 Be. 414. § (3) bekezdés.

tás elrendelésére kerül, a perújítási indítvány már nem 
vonható vissza. 

Külön kell szólni a védő szerepköréről a perújítási 
eljárásban. A védőt megilleti az a jog, hogy saját jogán 
perújítási indítványt nyújtson be, ennek csak az a tör-
vényi korlátozása, hogy ezt akkor nem teheti meg, 
amennyiben azt a terhelt megtiltotta. Ezenkívül meg-
illeti a védői funkcióból eredő képviseleti jog is, az, 
hogy a terhelt képviselőjeként eljárjon akkor, amikor 
a terhelt nyújtja be a perújítási indítványt. Ebből kö-
vetkezően lehetséges, hogy a védő által saját jogán 
kezdeményezett perújítási eljárásban a polgári jogi 
igény újbóli döntésére irányuló terhelti, magánféli ké-
relem kerül benyújtásra. 

Más eljárási keretek között folytatható le a perújítás, 
ha kizárólag a határozatnak a polgári jogi igényre vo-
natkozó része ellen irányul. Egyedül a polgári jogi 
igény kérdésében ugyanis perújításnak csak a polgári 
bíróság előtt lehet helye, az arra meghatározott okok 
alapján és eljárás szerint: ebben az eljárásban a bün-
tetőbíróság ítéletének azt a részét, amely a polgári jogi 
igényre vonatkozik, az eljáró bíróság vagy más ható-
ság ugyanúgy teszi újabb elbírálás tárgyává, mintha 
azt előtte lefolytatott alapügyben hozta volna.37 Az 
ilyen perújítási indítványt a Pp. alapján vizsgálja meg 
és bírálja el a polgári bíróság. A perújításra ilyenkor a 
polgári perrendtartásban meghatározott feltételek 
irányadók.38 A Pp. alapján azonban a perújítási kére-
lem előterjesztésének határideje szabályozott, a meg-
támadott ítélet jogerőre emelkedésétől, illetve a per-
újítási okról való tudomásszerzéstől számított 6 hóna-
pon belül, de legfeljebb a jogerőre emelkedéstől szá-
mított 5 év elteltéig lehet helye. 

Bővül a perújítási indítványt előterjesztők köre: ter-
helt, ügyész, illetve fontos, hogy a magánfél is előter-
jeszthet ilyen irányú perújítási kérelmet39 a polgári 
bíróság előtt. Ha a magánfél indítja, a büntetőügy ter-
heltje lesz a per alperese. A polgári peres eljárásban 
– ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás 
tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, 
jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés 
vagy követelésrész értéke az illeték alapja, azonban itt 
is érvényesül a tárgyi illetékmentesség.40 A felperes a 
keresetétől a per érdemi tárgyalása előtt az alperes 
hozzájárulása nélkül is elállhat, de az érdemi tárgya-
lás megkezdését követően csak akkor, ha az elálláshoz 
az alperes hozzájárult. Amennyiben nem nyilatkozik, 
a pert a bíróság megszünteti.41 

A védő szerepköre annyiban más, mint a büntető-
eljárásban, hogy a büntetőítélettel kapcsolatos polgári 
jogi igény kérdésében perújítást saját jogán nem nyújt-
hat be, azonban képviselőként részt vehet a polgári 

37 Horváth János – Nag y Emil: A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban 
(Ügyészi Kiskönyvtár, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1963. 85–86. o.

38 Pp. 260. § – 269. § 
39 Király: i. m. 569. o.
4 0 Az illetékekről szóló törvény 39. § (1) bekezdése 
41 KGD 2001.319. 
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perben, meghatalmazás alapján mind a terhelt, mind 
a magánfél által kezdeményezett perújításban eljárhat. 

Ha a bíróság a perújítási kérelmet megengedhető-
nek találta és a pert újra tárgyalta, a tárgyalás eredmé-
nyéhez képest az alábbi döntéseket hozhatja:

a) Ítélettel
– a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja, 

mert a perújítási kérelem érdemben alaptalan 
volt. Ez esetben akként rendelkezik, hogy a bün-
tetőbíróság ítéletének polgári jogi igény kérdésé-
ben való döntését fenntartja;

– a megtámadott ítéletet részben, vagy egészben 
hatályon kívül helyezi és új ítéletet hoz (mert a 
perújítási kérelem érdemben alapos volt). A ma-
rasztalás összegét módosítja. Ez esetben a bünte-
tőbíróság perköltségviselésére és az illetékre vo-
natkozó döntését is módosítani kell.

b) Végzéssel
– a megtámadott ítéletet , illetve ítéleti hatályú dön-

téseket hatályon kívül helyezi és a pert megszün-
teti, illetve az áttételről dönt (ha már ezt a bíró-
ságnak az alapeljárásban meg kellett volna ten-
nie);

– a pert megszünteti (az alapügyben hozott döntést 
nem érintve, ha a perújítási eljárás vonatkozásá-
ban permegszüntetési ok áll fenn).42 

Kérdésként merülhet fel annak vizsgálata, hogy mi 
történik akkor, ha a marasztalás összege nagyobb lesz, 
mint a büntetőbíróság által megítélt összeg, és ez ki-
hat a büntető minősítésre. Mivel a polgári bíróság a 
büntető ítéletnek a bűnösségre vonatkozó részét nem 
bírálhatja felül, így esetlegesen a terhelt terhére a bün-
tetőbíróság előtt az ügyész vagy a pótmagánvádló per-
újítást indítványozhat. Az új polgári perrendtartás 
koncepciója szerint fenntartandó a perújítás jelenlegi 
formája és a rá vonatkozó szabályozás.43

Ha a büntetőügyben hozott alapítéletnek a polgári 
jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezését támadó 
perújítási kérelem alaposnak látszik, nem a büntető-
bíróság, hanem a polgári perben eljáró bíróság, vagy 
az igény eldöntésére hatáskörrel bíró más hatóság dönt 
a perújítás megengedhetősége kérdésében.44 

Szintén a polgári bíróság dönt az egyéb érdekelt va-
gyonelkobzásra kötelezéssel összefüggő tulajdoni igé-
nyéről is. Az, akinek a jogára vagy jogos érdekére a 
büntetőeljárásban hozott határozat közvetlen hatással 
lehet, az őt érintő körben indítványokat és észrevéte-
leket tehet, a határozat reá vonatkozó rendelkezése 
ellen jogorvoslattal élhet.45 Egyéb érdekeltként vesz 
részt a büntetőeljárásban a terheltként felelősségre 
nem vont az a természetes vagy jogi személy, aki bűn-
cselekményből eredő vagy bűncselekmény elkövetése 
során, avagy ezzel összefüggésben szerzett vagyonnal 
gazdagodott, s emiatt vele szemben vagyonelkobzást 

42  Pp. 268. § 
43  A Kormány 2015. január hó 14. napján megtartott ülésén elfogadott 

Koncepció
4 4  BH 1985.97. 
45  Be. 55. § (1) bekezdés

lehet elrendelni. Ez esetben az ítélet jogerőre emelke-
dését követően a tulajdonjogi igényét egyéb törvényes 
úton, polgári perben érvényesítheti.46 

Összegzés
Botos Gábor meglátása szerint „mind a mai napig tart 
az idegenkedés a polgári jogi igény megítéléstől a bün-
tetőbírák részéről. Lehet, hogy régen az ok valóban 
kényelemszeretet volt, ma azonban már más okai van-
nak. Egyrészt a büntető bírák túlterheltsége, másrészt 
az, hogy a polgári jogi igények nincsenek részletesen 
kidolgozva, összhangban a sértetti értékmegjelöléssel 
és valós forgalmi értékkel, jó és használható szakvé-
leményekkel alátámasztva”47. Hasonló álláspontot fo-
galmazott meg Tar Ágnes is, szerinte a bíróságok vo-
nakodnak dönteni a polgári jogi igényről. Rámutatott 
arra, hogy Franciaországban, ahol jól működik a sér-
tett kártérítési igény érvényesítése a büntetőperben, 
az lehet az oka, hogy nagyobb az átjárhatóság a bün-
tető és polgári ügyszak között, és „egy bíró életében 
valószínűleg mindkét ügyszakban fog tárgyalni.”48 Ál-
láspontom szerint a törvényi szabályozás kötelező 
esete miatt 49 ma már ez nem jelenik meg ilyen élesen, 
de kétségtelen, hogy fennáll az ilyen „idegenkedés” a 
más jogterületre való átjárás miatt.

Megállapítható, hogy civilisztikai ügyszakban igen 
kevés a másodfokú bíróság elé kerülő perújítási ügy, 
és a polgári bíróságokhoz elvétve érkezik büntetőügy-
ben elbírált polgári jogi igénnyel kapcsolatos perújí-
tási ügy. Ha ennek okait vizsgáljuk, az alábbiakra kö-
vetkeztethetünk:

– A sértettek nagy része a bűncselekménnyel oko-
zott polgári jogi igényét, amennyiben nem sike-
rül az elkövetővel egyezségre jutni, úgy polgári 
bíróságnál érvényesíti.

– Amennyiben a büntetőbíróság előtt érvényesíti, 
és ez a bíróság a polgári jogi igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasítja, akkor értelemsze-
rűen nem is tehet mást, mint csak a polgári bíró-
ság előtt indít ez ügyben eljárást, amely nem per-
újítás lesz.

– Ha büntetőbíróság előtt perújítás indul, nem fel-
tétlenül jelenti, hogy a magánfél sérelmesnek 
tartva a polgári jogi igény kérdésében történő 
döntést is, fellép.

– A sértett egyezséget is köthet a polgári jogi igény 
kérdésében, s ez esetben erre nézve nem kerül 
sor bírósági döntés meghozatalára.

A büntető ügyszakban relatíve igen magas számú 
perújítással találkozhatunk, amelyből következik, 
hogy egy állandó számú terhelti réteg által folyamato-

4 6  BH 2013.38.
47  Botos: i. m. 43. o.
4 8   Tar Ágnes: A kár helyreállítás jelene és jövője a mag yar büntetőeljárásban, 

Debreceni Jogi Műhely, letöltve: 2015. 10. 12.,
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/2_2006/a_karhelyreallitas_

jelene_es_jovoje_a_magyar_buntetoeljarasban/ 
49 Be. 335. § (2) bekezdés  
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san igénybevett jogorvoslati eszköz a perújítás. Ezek-
ben az ügyekben a perújítás a büntetőjogi főkérdéshez 
kapcsolódóan történik, s amennyiben a terhelt sérel-
mesnek tartja a polgári jogi igény kérdésében való 
döntést, valószínűsíthetően a bűnösség kérdésében 
való döntést is vitatja. Bár ettől eltérő eset is előfordul, 
így egy konkrét ügyben a terhelt bűnösségét megál-
lapították, a polgári jogi igényt elbírálták és kötelezték 
a magánfél részére kártérítés megfizetésére. A terhelt 
a mellékbüntetés valamint a polgári jogi igény miatt 
nyújtott be perújítást a büntetőbírósághoz, amely az 
elrendelt perújítást követően is elutasításra került.50

5 0  Debreceni Ítélőtábla Bkf.I.26/2005.

A büntetőeljárásban a polgári jogi igény érvényesí-
tése szorosan kapcsolódik a polgári jog területéhez, 
szabályai alkalmazásához, a perújítás pedig mennyire 
összetett jogintézmény. A Be. perújításra vonatkozó 
szabályai közül csupán egy bekezdés vonatkozik a pol-
gári jogi igény tekintetében történő perújításra, mégis 
olyan sok kapcsolódási pontot érint a két jogterület, 
nevezetesen a polgári eljárásjog és a büntetőeljárás 
jog, hogy a szabályok törvényes, pontos alkalmazása 
igen nagy felkészültséget, jogismeretet igényel. Külö-
nösen igaz ez azért is, mert ritkán találkozunk vele, 
nincs sok támpontot adó közzétett büntető bírósági 
döntés. 

Büntető eljárásjog
Második, aktualizált kiadás

szerzők:
Belovics ervin, tóth Mihály

A nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv előző kiadásának megjelenése óta 
két év telt el. ez idő alatt a Be. több alkalommal is módosult, így szükséges-
sé vált többek között az új Bvtv. és az új Ptk. hatályba lépéséből adódó vál-
tozások átvezetése. emellett az anyagi jogi szabályozás egyes újdonságai 
– bizonyos súlyos pénzügyi visszaélések, a megelőző pártfogás új rend-
szere, valamint a határzár kapcsán – is hatással voltak a büntető eljárás-
jogra. A szerzők igyekeztek továbbá azokra a koncepcionális kérdésekre is 
röviden kitérni, amelyek az új büntető eljárásjogi kódex előkészítése során 
máris körvonalazódni látszanak, így a könyv reményeik szerint a következő 
években is jól tükrözi majd a büntetőeljárás elméletének és gyakorlatának 
aktuális helyzetét.

A mű szerkezete nem változott, a szerzők továbbra is a törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott 
helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva törekedtek egy 
jól áttekinthető, a lényeget kiemelő és a törvény értelmezését elősegítő olyan szakkönyv létrehozására, melyet a 
joghallgatókon kívül a büntető igazságszolgáltatás valamennyi területén dolgozó szakemberek is haszonnal 
forgathatnak.
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176. §-aira, valamint a régi 
Btk. 282. §-ára terjedt ki. 
Utóbbi ugyan alapesetben 
nem ölelné fel a régi Btk. 
282/A. és 282/C. §-ait, de 
mivel a kereső a /A., /B. stb. 
jelöléseket nem tudja ke-
zelni, az ezen minősítések 
szerinti bűncselekménye-
ket elbíráló határozatok is 
bekerültek a válogatásba.

A rendszer a 2016. au-
gusztus 18-i állapot szerint 
összesen 205 db, a fenti fel-
tételeknek megfelelő hatá-
rozatot tartalmazott: a Btk. 
176.  §- á ra  26 ,  a  Bt k . 
178. §-ára 22, a régi Btk. 

282. §-ára 157 találat volt. Ezek között voltak átfedé-
sek, elsősorban azoknál az ügyeknél, ahol a bűncse-
lekmény elkövetése a régi Btk., az elbírálása pedig már 
a Btk. idejére esett. A határozatok egy része a kutatási 
cél szempontjából irreleváns volt, ezek túlnyomórészt 
olyan határozatok voltak, amelyek esetében az eljárás 
elsődleges tárgya nem a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény volt, hanem egy másik törvényszéki 
hatáskörbe tartozó bűncselekmény mellett a terhelt 
tipikusan fogyasztói jellegű, vétségi minősítésű cse-
lekményét is elbírálta a bíróság. Ezekben az ügyekben 
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről érdemi 
megállapításokat nem tett az ítélőtábla, ezért elemzé-
sükre nem volt szükség. Ezeken túlmenően kis szám-
ban olyan határozatokat is kiadott a kereső, amelyek-
nek tárgya nem kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
mény volt (ezekben az esetekben valószínűleg a hatá-
rozatot rögzítő személy követett el hibát az érintett 
jogszabályhely megjelölése során).

Az átfedések és az irreleváns határozatok kiszűrése 
után összesen 152 érdemben vizsgálható határozat 
maradt: a Balassagyarmati Törvényszék 1, a Székesfe-
hérvári Törvényszék 11, a Budapest Környéki Törvény-
szék 23, a Fővárosi Törvényszék 116 határozattal ke-
rült be a válogatásba3. 

A határozatok között 15 helybenhagyó végzés talál-
ható (9,86%), és 102 ítélet változtatta meg az elsőfokú 
bíróság minősítését (67,1%). Ehhez képest a Fővárosi 
Ítélőtábla 2015-ben 186 ügydöntő határozatot hozott 
olyan ügyben, amelyben az elsőfokú bíróság a Fővá-
rosi Törvényszék volt, és ezek között a helybenhagyá-
sok aránya 40,32%, a minősítés változtatás aránya 
24,73%4. Az adatokból egyértelműen látható, hogy a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén a 
Fővárosi Ítélőtábla az esetek túlnyomó részében nem 
osztja az elsőfokú bíróságnak a vád tárgyává tett cse-
lekmény minősítéséről kialakított álláspontját. Ez arra 

3 Egy határozat esetében (4.Bf.391/2012/26.) az elsőfokú bíróság semmi-
lyen formában nem volt azonosítható.

4 Az adatok a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium vezetőjének 2015. 
évi kollégiumvezetői beszámolójából származnak.

dr. ignácz györgy*

Kábítószer-kereskedelem 
és kábítószer birtoklása 

a Fővárosi Ítélőtábla 
gyakorlatában

1. 
A kutatás célja és módszere
A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása 
a Büntető Törvénykönyv nehezebben értelmezhető 
tényállásai közé tartozik. Még a Büntető Törvény-
könyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: 
régi Btk.) hatályban léte alatt több felsőbírósági irány-
mutatás tett kísérletet a gyakorlat rendezésére, azon-
ban ezen törekvések sikere legalábbis kétséges. Ennek 
az egyik jele az, hogy a Fővárosi Ítélőtábla és a Fővá-
rosi Törvényszék másodfokú tanácsai az iránymuta-
tásokat – elsősorban az 1/2007. BJE határozatban ír-
takat – nem minden esetben azonos módon értelme-
zik, a Fővárosi Törvényszék kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményeket tárgyaló elsőfokú bírái pedig azt 
is érzékelik, hogy a Fővárosi Ítélőtábla döntései nem 
minden esetben fűzhetők fel egy következetes értel-
mezési keretre.

Ezeket a jelenségeket észlelve merült fel az igény a 
Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatának részletekbe menő 
elemzésére. A kutatás elsődleges célja annak a kérdés-
nek a vizsgálata volt, hogy az ítélőtáblai gyakorlat va-
lóban önmagában is széttartó-e, vagy pedig a látszólag 
ellentmondásos döntések az egyes ügyek egyedi jel-
lemzőire vezethetők vissza.

A kutatás alapját a Bírósági Határozatok Gyűjtemé-
nyében1 közzétett anonimizált határozatok képezték. 
A határozatok leválogatása során – a határozatot hozó 
bíróságra, kollégiumra és az érintett jogterületre vo-
natkozó értelemszerű szűkítések2 után – a határozat 
alapjául szolgáló jogszabályhelyre vonatkozó beállítá-
soknak volt jelentősége: a keresés a Btk. 178. § és 

* Bíró, Fővárosi Törvényszék
1 http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara
2 A katonai eljárásban hozott határozatok elemzését mellőztem, mivel azok 

az általános eljárási szabályok szerint járásbírósági hatáskörbe tartozó, cseké-
lyebb tárgyi súlyú bűncselekményeket is felölelnek, márpedig a kutatás célja 
kifejezetten a törvényszéki hatáskörbe tartozó bűncselekmények gyakorlatá-
nak elemzése volt.
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utal, hogy a másodfokú határozatok nem orientálják 
megfelelően az elsőfokú bíróságok gyakorlatát, ami-
nek az egyik oka az lehet, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 
gyakorlata önmagában sem egységes.

A kutatás célja elsősorban az ellentmondásos dön-
tések felkutatása és az ellentmondás okának kiszűrése 
volt. Ebből következően több olyan problémával nem 
foglalkozik az elemzés, amely amúgy az ítélőtáblai gya-
korlat hangsúlyos részét képezi. Ezek között vannak 
olyan kérdések, amelyek elsősorban a 2007 utáni évek-
ben kelt határozatokban jelennek meg, és mára a gya-
korlat kiforrott5. Jogszabályváltozás tette lényegte-
lenné a fogyasztás közvetett módon történő bünteten-
dőségére, továbbá az elfogyasztott mennyiség összeg-
zésére vonatkozó megállapítások részletes elemzését. 
A marihuána hatóanyag-tartalmának meghatározásá-
val kapcsolatos problémákat a 2012. január 1-jei jog-
szabályváltozás vetette fel, több ítélőtáblai határozat 
foglalkozik a kérdéssel, de mára már az átmenti idő-
szak lezárult, így a jövőben ebben a kérdésben sem 
várhatók jelentősebb problémák.

Az ítélőtábla által visszatérően vizsgált jogalkalma-
zási kérdések legnagyobb része – értelemszerűen – a 
vád tárgyává tett cselekmény minősítésére irányult. 
Ezen kérdések vizsgálata során abból indultam ki, 
hogy az ítélőtábla az egyes cselekmények minősítését 
kimerítően indokolta, vagyis minden releváns tényt 
bemutatott. Tehát amennyiben a minősítést alátá-
masztó körülmények között olyan tény nem került 
bemutatásra, ami általában jellemző a hasonló jellegű 
cselekményekre, azt úgy kezeltem, hogy ez a körül-
mény az adott ügyben nem állt fenn. Ennek megfele-
lően az elsőfokú ítéletek tényállásait túlnyomórészt 
nem elemeztem, kivéve azokat az eseteket, amikor a 
másodfokú határozat nem tartalmazott elég informá-
ciót ahhoz, hogy a minősítést értékelni lehessen.

2. 
Elkövetési magatartások
2.1.  A kereskedés és forgalomba 

hozatal elhatárolása  
a megszerzéstől és tartástól

A gyakorlatban nehézséget okoz annak az esetnek a 
minősítése, amikor a vádlottól kereskedelmi mennyi-
ségű kábítószert6 foglalnak le a nyomozás során, de 
arra nem merül fel semmilyen adat, hogy a vádlott ká-
bítószer adásvételével foglalkozna. 

Az ítélőtábla általános érvényű elvi megállapítást 

5 Ide tartozik többek között a kábítószer-függőség bizonyítása is. Az ezzel 
részletesen foglalkozó határozok vizsgálata azért sem volt szükséges, mert a 
Btk. már nem szabályozza a kábítószer-függőként történő elkövetést, így a jö-
vőben nem lesz jelentősége az arra vonatkozó gyakorlatnak. 

6 A „kereskedelmi mennyiség” kifejezést azokra az esetekre használom, 
amikor olyan mennyiségű kábítószert foglalnak le a hatóságok, amely az 
általános élettapasztalat szerint jelentősen meghaladja egy átlagos kábítószer-
fogyasztó birtokában levő tipikus mennyiséget.

tett a 3.Bf.298/2009/7. számú határozatban: a kereske-
dés megállapításához az is szükséges, hogy az elkövető 
előzetesen már kereskedéssel összefüggő tevékenysé-
get folytasson. A konkrét ügyben a vádlott részéről 
még nem történt meg az eladók és vevő felkutatása, 
csupán tárolta és szállította a jelentős mennyiségű ká-
bítószert annak érdekében, hogy azt később több sze-
mély részére hozzáférhetővé tegye, azonban egyetlen 
személynek sem került átadásra a kábítószerből. Így 
– a határozat érvelése szerint – magatartása a forga-
lomba hozatal alá vonható, de tekintettel arra, hogy 
az csak akkor befejezett, ha a kábítószer bekerül a ke-
reskedelmi forgalomba, a vádlott magatartása a forga-
lomba hozatala kísérletét valósította meg.

Ugyanezt a minősítést látta megállapíthatónak az 
ítélőtábla az 1.Bf.150/2013/10. számú ügyben. A tény-
állás szerint a vádlottak együtt léptek ki az utcára, az 
I. r. vádlottnál levő, kereskedelmi mennyiségű kábító-
szert tartalmazó nylon zacskót együtt kívánták elhe-
lyezni az I. r. vádlott robogójának tárolórekeszében, 
amikor is a hatóság intézkedésére sor került. A hatá-
rozat jogi indokolása szerint a kábítószer tartása befe-
jeződött azzal, hogy a kábítószer kikerült a tárolás he-
lyéül szolgáló lakásból, megjelent az utcán, elhelye-
zésre került az annak elszállítására alkalmas járműben. 
Ezzel megkezdődött az a folyamat, amely lehetővé 
tette, hogy több ezer adag kábítószer a forgalomba 
kerüljön, de a tényleges forgalomba kerülést a hatóság 
közbelépése megakadályozta, így a vádlottak annak 
kísérletéért vonhatók felelősségre.

Szintén a forgalomba hozatal kísérlete mellett fog-
lalt állást az ítélőtábla az 1.Bf.263/2013/16. számú ha-
tározatban: a vádlott azért vállalkozott a jelentős meny-
nyiségű kábítószer továbbítására egy ismeretlenül 
maradt személy részére, mert ezen tevékenysége fejé-
ben 100 gramm marihuánát kapott volna. A vádlott a 
kábítószert átvette, de a rendőrség közbelépése miatt 
már az átvétel helyszínéről sem tudott eltávozni. Te-
vékenysége a kábítószer forgalomba hozatalát célozta, 
az azonban befejezetté nem vált, mivel a hatóság in-
tézkedése miatt ténylegesen nem nyílhatott meg an-
nak a lehetősége, hogy más vagy mások is hozzájussa-
nak a kábítószerhez. „Töretlen a bírói gyakorlat abban, 
hogy a kábítószert forgalomba hozni már nem sikerült 
kábítószerre is a forgalomba hozatal elkövetési maga-
tartása valósul meg, értelemszerűen kísérletként.”

Ezen ügyekhez hasonló ténybeli alapon más jogi 
következtetésre jutott az ítélőtábla a 3.Bf.109/2013/9. 
számú ügyben: nem vitás, hogy a II. r. vádlott azért 
vette át a kábítószert az I. r. vádlottól, hogy azt tovább-
adással forgalomba hozza, azonban az elkövetési ma-
gatartások közül csupán a megszerzés a befejezett, a 
forgalomba hozatal meg sem kezdődött, mivel a kábí-
tószer tényleges átadásának megkezdésére nem került 
sor. A forgalomba hozatal szükségszerűen együtt jár 
az átadással, ennek hiányában a kísérlet megállapítha-
tóságára sem vonható jogi következtetés. A vádlott 
cselekménye ezért a forgalomba hozatallal elkövetett 
kábítószerrel visszaélés előkészületének minősül. Mi-
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vel azonban a jelentős mennyiségre megszerzéssel el-
követett kábítószerrel visszaélés büntetési tétele sú-
lyosabb, mint a forgalomba hozatal előkészületéé, a 
vádlott bűnössége a fogyasztói típusú magatartásban 
állapítandó meg. Ugyanez a jogi indokolás olvasható 
többek között a 3.Bf.266/2013/8., 3.Bf.314/2009/9., 
2.Bf.1/2014/25. számú határozatokban is.

Amellett, hogy a fenti határozatok nem következe-
tesek a forgalomba hozatal stádiumainak értelmezé-
sében, több határozatban azt sem fogadta el az ítélő-
tábla, hogy az idézett magatartások egyáltalán a for-
galomba hozatal alá vonhatóak lennének.

A kereskedés előkészületét látta megállapíthatónak 
az ítélőtábla a 3.Bf.213/2009/8. számú ügyben: kizáró-
lag a tárolás ténye bizonyított, de már azt sem lehetett 
bizonyítani, hogy a tárolás, raktározás mennyi ideig 
állt fenn, nem merült fel semmiféle adat arra sem, 
hogy a vádlott jelen cselekményt megelőzően már ká-
bítószerrel kereskedett, és a vevőköre is kialakult, így 
ez az egyetlen résztevékenység nem alkalmas a forgal-
mazási, illetve kereskedési szándék bizonyítására. A bi-
zonyítottan még meg nem kezdett kereskedést a rak-
tározás, birtokba jutás nem fejezi be, ez csupán annak 
előkészülete.

Más ügyekben önmagában a kábítószer tartásának 
körülményeiből a befejezett kereskedésre vont követ-
keztetést az ítélőtábla. Így az 5.Bf.221/2007/12. számú 
határozatban kereskedést állapított meg akkor, amikor 
a vádlott a lakásán a jelentős mennyiség alsó határát 
450-szeresen meghaladó mennyiségű kábítószert és 
több kilogramm laktózt tartott. A határozatban nincs 
adat arra, hogy a vádlott korábban kereskedett volna 
kábítószerrel, és arra sem, hogy a vádlott kinek adta 
volna át a megszerzett kábítószert. A határozat ténybeli 
következtetés útján rögzítette azt, hogy a vádlott érté-
kesítés céljából szerezte meg a kábítószert – márpedig 
a tartás körülményein túl nem utal egyéb olyan tényre, 
amiből ezt a következtetést le lehetne vonni. A határo-
zat a jogi indokolást az 1/2007. BJE határozatra alapí-
totta, ami szerint önmagában a kábítószernek a keres-
kedés céljából történő megszerzése, készletezése is be-
fejezett, önálló tettesi cselekmény. A vádlott értékesítés 
céljából szerezte meg a lakásán tartott kábítószert, ez 
a magatartás kimeríti a készletezés fogalmát, így a vád-
lott kereskedéssel követte el a kábítószerrel visszaélést.

Hasonló döntés olvasható az 5.Fkf.279/2007/9. 
számú határozatban: a kábítószer készletezésével a 
vádlott már olyan magatartást tanúsított, amely abba 
az irányba hatott, hogy a kábítószer eljusson a vevők-
höz, és éppen ezért maga a megszerzés, majd a tárolás 
már a kereskedés körébe tartozik, így ezt a magatar-
tást már önállóan, a súlyosabban minősülő befeje- 
zett tettesi cselekményként kell értékelni. A 3.Bf.419/ 
2012/26. számú és 3.Bf.124/2013/24. számú határoza-
tok szerint a vádlottak azzal a magatartásukkal, hogy 
a tőlük lefoglalt kábítószert raktározták értékesítés 
céljából, a kereskedést megvalósították, hiszen a táro-
lással a cselekmény befejezett elkövetési stádiumba 
jutott.

Ezekben a döntésekben már nincs szó arról, hogy 
a kereskedés megállapíthatóságának feltétele lenne a 
korábbi kereskedői magatartás, és ezt az 5.Bf.258/ 
2007/8. számú határozatban elvi éllel is rögzítette az 
ítélőtábla: a kábítószernek kereskedés céljára történt 
megszerzése önmagában akkor is a kereskedés körébe 
tartozik, ha többletmagatartás nem kapcsolódik 
hozzá.

A 3.Bf.213/2013/8. számú határozat ugyan megálla-
pította a kereskedést, de kizárólag arra figyelemmel, 
hogy a vádlott korábban már átadott kábítószert más-
nak. Az ítélőtábla kifejtette, hogy önmagában a két la-
kásból lefoglalt kábítószer mennyiségéből, a kokain 
sajtolására használt hidraulikus présből és egyéb for-
galmazással kapcsolatos eszközökből még nem követ-
kezik, hogy a vádlott az elfogását megelőzően lénye-
gében kezdő időpont nélkül vett volna részt a kábító-
szer-kereskedelemben. Azonban az a tény, hogy az 
elfogása előtt egy személynek csekély mennyiségű 
kábítószert adott át, azt bizonyítja, hogy a kis tételben, 
közvetlenül a fogyasztóhoz való eljuttatás érdekében 
tartotta a vádlott a kokaint, vagyis szándéka nem a 
nagy tételben való forgalomba hozatalra terjedt ki.

Szintén a korábbi átadás vezetett a kereskedés meg-
állapításához a 3.Bf.170/2010/41. számú határozatban, 
de ebben az esetben annak tényére közvetlen bizonyí-
ték nem volt, kizárólag a tárolás körülményeiből lehe-
tett arra következtetést vonni. Ebben az ügyben nem 
csupán a kábítószer tárolása, raktározása történt meg, 
hanem a kokain felütése, a tényleges kereskedelmi 
forgalomba hozatalára, továbbadásra való alkalmassá 
tétele is. Az ítélőtábla szerint abból, hogy a teljes meny-
nyiség lefoglalásra nem kerülhetett, csak arra vonható 
következtetés, hogy a kábítószer ebben a formájában 
továbbadásra került, éspedig annak jelentős mennyi-
ségéből következően nem csak konkrét fogyasztók-
hoz, hanem további eladókhoz. A kábítószernek a ten-
gerentúlról való Magyarországra szállítása, annak szer-
vezése, lebonyolítása és finanszírozása a haszonszer-
zésre törekvést igazolja. Mindez azt eredményezi, hogy 
a vádlott cselekménye a kereskedés befejezett alakza-
taként értékelendő.

A két legutóbb idézett határozat abban ugyan egye-
zik, hogy a vádlott kereskedésért vonható felelősségre, 
de az indokolások részben ellentmondanak egymás-
nak. A 3.Bf.213/2013/8. számú határozatban az ítélő-
tábla a kereskedést azért látta megállapíthatónak, mert 
a vádlott szándéka a konkrét fogyasztók felé történő 
értékesítés volt, nem pedig a nagy tételben való for-
galomba hozatal. A 3.Bf.170/2010/41. számú határozat 
alapjául szolgáló ügyben további eladóknak került to-
vábbadásra a jelentős mennyiségű kábítószer, aminek 
– az előző határozat logikáját követve – a forgalomba 
hozatal megállapítását kellett volna eredményeznie.

Hasonló tények mellett ez utóbbi értelmezésnek 
megfelelő döntésre is van példa: a 3.Bf.315/2009/59. 
számú határozat szerint a vádlott által korábban átvett 
és le nem foglalt mennyiségből, továbbá a megszerezni 
kívánt mennyiségből, a híváslisták adataiból, a házku-
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tatás során lefoglalt tárgyakból (dobozok, zacskók, 
szigetelőszalag, fóliahegesztő, kábítószerrel szennye-
zett mérlegek) az a következtetés vonható le, hogy a 
vádlott a beszállított kábítószert felső kapcsolatának 
adta tovább. Az nem volt bizonyítható, hogy ő lett 
volna a kábítószer szállítmányok végső célja, a speedet 
ő porciózta volna ki és adta volna tovább a fogyasz-
tóknak, kapott-e, és ha igen, milyen összegű ellenér-
téket7 az általa továbbadott kábítószerért. Mindezekre 
figyelemmel nem a kereskedést, hanem a forgalomba 
hozatalt valósította meg.

Szintén a forgalomba hozatalra vont következtetést 
az ítélőtábla a 3.Bf.42/2014/59. számú határozatban. A 
tényállás szerint a kábítószer-csempész az I. r. vádlott 
által Hollandiában megvásárolt kábítószert a határon 
áthozta, azt a megbízóinak átadta, majd a kábítószert 
az I. r. vádlott lakásán kiadagolták, végül az a „fogyasz-
tókhoz került”. Volt egy későbbi szállítmány is hasonló 
körülmények között, de ekkor a kábítószer a rendőri 
intézkedés következtében nem jutott el az I. r. vádlott-
hoz. A jogi indokolás szerint a közvetlenül a fogyasz-
tók részére történt eladásra a vádirat is puszta tényál-
lításként hivatkozik, „ugyanakkor az első szállítmány 
kis adagokbani kicsomagolását követően pontosan 
meg nem állapítható körülmények között forgalomba 
került”. A jelentős mennyiségű kábítószer megszer-
zése a nagy tételben történő értékesítésre irányuló, 
azaz forgalomba hozatali szándékot támasztja alá, ame-
lyet csak a bizonyított forgalomba hozatali célú átadás 
fejez be, ami az I. r. vádlottnál mindkét út kapcsán be-
fejeződött.

Ugyanerre a problémára egy harmadik megoldást 
adott a 3.Bf.331/2013/48. számú határozat. A tényállás 
szerint az I. r. vádlott megbízásából a II. r. vádlott há-
rom alkalommal hozott be kábítószert az országba. Az 
első két alkalommal a jelentős mennyiség alsó határát 
nem érte el a kábítószer mennyisége, ezt az I. r. vád-
lott hígította, majd értékesítette. A harmadik alkalom-
mal a II. r. vádlott a jelentős mennyiség alsó határát 
meghaladó mennyiségű kábítószert hozott be az or-
szágba, de azt már nem tudta átadni az I. r. vádlottnak, 
mivel még azelőtt, hogy a vele megbeszélt találkozóra 
elindult volna, elfogták, és a nála levő kábítószert le-
foglalták. Az határozat indokolása szerint az nem vi-
tatható, hogy az I. r. vádlott magatartása kereskedés-
nek minősül, azonban az ítélőtábla arra figyelemmel, 
hogy a harmadik szállítmány értékesítésére nem ke-
rült sor, a teljes mennyiség összegzésével a jelentős 
mennyiséghez igazodó kereskedés kísérletét állapí-
totta meg.

A 3.Bf.178/2011/12. számú határozat is a kereskedés 
kísérletére vont következtetést: az I. és II. r. vádlottak-
nál a kereskedésre szánt kábítószerből csak a lefoglalt 
marihuána megszerzése állapítható meg, emiatt a sú-

7 Ugyan a határozat ezt még vázlatosan sem fejti ki, de úgy tűnik a szöve-
gezésből, hogy a haszonszerzési szándékot is hiányolta az ítélőtábla. Mivel erre 
nincs értékelhető adat a határozatban, csak utalok arra, hogy rendkívül 
életszerűtlen lenne azt állítani, hogy bárki is haszonszerzési szándék nélkül 
vesz rész jelentős mennyiségű kábítószert érintő bármilyen tevékenységben.

lyosabb minősítést megalapozó bűncselekménynek a 
kísérlete róható fel nekik. Ennek megfelelően a ren-
delkező részben a cselekményeiket kereskedéssel el-
követett kábítószerrel visszaélés kísérletének minősí-
tette.

Ezekkel a döntésekkel ellentétes a 3.Bf.217/2007/11. 
számú határozat, amiben a kísérlet megállapítását 
azért mellőzte az ítélőtábla, mert a kereskedés kísér-
lete általában kizárt, az 5.Fkf.279/2007/9. számú hatá-
rozat, ami szerint a kereskedés csakis befejezett bűn-
cselekményként értékelhető, továbbá az 5.Bf.135/ 
2015/8. számú határozatban, amiben határozottan rög-
zítette az ítélőtábla, hogy az 1/2007. BJE határozat sze-
rint a kereskedés kísérlete fogalmilag kizárt.

A már hivatkozott 3.Bf.170/2010/41. számú határo-
zat egy másik értelmezési kérdésre is rámutat: tovább-
adásra szánt kábítószer volt a vádlott birtokában, a le-
foglaltnál nagyobb mennyiséggel is rendelkezett ko-
rábban, de arra nincs közvetlen bizonyíték, hogy ezzel 
a le nem foglalt mennyiséggel mi történt. Ebben az 
ügyben azt a következtetést vonta le az ítélőtábla, hogy 
a le nem foglalt mennyiség továbbadásra került, így 
nincs akadálya a kereskedés megállapításának.

A 3.Bf.452/2013/35. számú határozat alapjául szol-
gáló ügyben ugyan marihuánatermesztés volt a vád 
tárgyává tett cselekmény, de a probléma lényege 
ugyanaz. Ebben a határozatában az ítélőtábla már úgy 
foglalt állást, hogy a marihuána nagy tételben történő 
termesztése a nagy tételben történő forgalomba ho-
zatal szándékát támasztja alá, azonban abból a körül-
ményből, hogy volt szüret korábban, és a leszüretelt 
mennyiséget nem találták meg a szemle során, még 
nem következik, hogy az korábban értékesítésre ke-
rült. Ennek megfelelően a tényállásban azt állapította 
meg az ítélőtábla, hogy „a leszüretelt kábítószert a nyo-
mozó hatóság nem foglalta le, elrejtési helye ismeret-
len maradt”. Mindebből – az ítélőtábla jogi indokolása 
szerint – az következik, hogy a forgalomba hozatal 
céljából történő átadást a vádlottak nem kezdték meg, 
ezáltal a terjesztői típusú magatartás előkészületi szak-
ban rekedt. Ugyanakkor a kábítószer termesztése meg-
történt, ennek befejezett alakzatát megvalósították.

A bemutatott határozatokban foglalt jogértelme-
zések közötti ellentmondások több kérdésre fűzhetők 
fel:

1. A forgalomba hozatal kísérlete feltételezi-e a ká-
bítószer átadásának megkezdését?

2. A befejezett kereskedés megállapításához szüksé-
ges-e bármilyen többletmagatartás, vagy önmagában 
az a tény, hogy a vádlott kereskedési céllal szerezte meg 
és tartotta kábítószert, megalapozza ezt a minősítést?

3. A kereskedés kizárólag azokat a magatartásokat 
öleli-e fel, amikor a vádlott közvetlenül a fogyasztónak 
juttatja a kábítószert, a viszonteladóknak, illetve a vád-
lott felsőbb kapcsolatainak továbbított kábítószer ese-
tén pedig forgalomba hozatal állapítandó meg?

4. A kábítószer nagy tételben történő értékesítésé-
nek van-e relevanciája a kereskedés és forgalomba ho-
zatal elhatárolása során?
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5. Van-e a kereskedésnek kísérlete?
6. Hogyan kell értékelni a bizonyíthatóan a vádlott 

birtokában volt, de lefoglalásra nem került kábító-
szert?

Az első kérdés megválaszolása során a „forgalomba 
hozatal” kúriai értelmezéséből kell kiindulni. Az 
1/2007 BJE határozat által iránymutatónak tekintett 
BH 2002.299. számú eseti döntés szerint a forgalomba 
hozatal megkezdéseként értékelendő a forgalmazás-
sal összefüggő résztevékenységek (mint például az 
eladók vagy vevők felkutatása, előzetes megbeszélé-
sek, áru megtekintése, megállapodás megkötése, áru 
tárolása) megvalósítása, befejezetté a cselekmény pe-
dig akkor válik, amikor a kábítószer bekerül a forga-
lomba. Ezt a gyakorlatot erősítette meg a Győri Ítélő-
tábla az EBD 2012.B.19. számon közzétett eseti dön-
tésben8, majd a Kúria is a BH 2013.264. számon köz-
zétett eseti döntésben. A kommentárirodalom is ha-
sonló álláspontot foglalt el: a forgalomba hozatal kí-
sérlete valósul meg bármilyen, a forgalmazással ösz-
szefüggő résztevékenység megvalósításakor9. Mind-
ebből következően nem szükséges a kísérlet megálla-
pításához az, hogy az elkövető megkezdje a kábítószer 
átadását, az már akkor is megállapítható, amikor az 
elkövető a forgalomba hozni kívánt kábítószer birto-
kába jut.

A második kérdés megválaszolása során abból kell 
kiindulni, hogy a meg nem kezdett kereskedés esetén 
a kábítószer beszerzése előkészületi jellegű magatartás, 
de az 1/2007. BJE határozat határozott iránymutatást 
tartalmaz arra nézve, hogy ezt is a kereskedés elköve-
tési magatartáson belül kell értékelni önálló tettesi cse-
lekményként: a kereskedéssel elkövetett kábítószerrel 
visszaélések magukban foglalnak minden olyan tevé-
kenységet, amely elősegíti, hogy a kábítószer eljusson 
a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz, ezek közé tar-
tozik a kábítószernek kereskedés céljából történő meg-
szerzése, készletezése is, és a kábítószer kereskedés 
céljára történő megszerzése önmagában akkor is a ke-
reskedés keretébe illeszkedő elkövetési magatartás, ha 
ahhoz többletmagatartás nem kapcsolódik.

Az ítélőtábla azokban a döntéseiben, amelyben nem 
állapította meg a kereskedést, a „kereskedéssel össze-
függő tevékenység” szűkítő értelmezése alapján járt 
el, és kizárólag a korábban lebonyolított rendszeres 
adásvételeket vagy azok hiányát értékelte. Ez ellenté-
tes a jogegységi határozattal, hiszen az kifejezetten 
rögzíti, hogy nincs szükség semmilyen többletmaga-
tartásra.

Szintén a jogegységi határozat iránymutatása alap-
ján lehet dönteni a forgalomba hozatal és a kereskedés 
elhatárolási kérdései körében feltárt ellentmondás 

8 A kábítószert forgalmazó elkövető által beszerzett, de ténylegesen a le-
foglalás folytán forgalomba hozni már nem sikerült kábítószerre sem a meg-
szerzés és tartás, hanem a forgalomba hozatal elkövetési magatartása valósul 
meg.

9  Karsai Krisztina (szerk.): Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvényhez. Complex, Budapest, 2016. Online hozzáférés a Btk. 176. §-ához 
kapcsolt kommentárhoz.

kérdésében. A Kúria iránymutatása szerint a kereske-
désbe tartozik az is, ha a kábítószert az elkövető a vi-
szonteladóhoz juttatja el, így nem az átadás címzettje 
az elhatárolási szempont. Ugyanezt az értelmezést 
tartalmazza az EBH 2006.1493. számon közzétett eseti 
döntés, amelynek alapjául szolgáló ügyben a fogyasz-
tóknak értékesítő I. r. vádlott a II. r. vádlottól szerezte 
be a kábítószert. A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy 
„(…) egyértelmű, hogy a II. r. terhelt is közbenső keres-
kedő volt, aki – nyilvánvalóan jóval csekélyebb haszo-
nért, mint az elsődleges nagybani beszerzők – értéke-
sítette továbbá az általa a megrendeléseknek megfe-
lelően beszerzett kábítószereket”.

Hasonló elméleti alapon nincs jelentősége annak 
sem, hogy nagy vagy kis tételben adja-e tovább az el-
követő a kábítószert: ha nagy tételben, de legalább két 
alkalommal adta tovább haszonszerzési céllal, keres-
kedés állapítandó meg.

A jogegységi határozat a kereskedés kísérletéről is 
egyértelműen fogalmaz: „A kereskedéssel elkövetési 
fordulatnak – eltérően a forgalomba hozataltól – a kí-
sérleti stádiuma általában kizárt.” A jogegységi hatá-
rozat ugyan az „általában” kifejezést használja, de a 
gyakorlatban nem merülhet fel olyan eset, amikor a 
kísérletre következtetést lehetne vonni. Ugyanis ha a 
kereskedési cél megállapítható, már a kábítószer meg-
szerzése, termesztése vagy előállítása is a kereskedés 
befejezett alakzataként értékelendő, amennyiben vi-
szont a cselekmény megreked abban a stádiumban, 
amikor a vádlott birtokába még nem került a kábító-
szer, előkészület miatt kell felelőssége vonni.

A le nem foglalt kábítószer sorsát illetően abból kell 
kiindulni, hogy az ítélőtábla minden hivatkozott eset-
ben bizonyítottnak látta, hogy a lefoglalton kívül 
egyéb mennyiség is volt korábban a vádlott birtoká-
ban, ennek a tényállásbeli rögzítésére minden esetben 
kizárólag ténybeli következtetés útján került sor, és 
arra nem talált bizonyítékot, hogy a vádlott mit csinált 
ezzel a kábítószerrel. Mindegyik esetben jelentős 
mennyiségű kábítószerről volt szó, ahol a lefoglalt 
mennyiséget illetően a forgalomba hozatali szándék 
megállapítható volt.

Mindezek alapján a 3.Bf.170/2010/41. számú határo-
zat megoldása fogadható el, ami szerint ezekből a té-
nyekből csak arra vonható következtetés, hogy a kábí-
tószer továbbadásra került. Észszerű kétely ugyanis 
nem támasztható az iránt, hogy a rendkívül költséges 
kábítószer-vásárlásnak és -csempészésnek, illetve a ma-
rihuánaültetvény telepítésének célja az ellenérték fejé-
ben történő értékesítés. Az lehet, hogy nem a vádlott 
fogja az eladást intézni, de a haszonnak nem is feltétle-
nül nála kell jelentkeznie. Így még akkor is, ha csupán 
annyit rögzít a bíróság a tényállásban, hogy a le nem 
foglalt kábítószer „elrejtési helye ismeretlen maradt”, a 
kereskedésre kell következtetést vonni, hiszen a kábí-
tószer értékesítés céljából történő elrejtése megfelel a 
készletezés fogalmának. És mivel a hivatkozott esetek-
ben volt egy lefoglalt mennyiség, amely esetében az 
ítélőtábla sem látta cáfolhatónak a forgalomba hozatali 
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szándékot, a rendszeresség is megállapítható – vagyis 
a kereskedés mindkét feltétele fennáll.

Hangsúlyozni szükséges, hogy az értékesítési célból 
megszerzett kábítószer esetében a vádlotti szándékot 
önmagában a kábítószer mennyisége nem támaszt-
hatja alá. A Btk. 178. § (2) bekezdés c) pontja a kábító-
szer birtoklása minősített eseteként rendeli büntetni 
a különösen jelentős mennyiségre elkövetést. A tör-
vény előterjesztői indokolása szerint erre a szabályo-
zásra azért van szükség, mert „befejezett bűncselek-
mény hiányában pusztán a forgalomba hozatali szán-
dék, illetve a kábítószer kereskedelmi céllal történő 
megszerzése, tartása nehezen bizonyítható, ellenben 
a különösen nagy mennyiség szükségessé teszi a szi-
gorúbb büntetést”. Ilyen esetben már a terjesztői szán-
dékra sem lehet következtetést vonni, vagyis a fogyasz-
tói típusú magatartásra vont jogi következtetés nem 
arra vezethető vissza, hogy a vádlott a terjesztői típusú 
magatartásnak csupán az előkészületét valósította 
meg.

2.2. Kábítószer-csempészet

A Btk. miniszteri indokolása szerint a kábítószer-csem-
pészet az országba behozatalon, onnan kivitelen, vagy 
az ország területén való átvitelen keresztül bünte-
tendő. A kábítószer-csempész arra vállalkozik, hogy a 
kábítószert külföldön magához veszi, azt Magyaror-
szágra hozza, és átadja a megbízójának vagy az általa 
megjelölt személynek. Ezenkívül más magatartást nem 
tanúsít, a kábítószer megvásárlását, illetve Magyaror-
szágon történő továbbadását, terjesztését már a meg-
bízó intézi.

A 3.Bf.40/2010/19. számú határozat alapjául szolgáló 
ügyben az elsőfokú bíróságnak – a terjesztői típusú 
magatartások szűkítő értelmezésén alapuló ítélőtáblai 
gyakorlatnak teljes mértékben megfelelő – jogi indo-
kolása szerint a vádlottak célja jelentős mennyiségű 
kábítószernek Magyarországra csempészése volt. Ezt 
a vádlottak megszervezték, kivitelezték, de ennél sú-
lyosabb megítélésű elkövetési magatartást nem való-
sítottak meg, az értékesítés vagy átadás megkezdésére 
nem került sor, még adat sem merült fel arra, hogy hol 
és kinek kellett volna a tényállásban meghatározott 
kábítószert átadni, illetve hogy a vádlottak szándéka 
ezzel a kábítószer mennyiséggel ténylegesen mire irá-
nyult. Az országba behozott kábítószer mennyiségé-
ből ugyanis nem lehet azt a következtetést levonni, 
hogy ez a forgalmazás körébe tartozó magatartás 
lenne.

Ezzel a jogi érveléssel az ítélőtábla nem értett egyet, 
mivel álláspontja szerint az elsőfokú bíróság figyel-
men kívül hagyta azt a tényt, hogy az I. r. vádlott maga 
is kiutazott Amszterdamba, ott átvette a kábítószert, 
azt elhelyezte egy bokorban azzal a szándékkal, hogy 
az eljusson a III. r. vádlotthoz, majd utasította a III. r. 
vádlottat arra, hogy a kábítószert vegye fel az említett 
bokorból, és szállítsa Magyarországra. Az I. r. vádlott 
részéről az említett magatartás a kábítószer átadását 

jelenti, azonban  mivel annak nem az volt a célja, hogy 
az átvevő maga fogyassza el a kábítószert, a másod-
fokú bíróság az I. r. vádlott cselekményét forgalomba 
hozatallal elkövetett kábítószerrel visszaélésnek mi-
nősítette. A III. r. vádlott továbbadási céllal vette át a 
kábítószert, de őt a következő átadáskor tetten érték, 
így a cselekménye kísérleti szakban maradt. Esetében 
az „országba behoz” elkövetési magatartás akkor lenne 
megállapítható, ha az I. és III. r. vádlottak „nem kíván-
ták volna a kábítószert továbbadva mások részére át-
adni, hozzáférhetővé tenni”.

Az ítélőtábla hasonló jogi érvekkel állapította meg 
a forgalomba hozatal kísérletét a 3.Bf.331/2013/48. 
számú határozatban. Ebben az ügyben a II. r. vádlott 
fizetségért cserébe három alkalommal hozott be ko-
kaint az országba, azt minden alkalommal az I. r. vád-
lott bűntársa vásárolta meg, átadta a II. r. vádlottnak, 
aki azt az országba történő megérkezése után az első 
két alkalommal az I. r. vádlottnak adta át, a harmadik 
alkalommal azonban még a vele történt találkozást 
megelőzően elfogták. A II. r. vádlott a nagy tételben 
behozott kábítószert egy egységben adta át társának, 
ezzel forgalomba hozatalt valósított meg. A harmadik 
alkalommal a jelentős mennyiség alsó határát megha-
ladó mennyiségű kábítószert hozott be, azonban a le-
foglalás miatt az nem került forgalomba. Figyelemmel 
arra, hogy a korábbi két alkalommal a jelentős meny-
nyiség alsó határát el nem érő kábítószer átruházására 
került sor, cselekménye a jelentős mennyiségű kábí-
tószerre tekintettel minősül, de az kísérleti szakban 
maradt.

Más megközelítést alkalmazott az ítélőtábla a 3.
Bf.121/2010/17. számú határozatban. A tényállás sze-
rint az IV. r. vádlott szervezte meg a kábítószer Hol-
landiában történő beszerzését, elrejtését és a sofőrnek 
való átadását. Az ítélőtábla álláspontja szerint ezzel a 
IV. r. vádlott megszerezte a kábítószert, azon rendel-
kezési jogot gyakorolt akkor, amikor a Budapestre 
szállítás kapcsán intézkedett, cselekménye ezért meg-
szerzéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntet-
teként értékelendő. Az ítélet egy másik tényállási pont-
jában a III. r. vádlott vette fel az I. r. vádlott által meg-
rendelt és kifizetett kábítószert a külföldi címen, és 
azt Magyarországra szállította volna, azonban az oszt-
rák–magyar határon a magyar hatóságok által fogana-
tosított ellenőrzés során nála azt megtalálták. Az íté-
lőtábla ebben az esetben megszerzéssel elkövetett 
kábítószerrel visszaélést állapított meg, mivel a III. r. 
vádlott részéről a kábítószer megszerzése megtörtént, 
forgalomba hozatalként vagy kereskedésként értékel-
hető elkövetői magatartás azonban nem történt, már 
csak azért sem, mert az országba érkezést követően a 
cselekmény lelepleződött.

Az ítélőtábla egy harmadik megoldást választott a 
3.Bf.235/2012/18. számú határozatban. A tényállás sze-
rint a vádlottnak feladata az volt, hogy a 10 kg mari-
huánát a határon áthozza, és azt a későbbi forgalomba 
hozatal céljából átadja egy meghatározott személynek. 
A vádlottnak a vasútállomáson történt elfogása miatt 
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cselekménye a forgalomba hozatal kísérleti szakaszába 
sem jutott, viszont az előkészület befejeződött. Mivel 
a kábítószer mennyiségéből adódóan a fogyasztói tí-
pusú magatartás büntetési tétele magasabb, mint a 
terjesztői típusú magatartás előkészületéé, az ítélő-
tábla az országba történő behozatallal elkövetett ká-
bítószerrel visszaélésben állapította meg a vádlott bű-
nösségét.

Végül egy negyedik megoldás olvasható a 2.Bf.6/ 
2016/37. számú határozatban. A tényállás szerint a III. 
r. vádlott arra vállalkozott, hogy kokain tartalmú kap-
szulákat csempész Magyarországra. Ezekből 55-öt 
nyelt le a beszerzés helyéül szolgáló külföldi ország-
ban, ezekből 27 az átszállás során kiürült a szerveze-
téből, így azokat a ruházatában rejtette el. A vádlott a 
ruházatában elrejtett kapszulák közül 26-ot átadott 
megbízójának, a többit már az elfogása után tudta ki-
üríteni a szervezetéből. Az ítélőtábla jogi indokolása 
szerint a III. r. vádlott az országba szállította a kábító-
szert, ezért az országba behoz fordulat állapítandó 
meg, a vádban írt megszerzés előfeltétele az országba 
behozatalnak, ezért az külön jogilag nem értékelendő.

A kábítószer behozatalát végző csempész cselekmé-
nyének értékelésekor abból kell kiindulni, hogy ő nem 
a saját tulajdonában álló kábítószert szállította, az csak 
átmenetileg volt a birtokában, azzal nem rendelkez-
hetett, nem adhatta át bárkinek, a szándéka kizárólag 
arra terjedt ki, hogy a kábítószert eljuttassa a megbízó 
által megjelölt személyhez. Azt is értékelni kell, hogy 
a kábítószer-csempész minden esetben át akarja adni 
valakinek a kábítószert, és ennek a személynek tipi-
kusan – mivel saját fogyasztás céljára senki nem csem-
pésztet nagyobb mennyiséget – értékesítési szándéka 
van10. Amennyiben a bíróság kizárólag erre az értéke-
sítési szándékra van figyelemmel a cselekmény érté-
kelése során, minden esetben a forgalomba hozatal 
előkészületét kellene megállapítani a kábítószer-csem-
pész terhére.

A csempész magatartása nem értékelhető annak a 
személynek a magatartása nélkül, aki gondoskodik a 
kábítószer beszerzéséről, és megbízza a csempészt 
annak Magyarországra szállításával. Az ő magatartását 
helyesen minősítette a 3.Bf.121/2010/17. számú hatá-
rozat, ami szerint a kábítószer beszerzésének, elrejté-
sének és a sofőrnek való átadásnak a megszervezése 
megvalósította a megszerzést, mivel ezek a cselekmé-
nyek a kábítószer feletti rendelkezési jog gyakorlását 
jelentették. Ennek a megoldásnak a helyességét a tan-
könyv- és kommentárirodalom is alátámasztja: „Egyet-

10 A kábítószer-csempész magatartásának ilyen leírását a kriminológiai ku-
tatások eredményei is alátámasztják: „[A bűnözői csoportok] megvásárolják 
az anyagot, és futárok, (postások) felhasználásával illegális úton becsempészik 
a megvásárolt drogokat az országba. A legveszélyesebb feladatot, a csempé-
szést lebonyolító futár általában nem tagja a befektetői csoportnak. Csak „al-
kalmazottként” látja el a feladatát. Nem ismeri sem a befektetőket, sem a gyár-
tókat. Feladata két megadott cím között szállítani a „csomagot”. (…) A befek-
tetők által megvásárolt és beszállított kábítószer az elosztókhoz kerül. Egy 
befektetői csoport több elosztót, nagykereskedőt is elláthat.” Ritter Ildikó – 
Kó József: „A magyarországi illegális amfetaminpiac jellemzői” In Irk Ferenc 
(szerk.): Kriminológiai tanulmányok 39. Országos Kriminológiai Intézet, Buda-
pest, 2002. 295. o.

értünk azokkal a szakirodalmi megállapításokkal, 
amelyek [a megszerzés] megvalósulásának tartják a 
kábítószer feletti rendelkezési jog megszerzését abban 
az esetben is, ha a kábítószer vásárlója ténylegesen 
nem veszi birtokába a kifizetett szert.”11 „[M]egszer-
zésért felel az a személy is, aki a kábítószert megvásá-
rolja, de akként rendelkezik, hogy a kábítószert más-
nak kell átadni vagy egy megadott címre kell leszállí-
tani.”12

Ezeket a megfontolásokat a 3.Bf.40/2010/19. számú 
határozatban azonban figyelmen kívül hagyta az íté-
lőtábla. Ennek az ügynek a tényállása alapján az álla-
pítható meg, hogy az I. r. vádlott volt a kábítószer tu-
lajdonosa, azt nem azért adta át a III. r. vádlottnak, 
hogy ő hozza forgalomba, hanem azért, hogy azt Ma-
gyarországra szállítsa, és átadja az I. r. vádlott másik 
bűntársának, de Magyarországon továbbra is az I. r. 
vádlott tulajdonában maradt volna a kábítószer, így 
annak későbbi felhasználásáról is ő rendelkezett 
volna.

Tehát abból kell kiindulni, hogy a megbízó már ak-
kor megszerzi a kábítószert, amikor azt külföldön 
megvásárolja, és gondoskodik arról, hogy a csempész-
hez kerüljön. Ez utóbbi magatartás átadásnak nem mi-
nősíthető, hiszen az minden esetben az átvevő általi 
fogyasztást feltételezi. Forgalomba hozatalnak szintén 
nem minősíthető, hiszen a csempész csupán arra az 
átmeneti időre tartja a birtokában a kábítószert, amíg 
azt áthozza a határon, a kábítószer főbirtokosa a meg-
bízó marad [Ptk. 5:1. § (2) bek.]. A csempész a kábító-
szert a megbízónak (vagy az általa kijelölt személynek) 
fogja átadni Magyarországon, vagyis a cselekmény 
lezárultával a kábítószer tulajdonosa ugyanaz a sze-
mély marad. Ahhoz, hogy a forgalomba hozatal meg-
történjen, a megbízó további rendelkezése szükséges, 
ilyen hiányában nem nyílik meg annak a tényleges le-
hetősége, hogy a kábítószerhez más is hozzáférjen, az 
a kereskedelmi forgalomba kerüljön. Ezt az értelme-
zést támasztja alá az is, hogy az országba csempészett 
kábítószert tipikusan felütik, adagolják, csomagolják 
stb. a forgalomba hozatal előtt, így az akkor, amikor a 
futár átmeneti birtokában van, még nem is kész arra, 
hogy bekerüljön a forgalomba.

Mindez azért lényeges, mert ezek alapján lehet rög-
zíteni azt, hogy a csempész nem szerzi meg a kábító-
szert. A „megszerzés” ugyanis a tartós birtokbavétel 
szándékával történő átvételt jelenti, vagyis feltételezi 
a tartási szándékot. Márpedig a csempésznek nincs 
ilyen szándéka, ő csupán albirtokosként időlegesen 
van a kábítószer birtokában. Ez az értelmezés párhu-
zamba állítható a „tartás” elkövetési magatartás értel-
mezése során kialakított gyakorlattal: az EBH 2006. 
1393. számon közzétett eseti döntés szerint a kábító-
szer tartása olyan birtoklást jelent, amely lehetővé te-

11 Horváth Tibor – Lévay Miklós (szerk.): Mag yar büntetőjog – Különös Rész. 
Complex, Budapest, 2013. 124. o.

12 Polt Péter (szerk.): Új Btk. kommentár: 3. kötet, Különös Rész. Nemzeti Köz-
szolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013. 233. o.
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szi a birtokos számára a használatot vagy azzal való 
rendelkezést.

Mindebből pedig az következik, hogy a kábítószer-
kereskedelem egyik elkövetési magatartását sem me-
ríti ki a kábítószer-csempész magatartása, a kábítószer 
birtoklása elkövetési magatartásai közül pedig kizá-
rólag az „országba behoz” fordulatot valósítja meg.

Ezt a jogértelmezést az ügyészi gyakorlat is elfo-
gadta: „[A kábítószert szállító futár] habár kereske-
delmi mennyiségű kábítószert szerez meg, tart és szál-
lít (ami lehetne a kereskedés részcselekménye is), 
ugyanakkor nem ő diszponál a szállítmány felett: nem 
ő vette, nem ő adja el a kábítószert, személye csupán 
az X és Y közötti adásvétel eszköze (kábítószernyelés 
esetén az szó szerint igaz). Amennyiben tehát ennél 
több nem bizonyítható (például rendszeres, üzletszerű 
szállítás a megbízó részére, esetleg ha a futár a kábí-
tószer megvásárlásában is részt vesz), úgy a kábító-
szerfutár cselekménye önmagában nem feltétlenül 
indokolja a súlyosabb minősítés alapulvételét. Egyes 
esetekben ez akkor is így van, ha a futár át is adja a 
megrendelőnek a kábítószert, hiszen itt már nem egy-
séges a megítélés, az eset összes körülményeit figye-
lembe kell venni”13

Kétségtelen, hogy a csempész fent leírt magatartása 
mindenben megfelel a megbízó forgalomba hozatali 
magatartásához nyújtott bűnsegélynek. Azonban mi-
vel a jogalkotó ezt a magatartást az országba behoza-
tal, országból kivitel, országon átvitel elkövetési ma-
gatartások nevesítésével külön is büntetni rendeli, 
kizárólag a tettesi magatartás állapítható meg. Ellen-
kező értelmezés esetén az „országba behoz”, „ország-
ból kivisz”, „országon átvisz” elkövetési magatartások 
kiüresednének, ami a jogalkotói akarat ellen is hatna14.

Hangsúlyozandó, hogy mindez kizárólag abban az 
esetben releváns, ha nincs adat arra, hogy a megbízó 
kereskedői tevékenységet folytat. Amennyiben az ő 
magatartása túllép a forgalomba hozatal keretein, és 
megállapítható a rendszeresen lebonyolított adásvé-
telek ténye, és a csempész ezzel a ténnyel maga is 
tisztában van, az ő magatartása is kereskedésnek mi-
nősül.

2.3.  Közvetítő igénybevétele  
a kábítószer megszerzéséhez

A kábítószeres bűncselekmények gyakori lebonyolí-
tási módja, hogy a kábítószert ténylegesen megsze-
rezni kívánó személy vagy a kábítószer árusítója nem 
személyesen intézi a nagy lebukási kockázattal járó 
átadás-átvételt, hanem azzal egy harmadik személyt 
bíz meg. A felmerülő probléma több ponton egyezést 
mutat a kábítószer-csempészet kapcsán kifejtettekkel, 

13 Korona Lajos: „A nyomozás felüg yelet g yakorlati kérdései a kínálati oldali kábí-
tószer-bűncselekményekkel kapcsolatos üg yek nyomozása során”  Ügyészek Lapja 2013/5. 
29–30. o.

14 Hasonló érvelés olvasható a 2.Bf.6/2016/37. számú határozatban, azon-
ban ott a megszerzést az országba behozatal szükségszerű velejárójának tekin-
tette az ítélőtábla.

abból azonban hiányzik a nemzetközi dimenzió, ami 
leszűkíti a szóba jöhető elkövetési magatartásokat.

A 3.Bf.307/2009/31. számú ügy tényállása szerint az 
I. r. vádlott forgalomba hozatali céllal úgy szerzett meg 
jelentős mennyiségű kábítószert, hogy azt az ő kéré-
sére a II. r. vádlott a III. r. vádlottnak adta át, aki azt 
később az I. r. vádlottnak továbbította volna, ha nem 
kerül sor a rendőri intézkedésre vele szemben. A ha-
tározat jogi indokolása szerint az I. r. vádlott magatar-
tása a terjesztői típusú cselekmény előkészülete15, ami 
a jelentős mennyiségre figyelemmel megszerzéssel 
elkövetett kábítószerrel visszaélésnek minősül. A II. 
r. vádlott forgalomba hozatallal követte el a kábítószer-
rel visszaélést. A III. r. vádlott bűnsegédként követte 
el a megszerzéssel elkövetett kábítószerrel visszaélést, 
mivel ő csupán a csomag átvételére kapott megbízást, 
az átvétellel azt segítette elő, hogy az I. r. vádlott a ká-
bítószert birtokba vegye.

A 3.Bf.10/2007/32. számú ügy tényállása lényegében 
azonos, abban annyi különbség fedezhető fel, hogy az 
I. r. vádlott nem a helyszínen várta a kábítószer átadá-
sát, ez azonban érdemi eltérést nem jelent, hiszen a 
lényeg az, hogy egyik esetben sem jutott el a kábító-
szer a megrendelőhöz. Ennek ellenére ebben az ügy-
ben eltérő jogi következtetésre jutott az ítélőtábla: az 
I. r. vádlott a II. r. vádlott által elkövetett forgalomba 
hozatal felbujtója volt, mivel ő szervezte meg a talál-
kozót, hogy azon a II. r. vádlott a kábítószert átadja a 
III. r. vádlottnak. A III. r. vádlott a kábítószert nem el-
fogyasztás, hanem továbbadás érdekében szerezte 
meg, ezen tevékenységét a kábítószer átvételével, majd 
az I. r. vádlottal megbeszélt, ezt követő találkozóra in-
dulással megkezdte, azonban azt nem fejezte be a 
rendőri intézkedés miatt. Cselekménye ezért a forga-
lomba hozatallal elkövetett kábítószerrel visszaélés 
kísérletének minősül.

Az I. r. vádlott cselekményének minősítése során 
abból kell kiindulni, hogy ő rendelte meg a kábító-
szert, és ahhoz ugyan nem jutott hozzá, de ő az, aki 
rendelkezett a kábítószerrel akkor, amikor megszabta 
az eladónak, hogy kinek kell azt átadnia. Hasonlóan a 
kábítószer-csempészetnél tárgyalt megbízó helyzeté-
vel, az I. r. vádlott kezéhez nem jutott el a kábítószer, 
de a közvetítőnek való átadástól kezdve ő volt az, aki 
azon rendelkezési jogot gyakorolt. Így magatartása  
– az előző részben kifejtettek alapján – megszerzés-
nek minősíthető.

Az I. r. vádlott magatartását nem lehet a II. r. vádlott 
által elkövetett forgalomba hozatalhoz kapcsolódó fel-
bujtásként értékelni, hiszen annak feltétele lenne, 
hogy a II. r. vádlott korábban semmilyen formában ne 
foglalkozzon kábítószer-kereskedelemmel, amire vi-
szont nincs utalás a határozatokban. Ezen túl, ha a 

15 A határozat indokolásából nem derül ki, hogy a vádlott a forgalomba ho-
zatal vagy a kereskedés előkészületét követte el: „A kábítószer mennyiségéből 
következik, hogy azt az I. r. vádlott vagy forgalomba hozni kívánta, vagy ke-
reskedett volna azzal.”, „[Az I. r. vádlott] megszerzéssel történő kábítószerrel 
visszaélés bűntettét valósította meg, mely az előkészületnek rendszerinti elkö-
vetési magatartása. E nélkül kereskedni nem lehetséges.”
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vevő a kábítószer átadójának felbujtója lenne, a meg-
szerzéssel elkövetett kábítószer birtoklása csak rend-
kívül szűk körben lenne megállapítható, az minden 
esetben a kábítószer-kereskedelem felbujtásaként 
lenne értékelendő.

A III. r. vádlott magatartását illetően mindenben 
irányadók a kábítószer-csempész tevékenységről ki-
fejtettek, ami alapján nála is kizárható a kábítószer-
kereskedelem, továbbá a megszerzés és tartás elköve-
tési magatartások megvalósítása. Azonban így sem a 
kábítószer-kereskedelem, sem a kábítószer birtoklása 
tényállásai nem tartalmaznak olyan elkövetési maga-
tartást, amit a közvetítő megvalósított volna, amiből 
egy következtetés adódhat: magatartása az I. r. vádlott 
által megvalósított megszerzéshez kapcsolódó bűnse-
gély. Ha az I. r. vádlott részéről a forgalomba hozatali 
szándék megállapítható, és így magatartása kimeríti 
a forgalomba hozatal kísérletét, a III. r. vádlott maga-
tartása az ehhez kapcsolódó részesi magatartásként 
értékelendő.

Hangsúlyozni szükséges, hogy a fenti minősítések 
kizárólag akkor állnak meg, ha a kábítószer megszer-
zője rendelkezik úgy, hogy a kábítószert az általa be-
szervezett személynek kell átadni. Amennyiben az el-
adó az, aki beszervezi a közvetítőt, ő az, akinek a köz-
vetítő segítséget nyújt, vagyis a közvetítő magatartása 
a megkísérelt átadáshoz vagy forgalomba hozatalhoz 
kapcsolódó bűnsegélyként minősítendő. Ahogy a ká-
bítószer-csempészetnél, itt is utalni kell arra, hogy 
amennyiben a kábítószer átadásában érintett szemé-
lyek (a fenti példákban az I. és II. r. vádlottak) terhére 
a kereskedés állapítható meg, és a közvetítő erről tud, 
ő is a kereskedésnek lesz az önálló tettese.

Látható, hogy a kábítószer megvásárlója által beszer-
vezett futár tevékenysége lényegében mindenben pár-
huzamot mutat a kábítószer-csempész tevékenységé-
vel, és az eltérő minősítést az indokolja, hogy a jogal-
kotó a csempészet esetén külön elkövetési magatar-
tásokat fogalmazott meg, míg a kábítószer belföldön 
történő szállítása kapcsán ez elmaradt. A szabályozás 
akkor lenne következetes, ha a kábítószer birtoklása 
egyik elkövetési magatartása lenne a „szállít”.

2.4. Marihuánatermesztés

A marihuánaültetvény leleplezése a hatóságok ré-
széről általában megszokott forgatókönyvet követ, 
aminek egyik visszatérő eleme, hogy az ültetvényen 
korábban megtermelt és onnan már elszállított kábí-
tószer további sorsa felderítetlen marad. Erre a prob-
lémára két megoldást dolgozott ki az ítélőtábla, ame-
lyek nagyjából azonos gyakorisággal köszönnek vissza 
a határozatokban.

A 7.Bf.125/2014/10. számú határozat terjesztői típusú 
magatartásra vont következtetést: az ültetvény nagy-
ságából, az ingatlan hosszú időn keresztül tartó 
kannabisz ültetvény üzemeltetésére történő átalakí-
tásából, és a leszüretelt, majd a vádlott által ismeretlen 
személynek átadott kábítószer mennyiségéből egyér-

telműen arra lehet következtetni, hogy a kannabisz 
termesztése kereskedelmi céllal történt. A vádlott tu-
datának át kellett fognia, hogy az ilyen mennyiségű, 
általa megtermelt és az eljárás során fel nem derített 
kilétű személyeknek átadott kábítószer nyilván be fog 
kerülni a kereskedelmi forgalomba, a vádlott azt nem 
saját fogyasztására termelte, és a tőle átvevő személy 
sem fogyaszthatta el. Mindezek alapján az ítélőtábla 
egyetértett az elsőfokú bíróságnak a kereskedésre 
vont jogi következtetésével16.

A 10.Bf.195/2014/70. számú határozatban az ítélő-
tábla részletesen elemezte azt, hogy a „termesztés” el-
követési magatartás mikor állapítható meg. Kifejtette, 
hogy amennyiben az úgynevezett kertészek magatar-
tását önmagában vizsgáljuk, cselekményük minősül-
hetne termesztéssel elkövetett kábítószerrel vissza-
élésként. Az ügyben a kereskedési láncolat másik vége, 
az értékesítés és felvásárlás nem került feltárásra, de 
nyilvánvaló, hogy az ügyben szereplő mennyiségű 
marihuána kereskedelmi céllal került termesztésre. 
Erre megalapozott következtetés vonható abból, hogy 
annak mennyi volt a mennyisége, továbbá hogy a vád-
lottak a cselekményhez szükséges szervezettséggel 
jártak el. A jelentős mennyiség alsó határát mindegyik 
helyszínen többszörösen meghaladta a lefoglalt növé-
nyek mennyisége, abból, hogy különböző fejlettségi 
fázisban levő növények kerültek lefoglalásra, a folya-
matos termesztésre lehet következtetni. A kereskedést 
támasztja alá az is, hogy a 15 ingatlan havi bérleti díja 
igen jelentős volt, valamint az a körülmény, hogy a 
vádlottak nem is voltak kábítószer-fogyasztók. Akik 
az ültetvények gondozásában működtek közre, tudo-
mással bírtak a szervezettségről, valamint arról is, 
hogy az ültetvényen belül különböző korú növények 
voltak, amelyeket időnként leszüreteltek, elvittek, he-
lyükön újat telepítettek. Ezek a vádlottak a nagyobb 
jövedelem reményében jöttek Magyarországra, és vál-
lalták el a munkát, őket nyilván kihasználták a társaik, 
és a tényleges nyereségből csak kisebb mértékben ré-
szesültek, de azt a tudatuk átfogta, hogy az általuk ter-
mesztett, gondozott kábítószer eladásra kerül.

Az ítélőtábla ezeket a körülményeket vetette össze 
az 1/2007. BJE határozat azon iránymutatásával, amely 
szerint a kereskedés céljából történő termesztés, il-
letve az ebben való részvétel is megvalósítja a keres-
kedéssel elkövetett kábítószerrel visszaélést, továbbá 
a kereskedés céljára történő megszerzés önmagában 
akkor is a kereskedés körébe tartozik, ha ahhoz több-
let magatartás nem kapcsolódik, azaz tényleges érté-
kesítésre nem kerül sor. Mindezek alapján az ítélőtábla 
azt állapította meg, hogy a növények termesztését 
végző vádlottak cselekménye is a kereskedés elköve-
tési magatartás alá vonható.

16 A másodfokú határozat szerint a „törvényszék meggyőző indokát adta 
annak (…), hogy az I. r. vádlottnak a cselekményét miért kábítószer-kereske-
delem bűntettének minősítette a Btk. 176. § (1) bekezdés I. fordulat és (3) be-
kezdés alapján”. A felhívott törvényhely a „kínál” elkövetési magatartást tar-
talmazza, ehhez képest az elsőfokú ítéletből egyértelműen kitűnik, hogy a 
bíróság a IV. fordulat szerint minősítette a vádlott cselekményét.
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A 3.Bf.284/2013/30. számú határozatban hasonló 
tényállás mellett más következtetésre jutott az ítélő-
tábla. Kifejtette, hogy a terheltek értékesítésére vagy 
más személyek ilyen tevékenységéhez kapcsolódó ma-
gatartására (raktározásra, csomagolásra, szállításra) 
vonatkozó tényszerű adatok nem álltak rendelkezésre, 
önmagában pedig a jelentős hatóanyag-tartalmú kábí-
tószer termesztéséből nem következik az a feltétele-
zés, hogy a vádlott a kábítószert nem saját céljára 
szánja, hanem forgalomba kívánja hozni vagy keres-
kedni akar vele. Ez a felfogás ellentétes azzal a jogal-
kotói akarattal, amely minősített esetként súlyosabb 
büntetéssel fenyegeti a jelentős, illetve különösen je-
lentős mennyiséget termesztő elkövetőt. A nyomozás 
során egyetlen személyt sem derítettek fel, aki kábí-
tószert vásárolt volna a vádlottaktól, a vádirat egyik 
vádlottnál sem tette a vád tárgyává, hogy a termeszté-
sen túl az értékesítés érdekében bármilyen további 
magatartást tanúsított volna, így a kábítószer készle-
tezése, raktározása, csomagolása, kiadagolása, árusí-
tása terén cselekvőséget nem írt le. Mivel a vádlottak 
a régi Btk. 282/A. § (1) bekezdésében szabályozott el-
követési magatartások egyikét sem kezdték meg, a 
terjesztői típusú bűncselekmény stádiuma előkészü-
leti szakban rekedt17, vagyis a termesztésért tartoznak 
felelősséggel.

Ugyanerre a következtetésre jutott az ítélőtábla az 
1.1. pontban már hivatkozott 3.Bf.452/2013/35. számú 
határozatban. Ebben az ügyben a 10.Bf.195/2014/70. 
számú határozatban írt körülmények szinte mind-
egyike azonosítható, ennek ellenére az ítélőtábla fo-
gyasztói típusú magatartásban mondta ki a vádlottak 
bűnösségét elsősorban arra alapítva a minősítést, hogy 
a tetten érés előtti négy szüret során betakarított ma-
rihuánát „a nyomozó hatóság nem foglalta le, elrejtési 
helye ismeretlen maradt”. A kereskedést azért nem 
tartotta megállapíthatónak, mert a tényállás nem jelöl 
meg olyan személyt, akinek a vádlottak a kábítószert 
értékesítették volna, ennek megállapítására a nagy 
mennyiségű kábítószer, mérleg, csomagolóanyagok, 
kávédaráló alapján még következtetés útján sem ke-
rülhet sor. Kifejtette továbbá, hogy önmagában a nagy 
mennyiségű marihuána termesztéséből feltételezhető, 
hogy a termesztő azt nem saját céljára szánja, hanem 
forgalomba kívánja hozni. Ha valaki nagy tételben ter-
meszt marihuánát, nem az tételezhető fel, hogy azt 
rendszeres haszonszerzés végett kis tételekre porci-
ózva, közvetlenül a fogyasztóknak kívánja értékesí-
teni, éppen ellenkezőleg, a nagy tételben termesztett 
marihuána a nagy tételben történő forgalomba hoza-
tal szándékát támasztja alá. Abból a körülményből, 
hogy volt szüret korábban, mely leszüretelt mennyi-
séget nem találták meg a szemle során, még nem kö-
vetkezik, hogy az korábban értékesítésre került. A szü-
ret nem a forgalomba hozatal vagy a kereskedés része, 
hanem a termesztés befejező mozzanata.

17 Az a határozat indokolásából nem derül ki, hogy melyik fordulat előké-
születét látta megvalósulni az ítélőtábla.

Lényegében azonos érvelést tartalmaz a 3.Bf.301/ 
2013/14. számú határozat, ami a fentiek részletes ki-
fejtésén túl a követendő joggyakorlatra nézve is tar-
talmaz iránymutatást. Először is rögzíti, hogy logikát-
lan az elsőfokú bíróság azon megállapítása, amely sze-
rint annak az oka, hogy a korábban leszüretelt mari-
huánát a rendőrség nem találta meg, csak az lehet, 
hogy azt ismeretlen személyeknek eladták. „A magyar 
rendőrség ilyen tökéletes hatékonyságát a tárgyalt 
ügyek tapasztalatai nem támasztják alá. [A nyomozó 
hatóság tagjai] nem várták meg, hogy a vádlottak a 
megtermelt kábítószert átadják, vagy annak átadását 
(akár kicsi, akár nagy tételben) megkíséreljék, hanem 
mindezek kinyomozását megakadályozva idő előtt be-
avatkoztak. Ennek következtében a vádlottak által 
megtermelt és ismeretlen helyen raktározott, vagy is-
meretlen személynek esetleg átadott kábítószer a fo-
gyasztókhoz eljuthatott, a vádlottak felsőbb kapcsola-
tai pedig illegális tevékenységüket zavartalanul foly-
tathatják. A bírói gyakorlat feladata többek között en-
nek megakadályozása is. Az in dubio pro reo alapelvet 
betartva kell ösztönöznie a nyomozó- és vádhatóságot, 
hogy a kereskedést, forgalomba hozatalt ne csak vé-
lelmezzék, hanem leplezzék le, akadályozzák meg. 
A bizonyítékok nélküli vélelem elfogadása ugyanis azt 
jelenti, hogy a kábítószer a fogyasztókhoz eljut, leg-
főbb irányítói a hasznot zavartalanul élvezik annak 
árán, hogy néhány alacsony rangú növénytermesztő 
munkásukat esetleg beáldozzák. Az elsőfokú bíróság 
tehát (…) hibás döntése eredményeként támogatta ezt 
a sajnálatos nyomozati gyakorlatot, amelyet az ítélő-
tábla a felülbírált ügyekben az előzőekben leírtak sze-
rint rendszeresen kifogásol.”18

Szintén fogyasztói típusú magatartásra vont követ-
keztetést az ítélőtábla a 3.Bf.367/2012/28. számú hatá-
rozatban de más jogi érvek alapján. A határozat először 
azt rögzíti, hogy a IV–VII. r. vádlottak tudata átfogta, 
hogy az általuk megtermelt nagy mennyiségű, jelen-
tős hatóanyag-tartalmú marihuána átadásra kerül, 
majd később már arról értekezik, hogy önmagában a 
jelentős hatóanyag-tartalmú kábítószer termesztésé-
ből nem következik az a feltételezés, hogy a vádlott a 
kábítószert nem saját céljára szánja, hanem forgalomba 
kívánja hozni vagy kereskedni akar vele. Azt is kifej-
tette a határozat, hogy a vádirat egyik vádlottnál sem 
teszi a vád tárgyává, hogy az értékesítés érdekében 
bármilyen további magatartást tanúsított volna – így 
a kábítószer készletezése, raktározása, csomagolása, 
kiadagolása, árusítása terén cselekvőséget nem fejtet-
tek ki – és ilyen konkrét tények hiányában a törvény-
szék is csak a vádon túlterjeszkedve állapíthatott volna 
meg történeti tényállást. Ezért a IV–VII. r. vádlottak 

18 Az ügyészség részéről ellentétes irányú nyomás helyeződik a nyomozó 
hatóságokra: „Egy történeti tényállás megfelelő jogi minősítésénél nagyon 
fontos, hogy a nyomozó hatóság „ne lőjön alá”, azaz egyértelműen kereske-
delmi jellegű elkövetést ne minősítsen enyhébb alakzatnak pusztán azért, mert 
az ügyben konkrét (meghatározott személyek közötti, helyhez-időhöz köthető) 
kábítószer átadás-átvétel nem bizonyítható” Korona Lajos: i. m. 28. o.
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magatartása csupán a kereskedés előkészülete, ami a 
mennyiségre figyelemmel beolvad a termesztésbe.

A kereskedést megállapító határozatok jogi érvelése 
teljes körű, így csupán utalok arra, hogy az 1.1. pont-
ban részletesen kifejtettem, hogy a vádlottak által az 
elfogás előtt megtermelt, leszüretelt és az ültetvényről 
elszállított marihuána tekintetében mi alapozza meg 
azt a következtetést, hogy az értékesítésre került. Ez 
a következtetés vezet arra, hogy a vádlottak magatar-
tását kereskedésnek minősítse a bíróság, hogy hiszen 
így mind a haszonszerzési szándék, mind a rendsze-
resség bizonyítható. Az is kifejtésre került korábban, 
hogy miért nincs relevanciája annak, hogy a vádlottak 
nem kis tételekre porciózva, illetve nem közvetlenül 
a fogyasztóknak kívánják értékesíteni a megtermesz-
tett kábítószert.

A termesztést megállapító határozatok érvelésével 
több probléma is van, amelyek közül első helyen eme-
lendő ki, hogy ezek a határozatok még egymáshoz ké-
pest sem következetesek: a 3.Bf.284/2013/30. számú 
határozat szerint önmagában a jelentős hatóanyag-tar-
talmú kábítószer termesztéséből nem következik az a 
feltételezés, hogy a vádlott a kábítószert forgalomba 
kívánja hozni vagy kereskedni akar vele; ehhez képest 
a 3.Bf.452/2013/35. számú határozat azt fejti ki, hogy 
önmagában a nagy mennyiségű marihuána termesz-
téséből feltételezhető, hogy a termesztő azt forga-
lomba kívánja hozni.

Utalni kell arra is, hogy az ítélőtábla érvelésével 
szemben a szüret nem a termesztés befejező mozza-
nata, ugyanis a termesztés akkor befejezett, amikor a 
növényi egyed önállóan életképes, így a szüretelés 
már a termesztés befejezettsége után jelentkezik. En-
nek a megállapításnak az alapját – az ítélőtábla által 
más határozatokban pontosan idézett – BH 2003.459. 
számú eseti döntésben írtak képezik: a Legfelsőbb Bí-
róság a kannabiszmagokból kikelt növények rendsze-
res gondozását, trágyázását és öntözését, ami jól fejlett 
növényi egyedeket eredményezett, a termesztés befe-
jezett alakzatként értékelte. A BH 2003.491. számú 
eseti döntésben hasonló értelmezés olvasható: „A nö-
vény termesztése esetén a bűncselekmény befejezett-
sége attól az időponttól kezdve állapítható meg, ami-
kor a növény már önállóan fejlődik.”

Mindebből az következik, hogy a termés leszürete-
lése akkor, amikor azt utána szárítják, darálják, kisebb 
adagokba kimérik és csomagolják (vagyis olyan álla-
potba hozzák, hogy azt értékesíteni lehessen), már a 
terjesztői típusú cselekmény alá vonható. Ezt a követ-
keztetést alátámasztja az 1/2007. BJE határozat által 
követendőnek tekintett – és korábban már idézett – 
BH 2002.299. számú eseti döntés is.

További kérdés, hogy mi alapján állapítható meg a 
terjesztői magatartás előkészülete, ha az indokolás 
egyik kiindulópontja az, hogy önmagában a jelentős 
hatóanyag-tartalmú kábítószer termesztéséből nem 
következik az a feltételezés, hogy a vádlott a kábító-
szert nem saját céljára szánja, hanem forgalomba kí-
vánja hozni vagy kereskedni akar vele. Hiszen ha nincs 

alap a terjesztői szándék megállapítására, az ilyen ma-
gatartás előkészülete sem állapítható meg.

Az is problémaként jelentkezik, hogy mi indokolja 
az utolsóként bemutatott ügyben a kereskedés előké-
születének megállapítását, amikor az ítélőtábla a ko-
rábban hivatkozott hasonló tényállású ügyekben a 
forgalomba hozatal előkészülete mellett foglalt állást. 
Különösen problémás ez a minősítés annak figyelembe-
vételével, hogy a tényállás szerint a megtermelt, jelen-
tős hatóanyag-tartalmú marihuánát az I. r. vádlott vette 
át a termesztőktől, azt tőle a II. és III. r. vádlottak ér-
tékesítésre vették át, majd az általuk kiadagolt mari-
huánát ellenérték fejében eljuttatták a fogyasztóhoz, 
és a kábítószer eladásából hasznot realizáltak. Vagyis 
ebben az ügyben megtörtént a megtermelt kábítószer 
értékesítése, amit a korábbi – fogyasztói típusú maga-
tartást megállapító – határozataiban az ítélőtábla visz-
szatérően hiányolt. Ennek ellenére a marihuána ter-
mesztésében részt vevő személyek bűnösségét fo-
gyasztói típusú magatartásban állapította meg, és arra 
sem adott magyarázatot, hogy ha a kábítószert meg-
termelő vádlottak cselekménye kereskedés előkészü-
lete, a kábítószert tőlük átvevő és piacra dobó I. r. vád-
lott magatartása mi alapján minősül forgalomba ho-
zatalnak.

2.5. Kábítószer-fogyasztás

A Btk. 178. § (6) bekezdése szerint, aki kábítószert fo-
gyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasz-
tás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncse-
lekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ítélőtáblai 
gyakorlatban a szubszidiaritás értelmezése követke-
zetes ugyan, de helytelen.

A határozatok egységesek abban, hogy a szubszidi-
aritásra figyelemmel a csekély mennyiségre, fogyasz-
tással vagy megszerzéssel, tartással elkövetett kábító-
szer birtoklását nem állapítják meg önállóan, ha az 
elkövető más kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
ményt is elkövetett, és annak sem tulajdonítanak je-
lentőséget, hogy a másik bűncselekmény kábítószer-
kereskedelem vagy a kábítószer birtoklása egy másik 
alakzata (pl. 3.Bf.161/2013/15., 3.Bf.168/2013/6., 3.
Bf.284/2013/30., 4.Bf.121/2015/36.).

A határozatok többsége megelégszik a fentiek rög-
zítésével, de a 3.Bf.367/2012/28. számú határozatban 
részletesebben foglalkozott a problémával az ítélő-
tábla: a kábítószer fogyasztása alatt értendő az elkö-
vető minden olyan magatartása, amely következtében 
a kábítószer a szervezetbe jut. Ebből következően és 
„a jogszabály szövegének értelmezéséből az Alaptör-
vény 28. cikkében meghatározott követelmény alap-
ján” az állapítható meg, hogy a kábítószer-fogyasztás 
folyamata a korábban elkövetett cselekmény során a 
kábítószer szervezetbe juttatásának gyakoriságától, 
illetve hatóanyag-tartalmától függetlenül vétségként 
nyer értékelést. Ugyanakkor a fogyasztás szubszi-
diárius, azaz csak akkor állapítható meg, ha súlyosabb 
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bűncselekmény nem valósul meg. E körben „a nyelv-
tani értelmezés nem ad egyértelmű támpontot arra, 
hogy a jogalkotó szándéka szerint a Btk. Különös Ré-
szének bármely fejezetében vagy kizárólag az egész-
séget veszélyeztető XVII. fejezetben elhelyezett súlyo-
sabb bűncselekményekről van-e szó”. Az ítélőtábla a 
kérdést ugyan nem válaszolta meg, de azt rögzítette, 
hogy a fogyasztás, illetve a csekély mennyiség ilyen 
célból történő tartása a kereskedésbe beolvad.

Az ítélőtábla téves jogértelmezése arra vezethető 
vissza, hogy nem ismerte fel, hogy a Btk. 178. § (6) be-
kezdése önálló törvényi tényállásként kezelendő, és 
nem foglalkozott azzal sem, hogy ezt a bűncselek-
ményt milyen cselekményekkel lehet megvalósítani.

A probléma megoldásának kiindulópontja annak 
vizsgálata, hogy miért tekinthető külön tényállásnak 
a Btk. 178. § (6) bekezdése. Ezt a vizsgálatot az 1/2007. 
BJE határozatban írtak alapján lehet lefolytatni19: „jog-
alkotó a kábítószerrel visszaélés elkövetési magatar-
tásainak az említett hat törvényi tényállásba történt 
szétosztásával – és ezáltal különböző büntetési tétel-
keret alá vonásával – egyértelmű különbséget tett az 
elkövetési magatartások társadalomra veszélyessége 
között. Döntően az elkövetési magatartások eltérő (…) 
jellege szerint (...)”.

Nem vitatható, hogy a Btk. 178. § (6) bekezdésében 
írt elkövetési magatartások eltérő jellegűek, hiszen a 
„fogyasztás” kizárólag itt szerepel, a tartás és a meg-
szerzés pedig célzatos magatartásként került megfo-
galmazásra. Alapvetően ebből következik, hogy a jog-
egységi határozat rendszerében a Btk. 178. § (6) be-
kezdése külön törvényi tényállásként kezelendő, de 
nyilvánvalóan a szubszidiaritásnak sem lenne értelme 
másként.

A „fogyasztás” elkövetési magatartás értelmezése 
során abból kell kiindulni, hogy a törvény közvetlenül 
rendeli büntetni a fogyasztást, nem a megszerzésen, 
előállításon, tartáson keresztül, és nem kapcsolódik 
hozzá csekély vagy jelentős mennyiség. Mindebből az 
a következtetés adódik, hogy fogyasztó esetén nem 
kell visszamenni a fogyasztást megelőző megszerzésre 
vagy tartásra, hanem a fogyasztásban kell megállapí-
tani a vádlott bűnösségét, és nem lesz jelentősége a 
már meg nem levő, elfogyasztott mennyiségnek.

A „fogyasztás céljára megszerez és tart” fordulatok 
esetén az igényel magyarázatot, hogy az érintett rész-
mennyiségek összegezhetőek-e az 1/2007. BJE határo-
zat iránymutatása alapján. A jogegységi határozat 
II. pontja szerint a BH 1989.304. számú eseti döntés 
folytán kialakult gyakorlat nem irányadó. A kérdéses 
határozat úgy foglalt állást, hogy „a kábítószer fogyasz-
tójának esetében az egy alkalommal fogyasztás céljá-
ból az elkövető birtokában ténylegesen együtt levő 
kábítószer mennyisége az irányadó”. A jogegységi ha-
tározat szerint az akkor hatályos szabályozásra figye-
lemmel – ami a nem forgalomba hozatal céljából, cse-

19 A jogegységi határozat ugyan a régi Btk. tényállásait elemzi, de nincs ok 
az ott írt jogértelmezés elvetésére.

kély mennyiségre történő készítést, megszerzést, il-
letve tartást kezelte privilegizált esetként – tartható 
volt ez az álláspont, azonban a szabályozás alapvetően 
változott azóta. A Legfelsőbb Bíróság érvelése szerint 
a kérdést a célzat vizsgálata alapján lehet eldönteni: 
„Célzatos magatartás esetében nyilvánvalóan a kifej-
tés pillanatában rögzül a mennyiségre vonatkozó szán-
dék. Következésképpen, ha az ilyen elkövetési maga-
tartás ismétlődik, akkor az alkalmankénti mennyiség 
– és nem pedig az összmennyiség – irányadó a bűn-
cselekmény minősítése szempontjából.”

Nem lehet vitás, hogy az új Btk. 178. § (6) bekezdése 
célzatot tartalmaz, hiszen a fogyasztás céljára történő 
megszerzést és tartást rendeli büntetni. A jogegységi 
határozat indokolásából így az következik, hogy a BH 
1989.304. számú eseti döntésben rögzítettek ismét al-
kalmazhatóak, vagyis az egy alkalommal fogyasztás 
céljából az elkövető birtokában ténylegesen együtt 
levő kábítószer mennyisége az irányadó. Erre figye-
lemmel a kábítószer-fogyasztó bűnösségét – több rész-
cselekmény esetén – folytatólagosan elkövetett kábí-
tószer birtoklása vétségében kell megállapítani.20

Mindezek alapján látható, hogy a Btk. 178. § (6) be-
kezdésében írt tényállás alapjául szolgáló cselekmé-
nyek más jellegűek, mint a kábítószer birtoklása, il-
letve a kábítószer-kereskedelem megállapítására ala-
pot adó cselekmények, aminek a szubszidiaritás értel-
mezése során alapvető jelentősége van.

A szubszidiaritás a büntetőjog alapvető dogmatikája 
szerint a látszólagos alaki halmazat feloldásának egyik 
módja, vagyis az kizárólag akkor értelmezhető, ha egy 
cselekmény több bűncselekmény törvényi tényállását 
meríti ki.

Az ítélőtábla az általa elbírált ügyekben tipikusan 
akkor hivatkozott a szubszidiaritásra, és mellőzte a 
vétség külön megállapítását, amikor a vádlott egyik 
cselekménye jelentős mennyiségű kábítószerre elkö-
vetett terjesztői típusú magatartás volt21, a másik pe-
dig az egyszeri kábítószer-fogyasztásból vagy a vád-
lottnál talált csekély mennyiségű kábítószerből adódó 
fogyasztói típusú vétség volt.

Ilyen körülmények mellett a szubszidiaritásnak 
nincs jelentősége, hiszen a kábítószer-kereskedelem 
megállapítására vezető cselekmény és a fogyasztási 
cselekmény nem tekinthető egy cselekménynek. En-
nek az az alapvető oka, hogy a két cselekmény tipiku-
san időben és térben is elkülönülve jelentkezik, to-
vábbá hogy a kereskedési vagy forgalomba hozatali 
célból megszerzett kábítószer nem lehet fogyasztás 

20 Ezzel ellentétes állásfoglalást tartalmaz a 3.Bf.220/2014/23. számú hatá-
rozat: „A 2012. évi C. törvény 178. § (6) bekezdés szerinti jogi szabályozás ki-
zárólag a fogyasztás céljából történő megszerzés és tartás esetében rendelkezik 
akként, hogy a kábítószer csekély mennyiségű lehet. Amennyiben a fogyasztás-
ként értékelte cselekmények folyamatossága, az elkövetési időpontok közötti 
rövid idő, az egységes akaratelhatározás és az egy eljárásban elbírálhatóság le-
hetősége megállapítható (…), a magatartások a természetes egység körébe tar-
toznak, mely a rendbeliség és a folytatólagosság megállapítását is kizárja.”

21 A probléma szempontjából annak nincs relevanciája, ha a terjesztői típusú 
magatartás előkészülete miatt állapította meg fogyasztói típusú magatartásban 
a bűnösséget.



 55 

Büntetőjogi Szem
le  2017/1. szám

       
céljára megszerzett vagy tartott kábítószer. És mivel a 
szubszidiaritás megállapításának az alapvető feltétele 
az, hogy egy cselekményt valósítson meg az elkövető, 
ilyen esetekben a Btk. 178. § (6) bekezdésében írt vét-
ség és a súlyosabb megítélésű bűncselekmény valósá-
gos anyagi halmazatban történő megállapítására sor 
kerülhet.

Ugyanerre az álláspontra helyezkedett a kommen-
tár- és tankönyvirodalom is: a Btk. 178. § (6) bekezdé-
sében írt cselekmény akkor állapítható meg, ha „a fo-
gyasztás vagy a kábítószernek ilyen célból megszer-
zése, illetve tartása során, azzal összefüggésben nem 
valósít meg az elkövető súlyosabban büntetendő elkö-
vetési magatartást. Így például nem ez, hanem a Btk. 
179. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bűncselekmény 
valósul meg, ha a tizennyolcadik életévét betöltött el-
követő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
felhasználásával szerzi meg saját fogyasztása céljából 
a kábítószert.”22

3. 
Bűnszervezet
A kábítószer kereskedelmével kapcsolatos cselekmé-
nyek lebonyolítása általában szervezettséget igényel, 
így gyakran merül fel a bűnszervezetben történő el-
követés kérdése. Megjegyzésre érdemes, hogy a szer-
vezett bűnelkövetés „lazább” formája, a bűnszövetség 
a határozatokban fel sem merül (maga a szó is csak 
egy határozatban szerepel), pedig azokban az esetek-
ben, ahol a bűnszervezet nem volt megállapítható, de 
a vádlottak magatartására a szervezettség volt jel-
lemző, legalábbis vizsgálatra érdemes a bűnszövetség 
kérdése23.

A 3.Bf.34/2009/16. számú határozat szűkszavúan 
annyit állapít meg, hogy a tényállásban rögzített elkö-
vetési idő elegendő a hosszabb időre szervezettség 
megállapításához, több mint három személy vett részt 
a bűncselekmény elkövetésében, az összehangolt mű-
ködés nem kétséges, továbbá az irányadó tényállás 
tartalmazza a 4/2005. BJE határozatban és a BH 2007.3. 
számú eseti döntésben megkívánt fogalmi elemeket. 
Ezen fogalmi elemeknek az ügyben megállapított 
konkrét tényekre vetítése elmaradt, így a határozatból 
általános érvényű megállapítások nem olvashatók ki.

Az ítélőtábla a 10.Bf.195/2014/70. számú határozat-
ban a szervezeten belüli alá-fölérendeltség hiánya mi-
att mellőzte a bűnszervezetben elkövetés megállapí-

2 2 Karsai Krisztina (szerk.): i. m. Online hozzáférés a Btk. 178. §-ához kap-
csolt kommentárhoz. Megerősíti ezt az álláspontot Horváth–Lévay (szerk.): i. 
m. 125. o.

2 3 Az tény, hogy a törvényszéki hatáskörbe tartozó kábítószer-kereskedelem 
esetében a kábítószer mennyisége mindig jelentős, így a bűnszövetség nem 
minősítő körülmény. Ennek ellenére a vizsgálata fontos lehet, hiszen több 
esetben alapeseti mennyiséget állapítottak meg a tényállásban a bíróságok, 
amely esetben a Btk. 176. § (2) bekezdésében írt minősítő körülmények ismét 
relevánsak lehetnek. Ezen túl arra is figyelemmel kell lenni, hogy az 56. BK 
vélemény iránymutatásból következően a büntetés kiszabása körében ezt az 
elkövetési módot a súlyosabb minősítés mellett is nyomatékos súlyosító 
körülményként kellene értékelni.

tását, és ezen körülmény vizsgálatát helyezte a közép-
pontba akkor is, amikor összefoglalta az álláspontját 
a 3.Bf.367/2012/28. számú határozatban:

A bűnszervezet törvényi meghatározásából egyér-
telmű, hogy a csoport minimális létszámának megha-
tározottsága, szervezettsége, összehangolt működése 
ténykérdés, míg a szervezett működés hosszabb idő-
tartamára és a csoport céljára a tényállás értékelésével 
lehetséges következtetést vonni. Olyan tények szük-
ségesek, amelyek egyértelműen mutatják, hogy nem 
csupán a vád tárgyául szolgáló bűncselekmények el-
követése volt szervezett, hanem magának a csoport-
nak a működését is jól szervezettség és összehangolt-
ság jellemezte. A kábítószerrel visszaélés olyan bűn-
cselekmény, amely rendszerint feltételez egyfajta szer-
vezettséget, ritka azonban ezen ügyekben, hogy az 
elkövetés bűnszervezet formájában valósul meg. A cso-
port olyan rendkívül magas szinten összehangolt mű-
ködése, amely e társas elkövetési formát megalapozza, 
leginkább a nemzetközi hálózat kontinenseken átívelő 
kábítószer-kereskedelme esetén volt megállapítható.

A határozatban vizsgált ügyben az I. r. vádlott koor-
dinálta a kábítószer termesztését, és juttatta el a leszü-
retelt, megszárított marihuánát értékesítésre. Ennek 
zavartalan és eredményes lebonyolítása szervezést 
igényelt, ez azonban – az ítélőtábla érvelése szerint – 
a hasonló közegészséget sértő bűncselekmények ese-
tében jellemzőnek mondható. Az I. r. vádlottnak a tár-
sai nem voltak alárendeltek, sem a termesztést, sem 
az értékesítést végző vádlottakat nem utasította, a cso-
port tagjai közötti hierarchia nem nyert bizonyítást. 
Elképzelhetetlen, hogy a kábítószert megtermesztő, 
előállító személynek ne legyen értékesítési vonala, és 
ha ez önmagában kimerítené a bűnszervezet kritéri-
umait, minden ilyen bűncselekmény kizárólag bűn-
szervezetben valósulhatna meg. Nem állapítható meg, 
hogy a vádlottak olyan csoportot alkottak volna, amely 
a konspiráció szabályai szerint működött úgy, hogy 
benne elkülönült a vezetői és a végrehajtói szint, és 
ezen belül is differenciálódott volna az egyes tagok 
helyzete.

Látható, hogy az ítélőtáblai gyakorlat a csoport szer-
vezettségét, a hierarchikus viszonyok meglétét a bűn-
szervezet alapvető jellemzőjeként tételezte. Ehhez ké-
pest 11.Bf.202/2014/23. számú határozatban rövid in-
dokolással vetette el az elsőfokú bíróság erre építő 
álláspontját: a bűnszervezet törvényi fogalma sem az 
elkövetéskor, sem az elbíráláskor hatályos büntető tör-
vény szerint nem tartalmazza a hierarchikus kapcso-
latok létét mint a bűnszervezet törvényi kritériumát. 
A 4/2005. BJE határozat is kifejezetten rámutat arra, 
hogy a Btk. rendelkezései nem tesznek különbséget a 
bűnszervezeten belüli cselekvés hierarchiája („poszt-
jai”), aktivitása, intenzitása szempontjából, ezek a bün-
tetés kiszabása körében értékelendő körülmények.

Az utóbbi döntés több okból vitatható. A bűnszer-
vezet már csak a nevéből adódóan is szervezetet fel-
tételez, nem csupán három vagy több ember együtt 
cselekvését, így a hierarchia megléte értelemszerű. 
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Ennek a vitatása elmossa a különbséget a bűnszerve-
zet fogalmában szereplő „csoport” és a bűnszövetség 
fogalmában olvasható „szervezett elkövetés” között. 
Ezt az értelmezést támasztja alá többek között a nem-
zetközi kitekintés is, így például az ENSZ keretében 
kötött Palermói Egyezmény „strukturált csoport”-ként 
írja le a bűnszervezetet, az EUROPOL fogalomhaszná-
lata szerint pedig a bűnszervezet „az irányítás, fegye-
lem valamilyen formájában” működik. Arra is utalni 
kell, hogy a 4/2005. BJE határozat nem tagadja a hie-
rarchia létét, az idézett megállapításból csupán annyi 
következik, hogy a bűnszervezetben cselekvő elköve-
tővel szemben a bűnszervezetben elkövetés jogkövet-
kezményeit attól függetlenül kell alkalmazni, hogy 
milyen posztot töltött be a szervezeten belül. Végül 
figyelemmel kell lenni a kriminológiai kutatások ered-
ményeire is: a bűnszervezetet hierarchikus szervezeti 
struktúra jellemzi; a szervezett működés az adott cso-
porton belüli hierarchiát, működési elvet, akár a ha-
tározott rend, szabályok szerinti működés jelenti24.

Ezt az érvelést azonban a Kúria sem tette magáévá: 
a 11.Bf.202/2014/23. számú határozatot felülvizsgálati 
eljárásban felülbíráló Bfv.I.1800/2015/8. számú hatá-
rozat rögzítette, hogy a bűnszervezetnek nem törvé-
nyi kritériuma a hierarchikus kapcsolat.

4. 
Büntetéskiszabási tényezők
4.1. A kábítószer mennyisége

Mind a kábítószer-kereskedelem, mind a kábítószer 
birtoklása esetében a minősített és privilegizált ese-
tek rendszerét alapvetően a bűncselekménnyel érin-
tett kábítószer mennyisége határozza meg. Erre figye-
lemmel nem vitatható, hogy a határhoz közeli meny-
nyiségeket enyhítő, illetve súlyosító körülményként 
kell értékelni. Ezt az ítélőtábla következetesen alkal-
mazza, annak elvi alapjait több határozatában kifej-
tette, így például a 3.Bf.17/2009/7. számú határozat 
szerint „a Fővárosi Ítélőtábla nagy számban bírál felül 
olyan kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményeket, ame-
lyeket a jelentős mennyiség alsó határát több százszo-
rosan, esetlegesen ezerszeresen meghaladó mennyi-
ségű kábítószerre követnek el. Nem mellőzhető a vád-
lott által elkövetett cselekmény összevetése ezekkel, 
mert a törvényhozó a büntetéssel fenyegetettség mér-
tékét a hatóanyag-tartalomhoz is igazította.”

Az azonban nem egyértelmű, a jelentős mennyiség 
alsó határának milyen mértékű átlépése tekinthető 
enyhítő vagy súlyosító körülménynek.

Azt, hogy a jelentős mennyiség alsó határát kis mér-
tékben meghaladó hatóanyag-tartalom általában az 
enyhítő szakasz alkalmazását indokolja, több dönté-

2 4 Jámbor Gellért: „A szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem kapcsolata” In 
Fazekas Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola, Budapest, 2016. 140. és 143. o.

sében is kifejtette az ítélőtábla (többek között: 3.
Bf.302/2010/29., 3.Bf.4/2010/7., 3.Bf.158/2007/11.). Azt 
azonban, hogy mi tekintendő „kis mértékben” történő 
meghaladásnak, nem részletezi a gyakorlat. Az egyes 
esetekből lehetne ugyan következtetéseket levonni, 
de azok nem mindig következetesek: a 3.Bf.314/2009/9. 
számú határozatban még a 2,3-szeres értéknél is eltúl-
zottan súlyosnak ítélte meg a törvényi minimumban 
meghatározott fegyházbüntetést, míg a 3.Bf.40/ 
2010/19. számú ügyben a jelentős mennyiség kétsze-
resére figyelemmel ítélte meg úgy, hogy a törvényi 
minimumot meghaladó hat évi fegyházbüntetés áll 
arányban a cselekmény tárgyi súlyával.

Problémát okoz az alsó határt többszörösen megha-
ladó mennyiség értékelése, mivel ezen a téren határo-
zott iránymutatásokkal ritkán lehet találkozni:

– a lefoglalt marihuána tiszta hatóanyag-tartalma a 
jelentős mennyiség alsó határát alig több mint 
háromszorosan haladta meg, ez nem minősül 
olyan mennyiségnek, aminek súlyosító hatása 
lenne, „ellenkezőleg az állapítható meg valameny-
nyi vádlottnál, hogy a cselekményük alsó határ 
közeli” (3.Bf.100./2007/30.); 

– az alsó határ „néhányszorosára” elkövetett cselek-
mény enyhítő körülménynek minősül (3.Bf.131/ 
2010/8.); 

– a büntetett előéletű vádlott az alsó határt ötszö-
rösen meghaladó kábítószerre követte el a bűn-
cselekményt, vele szemben az enyhítő szakasz 
alkalmazásának vagy a törvényi minimum kisza-
básának nincs jogszabályi indoka (3.Bf.266/ 
2011/25.);

– az I. r. vádlott esetében a jelentős mennyiség alsó 
határának kb. hétszeresét, a IV. r. vádlott esetében 
a jelentős mennyiség alsó határának kb. négysze-
resét kitevő mennyiség az enyhítő szakasz alkal-
mazását indokolja (3.Bf.220/2013/23.);

– a tízszeres érték nem tekinthető kiugróan soknak, 
így „az eljárás tárgyát képező bűncselekmény nem 
olyan kiemelkedő tárgyi súlyú, hogy a büntetés 
lényeges súlyosítása szóba kerülhetne” (3.
Bf.34/2009/16.); 

– a jelentős mennyiség alsó határának tizenhárom-
szorosa nem olyan súlyú arány, ami „egy rendkí-
vül szigorú büntetés kiszabását indokolta volna” 
(3.Bf.200/2007/22.); 

– a tizenháromszoros vagy tizenötszörös mennyi-
ség sem tekinthető olyannak, ami súlyosító kö-
rülményként lett volna értékelhető (3.Bf.286/ 
2009/15.); 

– a kábítószer mennyisége a jelentős mennyiség 
alsó határának huszonegyszerese, így a cselek-
mény „nem kirívóan társadalomra veszélyes”, 
azonban a tiszta hatóanyag-tartalom a súlyosabb 
minősítést megalapozó mennyiség alsó határát 
„jóval meghaladja”, és „ezt a körülményt a bünte-
tés kiszabása körében is kifejezésre kell juttatni” 
(3.Bf.265/2011/9.);

– a jelentős mennyiség hússzorosát megközelítő 
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termesztés miatt a büntetési tétel alsó határának 
megfelelő, illetve azt fél évvel meghaladó tartamú 
fegyházbüntetés a követett bírói gyakorlathoz ké-
pest enyhe, azonban „lényeges súlyosításra nincs 
kellő indok” (3.Bf.284/2013/30.); 

– a jelentős mennyiség alsó határát huszonhétsze-
resen meghaladó hatóanyag-tartalomra figyelem-
mel az enyhítő szakasz alkalmazása nem indokol-
ható (3.Bf.170/2010/41.);

– súlyosító körülményként értékelendő, hogy a je-
lentős mennyiség alsó határát mintegy negyven-
szeresen meghaladó kábítószerre követte el a 
bűncselekményt (3.Bf.216/2010/16.).

Határozott iránymutatást tartalmaz, de a fent idé-
zettek alapján körvonalazódó rendszerbe nem illesz-
kedik a 3.Bf.76/2010/12. számú határozat, amiben az 
ítélőtábla a súlyosító körülmények köréből mellőzte 
a jelentős mennyiség alsó határát több mint ötvenszer 
meghaladó mennyiségű kábítószerre történő elköve-
tést, mivel „e körülmény csak akkor minősülhet sú-
lyosítónak, ha a jelentős mennyiség alsó határát leg-
alább százszorosan meghaladja a kábítószer ható-
anyaga”. Nem illeszkedik a rendszerbe a 10.Bf.195/ 
2014/70. számú határozat sem, ami szerint súlyosító 
körülmény a jelentős mennyiség alsó határát „több-
szörösen” meghaladó kábítószer mennyiség. Végül 
utalni kell az 5.Bf.16/2016/29. számú határozatra, ami 
a Btk. hatálybalépése folytán megváltozott jogi kör-
nyezetre reagált: „a kábítószer-kereskedelem esetén a 
minősített esetek között kizárólag a jelentős mennyi-
ség került szabályozásra, következésképpen a különö-
sen jelentős mennyiségre elkövetés súlyosító körül-
mény”.

Ahhoz, hogy tisztázni lehessen a kábítószer meny-
nyiségének a büntetés mértékére gyakorolt hatását, 
először azt kell megállapítani, hogy mi tekinthető az 
átlagos mennyiségnek. Erre azért van szükség, mert 
amikor a jogalkotó egy bűncselekmény büntetési té-
telkeretét meghatározza, annak tipikus tárgyi súlyá-
ból indul ki, a tételkeret középmértékét az ilyen cse-
lekmények jelölik ki, és a büntetési tételkeret alsó ha-
tárához közeli büntetést az ehhez képest csekélyebb, 
a tételkeret felső határát közelítő tartamú büntetést 
pedig az átlagosnál nagyobb tárgyi súlyú cselekmé-
nyek indokolhatnak. A kábítószer-kereskedelem elbí-
rálása során persze alapvető problémaként jelentke-
zik, hogy a jelentős mennyiségnek nincs felső határa.

Az ítélőtábla a legtöbb határozatában azzal indokolja 
a büntetés enyhítését, hogy nagy számban bírál felül 
olyan ügyeket, amelyekben a kábítószer mennyisége a 
jelentős mennyiség alsó határát több száz- vagy ezer-
szeresen meghaladja, „nem ritka” a több ezerszeres 
mennyiség sem. Ezt az állítást a vizsgált ügyek jellem-
zői nem támasztják alá: 26 ügyben (az összes vizsgált 
ügy 17,1%-a) nem haladta meg a hatóanyag-tartalom a 
jelentős mennyiség alsó határát, 86 ügyben (56,6%) 
maximum tízszerese volt annak, 26 ügyben (17,1%) 
esett tízszeres és százszoros mennyiség közé, százas 
nagyságrend 12 (7,9%), ezres nagyságrend 2 (1,3%) eset-

ben volt. Vagyis a százas és ezres nagyságrendben az 
ügyek kevesebb mint 10%-ában találkozni, így azok az 
ítélőtáblai gyakorlatban is inkább kivételesnek mond-
hatók (de legalábbis túlzóak a „rendszeresen előfordul” 
vagy a „nagy számban találkozni” kifejezések). Ehhez 
képest aránytévesztésnek tűnik a jelentős mennyiség 
alsó határát akár tízszeresen is meghaladó mennyisé-
get enyhítő körülményként értékelni, hiszen az ügyek 
jelentős részében (közel háromnegyedében) még ezt 
a mértéket sem éri el a cselekménnyel érintett kábító-
szer mennyisége.

Azzal egyet lehet érteni, hogy a jelentős mennyiség 
alsó határát csekély mértékben meghaladó mennyiség 
felveti az enyhítő szakasz alkalmazásának a lehetősé-
gét, de annak automatikus alkalmazása a jogalkotói 
akarat ellen hatna. Ugyanis a jogalkotó a mennyiségi 
határokhoz igazított büntetési tételekkel azt az akara-
tát juttatta kifejezésre, hogy az adott mennyiséget 
meghaladó kábítószer esetében a főszabály szerint ki-
szabható szabadságvesztés büntetés minimális mér-
téke a büntetési tételkeret alsó határa legyen. Ha min-
den olyan esetben az enyhítő szakasz alkalmazása 
lenne a főszabály, amikor a jelentős mennyiség alsó 
határát csekély mértékben haladja meg a bűncselek-
ménnyel érintett kábítószer mennyisége, a büntetési 
tételkeretet tágítaná általános érvénnyel a bírói gya-
korlat.

Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy 
a kábítószer mennyisége önmagában nem indokol-
hatja az alsó határ átlépését, de egyéb enyhítő körül-
ményekkel együtt már lehet ilyen hatása. Ez a gyakor-
lat illeszkedik a Kúria által követett büntetéskiszabási 
gyakorlatba is. A BH 2003.182. számon közzétett eseti 
döntés alapjául szolgáló ügyben a terhelt a jelentős 
mennyiség alsó határát „nem számottevő mértékben” 
meghaladó mennyiségű kábítószert hozott be az or-
szágba. A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a kábí-
tószernek az országba behozatalával történt elkövetési 
magatartás jelentős veszélyességet hordoz magában, 
ezért a forgalomba hozatali célra is tekintettel nem 
indokolt az enyhítő rendelkezés alkalmazása.

Látható, hogy az átlagos tárgyi súlyú cselekmény 
esetében a kábítószer mennyisége nem haladja meg a 
jelentős mennyiség alsó határának tízszeresét. Ezt a 
tényt együtt értékelve a különösen jelentős mennyi-
ség szabályozásával körvonalazható a követendő gya-
korlat.

A kábítószer birtoklása öt évtől tíz évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő, ha azt jelentős mennyi-
ségű kábítószerre [Btk. 178. § (2) bek. b) pont], a té-
telkeret öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a kábítószer mennyiség különösen jelentős [Btk. 
178. § (2) bek. c) pont]. A Btk. 461. § (3) bekezdése 
alapján a különösen jelentős mennyiség alsó határa a 
jelentős mennyiség alsó határának tízszerese. Ebből 
az is következik, hogy a kábítószer birtoklása 5–10 
éves tételkerettel meghatározott minősített eseténél 
már a tízszeres mennyiség is a felső határnak felel meg, 
vagyis a tízszeres szorzót megközelítő mennyiséget 
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súlyosító körülményként kell értékelni ennél a bűn-
cselekménynél25.

Végül figyelemmel kell lenni az 56. BK vélemény 
iránymutatására is, ami szerint az az elkövetési mód, 
amit a törvény az egyes bűncselekményeknél minő-
sítő körülményként értékel, más bűncselekményeknél 
általában súlyosító körülmény.

Mindebből az következik, hogy a jelentős mennyi-
ség alsó határát legalább tízszeres mértékben megha-
ladó mennyiségű kábítószerre történő elkövetést sú-
lyosító körülményként kell értékelni a kábítószer-ke-
reskedelem esetében.

4.2. A kábítószer típusa

Az ítélőtábla gyakorlatában több olyan döntés talál-
ható, amely a bűncselekmény tárgyát képező kábító-
szer típusát büntetéskiszabási tényezőként értékelte. 
Így az 1.Bf.299/2012/53. számú ügyben az ítélőtábla 
azt fejtette ki, hogy „kisebb mértékben enyhítő körül-
mény, hogy a kábítószer, amelyre a vádlottak elkövet-
ték a cselekményt, nem a kemény drogok közé tarto-
zik”. Hasonló érvelés olvasható a 3.Bf.84/2015/24. 
számú határozatban, ahol az ítélőtábla az enyhítő kö-
rülmények között említette azt a tényt, hogy a cselek-
mény az egészségre kevésbé kockázatos kábítószerre 
került elkövetésre. Az 5.Bf.136/2015/35. és az 5.
Bf.137/2015/16. számú határozatokban azért értékelte 
enyhítő körülményként az ítélőtábla a kábítószer tí-
pusát, mert annál a hozzászokás veszélye – és ekként 
a védett jogi tárgy veszélyeztetésének nagysága – köz-
tudomásúan viszonylag kisebb.

Ez a büntetéskiszabási gyakorlat annak ellenére nem 
vált általánossá, hogy már húsz évvel ezelőtt is voltak 
nyomai26, és már korábban is többen szorgalmazták a 
kábítószer fajtája szerint differenciált elbírálás igé-
nyét27. Ezt az igényt megalapozza az uniós jog is: a til-
tott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselek-
mények tényállási elemeire és a büntetésekre vonat-
kozó minimumszabályok megállapításáról szóló 
2004/757/IB kerethatározat (5) preambulumbekezdése 
szerint a büntetések szintjének meghatározásakor fi-
gyelembe kell venni olyan tényeket, mint az értékesí-
tett kábítószer típusa.

Tehát a kábítószer fajtája szerint differenciált bün-
tetéskiszabási gyakorlatnak vannak előzményei, jelen-

2 5 Ez a szabályozás az egyes cselekményekre kiszabandó büntetések egy-
máshoz viszonyított arányát jelentősen torzítja. A kábítószer-kereskedelem 
minősített eseteinél tipikusan az 5–10 éves keretek között szabják ki a bírósá-
gok a büntetést, a tíz éves határ átlépése rendkívül ritka (a vizsgált ügyek kö-
zül háromban volt rá példa: két alkalommal 11 év, egyszer 15 év fegyházbün-
tetés). Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy még a különösen jelentős mennyi-
ség alsó határát is tíz- vagy százszorosan meghaladó mennyiségre elkövetett 
kábítószer-kereskedelemnél sem éri el a tipikus büntetés mértéke az elvileg 
csekélyebb tárgyi súlyú fogyasztói típusú cselekmény középmértékét.

2 6 Frech Ágnes: „Kábítószerüg yek a mag yar bírói g yakorlatban” Belüg yi Szemle 
1997/11. 67. o., Csík Attila: „A Leg felsőbb Bíróság jogalkalmazói g yakorlatának ala-
kulása különös tekintettel a jelentős mennyiség határainak változására és a jogszabály-mó-
dosításokra” Büntetőjogi tanulmányok 2005/6. 156. o., 166–168. o.

27 Rupa Melinda: „A kábítószer probléma nemzetközi és hazai büntetőjogi szabályo-
zásának áttekintése és a jogalkalmazói g yakorlat alakulása” Büntetőjogi tanulmányok 
2000/2. 159. o., Csík Attila: i. m. 146. o.

leg sem ismeretlen megoldás a gyakorlatban, továbbá 
mind az elméleti szakemberek, mind az uniós jog 
igényli azt.

Mindezzel együtt gondot okozhat az egyes kábító-
szerek kategorizálása, hiszen ebben a kérdésben nincs 
tudományos konszenzus28, a jogszabályok pedig ilyen 
különbségtételt nem ismernek. Így kizárólag a köz-
napi fogalomhasználathoz lehet nyúlni, ami viszont 
több kábítószer esetében nem ad kellő eligazítást, töb-
bek között az elsőként hivatkozott döntés alapjául 
szolgáló bűncselekménnyel érintett ecstasy esetében 
sem. Ezen túl nem látszik az elméleti háttere annak a 
megállapításnak, hogy a jogalkotó a kemény drogokat 
tekinti a szabályozás alapjának, és nem a könnyű dro-
gokat, amiből pedig az következne, hogy a kemény 
drogra történő elkövetés súlyosító körülmény, a köny-
nyű drog ténye viszont semleges hatású. Márpedig az 
a tény, hogy a legelterjedtebb kábítószer a könnyű 
drognak tartott marihuána29, erre a megállapításra ad 
alapot.

4.3. Elszaporodottság

Az elszaporodottság a bíróságok által leggyakrabban 
hivatkozott súlyosító körülmény, amelynek a ténybeli 
alapjai azonban rendkívül ritkán kerülnek elő a hatá-
rozatokban.

Az ítélőtábla gyakorlatában fellelhetők olyan dön-
tések, amelyek ezzel a gyakorlattal kívántak szakítani: 
„nem súlyosít az ilyen jellegű cselekmények elszapo-
rodottsága, mert statisztikai adatokkal ezen megálla-
pítás nem támasztható alá” (2.Bf.372/2011/18., 2.Bf.6/ 
2016/37.). Ehhez képest az ítélőtábla a 3.Bf.84/2015/24. 
számú határozatban azt fejtette ki, hogy az elsőfokú 
bíróság helyesen döntött akkor is, amikor a hasonló 
jellegű bűncselekmények elszaporodottságát azt alá-
támasztó statisztikai adatok hiányában is súlyosító kö-
rülményként értékelte. Köztes megoldás olvasható az 
5.Bf.135/2015/8. számú határozatban: „(…) egy bűncse-
lekmény-típus elszaporodott voltának megítéléséhez 
nem szükséges statisztikai adatok felsorakoztatása, 
arra alapot nyújt az is, ha a tény köztudomású, vagy a 
bíróság hivatalos tudomásán alapul. Márpedig az íté-
lőtábla ügyforgalmi adatai önmagukban is jelzik en-
nek a bűncselekménynek az évek óta változatlanul 
nagy arányát.”

A kérdés eldöntése során abból kell kiindulni, hogy 
a vádlott által elkövetett bűncselekmény elszaporo-
dottságát a bíróság a büntetés kiszabása során a ter-
helt terhére értékeli, vagyis érvényesülnie kell a Be. 
4. § (2) bekezdésében írt követelménynek. Ebből kö-
vetkezően kizárólag akkor értékelhető az elszaporo-
dottság súlyosító körülményként, ha az tényszerű ada-

2 8 A vita főbb állomásait és az ütköztetett érveket foglalja össze Sivadó Máté: 
Jelenkori drogpolitikai Mag yarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel. http://
jog.unideb.hu/documents/doktori_nyilvanosvita/sivadomate-ertekezes-
nyilvanos_titkositott.pdf Debrecen, 2015. 90–108. o.

2 9  A Nemzeti Drog Fókuszpont 2015-ös éves jelentése az EMCDDA 
számára. 23. o.
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tokkal alátámasztható. Azt, hogy pontosan milyen 
adatok kell figyelembe venni, az 56. BK vélemény ha-
tározza meg: a bűncselekmények elszaporodottsága 
akkor súlyosító körülmény, ha a köztudomás szerint 
az ügyben elbírált vagy az ahhoz hasonló bűncselek-
mények száma az elkövetéskor a korábbi időszakhoz 
képest lényeges emelkedést mutat, vagy ha a számuk 
az adott területen lényegesen magasabb volt az átla-
gosnál. Ezek konkrétan számszerűsíthető értékek, és 
mivel ma már a kriminálstatisztikai adatok mindenki 
számára elérhetők az interneten30, nincs akadálya azok 
értékelésének az ítélethozatal során.

Az ítélőtábla az utolsóként idézett határozatában a 
saját ügyforgalmi adataiból, illetve a kábítószer-keres-
kedelemmel kapcsolatos ügyeknek a nagy arányából 
vonta le azt a következtetést, hogy az ilyen bűncselek-
mény elszaporodottak. Ez a megoldás több okból sem 
fogadható el.

A vádemelések számát rendkívül sok tényező befo-
lyásolja, az adott bűncselekménytípus számának ala-
kulása csupán egy ezek közül. Az összes ügyhöz ké pesti 
arány azért sem irányadó, mert az arányszám azonos 
számú elkövetés/vádemelés esetén is nőhet abban az 
esetben, ha a többi ügy abszolút száma csökken – már-
pedig ügyszám-csökkenést akár a hatásköri szabályok 
változása is generálhat. Végül utalni kell arra, hogy a 
Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi adatai31 a hivatko-
zott határozat állítását egyértelműen cáfolják:

2011 2012 2013 2014 2015

peres érkezés 492 393 442 339 294

kábítószeres 
bűncselekmé-
nyek érkezése

47 34 33 28 48

9,5% 8,65% 7,46% 8,25% 16,32%

Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években a 
kábítószeres ügyek érkezése a törvényszéki elsőfokú 
ügyek között nem érte el a 10%-ot, így már az az állí-
tás is megkérdőjelezhető, hogy az ilyen ügyek aránya 
„nagy” lenne. Az is látható, hogy a kábítószeres ügyek 
arányának figyelembevétele hibás következtetésekre 
adhat alapot, hiszen 2013 és 2014 között csökkent 
ugyan az ilyen ügyek abszolút száma, azonban az ösz-
szes peres ügyérkezés csökkenése meghaladta a kábí-

3 0 A teljesség igénye nélkül:
http://ugyeszseg.hu/?page_id=26569
http://otthonterkep.hu/ingatlanterkeps=elado&o=osszbun&lat=47.4994

01696551544&lng=19.063425064086914&z=13
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_

statistics/hu
http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/statisztika-

fk-ff
31 A peres érkezésre vonatkozó adatok a Fővárosi Törvényszék Büntető 

Kollégium vezetőjének 2015. évi kollégiumvezetői beszámolójából származ-
nak, a kábítószeres bűncselekmények érkezésére vonatkozó adatokat a Fővá-
rosi Törvényszék büntető lajstromából gyűjtöttem ki. A „kábítószeres bűncse-
lekmények” megjelölés alatt a régi Btk. szerinti kábítószerrel visszaélést, to-
vábbá a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelmet és kábítószer birtoklását értem. 
A Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó többi törvényszék ada-
tait nem vizsgáltam, de mivel első fokon a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják 
a Fővárosi Ítélőtábla által elbírált ügyek több mint háromnegyedét, a hiányzó 
adatok az arányokat nem befolyásolnák. 

tószeres ügyek érkezéscsökkenésének a mértékét, így 
a kábítószeres ügyek aránya nőtt.

Mindemellett a hivatkozott határozat érvelése még 
a saját logikáján belül sem tartható. Mivel a határozat 
2015. november 13-án kelt, a 2015. évi adatok nem re-
levánsak, hiszen az akkor érkezett ügyek a másodfokú 
bíróság előtt még nem jelentek meg. Így az ítélőtábla 
az ügy elbírálásakor a kábítószerrel kapcsolatos bűn-
cselekmények számának csökkenését észlelhette, ami 
– a hivatkozott kollégiumi vélemény alapján – nem 
teszi lehetővé az elszaporodottság súlyosító körül-
ményként való értékelését.

5. 
Vagyonelkobzás
A Btk. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján vagyonel-
kobzást kell elrendelni arra a bűncselekmény elköve-
téséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncse-
lekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben 
szerzett. Az 1/2008. BJE határozat szerint a kábítószer-
rel visszaélés bűncselekményének elkövetőjével szem-
ben a kábítószer értékesítésével összefüggő vagyonra 
vagyonelkobzást kell elrendelni, és az nem korlátoz-
ható az értékesítéssel elért nyereségre.

A gyakorlatban problémát jelent a már értékesített, 
le nem foglalt, becslés útján meghatározott mennyi-
ségű kábítószer értékesítésével szerzett vagyon nagy-
ságának meghatározása32. Az ítélőtábla több ügyben 
alkalmazott vagyonelkobzást úgy, hogy az értékesített 
kábítószer ellenértéke tekintetében a becsült eladott 
mennyiségen kívül más adat nem állt a rendelkezé-
sére. Ahogy az alábbi példákon látható, lényegében 
csak a számítás eredményét rögzítették a határozatok, 
az, hogy az milyen adatokon alapul, két határozat ki-
vételével nem került kifejtésre.

A 3.Bf.146/2009/45. számú határozat annyit rögzít, 
hogy a vagyon nagyságrendje csak becsülhető volt, a 
legtöbb kábítószer értékesítésében részt vevő XX. r. 
vádlott értékesítéssel összefüggő vagyonát 6 millió 
Ft-ban, az I. pontban érintett vádlottakét 3 millió Ft-
ban, a II. pontban érintett vádlottak tekintetében 
2 millió Ft-ban, a IV. pontban érintett vádlottakét pe-
dig 1 millió Ft-ban állapította meg.

A 3.Bf.243/2009/24. számú határozatban szintén 
becsléssel állapította meg az ítélőtábla a vádlottak ál-
tal értékesített kábítószer eladásából származó va-
gyon, illetve vagyoni előny összegét, a becslésnél fi-
gyelemmel volt arra, hogy a legtöbb kábítószert több 
éven keresztül I. r. és II. r. vádlottak értékesítették, 
tőlük külföldi valutát, forintot, nagy értékű aranytár-
gyakat és más értékes vagyontárgyakat foglaltak le. 
A kábítószer eladásából, vételéből származó becsült 

32 Ezen az sem változtat, hogy a Btk. 74. § (1) bekezdés c) pontja szerint azt 
a vagyont is el kell kobozni, amelyet a kábítószer-kereskedelem elkövetője a 
bűncselekmény elkövetésének ideje alatt szerzett, hiszen abba az értékesített 
kábítószer ellenértéke beletartozik, így a számítást ezen jogalap alkalmazása 
esetén is el kell végezni.
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vagyon összegét I. és II. r. vádlottaknál 20–20 millió 
Ft-ban, III. és VII. r. vádlottak tekintetében pedig 10-
10 millió Ft-ban határozta meg.

A 3.Bf.338/2009/9. számú határozat rögzíti, hogy a 
vádlottak a kereskedéssel összefüggésben a jelentős 
mennyiségű kábítószer értékesítése folytán vagyonra 
tettek szert, „ez az elkövetési idővel párhuzamosan 
becsült módon volt csak megállapítható”, „a másod-
fokú bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy vádlottanként 
legalább 1 000 000 Ft volt az az összeg, ami a kábító-
szerbe befektetett vagyon értéke és/vagy a bűncselek-
mény elkövetéséből származott.”

Ezeknél valamivel több adatot vett figyelembe a 
4.Bf.121/2015/36. számú határozatában az ítélőtábla: 
„A kábítószer értékével kapcsolatosan csupán az a köz-
tudomású tény áll rendelkezésre, hogy a kokain az 
egyik legköltségesebb drog, árát grammonként több 
ezer forintban határozzák meg a feketepiacon, s az 
amfetamin ára sem marad el sokkal ettől. Az I. tényál-
lási pontban írt, kilószámra behozott kábítószerre for-
dított összeg így minimálisan elérte vádlottanként a 
10–10 millió forintot.”33

Érdemi indokolást tartalmaz a 3.Bf.314/2009/9. 
számú határozat, amiben az ítélőtábla a vádlotti vallo-
másban közölt eladási ár és a tényállásban megállapí-
tott értékesített mennyiség szorzata alapján állapította 
meg a kábítószer értékesítése útján szerzett vagyon 
nagyságát, illetve a 2.Bf.322/2011/12. számú határozat, 
amiben szintén a tényállásban a bizonyított mennyi-
ségekre és eladási árakra alapította a vagyonelkobzást. 
További pozitív példa a 4.Bf.391/2012/26. számú hatá-
rozat, amiben az ítélőtábla a tényállást kiegészítette 
azzal, hogy a kokain értéke 1 576 000 Ft volt. Az indo-
kolás szerint ezen megállapítás alapjául a „kábítószer 
adatgyűjtő és kapcsolattartó központ 2010. évben ké-
szült jelentése” szolgált, de azt nem fejtette ki az íté-
lőtábla, hogy ez a jelentés milyen konkrét adatokat 
tartalmaz, és arra sincsen magyarázat, hogy azt a többi 
ügyben miért nem vette figyelembe.

Látható, hogy a becslésen alapuló megoldás már 
eleve problémákkal terhelt, de az ítélőtábla egy dön-
tésében még magát a becslés létjogosultságát is meg-
kérdőjelezte: a 3.Bf.199/2009/9. számú határozatban 
indokolás nélkül úgy rendelkezett, hogy „a vádlott ká-
bítószer kereskedésből származó havi jövedelmét meg-
állapító nem bizonyított becslést a tényállásból kire-
keszti”.

A probléma megoldása során abból kell kiindulni, 
hogy a vagyonelkobzás alkalmazása büntetőjogi szank-
ció alkalmazását jelenti, így értelemszerűen érvénye-
sülnie kell az in dubio pro reo elvének. Ebből követ-
kezően érdemi indokolás nélkül, konkrét adatok hiá-

33 Ezzel a megoldással az egyik probléma az, hogy a grammonkénti ártól a 
végösszegig egy lépésben nem lehet eljutni, a végösszeg meghatározása – ami 
végső soron a vagyonelkobzás értékét adta meg – ennél több indokolást igényelt 
volna. A másik gond, hogy az alapul vett számok rendkívül elnagyoltak és nem 
is felelnek meg a köztudomású tényeknek, ugyanis a kokain és az amfetamin 
feketepiaci ára között nagyságrendi különbség van: egy gramm kokain ára 
15–20 000 Ft, egy gramm amfetamin ára 2500–3500 Ft körül alakul.

nyában nem lehet megállapítani a vagyonelkobzás alá 
eső vagyon összegét, hiszen ilyen módon a bíróság 
kétséget kizáróan nem bizonyított tényt értékel a vád-
lott terhére.

Az értékesített kábítószer ellenértékét tehát ponto-
san ki kell számolni, ami azért nem okozhat különö-
sebb nehézséget, mert a számítás alapjául szolgáló 
adatok a bíróság rendelkezésére állnak: az értékesített 
kábítószer típusa és mennyisége ismert a bíróság előtt, 
hiszen ezen adatok nélkül a kábítószer-kereskedelem 
esetében megalapozott tényállás nem állapítható meg. 
Az, hogy az egyes kábítószereknek mennyi a fekete-
piaci ára, több forrásból is megállapítható: a bizonyí-
tási eljárás során a vádlottat nyilatkoztatni lehet erre 
a kérdésre is; amennyiben valamelyik vevő személye 
ismert, az ő kihallgatása során is tisztázni lehet ezeket 
a körülményeket; a bíró támaszkodhat más ügyekből 
szerzett ismereteire mint köztudomású tényre; végül 
annak sincs akadálya, hogy a bíróság az ebben a témá-
ban folytatott kutatások eredményét használja fel34.

6. 
Halmazati kérdések,  
ítélt dolog  
és a 6/2009. BJE határozat
Az 1/2007. BJE határozat I. pontja szerint a kábítószer-
rel visszaélés megvalósulásakor természetes egységet 
képeznek az azonos törvényi tényállásba ütköző ma-
gatartások. A 6/2009. BJE határozat szerint, ha a bíró-
ság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe 
tartozó cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e 
bűncselekmény tekintetében res iudicata-t eredmé-
nyez. A Be. 6. § (3) bekezdés d) pontjára figyelemmel 
nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselekmény 
miatt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe 
tartozik, de nem képezte a jogerős határozatban meg-
állapított tényállás részét. Ebben az esetben a Be. 
408. § (1) bekezdés a/2. pontja alapján perújításnak 
lehet helye.

Mivel a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer bir-
toklása tipikusan időben hosszan elhúzódó, több rész-
cselekményből összetevődő magatartásként jelentke-
zik, a jogegységi határozatokra figyelemmel az ítélt 
dolog kérdése visszatérően felmerül.

Az ítélőtábla többnyire a jogegységi határozatokban 
foglalt iránymutatások mentén ítélkezik, így például 
a 3.Bf.197/2011/29. számú határozatban megállapí-
totta, hogy a vádlott cselekményei a természetes egy-
ség körébe tartoznak, ami azt jelenti, hogy bármelyik 
jogerős elbírálása után a másik cselekmény miatt in-
dult eljárás ítélt dolog címén megszüntetendő. Abban 
az esetben, ha az együttes hatóanyag-tartalom a mi-

34 ht t p://drog fokuszpont .hu/szak ter u le te i nk/kabitoszer piac/
kabitoszerpiac-tenyek-es-szamok/

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2015



 61 

Büntetőjogi Szem
le  2017/1. szám

       
nősítést súlyosítaná, az ügyész a vádlott terhére per-
újítási indítványt terjeszthet elő. Hasonló döntés ho-
zott az ítélőtábla többek között a 3.Bf.137/2011/20., 
3.Bf.123/2011/33., 3.Bf.266/2011/25. és 3.Bf.216/ 
2010/16. számú ügyekben35.

Mindemellett az ítélőtáblai gyakorlatban olyan dön-
tések is fellelhetők, amelyek nem a jogerős elítéléshez 
kötik az ítélt dolog beálltát.

A 3.Bf.266/2013/8. számú határozatban az ítélőtábla 
rögzítette azt a tényt, hogy a vádlott az eljárás tárgyát 
képező fogyasztási típusú bűncselekményt a másik, 
hasonló bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás-
ban alkalmazott házi őrizet megszüntetését követően, 
az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el. 
Ezek alapján a jelen eljárásban elbírált bűncselekmé-
nye természetes egységet képezhetne „a másik bíró-
ság ítéletével”. Azonban – a határozat érvelése szerint – 
a természetes egység időbeli kereteit nem az zárja le, 
ha az elkövetőt fogyasztási vagy forgalmazási típusú 
cselekményért jogerősen elítélik, hanem az újabb ügy-
ben a nyomozás elrendelése, ami „a törvényi egység-
től eltérően a külvilágban is elkülönülten megmutat-
kozik”. Jelen ügyben a vádemelés időpontjában a vád-
lottal szemben a korábbi büntetőeljárás jogerősen még 
nem fejeződött be, de ellene újabb büntetőeljárás in-
dult, és a nyomozás elrendelésével – annak ellenére, 
hogy a jelen ügyben terhére rótt cselekmények elkö-
vetése jogerős elítélését megelőző időszakra esik – az 
elkövetési magatartás folyamatos kifejtése és így a ter-
mészetes egység is megszakadt. Emiatt a jelen eljárás 
tárgyát képező cselekmény önálló elbírálásának nincs 
akadálya, mivel az nem tekinthető a természetes egy-
ség részének.

Ugyanezt fejtette ki az ítélőtábla a 3.Bf.161/2013/15. 
és a 3.Bf.420/2014/5. számú határozataiban is, azon-
ban érvelése nem fogadható el. A természetes egység 
megállapíthatósága szempontjából nincs jelentősége 
a nyomozás elrendelésének, különösen nem arra hi-
vatkozással, hogy az a „külvilágban is elkülönülten 
megmutatkozik”, mivel ez a kijelentés a bevett jogi fo-
galmakkal nem értelmezhető. Emellett nincs indoka 
annak a kijelentésnek, hogy a nyomozás elrendelése 
az elkövetési magatartás folyamatos kifejtését meg-
szakítaná, továbbá nem indokolható a természetes 
egység és a törvényi egység eltérő kezelése sem. Nem 
hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a 6/2009. BJE 
határozat kifejezetten a jogerős elítéléshez köti a res 
iudicata beálltát, és nem csupán az indokolásban fejti 
ezt ki részletesen36, de a rendelkező rész is ezt rögzíti.

35 Az idézett döntés lényegével egyet lehet érteni, azonban az a kijelentés, 
hogy perújítási indítvány akkor terjeszthető elő, ha az újabb ügyben felmerült 
hatóanyag-tartalomra figyelemmel a minősítés súlyosbodna, vitatható. Ilyen 
feltételt sem a 6/2009. BJE határozat, sem a Be. 408. § (1) bekezdés a/2. pontja 
nem tartalmaz. A felhívott törvényhely csupán annyit rögzít, hogy a perújításra 
az ad alapot, ha lényegesen súlyosabb büntetést vagy intézkedés helyett bün-
tetést kell kiszabni, vagy lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni. 
Ilyen tartalmú döntésre akkor is sor kerülhet, ha ugyanazon minősítésen belül 
marad a cselekmény, de például a megnövekedett hatóanyag-tartalom már 
olyan nyomatékos súlyosító körülményként jelentkezik, amely az alapügyben 
kiszabott büntetés jelentős súlyosítását indokolja.

36 „Az 1878. évi V. tc. (Csemegi Btk.) óta következetes a Kúria, majd a Leg-

A természetes egység keretébe tartozó részcselek-
mények folyamatos kifejtése tekintetében az ítélőtáb-
lai gyakorlat a közelmúltban változást kezdett mutatni. 
A korábbi határozatokban több éves különbséggel ki-
fejtett magatartások esetében is megállapításra került 
a természetes egység, így például a 3.Bf.391/2010/24. 
számú határozattal elbírált bűncselekmény esetében 
három és fél év, a 3.Bf.266/2011/25. számú határozat 
szerint másfél év, a 3.Bf.216/2010/16. számú határozat 
szerint két év telt el az egyes részcselekmények között.

A 3.Bf.42/2014/59. számú határozatban az ítélőtábla 
már abból indult ki, hogy az azonos tényállásba ütköző 
részcselekmények megvalósítása nem feltétlen ered-
ményez természetes egységet, mivel annak egyik fel-
tétele a cselekmények folyamatossága: ha a különböző 
eljárásokban elbírált cselekmények elkövetési idő-
pontja között hosszabb idő telik el, és az egységes 
akaratelhatározás sem állapítható meg, a cselekmé-
nyek nem vonhatók a természetes egység körébe. 
A konkrét ügyben a vádlott kb. másfél éves különb-
séggel valósította meg a részcselekményeket, amiből 
az ítélőtábla azt a következtetést vonta le, hogy a fo-
lyamatosság megszakadt, ekként a természetes egység 
nem állapítható meg.

Mivel a 3.Bf.420/2014/5. számú határozatban ha-
sonló tartalmú döntést hozott az ítélőtábla37, a gyakor-
lat változására lehet következtetni, amivel csak egyet-
érteni lehet. Ugyanis az 1/2007. BJE határozat nem 
tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint az azonos 
tényállásba tartozó magatartások önmagában erre a 
tényre figyelemmel egységbe foglalhatók lennének. 
Ezért vizsgálni kell azt is, hogy a természetes egység 
általános fogalmi elemei a konkrét ügyben megálla-
píthatók-e, amennyiben nem, annak megállapítására 
még az azonos tényállásba eső magatartások esetében 
sem kerülhet sor.

7. 
Következtetések
A kutatás feltevése az volt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elbírá-
lása során nem értelmezi következetesen a jogszabá-
lyokat, amit az elemzett határozatok teljes mértékben 
alátámasztanak. A dolgozatban az egyes problémákat 
feltártam, és azok nagyobb részére megoldást adtam, 

felsőbb Bíróság gyakorlata abban, hogy az olyan bűncselekmény tekintetében, 
amely időben egymástól elkülönülő részcselekményekkel valósul meg, a bíró-
ság jogerős határozatának cselekményegységet teremtő hatása van. A jogerős 
határozat a megszületéséig terjedő időszak tekintetében a cselekményegységet 
behatárolja és lezárja.”

37 Ebben a határozatban az ítélőtábla a Kúria Bhar.II.827/2014/5. számú 
végzésében foglalt iránymutatás alapján járt el: „(...) a másodfokú bíróság az 
első jogerős elítélést megelőzően megvalósított minden azonos törvényhelybe 
ütköző magatartást természetes egységbe tartozónak tekintett, és a 6/2009. 
BJE határozat elveit minden ilyen esetben alkalmazandónak látta. A jogegy-
ségi határozat szóhasználata azonban egyértelmű: a Fővárosi Ítélőtábla által 
alkalmazott jogelvet kizárólag a bűncselekmény egységébe tartozó cselekmé-
nyek vonatkozásában lehet alkalmazni, függetlenül attól, hogy a folytatólagos-
ság, a természetes vagy egyéb törvényi egység esete áll fenn.”
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azonban bizonyos kérdések további kutatást igényel-
nek, illetve a Kúria beavatkozását a jogegység megte-
remtése érdekében.

A felmerült problémák nagyobb részét (így például 
a büntetéskiszabási gyakorlat egységesítését) a Fővá-
rosi Ítélőtábla büntető kollégiuma is meg tudja oldani, 
azonban a kereskedés és a forgalomba hozatal fogal-
mának következetes értelmezése érdekében jogegy-
ségi határozat meghozatalára is szükség van. Az 
1/2007. BJE határozat ugyan ezt a kérdést rendezi, de 
az abban írtakat az ítélőtábla nem minden esetben kö-
veti, így új, határozottabb, a kábítószer-kereskedelem 
és a kábítószer birtoklása elkövetési magatartásait egy-
értelműen elhatároló iránymutatásra van szükség.

Új jogegységi határozat hozatalát indokolja az is, 
hogy a Btk. a korábbi kábítószerrel visszaélés tényál-
lásait olyan mértékben módosította, ami miatt az 
1/2007. BJE határozat csak részben képes a joggyakor-
lat orientálására. Ez a probléma a Btk. 178. § (6) be-
kezdésében írt bűncselekmény esetén a legkomo-
lyabb, ugyanis ez a tényállás a jogegységi határozat 
rendszerébe nem is illeszthető be.

A bűnszervezet értelmezése kérdésében a Kúria 
ugyan az egyedi ügyben hozott határozatával kijelölte 
a követendő gyakorlat kereteit, de a határozatban csu-

pán a kérdéses törvényhely nyelvtani értelmezését vé-
gezte el. Ez az értelmezés ellentétben állónak látszik a 
kriminológiai kutatások eredményeivel, és nincs teljes 
összhangban a nemzetközi szervezetek által követett 
gyakorlattal sem. További probléma, hogy a Fővárosi 
Ítélőtábla bírái lényegében egységesen értelmezik a 
bűnszervezet fogalmát, az ellentmondó határozatokat 
a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt, de a Debreceni Ítélő-
táblán és a Szegedi Ítélőtáblán dolgozó bírák hozták. Ez 
arra utal, hogy az egyes ítélőtáblák eltérő gyakorlatot 
követnek, ami jogegységi határozat hozatalát indokolja.

A kábítószer-csempészet megítélése kapcsán feltárt 
problémák a joggyakorlat országos szintű elemzését 
teszik szükségessé, hiszen a Fővárosi Ítélőtábla az il-
letékességi területéhez tartozó törvényszékek földrajzi 
elhelyezkedése folytán kisebb számban találkozik 
ilyen ügyekkel. Így pontos képet akkor lehet kapni, 
ha a határ menti törvényszékek és járásbíróságok gya-
korlata is elemzésre kerül. Már önmagában ez a tény 
is indokolhatja egy kúriai joggyakorlat-elemző csoport 
felállítását a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmé-
nyek gyakorlatának vizsgálatára, de az egész kutatás 
legfőbb tanulsága az, hogy szükséges ezeknek az 
ügyeknek az átfogó, országos szintű vizsgálata, és an-
nak alapján a korábbi iránymutatások felülvizsgálata. ■

Ítélőtáblai Határozatok

SzerkeSztőbizottSág elnöke: ribai Csilla

SzerkeSztőbizottSág tagjai:  
balla lajos, Harangozó attila, Makai lajos, Széplaki lászló

SzerkeSztők:  
Elek balázs, Gál Judit, Hegedűs istván, kemenes istván,  
lassó Gábor, Makai lajos, Pribula lászló, Szabó klára,  
Szentpéteriné bán Erzsébet, Széplaki lászló, Vuleta Csaba,  
zámbó tamás

az „Ítélőtáblai Határozatok” kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatá-
nak teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban.

a tizenharmadik évfolyamában járó döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári és gazdasági ügyszakban ho-
zott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat, valamint a kollégiumi állásfoglalásokat teszi 
közzé.

az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében 
részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.
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alapján folytatott eljárás 
célján túl joghatás kiváltá-
sára nem alkalmas.2

Ha végig tekintünk a tár-
gyalásról lemondás tizenöt 
esztendős múltján, megál-
lapíthatjuk, hogy az „átül-
tetés” éppannyira nem zök - 
kenőmentes, ahogyan azt 
a már bemutatott német 
vagy olasz jogfejlődés so-
rán tapasztalhattuk. Ez vi-
szont arra sarkallhat ben-
nünket, hogy a kezdeti ne-
hézségek ellenére ne el-
vetni, hanem javítani szán-
dékozzunk e jogintézmény 
szabályain. A hibák kijaví-
tása előtt fontosnak tarta-
nám a tárgyalásról lemon-
dás törvénybe iktatásának 

pontos, a jogalkalmazók számára is egyértelmű és kö-
vetendő céljának definiálását. A cél meghatározását 
követően számba kell venni a jelenlegi szabályok azon 
passzusait, amelyek elősegítik annak elérését, és azo-
nosítani kell a cél elérését gátoló tényezőket is. 

Problémának tartom, hogy már az elérendő cél meg-
határozása sem mentes a szakmai vitáktól, holott nagy-
mértékben elősegítené a jogintézmény hatályosulását, 
ha sikerülne létrehozni a jogtudomány képviselőinek 
és a gyakorlati jogászok konszenzusát. A tárgyalásról le-
mondás intézményét a Farkas Ákos 2007-ben megjelent 
tankönyvében egyenesen a vádalkuhoz hasonlította, 
megjegyezve ugyanakkor, hogy a magyar szabályozás 
több ponton lényegesen eltér az amerikai mintától.3 

Csák Zsolt a tárgyalásról lemondás fogalmának meg-
határozásakor az alábbiakat emelte ki: „Az eljárást az 
egyszerűsítő külön eljárások közé soroljuk, mivel alkal-
mazása esetén az ügyek sokkal egyszerűbb, illetve gyor-
sabb elintézését teszi lehetővé. (…) A tárgyalásról le-
mondás egyfajta kompromisszum, megállapodás a ter-
helt és a közvádló között. Ennek során mindkét fél va-
lamilyen mértékben lemond az őt megillető jogokról. 
(…) A magyar megoldás lényegesen különbözik a vád-
alkutól. A megegyezés tárgyát nem képezheti a tényál-
lás, illetve a minősítés. Ennek meghatározása – a terhelt 
akaratától függetlenül – az ügyész joga. (…) Az alku te-
hát nem a vádról folyik, hanem enyhébb büntetés ki-
szabását eredményező eljárás megindításáról.”4

Herke Csongor véleménye szerint a tárgyalásról le-
mondás nemcsak az eljáró hatóság és a résztvevők szá-
mára kedvező a jelentős idő és anyagi ráfordítás meg-
takarítása miatt (perökonómia), hanem a kedvezőbb 
büntetési keretek folytán a terhelt számára is.5

2  Be. 538. § (8) és (9) bekezdés.
3  Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tar-

talomszolgáltató Kft., Budapest, 2007., 418. o.
4  Bánáti János – Belovics Ervin – Csák Zsolt – Sinku Pál – Tóth Mihály – Varga Zoltán: 

Büntető eljárásjog. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2006. 509–511. o. 
5  Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új mag yar büntetőeljárás. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2008. 634. o. 

dr. miSkolcziné  
dr. juHáSz Boglárka*

Gondolatok 
a tárgyalásról lemondás 

jogintézményéről

Az angolszász jogrendszerből ismert büntetőeljárási 
megoldások a XXI. században jelentős befolyást gyako-
rolnak Európa jogfejlődésére. Még akkor is, ha ez a ten-
dencia az európai államok jogalkotóit eljárásjogi hagyo-
mányaikkal ellentétes szabályok kialakítására készteti. 

A vádalku intézményének bemutatása alapján lát-
ható, hogy a vád és a védelem amerikai típusú meg-
egyezésének adaptálása a kontinentális jogrendszer-
hez tartozó országokban nehézségekbe ütközik, de 
talán nem lehetetlen. Mivel a hazai jogalkotó felis-
merte, hogy az angolszász hagyományokon nyugvó 
vádalku közvetlenül nem alkalmazható, az „eredeti 
jogintézménynek” csak némely – a magyar büntetőel-
járási szabályokkal összeegyeztethető – elemét vette 
át. A büntetési alkuként is felfogható jogintézmény 
meghonosításának első lépése volt az opportunitás 
elvének legalább részleges érvényre juttatása. 

Az eljárási szabályok kialakítását meglévő hagyomá-
nyaink nagymértékben befolyásolták. Így például a 
kizárólag a terhelt beismerésére alapozott marasztaló 
ítélet idegennek bizonyult a kontinentális büntetőel-
járási rendszertől, mert összeegyeztethetetlen az 
anyagi igazság feltárására irányuló eljárási céltól.1 En-
nek megfelelően ezt a külön eljárást is az általános 
szabályok szerint lefolytatott nyomozás előzi meg. 

Míg az USA-ban a vádalku előkészítését a szerződés-
kötést előkészítő mozzanatok jellemzik, a német szabá-
lyok kidolgozásakor kifejezetten törekedtek arra, hogy 
a büntetőeljárási megállapodás ne eredményezzen az 
állam számára a terhelttel szemben fennálló kötelezett-
séget. A hazai jogalkotó a középutas megoldást válasz-
totta: az ügyész és a terhelt között írásbeli megállapo-
dás jön létre, mely azonban a tárgyalásról lemondás 

 * Leg főbb üg yészségi üg yész, Leg főbb Üg yészség Személyüg yi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Főosztály

1 Fantoly Zsanett: A büntető tárg yalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás ha-
tékonysága, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012. 164. o.
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Az előbbi nézetekkel szemben a Legfőbb Ügyészség 
Büntetőbírósági Ügyek Főosztályának 2009. évi Ösz-
szefoglaló Jelentése6 szerint a tárgyalásról lemondás 
„feladata, szerepe nem azonos az eljárás gyorsítását 
célzó bíróság elé állítás, illetőleg tárgyalás mellőzésé-
vel történő eljárás funkciójával. Éppen ezért nem ki-
fogásolható, hogy az ilyen módon elintézett ügyek 
aránya az összes elintézett ügyhöz viszonyítva to-
vábbra is változatlanul alacsony.”7 Tehát a gyakorlat – 
ügyészi oldalról nézve legalábbis – nem osztja az el-
mélet azon álláspontját, mely szerint a tárgyalásról 
lemondás a hatóságok lassan elviselhetetlen munka-
terhének mérséklését szolgáló eszköz lehetne. 

A tárgyalásról lemondás hatályos szabályai szerint 
e külön eljárás alkalmazására a bíró – német kartásá-
tól eltérően – semmilyen befolyással nem bír, az in-
kább olasz modellhez hasonlóan a terhelt és az ügyész 
szándékától függ. A kezdeményezés minden esetben 
a terhelt kezében van, akár beismerte a terhére rótt 
bűncselekményt már a nyomozás során, akár ezt csu-
pán a vádirat részére történő kézbesítését követő ti-
zenöt napon belül tett nyilatkozatában, illetve az azt 
követő ügyészi meghallgatás során teszi meg.8 A kez-
deményezést leszámítva az eljárás további alakulásá-
nak sorsa az ügyésztől függ. Az ügyész a nyomozási 
iratok ismeretében dönt arról, hogy egyáltalán elfo-
gadja-e a terhelt kezdeményezését, majd a terhelt meg-
hallgatását követően „közli a terhelt által beismert 
bűncselekmény leírását, a Btk. szerinti minősítését, 
továbbá azt, hogy milyen nemű, mértékű, tartalmú 
büntetést, illetve intézkedést vesz tudomásul.” A vád-
irat kézbesítését követően kezdeményezett tárgyalás-
ról lemondás esetében ez értelemszerűen annyiban 
tér el az előbbi szabálytól, hogy az ügyész csupán a 
számára elfogadható jogkövetkezmény neméről, mér-
tékéről és tartamáról „tájékoztatja” a terheltet.9 Mind-
ebből látható, hogy a szó legszorosabb értelmében 
alkuról nincs szó. Legalábbis a törvény betűjét követő 
gyakorlat esetében sem a terhelt, sem a védője nincs 
igazán alku pozícióban. 

E külön eljárás alkalmazásának gyakorisága tehát 
sok tekintetben az ügyészeken múlik, akik az állás-
pontjukat a Be. és a rájuk nézve kötelező utasítások 
ismeretében alakítják ki. Ebből a szempontból ismét 
hivatkoznom kell a Legfőbb Ügyészség Büntetőbíró-
sági Ügyek Főosztálya 2009. évi Összefoglaló jelenté-
sére, mely rögzíti: tárgyalásról lemondásnak akkor van 
helye, ha a bíróság elé állítás, vagy a tárgyalás mellő-
zésének feltételei nem állnak fenn. Tehát az egyszerű 
ténybeli és jogi megítélésű, kiterjedt bizonyítást nem 
igénylő ügyek esetében nem a tárgyalásról lemondás 
a célszerű elintézési mód. 

Az ügyészség álláspontja szerint a beismerő vallo-
más önmagában nem elegendő a terhelti kezdeménye-
zés elfogadásához. A tárgyalásról lemondás 2012. ja-

6  Összefoglaló jelentés a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárások 
törvényessége 2008. évi vizsgálatának utóvizsgálatáról. 

7  http://www.mklu.hu/repository/mkudok2725.pdf
8  Be. 538. § (1) bekezdés, Be. 540. § (1) bekezdés.
9  Be. 538. § (6) bekezdés és Be. 540. § (2) bekezdés.

nuár 1-jétől hatályos szabályai alapján – az Összefog-
laló jelentéssel egybecsengően – az ügyész az ügy kö-
rülményeinek, így különösen a terhelt személye és az 
elkövetett bűncselekmény figyelembevétele alapján 
hozza meg a döntését.10 Mérlegelni kell, hogy a terhelt 
beismerő vallomása segíti-e az ügy felderítését. Együtt-
működő terhelt esetén azt is vizsgálni kell, hogy az 
ügy nyilvános ülésen történő elbírálása, enyhébb bün-
tetés kiszabása esetén a büntetőeljárás célja telje-
sül-e?11 Az ügyészségen kialakult gyakorlat szerint fo-
kozott körültekintéssel kell eljárni a bűnismétlők ellen 
indított büntetőeljárások során, ilyen esetben csak 
akkor van helye a tárgyalásról lemondásra irányuló 
kezdeményezés elfogadásának, ha a beismerő vallo-
más jelentős vagy kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselek-
mény felderítésének kizárólagos eszköze. Végül csak 
kivételesen kerülhet sor e jogintézmény alkalmazá-
sára a személy,12 illetve vagyon elleni erőszakos bűn-
cselekmények, a közlekedési bűncselekmények, a köz-
élet tisztasága,13 a közrend14 elleni bűncselekmények 
jellegére, súlyára figyelemmel. Összegezve: a Be. ha-
tályos rendelkezéseinek és az ügyészség álláspontjá-
nak ismeretében a tárgyalásról lemondás szabályainak 
alkalmazása jelenleg egy szűkebb körre korlátozódik. 
Ennek három fő csoportját különböztethetjük meg:

A) A terjedelmes, bizonyítási nehézségekkel járó 
ügyek, melyek esetében a terhelt személye indokolja 
a kedvezményes elbírálás lehetőségét.

B) A bűncselekményt bűnszervezetben elkövető, 
azonban az ügyésszel illetve a nyomozó hatósággal 
együttműködő terheltek ellen folytatott büntetőeljá-
rások.

C) Azok az ügyek, amikor a terhelt a beismerésen 
túl a sértett felé jóvátételt teljesít és a közvetítői eljá-
rásra bármely okból nem került sor. 

A kialakult gyakorlattal azonos nézetet képvisel 
Fantoly Zsanett is, aki szerint e jogintézmény nem vál-
hat az ügyek általános elintézési formájává, a tárgya-
lásról „globálisan” nem, mindössze ritka, egyedi ese-
tekben lehet lemondani.15

Mindezek alapján azt lehetne megállapítani, hogy 
az uralkodó álláspont szerint nem cél a tárgyalásról 
lemondás széles körű alkalmazása. Ezzel ellentmon-
dani látszik az a tény, hogy a jogalkotó immár a bűn-
cselekmény súlyára tekintet nélkül lehetőséget bizto-
sít e külön eljárás alkalmazására. Főszabály szerint 
nincs helye tárgyalásról lemondásnak, ha a terhelt a 
bűncselekményt bűnszervezetben követte el. A fősza-
bály alól azonban kivételt jelentenek azok a terhel - 
tek, akik a nyomozás során az ügy vagy más büntető-
ügy bizonyításához hozzájárulva jelentős mértékben 

10  Be. 536. § (1) bekezdés.
11  CompLex Jogtár Kommentár a Be. 536. §-ához.
12  Az új Btk. szerint pl. az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselek-

mények, az emberi szabadság elleni bűncselekmények, valamint a nemi élet sza-
badsága és a nemi erkölcs elleni egyes bűncselekmények tartoznak ebbe a körbe. 

13  Az új Btk. szerint a korrupciós bűncselekmények tartoznak ebbe a körbe.
14  Az új Btk. szerint pl. a közbizalom elleni bűncselekmények tartoznak 

ebbe a körbe.
15  Fantoly Zsanett: Lemondás a tárg yalásról – lemondás az igazságról? A büntető íté-

let igazságtartalma. (Szerk.: Erdei Árpád) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 2010. 152. o. 



 65 

Büntetőjogi Szem
le  2017/1. szám

       
együttműködtek az ügyésszel illetve a nyomozó ható-
sággal, de velük szemben a nyomozás megszünteté-
sére bármely okból nem került sor.16 A jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló törvény értelmében, amennyiben a rendelke-
zésre álló bizonyítékok alapján arra merül fel adat, 
hogy a büntetőeljárás során jogi személlyel szemben 
intézkedés alkalmazásának lehet helye, e külön eljá-
rást nem lehet alkalmazni, így az ügyész arra nem te-
het indítványt.17

A tárgyalásról lemondás alkalmazási körét illetően 
az ügyészség által „preferált” ügycsoportok első két ka-
tegóriájában – ha nem is kizárólagosan – de tipikusan 
fordulnak elő azok az esetek, amikor a terhelttel szem-
ben halmazati büntetés kiszabásának van helye. Aho-
gyan arra Pápai-Tarr Ágnes rávilágít, a Btk. 84. §-ának 
szabályai alapján azonban halmazati büntetés esetén 
nem jár jobban az, aki lemond a tárgyalás tartásának 
jogáról, mint aki nem. Hiába utal vissza ugyanis a bün-
tetés kiszabását tárgyalásról lemondás esetén szabá-
lyozó Btk. 83. §-ának (1) bekezdése az enyhítő szakasz 
alkalmazására, a Btk. 82. §-ának (2) bekezdése csupán 
a taxatív felsorolt büntetési tételek alsó határát garan-
tálja, a büntetési tétel felső határát nem. Amennyiben 
a Btk. a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül 
legalább kettőre határozott ideig tartó szabadságvesz-
tést rendel, a kiszabható legsúlyosabb büntetési tétel 
felső határa a legmagasabb büntetési tétel középmér-
tékével emelkedik, azonban nem érheti el a Btk. 
83. §-ának (1) bekezdése alapján kiszabható büntetések 
együttes tartamát. A középmértékkel történő emelés 
azonban éppen „kioltja” az enyhítő szakasz alkalmazá-
sával előidézett kedvezményt.18

A tárgyalásról lemondás kapcsán dr. Kovács Tamás, 
korábbi legfőbb ügyész akként nyilatkozott, hogy az 
„az ügyészi munkaterhet számottevően megnöveli.”19 
Jóllehet a terhelt kezdeményezésének elfogadása ese-
tén az ügyész vádemelést megelőző munkája megnő, 
a nyilvános ülés indítványozása esetén ugyanakkor az 
ügyész is mentesül a tárgyalási kötelezettségek és az 
esetleges bizonyítási nehézségek terhe alól. A Be. 
538. §-a és az 540. §-a szabályozza az ügyész teendőit 
a tárgyalásról lemondásra irányuló kezdeményezés 
esetén. A kezdeményezésről egyetértés esetén hatá-
rozatot, ellenkező esetben értesítést kell készíteni. 
Nyilvánvaló, hogy az ügyésznek a megalapozott dön-
tés meghozása előtt az iratokat részletesen tanulmá-
nyoznia kell, és tisztában kell lennie a vonatkozó jog-
szabályokkal. Kétségtelenül egyszerűbb „rutinsze-
rűen” vádat emelni, mint egy olyan eljárási formát vá-
lasztani, melyben – gyakorlati kiforratlansága miatt 
– több lehet a jogi buktató. A vádemeléshez képest a 

16  Be. 535. § (1) bekezdés, Be. 537. §
17  2001. évi CIV. törvény 25/C. §
18  Ennek levezetését lásd részletesen: Pápai-Tarr Ágnes: Büntetéskiszabási ano-

máliák a tárg yalásról lemondás körül. Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos 
Sándor 65. születésnapja tiszteletére. (Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth 
Andrea Noémi) Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető 
Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2014. 299. o. 

19  http://www.parlament.hu/irom39/01498/adatok/fejezetek/08.pdf

valódi többletmunkát a terhelt meghallgatása,20 vala-
mint a meghallgatás előkészítése jelentik. A védővel 
nem rendelkező terhelt számára védőt kell kirendelni, 
és számára még a meghallgatás előtt iratismertetést 
kell tartani. A meghallgatás során a terhelttel közölt 
tájékoztatásokat, valamint a terhelt nyilatkozatát jegy-
zőkönyvezni kell, majd a terhelttel kötött megállapo-
dást részletesen írásba kell foglalni. Mindezek után az 
ügyész formálisan nem mentesül a vádemelés techni-
kai terhétől, hiszen az írásban rögzített megállapodás-
sal azonos tartalomban köteles vádat emelni. 

Az ügyésznek tehát a terhelti kezdeményezés elfoga-
dása esetén a vádirat elkészítésén túl két további írás-
ban teljesítendő feladata is van. Egyrészt határozatot 
kell hoznia arról, hogy a terhelt kezdeményezésével 
egyetért, másrészt a terhelttel írásba foglalt megállapo-
dást kell kötnie.21 A határozat rendelkező részében ne-
vesítenie kell azokat a bűncselekményeket, amelyekre 
nézve elfogadta a terhelt kezdeményezését, az indoko-
lásban azonban elegendő rögzítenie a bűnösségre ki-
terjedő beismerő vallomást tévő terhelti kezdeménye-
zés tényét. A megállapodásban minden büntetési nem 
és intézkedés tekintetében külön-külön rögzítenie kell 
azt a mértéket, illetve tartamot, amit a terhelt és az 
ügyész tudomásul vesz.22 Véleményem szerint egy jól 
kidolgozott eljárási és ügyviteli rendszerben az előbb 
felsoroltak teljesítése még mindig kevesebb időráfor-
dítást igényel, mint egy hosszadalmas tárgyalás soro-
zatra történő folyamatos felkészülés.

Fontos tényező azonban a jogorvoslati jog korlátozása, 
amely megfontolásra készteti az ügyészséget is. A bű-
nösség megállapítása, a váddal egyező tényállás, minő-
sítés, a vádirat keretei között meghatározott büntetés, 
illetve intézkedés neme – együttműködő terhelt esetén 
annak mértéke és tartama miatt ugyanis nincs helye 
fellebbezésnek.23 Még akkor sem, ha a felettes ügyész-
ség később azt állapítja meg, hogy az első fokon eljáró 
ügyész a bűncselekményt tévesen minősítette (BH 
2011.98.). E körben jogértelmezési kérdést vet fel állás-
pontom szerint a Be. 542/A. §-ának (6) bekezdése. Ez 
alapján, ha vádtól eltérő minősítés látszik megállapítha-
tónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, mely végzés 
ellen fellebbezésnek nincs helye. Az előbbi szakasz meg-
fogalmazása alapján véleményem szerint a bíróságnak 
hivatalból kell észlelnie, ha a vádtól eltérő minősítés 
folytán a nyilvános ülés lefolytatása akadályba ütközik. 

A bíró jelentős „vétójoggal” rendelkezik a külön el-
járás lefolytatását illetően. Egyfelől a Be. 541. § (1) be-
kezdése alapján abban az esetben van helye nyilvános 
ülés kitűzésének, ha a bíróság a vádiratban megjelölt 
tényállással, minősítéssel és az ügyész által indítvá-
nyozott büntetés, illetve intézkedés nemével, együtt-
működő terhelt esetén mértékével illetve tartamával 
egyetért. Tárgyalásra utalja azonban az ügyet, ha 

20  Be. 538. § (6) bekezdés, Be. 540. § (2) bekezdés.
21  Be. 538. § (1) és (8) bekezdés, 540. § (1) bekezdés.
22  11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényes-

sége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról 
69. § (1) bekezdés.

23  Be. 542/C. § (1) bekezdés.
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– a vádlott és az ügyész megállapodásában foglal-
takkal nem ért egyet,

– a vádlott a korábbi nyilatkozatától eltérően a bí-
róság előtt mégsem mond le a tárgyalásról,

– a vádlott nem ismeri el a bűnösségét a bíróság 
előtt,

– a vádlott a bíróság előtt a vallomástételt megta-
gadja,

– a vádlott kihallgatását követően úgy ítéli meg, 
hogy a vádlott beszámítási képessége, beismeré-
sének önkéntessége vagy hitelt érdemlősége iránt 
észszerű kétely mutatkozik,

– a vádlott vallomása a nyomozás során, valamint 
az ügyész előtt tett vallomásától lényegesen eltér, 
végezetül,

– ha a vádtól eltérő minősítés látszik megállapítha-
tónak.24 

A jogalkotó a fenti esetek egyikében sem az „utal-
hatja” szót alkalmazta, így a bíró a tárgyalás tartásának 
indokoltsága kérdésében nem mérlegelhet. Ebből vé-
leményem szerint az következik, hogy a felsorolt ese-
tekben a külön eljárás törvényi feltételei hiányoznak, 
mely adott esetben a Be. 373. §-a (1) bekezdése IV. 
pontjának a) vagy b) alpontjaira alapított felülvizsgá-
latra adhat okot. 

Ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett azonban a 
Kúria még Legfelsőbb Bíróságként hozott Bvf. III. 
510/2010, BH 2011.98 számú döntésében. (Meg kell je-
gyezni, hogy az elsőfokú bíróságnak az ítélet meghoza-
talakor a Be.-nek a 2009. augusztus 12-ig hatályos szabá-
lyait kellett alkalmaznia, ami – többek között – annyiban 
tér el a jelenleg hatályos szabályoktól, hogy a bíróság 
abban az esetben utalta tárgyalásra az ügyet, ha a vádtól 
eltérő súlyosabb minősítés látszott megállapíthatónak.) 
A Kúriai döntés indokolása szerint amennyiben az 
ügyész a vádemelést követően nem indítványozta, a bí-
róság pedig hivatalból nem utalta az ügyet tárgyalásra, 
a bíróság döntési jogköre a vádirattal egyezőséghez kö-
tött. A vádirattól eltérés az ügyész és a terhelt közötti 
megegyezéstől eltérést jelentené, ami pedig ennek a 
külön eljárásnak a kiindulópontja. A tárgyalásról lemon-
dás törvényi előfeltételei közé a mérlegelést nem 
igénylő, törvényben előírt feltételek tartoznak, ezért 
ilyen címen nem támadható az elsőfokú bíróság tárgya-
lásra utalás kérdésében való nemleges álláspontja. 

A fellebbezési jog kölcsönös kizárása illetve korlá-
tozása ugyanakkor olyan garanciális jellegű szabály, 
mely némileg kompenzálja a vádlott – tárgyalás hiá-
nyában – megcsorbított jogait, ezért álláspontom sze-
rint ez a rendelkezés nem igényel változtatást. 

A jogintézmény megítélése kapcsán azonban nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy 
alkalmazási körének kiterjesztésével a bíróság mun-
katerhe számottevően csökkenne.  Ezen álláspontjá-
nak adott hangot a Magyar Bírói Egyesület is, mely ja-
vaslatot tett közzé a büntetőeljárások gyorsításának 
tárgyában. A javaslat szerint „gyorsíthatja a büntető-
eljárást az angolszász rendszerben ismert olyan típusú 

24  Be. 542. § (5) bekezdés, Be. 542/A. § (2) és (6) bekezdés.

vádlotti nyilatkozat szerepének kiemelése, mint a be-
ismerés.”25 Az OBH elnöke – a német megoldáshoz ha-
sonlóan – a bíróság szerepének megváltoztatása mel-
lett foglalt állást. Handó Tünde e jogintézmény haté-
konyabbá tételének lehetőségét abban látja, hogy a 
bíróságot fel kellene jogosítani a tárgyalásról lemon-
dás hivatalból történő felajánlására.26

A törvény a tárgyalásról lemondás eljárásban hozott 
határozat tartalmát illetően olyan speciális szabályo-
kat tartalmaz, melyek alkalmasak a bírósági munka-
teher csökkentésére. 

Az ítélet indokolásának ugyanis elegendő a követ-
kezőket magában foglalnia:27

– utalást a vádra a vádirat szerinti jogi minősítéssel, 
– a vádirati tényállás lényegét,  
– a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan 

megállapított tényeket,
– a vádlott korábbi büntetéseire vonatkozó adato-

kat,
– a bíróság által megállapított tényállást,
– a büntetéskiszabási körülményeket,
– utalást a tárgyalásról lemondás tényére, valamint
– a jogszabályi hivatkozást. 
A bírák számára a tárgyalásról lemondás szélesebb 

körű alkalmazása a jogorvoslati jog korlátozottsága 
miatt is kedvező. Részben azért, mert ezáltal csök-
kenne a másodfokú bíróság munkaterhe, az első fokon 
ítélkező bíróknak pedig kevésbé kellene tartaniuk az 
ítéletük hatályon kívül helyezésétől. 

A hatályos szabályok szerint a bíróság szerepe e jog-
intézmény „népszerűsítésében” elenyésző. A bíró az 
eljárás során klasszikus, de korlátozott tartalmú ítél-
kező funkciót tölt be, és nincs eszköze arra, hogy elő-
segítse a tárgyalásról lemondás gyakoribb alkalmazá-
sát. Az eljárás kimenetele sok szempontból ebben a 
külön eljárásban is a bíró mérlegelésén alapul. A ter-
helt és az ügyész megállapodása, valamint a vádirat 
benyújtása után abban az esetben kerül sor nyilvános 
ülésre, ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállás-
sal, minősítéssel, az ügyész által indítványozott bün-
tetés, illetve intézkedés nemével – együttműködő ter-
helttel szembeni vádemelés esetén – annak mértéké-
vel, illetve tartamával is egyetért.28 Amennyiben tehát 
az előbbiek bármelyikével nem ért egyet, az ügyet tár-
gyalásra utalja. A bíróság az ülésen nyilatkoztatja a 
vádlottat arról, lemond-e a tárgyalásról, és elismeri-e 
a bűnösségét, majd ezt követően kihallgatja a vád tár-
gyává tett cselekményről.29 Fenyvesi Csaba szerint az 
eljárás „túl van biztosítva” azáltal, hogy a törvény alap-
ján a vallomástételt megtagadó vádlott esetén a bíró-
ságnak az ügyet tárgyalásra kell utalnia, így e külön 
eljárásnak nem csupán a tárgyalásról lemondás és a 
beismerés, hanem a kötelező vallomástétel is feltéte-
lét jelenti. Álláspontja szerint az „indokolatlan vallo-

25  www.mabie.hu/node/322
26  http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/birosagi_hirek/obhe_

atirat_be_koncepciorol.pdf, 6. o.
27  Be. 542/A. § (7) bekezdés.
28  Be. 541. § (1) bekezdés.
29  Be. 542. § (3) és (5) bekezdés.
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mástételi kényszert” nem alapozza meg az eljárás spe-
cialitása.30 Véleményem szerint azonban éppen a vád-
lott érdeke, hogy a kihallgatására sor kerüljön. A bíró-
ság csak a kihallgatás útján győződhet meg a vádlott 
beszámítási képességéről, a beismerés önkéntességé-
ről, illetve hitelt érdemlőségéről, fedezhet fel lényeges 
eltérést a vádlott nyomozás során, valamint az ügyész 
előtt tett vallomásai között, a bírói kihallgatás tehát 
garanciális szempontból nem mellőzhető. Végezetül 
a bíró kihallgatja a vádlottat a büntetéskiszabási kö-
rülményekre is. A büntetést főszabály szerint a Btk. 
82. §-ának (2) és (3) bekezdései, míg együttműködő 
terhelt esetén a Btk. 83. §-ának, illetve a 84. §-ának 
vagy az 1978. évi IV. törvény 85/A. §-ának, illetve 
87/C. §-ának az alapulvételével kell kiszabni.31

Vizsgálandó kérdés továbbá, hogy a jelenlegi szabá-
lyok kellő motivációt jelentenek-e a vádlottak számára 
abban, hogy kezdeményezzék az ügyük nyilvános ülé-
sen történő elbírálását. A 2013. július 1-jétől hatályos 
szabályok értelmében, a nem bűnszervezeti keretek 
között bűnöző terhelt a beismerésért és a tárgyalásról 
lemondásért „cserébe” szabadságvesztés kiszabásakor 
csupán az enyhítő szakasz alkalmazásának lehetősé-
gével számolhat, melyre a Btk. 82. §-ának (1) bekez-
dése alapján – a büntetéskiszabási elvekre figyelem-
mel – egyébként is lehetősége lenne. A módosítással 
a terhelt elesett attól a korábbi lehetőségtől, hogy egy 
garantált legnagyobb tartamú büntetési tétellel kal-
kulálva vegyen részt az eljárásban, a Btk. 82. § (2) és 
(3) bekezdése ugyanis csak a minimálisan kiszabható 
büntetést határozza meg a csökkentés mértékének ga-
rantálása nélkül. Tóth Mihály véleménye szerint ezzel 
a módosítással az ügyész alku-pozíciója erősebbé vált, 
a terheltté pedig minimálisra csökkent. A terheltek-
nek – a csekély számú, bűnszervezetben ténykedő, 
együttműködő társaikat leszámítva – jelenleg nem áll 
érdekében lemondani a tárgyalásról, tárgyalás tartása 
esetén ugyanis akár felmentésben is bizakodhatnak.32 

Azonban olvasható olyan jogirodalmi álláspont  
is, mely szerint a legújabb szabályok alapján tényle - 
ges alku indulhat meg a felek között, hiszen a Be. 
538. §-ának (8) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fe-
lek megállapodása tartalmazza a terhelt által beismert 
bűncselekmény leírását (a tényállást) és a Btk. szerinti 
minősítését. Így a gyakorlat fogja kialakítani, hogy az 
ügyész mennyire hagy beleszólási jogot a védelemnek 
a tényállás alakításába. A tényállásról történő alku pe-
dig a terhelt számára is valódi előnyt jelenthetne.33 El-
ismerve, hogy ez a jogértelmezés elősegíthetné a jog-
intézmény népszerűbbé válását, a magam részéről 
nem értek egyet azzal, hogy a jogalkotó szándéka erre 
irányult volna. Így csak azok a terheltek élhetnének a 
tényállás „közös kialakításának” lehetőségével, akik 
még a nyomozás során tettek bűnösségükre is kiter-

30  Fenyvesi Csaba: A védőüg yvéd. Dialóg Campus Kiadó. Budapest – Pécs, 
2002. 350. o. 

31  Be. 542/A. § (2) és (3) bekezdés, Be. 534. § (2) bekezdés és Be. 537. §
32  http://www.mabie.hu/node/1021
33  Pápai-Tarr Ágnes: Büntetéskiszabási anomáliák a tárg yalásról lemondás körül.  

295. o. 

jedő beismerő vallomást, ugyanis a vádirat kézbesíté-
sét követően beismerő vádlottak esetén az ügyész a 
Be. 540. §-ának (2) bekezdése alapján csak azt közli a 
terhelttel, milyen nemű, mértékű, tartalmú büntetést 
illetve intézkedést vesz tudomásul, hiszen a tényállás 
és a minősítés vonatkozásában már kifejtette állás-
pontját a vádiratban. A Be. 540. §-ának (3) bekezdése 
„indítványokkal kiegészített” vádiratként jelöli meg 
az ügyész által benyújtandó vádat, ami arra utal, hogy 
a terhelt számára kézbesített vádiratot mindössze a bün-
tetésre, illetve intézkedésre, továbbá a nyilvános ülésen 
történő elbírálásra vonatkozó indítványokkal kell ki-
egészíteni. Ez pedig indokolatlan, a törvény egyéb ren-
delkezéseiből le nem vezethető előnyhöz juttatná azt a 
terheltet, aki lehetőséget kapna a tényállás közös kiala-
kítására. Tóth Mihály is akként foglalt állást, hogy az 
egyezkedés nem a vádról folyik.34 Fantoly Zsanett sze-
rint „egyenesen a büntetőjog és a jogbiztonságba vetett 
bizalom kijátszásával lenne egyenértékű, ha legitimál-
nánk a „charge bargaining”-nek azt a megjelenési for-
máját, miszerint az egyezség enyhébb minősítést tar-
talmazó vádon is alapulhatna.”35

Létezik ugyanakkor olyan szakirodalmi állásfoglalás, 
mely szerint a tárgyalásról lemondás a mediációval (köz-
vetítői eljárással együtt) a megegyezésen alapuló eljárá-
sokhoz tartozik. E nézetet képviselő jogászok szerint a 
magyar büntetőeljárási jog – tágabb értelemben vett – 
„vádalkuként” három jogintézményt szabályoz: a gyanú-
sítottal való együttműködést, a tárgyalásról lemondást 
és a Védelmi Program keretében kötött megállapodáso-
kat. Konszenzuális elem a vád és a védelem megegyezése 
az ügy nyilvános eljáráson történő elbírálásában.36  

Álláspontom szerint jogalkotási hiba, ha egy jogin-
tézmény alkalmazási körét a gyakorlatnak kell kimun-
kálnia. A törvényszövegben legalább céltételezés for-
májában kifejezésre kellene juttatni, hogy az adott el-
járási szabály törvénybe iktatására miért került sor. E 
célkitűzés orientálhatná a jogalkalmazót abból a szem-
pontból is, hogy az adekvát ügyek minél nagyobb 
számban nyerjenek elintézést a speciális szabályok 
alapján. Továbbá a jogalkotó, és nem a jogalkalmazó 
feladata eldönteni, hogy a vád és a védelem megálla-
podása mire terjedhet ki. Ennek a kérdésnek az eldön-
tése ugyanis nélkülözhetetlen az egységes jogalkal-
mazás szempontjából. 

A statisztikai adatok a jelenlegi rendelkezések disz-
funkciójára utalnak. Az elmúlt években a vádemelésre 
alkalmas ügyek mindössze 0,3–0,4%-ában került sor 
tárgyalásról lemondásra. A 2012. évben ennél is rosz-
szabb, 0,1%-os eredmény volt kimutatható, mely 2013-
ban még ennek is a felére csökkent. A CompLex Jog-
tár Kommentárja szerint a szűk körű alkalmazás a for-
mai kötöttségekre és a büntetési tételkeretek jelentős 
csökkenésére vezethető vissza.37 

34  Belovics Ervin – Tóth Mihály: Büntető eljárásjog, HVG-ORAC Lap- és Könyv-
kiadó Kft., Budapest, 2013. 543. o. 

35  Fantoly Zsanett: Lemondás a tárg yalásról – lemondás az igazságról? 149. o. 
36  Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2012., 293–300. o. 
37  A CompLex Jogtár 1998. évi XIX. törvény 533. §-hoz írt magyarázata.
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A Legfőbb Ügyész országgyűlési beszámolójának 
adatai alapján 2012-ben az előző évről fennmaradt 
6934 üggyel együtt az ügyészség 119 278 ügyet vizs-
gált meg vádemelésre alkalmasság szempontjából. Eb-
ből összesen 58 669 esetben került sor vádemelésre:

• 34 852 ügyben az ügyész vádirati formában emelt 
vádat (57,46%),

• 9 292 ügyben az ügyész bíróság elé állította a ter-
heltet (15,32%),

• 16 429 esetben indítványozta az ügy tárgyalás 
mellőzésével történő elbírálását (27,09%), és

• 71 ügyben fogadta el a terhelt tárgyalásról lemon-
dásra irányuló kezdeményezését, és tett indít-
ványt az ügy nyilvános ülésen történő elbírálására 
(0,12%).38 

(Meg kell jegyezni, hogy a beszámoló adataitól elté-
rően ez összesen 60 644 vádemelést jelent. Az arány-
számok az általam kiszámolt összes vádemelésen ala-
pulnak, ellenkező esetben nem adják ki a 100%-ot.)

2013-ban az előző évről átkerült elintézetlen ügyek-
kel együtt 122 643 ügyet vizsgált meg vádemelésre 
alkalmasság szempontjából az ügyészség, melyből az 
ügyek 50,5%-ában, 61 970 ügyben emelt vádat:

• 34 756 ügyben vádirati formában (54,28%),
• 13 532 ügyben állította bíróság elé a terheltet 

(21,14%),
• 15 694 ügyben tett indítványt a tárgyalás mellő-

zésére (24,51%),
• 43 ügyben indítványozta az ügy nyilvános ülésen 

történő elbírálását (0,067%).39

(A beszámoló adataitól eltérően ez összesen 64 025 
vádemelést jelent. Az arányszámok az általam kiszá-
molt összes vádemelésen alapulnak, ellenkező esetben 
nem adják ki a 100%-ot.)

A statisztikai adatok szerint 2012-ben és 2013-ban 
a bíróság elé kerülő ügyek hozzávetőlegesen felében 
került sor valamelyik eljárást gyorsító külön eljárás 
alkalmazására, melynek jelentéktelen hányadát teszi 
ki a tárgyalásról lemondás. 

A tárgyalásról lemondás szabályainak alkalmazására 
a Be. 538. § (1) bekezdése értelmében – bár az ügyész 
indítványára – a terhelt kezdeményezése alapján van 
helye, ezért véleményem szerint önmagában a bünte-
tési tételkeret csökkenése nem kellene, hogy előidézze 
e szabályok alkalmazásának gyér előfordulását. Jogal-
kalmazói tapasztalataim szerint a terheltek nagyobb 
számban kezdeményezik ennek a külön eljárásnak a 
lefolytatását, mint ahány esetben az ügyész a kezde-
ményezést elfogadná, ami arra utal, hogy az ügyészség 
a jelenlegi szabályozási rendszerben nem érdekelt a 
speciális szabályok alkalmazásában. 

A formai kötöttségek nagy száma elvben jelenthetne 
némi magyarázatot a tárgyalásról lemondás intézmé-
nyének „eredménytelenségére,” álláspontom szerint 
azonban a hiba nem feltétlenül a formában keresendő. 
A Be. 538. § (4) bekezdése alapján – ha addig védő ki-
rendelésére vagy meghatalmazására egyéb okból nem 

38  http://www.mklu.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2012.pdf, 27. o.
39  http://mklu.hu/hnlp14/wp-content/uploads/farkasil/2013/11/ogy_

beszamolo_2013.pdf, 20. o.

került sor – a védői részvétel csupán akkortól válik 
kötelezővé az eljárásban, amikor az ügyész a terhelt-
nek a tárgyalásról lemondásra irányuló kezdeménye-
zését elfogadta. Jogi ismeretek hiányában a terheltek 
általában nincsenek abban a helyzetben, hogy a tár-
gyalásról lemondás előnyét, következményeit felmér-
jék. Így véleményem szerint a védővel nem rendelkező 
terhelteknek igen kis százaléka kezdeményezi ennek 
a külön eljárásnak a lefolytatását, ami tovább szűkíti 
a „potenciális” kezdeményezők táborát. 

Álláspontom szerint a diszfunkció egyik fő oka, 
hogy tisztázatlan, mi a tárgyalásról lemondás intéz-
ményének célja. Amennyiben az eljárást gyorsító esz-
közök között kell számon tartani, a jelenlegi szabály 
célja és tartalma inkoherens egymással. A terheltnek 
nem feltétlenül áll érdekében az eljárás mielőbbi be-
fejezése, hiszen az enyhítő körülményként figyelembe 
vett jelentős időmúlásra tekintettel a törvényi mini-
mumhoz közeli büntetés kiszabására kerül sor. Úgy 
tűnik, a túlterhelt hatóságoknak (bíróság, ügyészség) 
inkább állna érdekében az eljárást gyorsító eszközök 
minél nagyobb számban történő igénybevétele, azon-
ban a törvény minimális lehetőséget sem biztosít arra, 
hogy az ügyész „népszerűsítse” ezt a fajta elintézési 
módot. A bíróság szerepe – ellentétben például a né-
met szabályokkal – teljes mértékben passzív. Sőt, az 
ügyészre vonatkozó eljárási szabályokat áttekintve 
megállapíthatjuk, hogy jelen pillanatban – éppen túl-
terheltsége okán – csak az az ügyész „érdekelt” a tár-
gyalásról lemondás szabályainak alkalmazásában, 
amelyik az ügyet a nyomozás elrendelésétől az ítélet 
meghozataláig „végig viszi,” és ezért a munkájának 
megszervezésében pergazdaságossági szempontokat 
is figyelembe vesz. Sajnálatos tény azonban, hogy az 
ügyészségek nagy része – különösen a fővárosban – 
nincs abban a helyzetben, hogy a munka megszerve-
zésekor az iménti szempontokat figyelembe vegyék. 

A tárgyalásról lemondás intenzívebb alkalmazását 
hosszabb távon talán elősegíti az a tény, hogy elvben 
korlátozás nélkül, tehát nem csupán a nyolc évet meg 
nem haladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncse-
lekmények esetében alkalmazható. Mégsem tartom 
szerencsésnek a megszorítások nélküli jogi szabályo-
zást, ebből a szempontból megfelelőbbnek vélem az 
olasz mintát, mely az egységes jogalkalmazás szem-
pontjából is célravezetőbb megoldást kínál. Ezen túl-
menően megfontolandónak tartom az ügyész, illetve 
bíró aktivitásának növelését az ilyen típusú eljárások 
szorgalmazását illetően. 

Záró gondolatként a vonatkozó tárgyú szakiroda-
lomban több szerző40 által is körüljárt kérdés átgon-
dolását is hasznosnak tartanám: ha még a főszabály 
szerint lefolytatott büntetőeljárás során megállapított 
anyagi igazság is relatív (nem is beszélve a végül ki-
szabásra kerülő büntetésről), valóban akkora csorba 
esne az igazságon, valóban olyan sokat veszítene-e az 
igazságszolgáltatás a tárgyalásról lemondás gyökeres 
újraszabályozásával? ■

40  Pápai-Tarr Ágnes: Vádalku – az amerikai és a mag yar valóság. Jogelméleti 
Szemle. 2011/1. 16. o. 
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Magyar tapasztalatok
a gyűlölet-bűncselekmények, 
a gyűlöletbeszéd  
és a diszkrimináció terén 
A hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tör-
vény) 216. §-a akár 8 évig terjedő börtönbüntetési té-
tellel is szankcionálhatja a transzfób erőszakot, mint 
közösség tagja ellen elkövetett cselekményt. A 332. § 
a kifejezetten a nemi identitáson alapuló gyűlöletkel-
tést 3 éves börtönbüntetéssel szankcionálja. A Nem-
zeti Bűnmegelőzési Stratégia nagy hiányossága azon-
ban, hogy nem tartalmaz intézkedéseket a transzfóbia 
motiválta bűnesetekkel szemben való fellépésre, pe-
dig a következőkben részletezésre kerülő ProTransz 
tapasztalatok és a 2010 óta megvalósult kutatások szo-
morú helyzetről tesznek tanúbizonyságot.1 

Mindenekelőtt azt is szükséges tisztázni, hogy az Eu-
rópai Unióban, illetve ezáltal hazánkban is ki minősül 
transz személynek? Az Európai Unió Alapjogi Ügynök-
sége (Fundamental Rights Agency – FRA) 2014-es je-
lentése szerint ez a definíció és a jogi védelem azokat 
a személyeket foglalja magában, akiknek nemi identi-
tása és/vagy neme különbözik a születési nemétől. A 
fogalom számos nemi identitást magában foglal, hiszen 
a transzszexuálisokon és a transzneműeken kívül a 
queerek, az eltérő nemű személyek (differently 
gendered people), a cross dresser-ek és az egyéb 
nemváltozatú személyek (gender variants) is.2 A nemi 
kifejezés ebben az esetben nem jelent mást, mint a sze-

1  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–
2023), In: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164284.250601 (2016. jú-
nius 10-i letöltés).

2  Being Trans in the European Union Comparative analysis of EU LGBT survey data 

talaBoS dáVidné

dr. lukácS nikolett* 

A transznemű személyek
elleni gyűlölet-bűncselekmények

előfordulása és jellemzői hazánkban 
és Európában (2014–2015)

Bevezetés
Az emberi kegyetlenség és gyűlölet nemcsak egyidős 
az emberiséggel, hanem határtalan is. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint a nemrég Orlandóban történt 
felfoghatatlan eseménysorozat, amely még inkább rá-
világította a figyelmet az LMBTQI személyek sérülé-
kenységére a bűnelkövetések tekintetében világszerte. 
Különösen igaz ez a transznemű emberekre, akik ha-
zánkban és Európa-szerte is magas szintű erőszakkal, 
gyűlölet motiválta támadásokkal és zaklatással kell 
hogy szembesüljenek – derült ki az EU alapjogi ügy-
nökségének 2012-es LMBT Kutatásából. Sokan még az 
alapvető fogalmakkal sincsenek tisztában a transznemű 
közösséggel kapcsolatban, különösen nem az őket érő 
atrocitásokkal és jogi hátrányokkal. Sajnos hazánkban 
is fordulnak elő incidensek, bár sajnálatos módon az 
LMBT közösségen belül az ő arányuk a legkisebb a 
bejelentések tekintetében a hatóságokkal szembeni 
bizalmatlanság miatt. Tanulmányom a tavalyi és a 
2014-es év európai és magyar tapasztalatait, statiszti-
káit összegzi, valamint igyekszik rávilágítani hazai jogi 
szabályozásunk hiányosságaira is. Munkám részlete-
sen mutatja be az Európai Unió erre vonatkozó prog-
ramjait (ProTrans Project), valamint a Transvanilla 
Transznemű Egyesület és a Gyűlölet-bűncselekmé-
nyek Elleni Munkacsoport tevékenységét is. A publi-
káció kitér a bűncselekmények jellegére és hazánk 
nemzetközi helyzetére a problémával kapcsolatban, 
valamint röviden elemzi a gyűlöletbeszéd és a diszk-
rimináció helyzetét is.

* Cég jogász, Zpharma Kft., doktorjelölt, DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék.
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mély nemi identitásának kinyilvánítását, mely férfi, női, 
nem változtató viselkedésben, valamint ruházatban, 
hanglejtésben, frizurában vagy egyéb testi jellegben 
mutatkozhat meg.  Egy 2005-ös európai bűnügyi és biz-
tonsági felmérés alapján készült becslés szerint a gyű-
lölet-bűncselekmények 99,7%-át nem jelentették, vagy 
a hatóságok nem minősítették azt gyűlölet-bűncselek-
ménynek Magyarországon.3 Az azóta eltelt bő 10 év 
azonban még mindig azt mutatja, hogy a gyűlölet-bűn-
cselekmények látenciája még mindig rendkívül magas 
Magyarországon, s a hatóságokkal szembeni bizalmat-
lanság létező jelenség.4 Az MTA Szociológiai Kutatóin-
tézete és Háttér Társaság a Melegekért 2010-es, a ma-
gyarországi leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
embereket megcélzó adatfelvétele szerint a homofób 
és transzfób indíttatású erőszakos támadások Magyar-
országon rendkívül elterjedtek. 

A 2010-es kutatásban a transz válaszadók rendkívül 
sajnálatos adatokat osztottak meg a kérdezőkkel: sze-
rintük 26%-uk vált már erőszakos cselekedetek áldo-
zatává, közülük legtöbben szóbeli zaklatásnak voltak 
kitéve (93%), azonban a kutatás szerint a büntetőjog 
által egyértelműen üldözendő cselekmények sem, így 
például az erőszakkal fenyegetés (69%), a bántalmazás 
(58%), a rongálás (44%) vagy a rablás (29%). Szexuális 
erőszakról 5 személy, fegyveres támadásról 4 személy 
számolt be. Az 5 áldozat között 1 transz férfit, 1 transz 
nőt, és 3 egyéb transz embert találunk. Az erőszakos 
támadások leggyakoribb színterei a közterek voltak 
(70%). Különös aggodalomra ad okot, hogy az áldoza-
tok 41%-a iskolában volt kitéve ilyen erőszaknak. Leg-
többen ismeretlen személyként (78%), valamint iskola- 
és munkatársként azonosították az elkövetőt (33%). A 
transz áldozatok jellemzően súlyosabb sérüléseket 
szenvedtek az erőszakos támadások során, mint a nem 
transz LMBTQI emberek: 3/4-ük lelki megrázkódtatást 
(78%) és az áldozatok közel fele fizikai sérülést (45%). 
Míg az erőszakos esetekről az áldozatok 82%-a beszá-
molt ismerőseinek, csak 3 személy (11%) jelentette 
őket hivatalos szervnek és mindössze egyetlenegy 
esetben vonták felelősségre az elkövetőt. A hatóságok-
kal szemben fennálló kételkedés sajnos rendkívül jel-
lemző, hiszen a válaszadók 59%-a azt gondolta, hogy 
a hatóságok úgysem tudtak volna mit tenni, és 48%-uk 
nem is bízott a munkájukban. Az eseteket a 2015-ös 
ProTransz jelentés is tartalmazza.5

2013 decemberében a Háttér Társaság egyesület az 
ILGA-Europe európai LMBT ernyőszervezet projektjé-

– European Union Agency For Fundamental Rights, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, FRA, Luxemburg, 2014, 14.

3  2015 | ProTransz Tapasztalatok | transvanilla.hu (2016. június 10-i le-
töltés).

4  Az Új Büntető Törvénykönyv g yűlölet-bűncselekményekre vonatkozó rendelkezései-
nek kialakítása során fig yelembe veendő szempontok, Készítette: Amnesty Interna-
tional Magyarország Háttér Társaság a Melegekért Magyar Helsinki Bizottság 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Társaság a Szabadságjogokért 
2012. február 22., 3.

5  PROTRANS 2015 Transz emberek ellen elkövetett erőszakos és diszkriminációs 
cselekmények dokumentálása: mag yarországi tapasztalatok, TRANSVANILLA 
TRANSZNEMŰ EGYESÜLET, A kiadvány a Transvanilla Transznemű 
Egyesület Protrans című projektjének keretében készült, az Amerikai Egyesült 
Államok Külügyminisztériuma és a Transgender Europe támogatásával. Szer-
kesztette: Orbán Krisztina Kolos 20–21.

nek keretében részletes jelentést készített arról, hogy 
a magyar hatóságok mennyiben tesznek eleget a CM/ 
Rec(2010)5. számú tagállamoknak szóló, a szexuális 
irányultság, illetve nemi identitás alapján történő 
diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló 
ajánlásban foglalt kötelezettségeiknek.6 Az eredmé-
nyek meglehetősen elkeserítőek voltak, hiszen a kuta-
tások szerint az LMBT személyekkel szembeni erőszak 
és diszkrimináció megszüntetését célzó törvényi sza-
bályozás gyakran csak üres ígéret maradt, a jogszabályi 
rendelkezések nem kerülnek megfelelően végrehaj-
tásra. Csak nagyon kevés olyan iránymutatás vagy pro-
tokoll állt és áll ma is a hatóságok vagy közszolgáltatást 
nyújtó szervezetek rendelkezésére, amely segítené az 
emberi méltóság és egyenlő bánásmód alapelveinek 
gyakorlatban történő érvényesítését. A rendőrség, a 
büntetés-végrehajtásban dolgozó személyzet, a jogá-
szok, bírák, tanárok, orvosok és szociális munkások 
képzése alig tér ki a szexuális irányultsággal és nemi 
identitással összefüggő kérdésekre.7 Ezen a Háttér Tár-
saság időszakos képzésekkel igyekszik változatni, a 
problémák azonban továbbra is fennállnak.

A „ProTrans – A Kelet-európai transznemű embe-
rek erőszak elleni védelme” egy projekt, aminek célja 
a Kelet-európai transz személyek és közösségek hatá-
sosabb erőszakkal és büntetlenséggel szembeni vé-
delme, melyet a Transgender Europe (TGEU) nevű 
európai szintű szervezet koordinált. A ProTrans 2013 
októberében indult és két éven át tartott. Magyaror-
szágon a Transvanilla Transznemű Egyesület (TV) vett 
részt a munkában, mely a 2011-ben alapított szervezet 
első hosszú távon finanszírozott projektje volt.8 A 
Transvanilla 2007-ben információs weboldalként in-
dult a nemi identitásukat jogilag elismertető és nemi 
megjelenésüket orvosi módszerekkel megváltoztatni 
szándékozó emberek számára az erre elérhető név- és 
nemváltoztatási eljárással, valamint az országban eh-
hez kapcsolódóan elérhető egészségügyi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban, 2011 novemberében viszont már 
érdekképviseleti feladatokat is ellátott. Az adatgyűjtési 
folyamat is ekkor vette kezdetét, mely hiánypótló a 
jogérvényesítés és a jogi helyzetek megoldása vonat-
kozásában is. A ProTransz projektet anyagilag az Ame-
rikai Egyesült Államok külügyminisztériuma támo-
gatta. Az eseteket 2014 májusában kezdték el gyűjteni. 
A TGEU iránymutatása mellett öt szervezet kezdett 
2014-ben dolgozni a projektben:9

Transvanilla – Magyarország
Gayten-LGBT, Szerbia 

6  Összefoglaló jelentés – Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irá-
nyultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedé-
sekről szóló CM/Rec(2010) 5. számú ajánlásának mag yarországi végrehajtásáról, Ké-
szítette a Háttér Társaság az ILGA-Europe „Az Európa Tanács LMBT jogi 
ajánlásának végrehajtása” című programjának keretében, a Holland Kormány 
pénzügyi támogatásával 2013. december, Szerk.: Dombos Tamás, Polgári Esz-
ter, Háttér Társaság, Budapest, 2014, In: file:///D:/Downloads/Chrome/
hatter-etajanlas-osszefoglalo.pdf. (2016. június 15-i letöltés).

7  Uo. 7.
8  Transz emberek ellen elkövetett erőszakos és diszkriminációs cselekmények dokumen-

tálása: mag yarországi tapasztalatok, ProTrans 2015, In: http://transvanilla.hu/
images/letoltesek/protrans_tapasztalatok_2015.pdf, 4.

9  http://transvanilla.hu/protrans (2016. június 18-i letöltés).
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GenderdocM, Moldova 
Labrys Kyrgyzstan, Kirgizisztán 
Red Umbrella, Törökország 
A projekt indulása után bekapcsolódott szervezetek:
Trans Aid Croatia – Horvátország 
TransInterQueer – Németország 
MIT – Olaszország 
ACCEPT – Románia 

A gyűlölet motiválta incidensek előfordulási aránya 
a kutatás előtti egy évben Magyarországon 10% volt, 
ami kicsit magasabb, mint az EU átlag 8%.10

Az incidensek feltérképezésére, megelőzésére, a 
sértetteknek történő segítségnyújtásra jött létre 2012-
ben a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacso-
port az Amnesty International Magyarország, a Háttér 
Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, valamint a Társaság 
a Szabadságjogokért támogatásával. A csoport össze-
fogja a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés te-
rületén működő magyarországi civil szervezeteket, s 
aktívan részt vett a Büntető Törvénykönyv gyűlölet-
bűncselekményekről szóló rendelkezéseire vonatkozó 
reform-javaslat kidolgozásában, több sajtóközlemény-
ben hívta fel a figyelmet a vonatkozó jogszabályokat 
gyakran figyelmen kívül hagyó hatósági jogalkalma-
zásra és a jogalkalmazást segítő segédanyagokat készí-
tett a bűnüldöző szervek és a bíróságok számára.11 
2014-ben számukra egy transz esetet sem jelentettek, 
de a munkacsoport LMBTQI ügyekért felelős tagja 
szerint az LMBTQI közösség többi tagjához képest is 
kisebb arányban jelentik a hatóságoknak / civil szer-
vezeteknek az őket ért támadásokat, melyek azonban 
hazánkban jelen vannak, ahogy az a nemzetközi jelen-
tésekből is kiderül.12 

A gyűlöletbeszéd tekintetében a rasszizmus és in-
tolerancia ellenes európai bizottság (ECRI) 2015-ös 
jelentése Magyarországról13 megerősíti, hogy ez a je-
lenség sajnálatos módon nagyon elterjedt Magyaror-
szágon. A gyűlöletre, uszításra vonatkozó büntetőjogi 
rendelkezések alkalmazása továbbra is rendkívül kor-
látozott, ezért engedheti meg magának a hazai radi-
kális jobboldali párt a Jobbik, hogy kampányai során 
nyíltan és rendszeresen használja a homo- és transzfób 
gyűlöletbeszédet. Mindenki számára emlékezetes a 
2014-es Eurovíziós Dalfesztivál, amikor az osztrák 
Conchita Wurst megnyerte a dalversenyt. Másnap 

10  transvanilla.hu | PROTRANS TAPASZTALATOK | 2015, 20. (2016. 
június 18-i letöltés).

11  A csoportról és tevékenységükről bővebben: http://gyuloletellen.hu/ 
(2016. június 18-i letöltés).

12  2015 januárja és 2016 decembere között a Háttér Társaság a lengyel, hor-
vát, litván és lett partnereivel együttműködésben „A homofób és transz fób g yűlölet-
bűncselekmény áldozatok szükségleteinek fig yelembevétele – a bűnüldöző szervek tudatossá-
gának növelése címmel” valósít meg kutatási-képzési projektet. A projekt keretében 
kérdőívet készítenek, amely a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények 
áldozatainak hatóságokkal kapcsolatos tapasztalatát, illetve általában az LMBTQI 
emberek hatóságokkal kapcsolatos elvárásait méri fel. Jelen tanulmány elkészí-
téséig a kutatási eredmények nem készültek el, ezért egy következő tanulmány 
tárgyát képezik majd. – In: http://www.hatter.hu/hirek/kutatasi-felhivas-
gyulolet-buncselekmenyek-aldozatai (2016. június 20-i letöltés).

13 Lásd: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/
Hungary/HUNCbC-V-2015-19-HUN.pdf (2016. június 23-i letöltés).

Vona Gábor, a Jobbik elnöke, így utalt az eseményre a 
Parlamentben: „Európa-pártiak vagyunk, de nem egy 
szakállas nőben látjuk Európát és Európa jövőjét.” 
Conchita Wurst kapcsán egyébként még két esetben 
történt kirekesztő jellegű tevékenység a párt részéről. 

A diszkrimináció ugyancsak szomorú képet mutat, 
hiszen bár az Alaptörvény (2011. április 25.) XV. cikke 
kimondja, hogy az alapvető jogok mindenkit különb-
ségtétel nélkül megilletnek bárkit, illetve állami fel-
adatként határozza meg az esélyegyenlőség előmoz-
dítását,14 nem nevesíti a nemi identitást, bár a lista nem 
zárt és elvben kiterjed a védelem a nemi identitás sze-
rinti megkülönböztetésre is. A Transvanilla „Transz-
szexuális emberek helyzete Magyarországon” 2012-
es felmérése szerint a transzszexuális embereket leg-
gyakrabban az iskolában (iskolatársaik) (38%) és az 
egészségügyi rendszerben (34%) diszkriminálják.15 Az 
LMBT Kutatás 2010 szerint a transz válaszadók több 
mint felét érte már hátrányos megkülönböztetés nemi 
identitásának kifejezése (55%) miatt.16 A 2015-ös 
ProTrans kiadvány szintén több munkahelyen, illetve 
az egészségügyben előfordult esetről számol be, bár 
úgy gondolom ezek esetén meglehetősen nagy láten-
ciával kell számolnunk, mivel a diszkriminációval ösz-
szefüggő eseteket még a gyűlölet-bűncselekmények-
nél is kevesebb esetben jelentik. A  Háttér Társaság 
2016-ban kutatási jelentést készített  az LMBTQI em-
berek munkahelyi diszkriminációról. A kutatás egy 
évig tartott, 2015 júniusa és 2016 júniusa között. In-
terjúkat készítettek, fókuszcsoport-beszélgetéseket 
szerveztek és kidolgoztak egy online kérdőívet, me-
lyet végül 250-en töltöttek ki teljes egészében, és 
egyébként összesen 358-an válaszoltak a kérdéseknek 
legalább egy részére. Voltak köztük leszbikus, meleg, 
biszexuális, transz nemű és interszexuális emberek is. 
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a transz 
emberek helyzete az álláskeresésnél is nehezebb. Míg 
az összes kérdőívkitöltő 82,79 százaléka végez valami-
lyen fizetett munkát, a transznemű válaszadóknál ez 
csak 46,6 százalékra volt igaz. A körükben az átlagnál 
jóval magasabb azoknak az aránya is, akik az elmúlt 5 
évben legalább 3 hónapon át munkanélküliek voltak.17 

Nagyon elgondolkodtató mindezeken túl a mene-
kültekkel szembeni bánásmód is, jó példa erre egy 
nemrég megjelent afganisztáni migráns blogbejegyzése 
is. Reza blogjában azt írja, hogy számos esetben jog-
egyenlőtlensége tapasztalt a magyar hatóságok eljárá-
sai során és azt tanácsolja transznemű sorstársainak, 
hogy: „kerüljétek el Magyarországot, ameddig ez a 
helyzet nem változik meg és a magyar kormány el 
nem kezdi tisztelni az LGBTQI emberek jogait. A ma-

14  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV (2016. 
június 23-i letöltés).

15  transvanilla.hu | PROTRANS TAPASZTALATOK | 2015 | 16 (2016. 
június 23-i letöltés).

16  transvanilla.hu | PROTRANS TAPASZTALATOK | 2015 | 18 (2016. 
június 23-i letöltés).

17 http://index.hu/belfold/2016/06/28/munkahelyi_diszkriminacio_es_
meleg_leszbikus_biszexualis_transznemu_emberek/ (2016. június 24-i letöl-
tés), Vö.: „Bármi lehet belőle?” – Az LMBTQI emberek foglalkoztatási és munkahelyi 
hátrányos megkülönböztetése KUTATÁSI JELENTÉS, Háttér Társaság, Budapest, 
2016. június, 29–38.
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gyar kormánynak üzenem, hogy szüntessék be a 
diszkriminációt. A többi EU-tagállamnak pedig azt 
szeretném üzenni, hogy ne deportáljanak senkit Ma-
gyarországra, különösen ne az LGBTQI embereket.”18 

Nemzetközi tapasztalatok  
és szabályozás a transzfób 
cselekmények,
a gyűlöletbeszéd  
és a diszkrimináció terén
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (Fundamental 
Rights Agency – FRA) már a 2000-es évek eleje óta 
igyekszik a jogegyenlőség megteremtésének elérésére 
és a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítására az 
Unió tagállamaiban.  Az Európai Parlament és a Tanács 
közös, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód el-
vének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel 
és a munkakörülmények terén történő végrehajtásá-
ról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 2002/73/EK irányelve tartalmazza a diszkrimi-
nációval és a (szexuális) zaklatással kapcsolatos leg-
újabb rendelkezéseket.19

A diszkriminatív eseteken túl ugyanis egye tagálla-
mokban és az Unióban egyaránt magas azoknak az 
eseteknek a száma, melyeket transz személyek ellen 
követnek el. Az EU-nak kiemelt célja, hogy folytassa a 
nemzetek számára kijelölt szabályokat, melyeket már 
a nemi egyenlőségről (Gender Equality Directive – 
2006/54/EC) és az áruk és szolgáltatások terén meg-
valósítandó nemi egyenlőség megteremtésétől 
(Gender Equality Directive on Goods and Services – 
2004/113/EC) szóló iránymutatásokban is lefektettek.  
2008 óta a Transznemű Európa (TGEU) úttörő szere-
pet töltött be a transz személyeket ért erőszak és bűn-
cselekmények vizsgálatában: a Transz Emberölési Mo-
nitoring Projekt (TMM) 1518 emberölési esetet doku-
mentált, melyeket transznemű személyek ellen követ-
tek el az elmúlt 5 évben (89-et ebből Európában).20 Az 
eredmények arra is rávilágítottak, hogy a transznemű 
személyekkel kapcsolatos előítélet motiválta diszkri-
mináció az élet minden területén előfordul, beleértve 
a foglalkoztatást, az oktatást, az egészségügyi ellátást, 
a lakásügyet és egyéb szolgáltatásokat. 

2010. március 31-én az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága elfogadta a CM/ Rec(2010)5. számú tagál-
lamoknak szóló ajánlását a szexuális irányultság, il-
letve nemi identitás alapján történő diszkrimináció 
leküzdését célzó intézkedésekről hangsúlyozza, hogy 

18   http://www.migszol.com/blog1/az-eletem-lgbtqi-menekultkent-
magyarorszagon (2016. június 24.i letöltés).

19  Szathmáry Zoltán, Bűnözés az információs társadalomban, Alkotmányos bünte-
tőjogi dilemmák az információs társadalomban, Doktori értekezés, Pécsi Egyetem 
ÁJK Doktori Iskolája, Informatikai és Kommunikációs Jog Program, Buda-
pest, 2012, 123.

20  Fedorkó Boglárka, Monitoring Transphobic Incidents, 2014 September, TGEU, 
4. A projektről több információ: http://www.transrespect-transphobia.org/
en_US/tvt-project/tmm-results.htm.

az emberi jogok egyetemesek és minden személyre 
érvényesek, így a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű (LMBT) emberekre is; elismeri, hogy az 
LMBT embereket évszázadokon át és a mai napig is a 
hátrányos megkülönböztetés számos formája sújtja; 
felhívja rá a figyelmet, hogy célzott fellépésére van 
szükség ahhoz, hogy az LMBT emberek teljes mérték-
ben élvezhessék emberi jogaikat, és ismerteti a tagál-
lamok feladatait e téren. Az Ajánlást az Európa Tanács 
mind a 47 tagállama egyhangúlag fogadta el.21 

2016 júniusában az Európai Unió Tanácsa szintén 
egyhangúlag szavazta meg az új LMBTQI egyezményt. 
A dokumentum célja az LMBT személyek diszkrimi-
nációjának teljes körű kiiktatása, valamint az általános 
egyenlőségi törekvések előremozdítása. Az egyez-
mény fontos eleme, hogy a szexuális orientáción, va-
lamint a nemi identitáson alapuló diszkriminációt he-
lyezi előtérbe, de a szexuális kisebbségek mellett a 
nők jogegyenlősége és érdekvédelme is kiemelt helyet 
kapott benne. A megszavazott egyezség szerint az Eu-
rópai Unió Tanácsa éves jelentést készít majd a tagál-
lamok fejlődéséről az LMBT jogok terén, és javaslato-
kat is megfogalmaz azokkal kapcsolatban, ahol nem 
volt megfelelő előrelépés.22

A hatályos uniós adatok szerint a leggyakrabban a 
foglalkoztatásban történtek diszkriminatív cselekmé-
nyek, mind az állásra történő jelentkezésekkel, mind a 
munkahelyen történő munkavégzéssel kapcsolatosan. 
Három transznemű emberből egy érezte úgy, hogy 
transz identitása miatt a munkakeresés során (37%), és 
a munkahelyen is (27%) hátrányos megkülönböztetés 
érte, ez az arány az oktatásban 29%, az egészségügyben 
pedig 22% volt.23 A legnagyobb mértékű munkahelyi 
diszkrimináció Nagy-Britanniában (65%), a legkisebb 
Bulgáriában (28%) valósult meg, hazánk 50%-os ered-
ménnyel a középmezőnyben végzett.24 

A diszkrimináció terén az elmúlt hetekben történt 
előrelépésként fontos kiemelni, hogy 151 ország 628 
civil szervezete, köztük a Magyar LMBT Szövetség nyo-
mására, az ENSZ 2016. június 30-án létrehozott egy új 
független szakértői pozíciót, akinek feladata a szexu-
ális irányultságon és nemi identitás alapuló erőszak 
és hátrányos megkülönböztetés nyomon követése és 
ajánlások kidolgozása.25

21  Összefoglaló jelentés – Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexu-
ális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdé-
sét célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának mag yarországi 
végrehajtásáról, Készítette a Háttér Társaság az ILGA-Europe „Az Európa Ta-
nács LM B T jogi ajánlásának végrehajtása” című programjának keretében, a 
Holland Kormány pénzügyi támogatásával 2013. december, Szerk.: Dombos 
Tamás, Polgári Eszter, Háttér Társaság, Budapest, 2014, 

In: file:///D:/Downloads/Chrome/hatter-etajanlas-osszefoglalo.pdf.  
(2016. június 26-i letöltés) 6.

22 http://humenonline.hu/sikeresen-megszavazta-az-eu-az-uj-lmbt-jogi-
egyezmenyt/,Vö. http://www.consi l ium.europa.eu/en/press/press-
releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/(2016. június 27-i letöltés).

23 Being Trans in the European Union Comparative analysis of EU LGBT survey data 
– European Union Agency For Fundamental Rights, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, FRA, Luxemburg, 2014, 21.

2 4  Uo. 24., valamint 25., 3. ábra.
25  Bővebben: http://ilga.org/united-nations-makes-history-sexual-

orientation-gender-identity/ (2016. június 27-i letöltés).
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A gyűlölet-bűncselekmények egy 2012-es részletes 

kutatás tárgyát képezték és az EU elfogadta az áldoza-
tokról szóló irányelvet is (Victims’ Directive – 
2012/29/EU), melyek minimumokat és sztenderdeket 
tartalmaznak az áldozatok védelmére vonatkozóan 
(Article 1). A 2014-es vizsgálatok a gyűlölet-bűncse-
lekményekre vonatkozóan meglehetősen szomorú 
képet mutatnak. A TGEU és az OSCE gyűlölet-bűncse-
lekmény jelentése 2014-ben 155 transzfób gyűlölet-
bűncselekményt regisztrált, de ennél nyilvánvalóan 
sokkal többet követtek el Európában.26 A transznemű 
személyek rendkívül magas szintű erőszakról és an-
nak több fajtájáról számoltak be Európa több országá-
ban is. Az erőszakos, gyűlölet motiválta támadások és 
zaklatások száma az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan magas volt (34%), három transzneműből hozzá-
vetőlegesen egy érezte úgy, hogy ilyen cselekmény 
áldozata volt az elmúlt öt évben.27 10 főből csaknem 
1 személy érezte úgy, hogy fizikai vagy szexuális bán-
talmazásnak vagy erőszakos fenyegetésnek volt kitéve 
transzneműsége miatt (8%). A transznemű nők, a férfi 
cross dresserek és a transznemű válaszadók a legin-
kább veszélyeztetettek közé tartoznak, hiszen ötből 
két transznemű válaszadót legalább három vagy több 
alkalommal is ért támadás a 2014-es évben (44%). Saj-
nos csak a legsúlyosabb eseteket közölték a rendőr-
séggel (24%), leginkább egy LMBT szervezethez for-
dultak segítségért az áldozatok. A legtöbb támadás a 
női és férfi cross dressereket érte, náluk a legmaga-
sabb a támadások aránya.28

Lebontásban a gyűlölet-bűncselekmények fajtái a 
következők: fizikai bántalmazás (a legmagasabb arány-
ban, összesen 2%), szexuális erőszak, fizikai és szexu-
ális erőszak, fizikai erőszakkal fenyegetés, szexuális 
erőszakkal fenyegetés, szexuális és fizikai erőszakkal 
történő fenyegetés (a második legmagasabb arány, 
17%). Még elszomorítóbb, hogy az adatok tanúsága 
szerint ezeket a borzalmas cselekményeket nagy 
arányban tinédzserek követik el, akik bandában tá-
madnak. Az elkövetők 51%-a a válaszadók szerint  18 
és 24 év közé tehető, akiknek 72%-a 18 és 24 év közötti 
transznemű férfiakat támad meg leggyakrabban.29 Az 
elkövetők leggyakrabban csoportban lévő heterosze-
xuális férfiak (82%) voltak, akik 63%-ban csoportban 
követték el tettüket, ebből a csoportban lévő kama-
szok aránya 32% volt. Nagy százalékban (41%) a sértett 
által ismeretlen személyek követték el a cselekménye-
ket. A magyar tapasztalatokkal egyezően legnagyobb 
arányban az utcán, autóparkolóban, köztéren vagy 
egyéb nyilvános helyen történtek az események (43%). 
Ahogy fentebb említésre került, az áldozatok mind-
össze négyből egy esetben (24%) fordulnak problé-

26  Lásd: http://tgeu.org/transphobic_crimes_2014/ és https://magic.
piktochart.com/output/6119681-untitled-presentation (2016. június 27-i letöl-
tések).

27  Being Trans in the European Union Comparative analysis of EU LGBT survey 
data – European Union Agency For Fundamental Rights, Luxembourg: Publications Of-
fice of the European Union, FRA, Luxemburg, 2014, 51.

28  Uo. 55., 33. ábra.
29  Uo. 57. 

máikkal a rendőrséghez.30 Az erőszak áldozatai egyéb-
ként sem szívesen beszélnek az őket ért atrocitásokról, 
különösen igaz ez a magyar tapasztalatokkal egyezően 
a transznemű személyekre. A fizikai vagy szexuális 
természetű gyűlölet-bűncselekmények még az egyéb-
ként is alacsony 37%-os átlagnál is kevesebb, mindösz-
sze 15%-nyi arányban válnak csak ismertté.31 A vála-
szok annak kapcsán, hogy miért nem jelentené a gyű-
lölet-bűncselekményt a rendőrségen vagy más ható-
ságnál, meglehetősen szomorú képet mutatnak: az 
utolsó cselekményről beszámolók 51, míg a legsúlyo-
sabb esetről nyilatkozók 47%-a gondolta úgy, hogy a 
rendőrség úgysem tesz majd semmit érdekükben, 42, 
illetőleg 36% pedig egyenesen a homofób, illetőleg 
transzfób megnyilvánulásra számított.32 Más hatósá-
gok megkeresésének lehetőségére a legutolsó alkalom 
esetében 26%-uk nemmel felelt, a legsúlyosabb cse-
lekményre vonatkozóan ez 25% volt, 73% egységesen 
nem nyilatkozott.

A zaklatásra és a gyűlölet-motiválta zaklatásokra 
vonatkozóan a transz válaszadók több mint fele (58%) 
nyilatkozott úgy, hogy személyesen több alkalommal 
is zaklatásnak volt kitéve valaki, vagy egy csoport ré-
széről, az utcán, iskolában, munkahelyen, tömegköz-
lekedési eszközön, irodában, vagy akár az interneten 
és sajnos az egészségügyben is.33 Ezekben az esetek-
ben is elmondható, hogy a válaszadók mindössze a 
legsúlyosabb cselekmények esetén fordultak a rend-
őrséghez, inkább valamilyen LMBT szervezethez (67% 
a legutolsó, 51% a legsúlyosabb cselekmények eseté-
ben).34 Ötből három esetben (63%) a transznemű vá-
laszadók arról nyilatkoztak, hogy ilyen eset háromnál 
több alkalommal fordult elő a kutatást megelőző egy 
éven belül.35 A legtöbb ilyen eset Máltán fordult elő 
(50%), mi 28%-os aránnyal a 6. helyen állunk. A britek 
ebben a tekintetben rendkívül rossz eredményt pro-
dukáltak, hiszen a lista 2. helyén állnak. A cselekmé-
nyek nagy része egyébként a gúnyolódásban és a kü-
lönböző neveken szólításban öltött testet.36 Az elkö-
vetők az esetek 70%-ban többen követték el tettüket, 
57%-uk férfi volt, 61%-uk heteroszexuális beállított-
ságú, 45%-ukat pedig nem ismerték áldozataik. A leg-
több esetben (31%) itt is az utcán, autóparkolóban, 
köztéren vagy egyéb nyilvános helyen történtek az 
események. Ezekben az esetekben a rendőrség felé 
történő jelzés még elenyészőbb, mindössze 6, illetve 
a legsúlyosabbak esetében 8%-ot tett ki, hiszen jelen-
tősen befolyásolta ezeket az is, hogy a cselekmény je-
lentőségét túl kicsinek vélheti majd a hatóság (50%).37 
Az áldozatok 53%-a itt is egy LMBT szervezettől kért 
inkább segítséget .

A mindennapi életre vonatkozóan ellentmondásos 
eredmények születtek, minden 10 válaszadóból 7 főnek 

30  Uo. 59., 38. ábra. 
31  Uo. 60., 29. ábra.
32  Uo. 61., 5. táblázat.
33  Uo. 62., 40. ábra.
34  Uo. 62., 7. táblázat.
35  Uo. 63., 41. ábra. 
36  Uo. 63., 43. ábra. 
37  Uo. 68., valamint 70. 11. táblázat.
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(71%) pozitív élményben volt része pszichológusokkal, 
pszichiáterekkel vagy egyéb specialistákkal. Az közegész-
ségügyben a nyitottság vizsgálatakor hazánk 15%-ot ért 
el, az egészségügyi ellátásokban 27%-ot, a magánszférá-
ban 29%-ot, amely meglehetősen rossz eredménynek 
mondható.38 Ennek ellenére az általános elégedettség-
mérésen a maximális 10 pontból hazánk 7,4-et ért el.39 

Összegzés
Összegzésként megállapítható, hogy a transznemű 
személyeknek még napjainkban is rendkívül magas 
szintű erőszakkal és társadalmi kirekesztettséggel kell 
szembenézniük nemcsak hazánkban, hanem Európa 
többi országában is. Az erőszakos, gyűlölet motiválta 
támadások és zaklatások száma az elmúlt évek gyakor-
latához hasonlóan sajnos igen magas volt Európában 
(34%), három transzneműből hozzávetőlegesen egy 
érezte úgy, hogy ilyen cselekmény áldozata volt az el-
múlt öt évben. 10 főből 1 személy úgy érezte, hogy 
fizikai vagy szexuális bántalmazásnak vagy erőszakos 
fenyegetésnek volt kitéve transzneműsége miatt (8%). 

38  77., valamint, 94. 58. ábra.
39  94., 60. ábra.

A transznemű nők, a férfi cross dresserek és a transz-
nemű válaszadók a leginkább veszélyeztetettek közé 
tartoznak, hiszen 5-ből 2 transznemű válaszadót leg-
alább 3 vagy több alkalommal is ért támadás a 2014-
es évben (44%). Sajnos csak a legsúlyosabb eseteket 
közölték a rendőrséggel (24%), leginkább egy LMBT 
szervezethez fordultak segítségért az áldozatok. Szó-
beli zaklatás esetén ez az arány még elenyészőbb, 
mindössze 8% volt. Az elkövetők között leginkább fi-
atal, sokszor kamasz heteroszexuális férfiak csoport-
jait találjuk, akiket áldozataik nem ismertek.

A gyűlöletbeszéd főként hazánkban jelenik meg a 
politikában és a közéletben egyaránt. A diszkrimináció 
továbbra is jelentős hazai és uniós probléma, az ennek 
visszaszorítására tett jogszabályi lépések elengedhetet-
lenek ennek megszüntetésében. Mindezek alapján úgy 
vélem, hogy a hazai civil szervezetek áldozatos munká-
jával s az Unió problémaközpontú jogi szabályozásának 
követésével jobbá és egyenlőbbé lehetne tenni az 
LMBTQI személyek, közöttük a transznemű emberek 
életét. Ehhez azonban nagyobb fokú társadalmi empá-
tia és tolerancia szükséges nemcsak hazánkban, hanem 
Európa több országában is, hiszen a jogot a közösség 
gyakorolhatja, formálhatja, illetve akár azt megkerülve 
mozdíthatja elő a méltányosságot és az igazságosságot, 
hogyha szükséges. ■

Büntetőjog II. – Különös Rész
ötödik, hatályosított kiadás
Szerzők: Belovics ervin, Molnár gábor Miklós, sinku Pál

SzerkeSztő: Belovics ervin

Lektor: Vókó györgy

A 2012. évi C. törvény, tehát a Büntető törvénykönyv elfogadását követően immár ötödik 
alkalommal jelenik meg a különös rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv. Az aktuali- 
zált kiadás – 2016. november 1-jei lezárással – átvezeti a Btk. és a ke-
rettényállásokat kitöltő más jogszabályok módosításait, elemzi a kódexbe 
bekerült új tényállásokat, valamint feldolgozza az ítélkezési gyakorlat leg-
újabb fejleményeit. A Btk. módosult rendelkezései körében az új kiadás így többek között 
már a bennfentes kereskedelem módosult tényállásának, valamint a bennfentes információ jogosulatlan közzététele és 
a – tőkebefektetési csalás helyébe lépő – tiltott piacbefolyásolás új tényállásának szövegét és magyarázatát is tartalmazza.

A tényállások bemutatása továbbra is a megszokott módon történik. A szerzők nem csupán az egyes bűncselekmények 
dogmatikai elemzésének és joggyakorlatának a bemutatására törekszenek, hanem ismertetik azok szabályozásának tör-
téneti előzményeit, a hatályos rendelkezések alkotmányos alapjait, a kapcsolódó joggyakorlat meghatározó döntéseit és 
megjelölik az idetartozó jogirodalom jelentősebb eredményeit is.

A változatlan szerzői csapatból ketten a Legfőbb Ügyészség vezető munkatársai (egyikük tanszékvezető egyetemi tanár), 
a harmadik szerző a kúria büntetőbírája, a kötet lektora pedig professor emeritus, az országos kriminológiai Intézet igaz-
gatója. Valamennyien a büntetőjog tudományának jeles képviselői, akik több évtizede folytatnak oktatói tevékenységet a 
hazai jogi karokon.

Büntetőjog I. – Általános Rész és II. – Különös Rész együttesen: 20 000 Ft

Ára: 12 000 Ft
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nálhatóságát biztosítani 
kell a bűnüldözésben, a 
nyomozásban. 

2001-ben Budapesten ír-
ták alá az Európa Tanács 
Számítástechnikai bűnö-
zésről szóló egyezményét,2 
amely a társadalom vé-
delme érdekében közös 
büntetőjogi politika kiala-
kítását, nemzetközi együtt-
működésen alapuló fellé-
pést, hatékony nyomozást 
és büntetőeljárást sürge-
tett. 16. cikkében egyrészt 
jogalkotási intézkedéseket 
szorgalmazott a számítás-
technikai rendszerben tá-

rolt adatok megőrzése érdekében, másrészt az adatok 
őrzésére kötelezett vonatkozásában olyan intézkedé-
seket, amelyekkel a szükséges, de legfeljebb kilencven 
napig tartó (és ismételten elrendelhető) kötelezettség 
kikényszeríthető. 

Egy másik európai jogszabály – a 2006/24/EK irány-
elv3 – megállapította, hogy a bűncselekmények meg-
előzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése érdeké-
ben elfogadott tagállami-nemzeti jogszabályok jelen-
tősen eltérnek abban a tekintetben, hogy a hírközlési 
szolgáltatók számára mely adatok megőrzését írják 
elő. Ebből következően európai szinten kell biztosí-
tani, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók az 
előállított vagy feldolgozott adatokat meghatározott 
ideig megőrizzék és a nyomozó hatóságnak szükség 
esetén átadják. 

Magyarországon első lépésként, 2002. április 1-jei 
hatállyal az anyagi jog módosítása történt, a hatályos 
Büntető Törvénykönyvbe4 bekerült a Számítástechni-
kai rendszer és adatok elleni bűncselekmény alcím és 
a Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító tech-
nikai intézkedés kijátszása alcím, illetve az értelmező 
rendelkezésekbe a 300/F. §,5 amely a számítástechni-
kai rendszer fogalmát definiálta: az adatok automati-
kus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását 
biztosító berendezés vagy az egymással kapcsolatban 
lévő ilyen berendezések összessége. 

Mivel a számítástechnikai rendszer útján rögzített 
adatok legfőbb jellemzője az, hogy gyorsan megvál-
toztathatók és megsemmisíthetők, ennek megakadá-
lyozására olyan eljárásjogi módosítás vált szükségessé, 
amellyel gondoskodni lehet az adatok megóvásáról, 
változatlan formában való megőrzéséről. A számítás-
technikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére 

2  2004. évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 
23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményének kihirdetéséről. 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve (2006. március 
15.) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, il-
letve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy 
feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról.

4  1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
5  2001. évi CXXI. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény módosításáról.

tótH Fanni* 

Az informatikai 
bűnözéshez kapcsolódó 

kényszerintézkedések

Bevezetés 
A büntető eljárásjog sarkalatos elemei a kényszerin-
tézkedések. Közülük az információs rendszerben tá-
rolt adatok megőrzésére kötelezés és az elektronikus 
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az ezredfor-
duló után került a büntetőeljárásról szóló törvénybe1 
(a továbbiakban: Be.). Bevezetésüket az indokolta, 
hogy a számítógép és a világháló használata széles kör-
ben elterjedt, s ezzel együtt új bűncselekménytípusok 
is kialakultak. 

Ugyanakkor az infokommunikációs technológiák 
a nyomozó hatóságok számára is segítséget nyújthat-
nak a bizonyítási eljárások kiterjesztéséhez, illetve a 
bűncselekmények megakadályozására és azok tovább-
folytatásának megakadályozására is alkalmasak lehet-
nek. Ez azonban azzal jár, hogy nemcsak a bűnelköve-
tők, hanem a bűncselekménnyel bármilyen szempont-
ból kapcsolatba került személyek is e jogintézmények 
alanyai lehetnek. 

A továbbiakban rávilágítok e két kényszerintézke-
dés eljárásjogi történetére; részletesen, szempontok 
szerint mutatom be a jogszabályi hátterüket. Kitérek 
a végrehajtásuk szabályaira, ehhez a végrehajtásra jo-
gosult szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályokat 
hívom segítségül. Néhány kapcsolódó bírósági hatá-
rozattal ismertetem alkalmazásukat a gyakorlatban. 

1.
Információs rendszerben tárolt adatok 
megőrzésére kötelezés 

1.1. Történeti megközelítés 

Az, hogy a számítástechnikai-informatikai rendsze-
rekben is megjelennek értékes, de bármikor törölhető, 
megváltoztatható adatok, szükségszerű kihívást jelent 
a jogalkotóknak, hiszen ezek megőrzését és felhasz-

* Joghallgató, DE ÁJK
1  1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról.
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kötelezés jogintézményét 2003. július 1-jei hatállyal 
illesztették a Be.-be.6 

A későbbiekben a megnevezést felváltotta az infor-
mációs rendszer útján rögzített adatok megőrzésére 
kötelezés, ezt pedig a mai elnevezés követte,7 egye-
bekben nem változott a szabályozás. A névváltoztatás 
indokoltságát könnyű belátni, elegendő, ha arra gon-
dolunk, hogy a számítógépek mellett az informatikát 
és a kommunikációt ötvöző okostelefonok, tabletek 
stb. is elterjedtek, vagyis a jelenlegi elnevezés tágabb 
kört érint, mint elődje. A változtatás egyúttal az egy-
séges fogalomhasználat irányába mutat: a 2013. évi 
CLXXXVI. törvény8 már információs rendszerben tá-
rolt adatként nevezi meg, és e néven illeszti az új Bün-
tető Törvénykönyvbe9 (a továbbiakban: Btk.). Mind a 
Be., mind az új Btk. vonatkozó rendelkezései 2013. jú-
lius 1-jétől hatályosak. 

A Be.-ben foglalt kényszerintézkedésekkel kapcso-
latban a nyomozó hatóságokra vonatkozó részletes 
szabályokat a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM rendelet10 (a 
továbbiakban: Nyor.) III. fejezete tartalmazza. A „Be. 
158/A. §-ához” című része „(Számítástechnikai rend-
szer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés)” és 
a 84–87. § szövegezése is arra utal, hogy a jogalkotó 
nem követi a Btk. és a Be. egységes fogalomhasznála-
tát: a jelenleg használt, több törvényben is rögzített, 
információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére 
kötelezés szakkifejezés helyett még a régi elnevezést 
használja. 

A 2006/24/EK irányelvnek megfelelés végett az 
elektronikus hírközlésről szóló törvénybe11 (a továb-
biakban: Eht.) – Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és hon-
védelmi célú adatmegőrzési kötelezettség cím alatt12 – 
iktatták be azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján 
a szolgáltató köteles megőrizni az előfizető, illetve fel-
használó általi igénybevétellel kapcsolatos, az érintett 
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató 
által előállított vagy kezelt, törvényben részletezett 
adatokat fél, illetve egy évig. A megőrzési kötelezett-
ség nem a kommunikáció tartalmi elemeire vonatko-
zik, hanem a telefonos híváslista, a beszélgetések idő-
tartama, a cellainformációk; az e-mailek elküldési, ér-
kezési időpontja, címzettek stb. adatainak megőrzé-
sére. Bűnüldözési célból az arra feljogosított hatósá-
goknak ezek az adatok kiadhatók. A szabályozás alap-
jául szolgáló irányelvet több uniós ország is sérelmezte, 
s 2014 tavaszán a luxemburgi Európai Bíróság érvény-
telennek nyilvánította.13 Az ítélet „új jogi helyzetet te-

6  2002. évi I. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény mó-
dosításáról 97. §.

7  2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcso-
lódó más törvények módosításáról 72. §.

8  118. § (11) bekezdés b) pont.
9  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
10  23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása 

alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének sza-
bályairól.

11  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
12  Eht. 159/A. §. Beiktatta a 2007. évi CLXXIV. törvény 13. §-a. Hatályos: 

2008. március 15-től. 
13  A Bíróság ítélete (2014. április 8): A nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szol-

remtett, hiszen alapjogsértőnek találta azt a szabályt, 
ami az adatmegőrzési kötelezettséget a tagállamok szá-
mára kötelezően előírta,”14 az Eht. azonban továbbra 
is tartalmazza az adatmegőrzési kötelezettséget.

1.2. Fogalma 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzé-
sére kötelezést a Be. 158/A. §-a szabályozza. A kény-
szerintézkedés fogalma: az információs rendszerben 
tárolt meghatározott adat feletti rendelkezési jog ide-
iglenes korlátozása. A meghatározás első elemeként 
az információs rendszer emelhető ki, amelyet az elő-
zőekben ismertetett számítástechnikai rendszer fo-
galmával azonosan határoz meg a Btk.15 Ugyancsak a 
büntető anyagi jog definiálja az adat fogalmát: infor-
mációs rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy 
továbbított tények, információk vagy fogalmak min-
den olyan formában való megjelenése, amely infor-
mációs rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve 
azon programot is, amely valamely funkciónak az in-
formációs rendszer által való végrehajtását biztosítja.16 

A megőrzésre kötelezés szempontjából két elem 
emelhető ki a meghatározásból. Az egyik: az adat fe-
letti rendelkezési jog, amely alapján ez a jogintézmény 
a tulajdonosi, vagyoni jogokat érinti, így korlátozása 
vagyoni hátrányt okozhat. A másik: a rendelkezési jog-
nak az ideiglenes korlátozása, amely csak a Be.-ben 
meghatározott esetekben és módon alkalmazható, hisz 
csak e rendelkezések mentén lehet törvényes. 

1.3. Elrendelése 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzé-
sére kötelezést bármelyik eljáró hatóság – a bíróság, 
az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság – elrendelheti, 
határozatban. Az elrendeléshez elegendő a bűncselek-
mény egyszerű gyanúja, ami arányosnak tekinthető a 
személyi szabadságot és a szabad mozgást korlátozó 
kényszerintézkedésekhez viszonyítva, ahol megalapo-
zott gyanú szükséges.17 

A Nyor.18 felsorolja azokat a speciális adatokat, ame-
lyeket e kényszerintézkedés esetében a határozatnak 
tartalmaznia kell: a megőrzendő adatok körét; a kény-
szerintézkedéssel elrendelt kötelezettségeket; és ha 
az érintett adatot fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy időbélyegzővel látja el a nyomozó szerv, 
az erre történő utalást. A Be. szabályozása19 alapján a 
megőrzésre kötelezést az elrendelő fokozott bizton-

gáltatása keretében előállított vagy feldolgozott [helyesen: kezelt] adatok meg-
őrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 
2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvénytelen. 

14  Hidvégi Fanny: Az állam is hozzáférhet a híváslistámhoz? http://
ataszjelenti.blog.hu/2014/04/16/az_allam_is_hozzaferhet_a_hivaslistamhoz 
(letöltés: 2016. 09. 10.) 

15  Btk. 459. § 15. pont.
16  Btk. 423. § (5) bekezdés. 
17  Béres Viktor: A hazai nyomozati eljárásokkal kapcsolatos dilemmák. In: De 

iurisprudentia et iure publico, IX. évf., 2015/2., 5. http://dieip.hu/wp-content/
uploads/2015-2-01.pdf (letöltés: 2016. 09. 10.) 

18  Nyor. 84. §. 
19  Be. 158/A. § (4) bekezdés. 
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ságú elektronikus aláírással láthatja el, a Nyor. hivat-
kozott rendelkezése azonban vagylagosan az időbé-
lyegző használatát is lehetővé teszi, amely tkp. egy 
kódsorozat, és igazolja, hogy az elektronikus doku-
mentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában 
változatlan formában létezett. 

A Be. lehetőséget biztosít arra is, hogy halasztást 
nem tűrő esetekben az ügyész és a nyomozó hatóság 
halaszthatatlan nyomozási cselekményként nyomban 
elvégezhesse az olyan kényszerintézkedést – így az 
adatmegőrzésre kötelezést is –, amelynek elrendelé-
sére egyébként jogosult.20 

1.4. Céljai 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzé-
sére kötelezés jogintézménye csak ideiglenesen kí-
vánja biztosítani a nyomozó hatóságok részére az ada-
tok átvizsgálásának lehetőségét. Ez a megőrzésre kö-
telezés céljával van összhangban: a nyomozás felderí-
tési szakaszában ideiglenesen lehet rá szükség, amikor 
nagy mennyiségű adathalmazból keresi a hatóság a 
bűncselekménnyel összefüggő adatokat, például a 
gyanúsított kilétének, tartózkodási helyének megálla-
pításához. Sokszor meghatározhatatlan az, hogy konk-
rétan mely adatokra van szükség, így az egész adathal-
mazra vonatkozóan nem rendelhetnek el lefoglalást 
vagy megkeresést.21 Ha a vizsgálat során kiderül, hogy 
a továbbiakban mely adatra, adatokra van szükség, 
azokat lefoglalással szerezhetik meg. 

Az adatok megőrzésére kötelezés fontos célja az is, 
hogy az adatot az eljárás folyamán bizonyítási eszköz-
ként felhasználhassák, s amíg a lefoglalásra sor kerül, 
biztosítsák azt, hogy az adatot az érintettek ne töröljék, 
ne változtassák meg. A gyakorlatban „a kényszerintéz-
kedés hatékony és megfelelő időben történő alkalma-
zása megoldást kínálhat az elektronikus hírközlési szol-
gáltatóknak nem minősülő – ekként az adatmegőrzési 
kötelezettség hatálya alá nem tartozó – szolgáltatóknál 
rövid ideig tárolt forgalmi adatok vizsgálatára.”22 

Az informatika köréből bizonyítási eszköz lehet a 
számítógép, a mobiltelefon; maga az adat, amely a bűn-
cselekményhez kapcsolódik (a felkeresett weboldalak 
listája), vagy amelynek tárolása bűncselekmény (gyer-
mekpornográfia); az adathordozók (CD, DVD, merev-
lemez, pendrive),23 a számítógépes technikával előál-
lított hamis telefonkártya vagy bankkártya; de lehet 
egy fénykép- vagy filmfelvétel is, amelyre az adatokat 
rögzítették.24 

20  Be. 177. §.
21  Szathmáry Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban (doktori értekezés). 

Budapest, 2012, 160. http://docplayer.hu/1714045-Bunozes-az-informacios-
tarsadalomban-alkotmanyos-buntetojogi-di lemmak-az-informacios-
tarsadalomban.html (letöltés: 2016. 09. 20.).

22  Szathmáry Zoltán: i. m. 161. A szerző példaként a közösségi oldalak üze-
meltetőit említi. Rájuk nem vonatkozik az Eht. adatmegőrzési kötelezettsége, 
hiszen nem elektronikus hírközlési szolgáltatók. 

23  Dornfeld László: A bűncselekmények nyomozásának XXI. századi kihívásai:  
Különös tekintettel a kiberbűnözésre (szakdolgozat). Miskolci Egyetem ÁJK, 2015, 
42. A bűncselekmények nyomozásának XXI. századi kihívásai (letöltés: 2015. 
10. 02.) 

24  Laczi Beáta: A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények nyomozá-

Érdemes azt is számba venni, hogy milyen típusú 
bűncselekmények nyomozásában lehet szerepük az 
információs rendszerben tárolt adatoknak. Egyrészt 
a már klasszikussá vált informatikai bűncselekmények 
tartoznak ide,25 ezek mellett azonban a hagyományos 
bűncselekménytípusok esetében is jelentőségük lehet 
a számítógépen vagy a hálózaton tárolt adatoknak. A 
bűncselekmények előkészítése és végrehajtása során 
az elkövetők nyomot hagyhatnak az adathordozóju-
kon vagy a digitális kapcsolattartás valamely formájá-
ban (e-mail, közösségi oldalak). Az ezekből nyert in-
formációk bizonyítási eszközök lehetnek, vagy a bizo-
nyítási eszköz felderítéséhez nyújthatnak segítséget. 
Elek Balázs állapítja meg, hogy „már az emberölés mi-
att meginduló bűnügyek gyanúsítottjainak a számító-
gépeit és a telefonjaik cellainformációit is rutinsze-
rűen átvizsgálják esetleges megerősítő, közvetett bi-
zonyíték után kutatva.”26 Ez arra utal, hogy a jogalkotói 
szándék mellett a jogalkalmazói gyakorlatban is egyre 
nagyobb teret kapnak a digitális bizonyítékok. 

1.5.  Alanyai és az elrendelt 
kötelezettségek 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzé-
sére kötelezés alanya, a megőrzésre kötelezett szemé-
lye lehet az adat birtokosa, feldolgozója vagy kezelője 
is. Ez azt jelenti, hogy bárkivel szemben elrendelhető 
a fenti célok érdekében, aki az érintett adattal rendel-
kezik vagy dolgozik. Közöttük lehetnek olyan vétlen 
személyek is, akik nem gyanúsítottak az eljárás során, 
de esetleg – például munkakörüknél fogva – kezelnek 
olyan adatokat, amelyek érintettek lehetnek bűncse-
lekményben. 

A kényszerintézkedéssel érintett – a határozat vele 
történő közlésének időpontjától – köteles: egyrészt a 
határozatban megjelölt információs rendszerben tá-
rolt adatot változatlanul megőrizni; másrészt biztosí-
tani annak biztonságos tárolását – szükség esetén más 
adatállománytól elkülönítve; harmadrészt az érintett 
adat megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, to-
vábbítását, másolat jogosulatlan készítését, illetőleg 
az adathoz való jogosulatlan hozzáférést megakadá-
lyozni.27 

A megőrzésre kötelezett köteles haladéktalanul tá-
jékoztatni az elrendelőt, ha az érintett adatot jogosu-
latlanul megváltoztatták, törölték, átmásolták, továb-
bították, megismerték, vagy ha ezek megkísérlésére 
utaló jelet észlelt.28 Ennek kiküszöbölésére szolgál az, 

sának és a nyomozás felüg yeletének speciális kérdései. In: Magyar Jog, 2001/12., 
728–729. 

25  Ezeket nevesíti: Btk. XLIII. fejezet – Tiltott adatszerzés és az informá-
ciós rendszer elleni bűncselekmények. Osztályozásukra vonatkozóan számta-
lan, több szempontból közelítő kísérlet történt: Nag y Zoltán András: Informatikai 
bűncsel ekmények . In: Magyar Tudomány, 2001/8. ht tp://epa.oszk .
hu/00700/00775/00033/946-957.html; Verebics János: Az információs bűncselek-
mények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-
ban. In: Gazdaság és Jog, 2013/2., 3–7. 

26  Elek Balázs: Informatikus szakértés a büntetőeljárásban. In: Belügyi Szemle, 
62. évf., 2014/7–8., 158. 

27  Be. 158/A. § (3) bekezdés.
28  Be. 158/A. § (6) bekezdés.
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hogy az elrendelő a megőrzéssel érintett adatot foko-
zott biztonságú elektronikus aláírással láthatja el; erre 
a tényre az elrendelő határozatban utalni kell. A foko-
zott biztonságú elektronikus aláírásra vonatkozóan 
az elektronikus aláírásról szóló törvény29 igazít el ben-
nünket, amely négy kritériumot nevez meg: alkalmas 
az aláíró azonosítására; egyedülállóan az aláíróhoz 
köthető; olyan eszközökkel hozták létre, amelyek ki-
zárólag az aláíró befolyása alatt állnak; és a dokumen-
tum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy min-
den – az aláírás elhelyezését követően a dokumentu-
mon tett – módosítás érzékelhető. 

Ha az adat eredeti helyen történő megőrzése jelen-
tősen akadályozná az érintettet (mert a tevékenysége 
végzését akadályozná, vagy a kezelése, tárolása nehéz-
kes), kérheti, hogy a megőrzésről az adat más adathor-
dozóra vagy más információs rendszerbe történő át-
másolásával gondoskodhasson. A kérésről a kényszer-
intézkedés elrendelőjének határozatban kell döntenie. 
A kérésnek helyt adó határozatnak tartalmaznia kell 
a másolat hitelesítési módjára, valamint az adatváltoz-
tatásra alkalmatlan módon történő rögzítés elrende-
lésére vonatkozó rendelkezéseket is.30 

A megőrzési kötelezettséggel érintett adathoz kizá-
rólag az elrendelő bíróság, ügyész, nyomozó hatóság 
és – az elrendelő engedélyével – az adat birtokosa vagy 
kezelője jogosult hozzáférni. Az érintett adatról annak 
birtokosa vagy kezelője csak az elrendelő kifejezett 
engedélyével adhat más részére tájékoztatást.31 

1.6. Végrehajtása 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzé-
sére kötelezés kényszerintézkedés végrehajtása során 
a házkutatás szabályait kell alkalmazni. A Be. 149. § 
(1) bekezdése, amely a házkutatás fogalmát definiálja, 
2014. január 1-jétől kiegészült az alábbi rendelkezés-
sel: az ott elhelyezett információs rendszer vagy ilyen 
rendszerben tárolt adatokat tartalmazó adathordozó 
átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében. Bár 
maga a kényszerintézkedés 2003. július 1-jétől létezik, 
kezdetben nem volt egyértelmű, hogy melyik nyomo-
zási cselekményhez kapcsolódik: a szemléhez vagy a 
házkutatáshoz.32 A 2014-es módosítással az elektroni-
kus adat megőrzésére kötelezés egy már korábban lé-
tező norma részeként került szabályozásra.33 

A nyomozó hatóság által végzett házkutatás során 
az információs rendszer vagy az ilyen rendszerben 
tárolt adatokat tartalmazó adathordozó birtokosát 
vagy az adat kezelőjét fel kell szólítani, hogy a tárolt 
adatot tegye hozzáférhetővé. Ha ezt önként megteszi, 
akkor a házkutatást abba kell hagyni; ha nem teszi 
meg, akkor a tárolt adat házkutatással vagy motozás-
sal megszerezhető. Erre az érintettet figyelmeztetni 

29  2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról.
30  Nyor. 87. §.
31  Be. 158/A. § (5) bekezdés.
32  Laczi Beáta: i. m. 728–729. 
33  Dornfeld László: A kiberbűnözés elleni küzdelem kihívásai. In: Diskurzus, V. 

évf., 2015, Különszám, 31. http://epa.oszk.hu/02200/02234/00012/pdf/
EPA02234_Diskurzus_2015_ksz_27-35.pdf (letöltés: 2016. 09. 08.).

kell.34 A házkutatást akkor is folytatni kell, ha gyanú 
merül fel arra vonatkozóan, hogy más bizonyítási esz-
köz fellelése is valószínű.35 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőr-
zésére kötelezés végrehajtása során az adatrögzítő 
eszköz a tulajdonosnál marad, tehát annak birtoklásá-
tól nem fosztják meg, hanem „virtuális lefoglalás”36 
történik. A végrehajtásról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelyben rögzíteni kell a következőket is: 1. a jogosu-
latlan belépés és az adatok jogosulatlan megváltozta-
tása lehetőségének kizárási módja (például az elekt-
ronikus aláírással ellátás); 2. a végrehajtás rögzítésé-
nek egyéb módja (fénykép- vagy videofelvétel készí-
tése, megjelölve azt is, hogy miről); 3. utalás arra, ha 
a kényszerintézkedésre írásbeli határozat nélkül ke-
rült sor; 4. a megőrzésre kötelezettnek, illetve képvi-
selőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyo-
mozási cselekmény, illetve a lefolytatás módja miatt 
él-e panasszal.37 

A megőrzésre kötelezést követően az elrendelő el-
végzi az érintett adatok átvizsgálását. Amennyiben a 
büntetőeljárás indokolja, lefoglalására kerül sor, 
amelyre a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rende-
let 67. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.38 

1.7. Megszüntetése és megszűnése 

A megőrzésre kötelezés az adatok lefoglalásáig, de leg-
feljebb három hónapig tarthat, ezt követően a kötele-
zést meg kell szüntetni. A megőrzésre kötelezés meg-
szűnik akkor is, ha a büntetőeljárást befejezték; erről 
az érintettet értesíteni kell.39 A garanciális szabály a 
kényszerintézkedéssel elrendelt kötelezettségekkel 
magyarázható, hiszen azok egyrészt anyagi terhet ró-
hatnak a kötelezettre, másrészt a működését akadá-
lyozhatják.40 

1.8.  Lefoglalás vagy információs 
rendszerben tárolt adatok 
megőrzésére kötelezés? 

A büntetőeljárásban a lefoglalás és az adatok megőr-
zésére kötelezés közötti választást elsősorban az hatá-
rozza meg, hogy mi az elrendelés célja. Míg a megőr-
zésre kötelezés során a nyomozó hatóság csak vizsgál-
hatja az adatot, például felderítés vagy bizonyítási esz-
köz után kutatva, addig a lefoglalással a bizonyítási 
eszköz biztonságba helyezése történik. Ebből követ-
kezik az, hogy ha a büntetőeljárásban bizonyítási esz-

34  Be. 152. § (1) bekezdés.
35  Be. 149. § (4) bekezdés. 
36  Tóth Mihály: A kényszerintézkedések, 20. dia. https://jak.ppke.hu/uploads/

articles/449965/file/K_NYSZERINT_ZKED_SEK-2014_ppt.pdf (letöltés: 
2015. 05. 01.).

37  Nyor. 85. §. 
38  11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntető-

eljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értéke-
sítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehaj-
tásáról. 

39  Be. 158/A. § (8) bekezdés. 
40  Szathmáry Zoltán: i. m. 161. 
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közként szükséges az adat, akkor az átvizsgálás után 
el kell rendelni a lefoglalást is. Az adatok megőrzésére 
kötelezés előnyös lehet a nyomozó hatóságnak, mert 
a számára érdektelen információkat, adathordozókat 
nem kell lefoglalnia, és a kényszerintézkedés alanyá-
nak is, mert az adathordozót és a programokat (az 
érintett adat, adatok kivételével) továbbra is használ-
hatja. Ez utóbbi általában akkor realizálható, ha a bűn-
cselekményben vétlen személyről van szó. Lefogla-
lásra azért sincs szükség feltétlenül, mert a digitális 
adat a fizikai bizonyítási eszközökhöz képest nehezeb-
ben károsodik.41 A lefoglalás azonban esetenként gyor-
sabb megoldás, és az információ kevésbé van kitéve 
változásoknak,42 ez a két ok a lefoglalás gyakoribb al-
kalmazását eredményezheti. „A nyomozó hatóságok 
lefoglalást előnyben részesítő hozzáállása” azzal is ma-
gyarázható, hogy „a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt-
tes rendelet 67. §-a csak másodlagosan említi meg.”43 

A két kényszerintézkedést szembesíti a következő 
jogeset.44 A választás rendje elleni bűntett elkövetésé-
nek alapos gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy új-
ságíró ellen. A házkutatás során a nyomozó hatóság 
lefoglalt két darab számítógépet és egy darab USB 
adathordozót, majd az újságírót megbilincselték, a 
rendőrségen előállították, kihallgatták, és éjszaka sza-
badon engedték. 

Az újságíró panasszal élt többek között a lefoglalás 
miatt. A főügyészség a panasznak helyt adott – a lefog-
lalásról a nyomozó hatóság indokolatlanul rendelke-
zett, mert a számítógépben tárolt adatok és az e-mail 
postafiók tartalmának megismeréséhez a számítógép 
lefoglalása szükségtelen volt –, hivatkozva a Be. 
158/A. §-ára. A továbbiakban az elsőfokú bíróság és a 
másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla lényegében azo-
nos indoklás alapján a felperesnek kedvező ítéletet 
hozott. Megállapította, hogy a lefoglalás indokolatlan 
volt, nem felelt meg az arányosság és szükségszerűség 
követelményének; az alperes 20 percnyi adatrögzítés 
érdekében 11 napig korlátozta a felperes vagyoni jo-
gát, és ezzel ellehetetlenítette a munkavégzését.45 Az 
alperes jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgá-
lati kérelmet nyújtott be. A Kúria a jogerős ítéletet 
részben hatályon kívül helyezte. Indokolása szerint a 
bűncselekmény felderítése érdekében a felperesnél 
foganatosított házkutatás alkalmával a számítástech-
nikai eszközök lefoglalása szükséges és indokolt volt, 
és jogalap hiányában a lefoglalással összefüggésben 
érvényesített vagyoni kárigény is alaptalan. 

Egyetértek a Kúria indokolásával arra vonatkozóan, 
hogy a jelen ügyben a lefoglalás „nem volt kirívóan 
okszerűtlen és megalapozatlan”. Az érvelés szerint:  
1. A lefoglalást bűncselekmény felderítése érdekében 

41  Dornfeld László: A bűncselekmények… 43. 
42  Szathmáry Zoltán: i. m. 161. 
43  Szathmáry Zoltán: i. m. 160. 
44  Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.887/2011/8.; Kúria Pfv.IV.21.941/2012/5. 
45  A felperes újságíró kártérítés iránti keresetet is nyújtott be, arra hivat-

kozva, hogy számítógépe lefoglalása miatt szerződésben vállalt filmforgatási 
kötelezettségét nem tudta teljesíteni. Az első és másodfokú bíróság azt állapí-
totta meg, hogy a lefoglalás és a filmkészítés elmaradása között ok-okozati 
összefüggés van, így az alperest kártérítés megfizetésére kötelezte. 

foganatosították (a gyanú szerint a felperes e-maileket 
küldött különböző személyeknek az önkormányzati 
választások megzavarása céljából). 2. „[…] a panaszolt 
intézkedés indokolatlanságának alapjául hivatkozott 
Be. 158/A. §-a szerint a felperes a számára egyébként 
terhelő adatok megőrzésére nem volt kötelezhető.”  
3. Az intézkedő rendőröktől „az sem volt elvárható, 
hogy a helyszínen végezzék el a számítástechnikai 
eszközökön tárolt adatok más adathordozóra történő 
átmásolását.” 4. „[…] a gyanúsított személy által az adat-
kinyeréshez felajánlott segítség az intézkedő rendőrök 
részéről nem volt elfogadható.” Ugyanakkor a kény-
szerintézkedésekre vonatkozó alapelveket az Alaptör-
vény kijelöli – a feltétlenül szükséges mértékben, az 
elérni kívánt céllal arányosan46 –, és a Be. szerint is 
csak akkor van helye a kényszerintézkedésnek, ha az 
eljárás célja kisebb korlátozással járó más cselekmény-
nyel nem biztosítható.47 Ezekből következően a kény-
szerintézkedéseknek egyfelől mindenképpen szüksé-
gesnek, másfelől helyettesíthetőknek kell lenniük, 
akár kisebb korlátozást eredményező, de a célt még 
elérő intézkedéssel. A szükségesség mellett a Kúria 
kimerítően érvelt, de álláspontjukban föl sem merült 
a helyettesíthetőség lehetősége, pedig éppen a számí-
tástechnikai eszközök vonatkozásában a lefoglalás le-
hetséges alternatívája az adatok megőrzésére kötele-
zés lenne. A gyakorlatban azonban inkább csak olyan 
esetben alkalmazzák, „amikor egy olyan számítógépen 
tárolt adatok megőrzésére van szükség, ami nem érin-
tett a bűncselekményben, azonban az adathordozóján 
tárolt adatok a nyomozáshoz szükségesek.”48 Az újság-
író számítógépe pedig érintett volt a bűncselekmény 
gyanújában, ezért tulajdonosa „nem volt kötelezhető” 
a terhelő adatok megőrzésére. 

1.9.  Az informatikus szakértő szerepe 
az információs rendszerben tárolt 
adatok megőrzésére kötelezés  
és a lefoglalás során 

A számítástechnikai környezet egyedi tulajdonságai 
(nyom nélkül módosíthatók, másolhatók, törölhetők, 
hálózatokban működnek, távolról is irányíthatók)  
– akár az elektronikus adat lefoglalása, akár a megőr-
zésére kötelezés során – mindenképpen felvetik a 
szakértő alkalmazásának kérdését. Az adathordozók 
és az adatok ugyanis akkor válhatnak bizonyítékká, 
ha a megszerzést közvetlenül megelőző állapotukat a 
büntetőeljárás során végig megőrzik, tehát az adato-
kon elvégzett vizsgálat eredménye reprodukálható.49 

Ha a bizonyítandó tény megállapításához különle-
ges szakértelem szükséges, szakértőt kell alkalmazni, 
az informatikai szakértő alkalmazását azonban nem 

46  Alaptörvény I. cikk.
47  Be. 60. § (1)–(2) bekezdés. 
48  Szathmáry Zoltán: i. m. 160. 
49  Kovács Gyula: Szerzői vag y szerzői joghoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozása 

(szakdolgozat). ELTE JTI, 2008, 60. http://5mp.eu/fajlok/kgyula/szerzoi_
vagy_szerzoi_joghoz_kapcsolodo..._(szakdolgozat)_www.5mp.eu_.pdf (letöl-
tés: 2016. 09. 12.) 
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teszi kötelezővé a Be.50 Az ellentmondást Elek Balázs 
oldja fel: a tudományos irodalomra hivatkozva a „kell” 
szó nem jelenti feltétlenül a szakértő alkalmazását, hi-
szen ez ellentétes lenne a büntetőeljárásban szabadon 
alkalmazható, törvényben meghatározott bizonyítási 
eszköz és eljárás felhasználásának elvével. „A szakér-
tői kirendelés alapkérdése a gyakorlatban az kellene, 
hogy legyen, hogy a jog helyes alkalmazásához meg-
állapítandó tény a konkrét esetben empirikusan és a 
köznapi ismeretek szintjén hozzáférhető-e, vagy 
sem.”51 Ezt kell mind a nyomozó szerveknek, mind a 
bíróságnak gondosan mérlegelnie, az említett két 
kényszerintézkedés esetében. 

A szakértő szerepe a bizonyítékok felkutatása, vizs-
gálata és rögzítése, majd ezek kiértékelése. Már a ház-
kutatás előtt információt adhat a végrehajtás időtar-
tamára, helyszínére és módjára vonatkozóan; a kény-
szerintézkedés végrehajtása során pedig egyrészt a 
bűncselekménnyel összefüggésbe hozható adatok fel-
találási helyét kutatja, másrészt a kapcsolódó adathor-
dozók körét határolja be. Csak a hálózaton keresztül 
elérhető adathordozók esetében lehetőség szerint 
megállapítja annak helyét, másolatot készít, vagy a 
megőrzésre kötelezésről intézkedik.52 

A szakértői munkával összefüggésben két tényezőt 
szeretnék kiemelni: egyrészt az adat vagy az adathor-
dozó bizonyítékként való felhasználhatóságának kér-
dését, másrészt a szakértői kompetencia kérdését. 

Az alábbi jogeset az adat szakszerűtlen kezelésének 
példája. A vádlottat a megyei főügyészség különös ke-
gyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vá-
dolta. A bizonyításban kulcsszerepet kaphatott volna 
a sértett lakásán lefoglalt laptop. Az informatikus szak-
értő megállapította, hogy a vádlott lakásból távozása 
után a laptop még használatban volt, de azt az adott 
ügyben fontos információt, hogy annak volt-e keze-
lője, nem tudta megállapítani. Ennek oka az volt, hogy 
a laptop „szakértőként szintén kirendelt BSZKI-ban 
[Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet] történő felnyi-
tása következtében” a fájlok felülíródtak, és a napló-
zott utolsó rendszerindítás a lefoglalás utáni adatokat 
tartalmazta. Ebből következően a szakértő csak köz-
vetett módon tudta alátámasztani, hogy a vádlott med-
dig tartózkodott a lakásban. Mivel „a mérlegelt bizo-
nyítékok nem alkotnak zárt, kételymentes láncolatot,” 
így a vádlottat a vád alól felmentették.53 

A következő jogeset – szemben az előzővel – azt bi-
zonyítja, hogy az elektronikus adat szakértői értéke-
lése a bűncselekmény elkövetése után 16 évvel is le-
hetséges. Az előre kitervelten elkövetett emberölés 
bűntettével vádolt három vádlott közül kettőnek a bű-
nösségét a bíróság a tanúvallomások és a telefonhívás-
listák segítségével állapította meg. A szakértő feladata 
az volt, hogy a híváslistákban szereplő releváns cella-
kódok lefedettségi térképét – 16 év elteltével – meg-

50  Be. 99. § (1)–(2) bekezdése. 
51  Elek Balázs: i. m. 165. 
52  Kovács Gyula: i. m. 62. 
53  Debreceni Törvényszék 6.B.380/2011/125.; Debreceni Ítélőtábla Bf.

III.279/2013/4. 

határozza. A szakvélemény megállapította többek kö-
zött azt, hogy a mobiltelefonokról kimenő és bejövő 
hívások a lefedettségi területen belül feljelentkezhet-
tek a rádióhálózatra. A hívásadatok alapján maradék-
talanul igazolható volt két telefonszám együtt moz-
gása. A híváslisták, a cellainformációk, a lefedettségi 
térkép, valamint a bázisállomások összevetése arra is 
rámutatott, hogy a terheltek a helyszínen tartózkod-
tak. A szakértő megállapításait a bíróság bizonyíték-
ként vette figyelembe az ítélet meghozatalakor.54 

A szakértői kompetencia határait példázza a követ-
kező jogeset. A szakértő a vádlott számítógépén kimu-
tatta – a lefoglalt eszköz merevlemezéről készített sza-
bályos mentés számítógépes környezetbe való vissza-
töltésével –, hogy a sértett számítógépére kémprogra-
mot telepítettek, amely a sértett számítógépén meg-
jelenő tartalmakat, a látogatott webhelyeket elmen-
tette. Arra a kérdésre, hogy a vádlott elkövethette-e a 
cselekményt, a szakértő jelezte, hogy ennek megíté-
lése nem tartozik a szakértői kompetenciájába. A szak-
értő nem tudott minden kérdésre válaszolni, mert 
csak a vádlott számítógépét foglalták le, a sértettét 
nem. Az ügy egyéb adatai és a szakértői vélemény alap-
ján azonban megállapítható volt, hogy az életközössé-
gük megszakadása után a férj kémprogramot telepített 
a feleség számítógépére, s a feleség által regisztrált 
társkereső oldalon feltöltött fényképeket nyilvánossá 
tette, azokhoz szöveges megjegyzéseket fűzött. A vád-
lottat a bíróság számítástechnikai adatok elleni bűn-
cselekményben mondta ki bűnösnek.55 

Az alábbi jogeset egyrészt a szakértői kompetencia 
határait, másrészt a szakértői vélemény bírósági érté-
kelését is megmutatja. A Budapest V. kerületi tüntetés 
tömegzavargássá nőtt, a tüntetők a sajtószékház épü-
letét akarták elfoglalni, autókat rongáltak meg. A le-
foglalt fényképeket és felvételeket változtatás nélkül, 
külön adathordozón, ún. munkapéldányon rögzítet-
ték, s ezeket együtt bocsátották az eljáró hatóság ren-
delkezésére. A perbe vont harmadik szakértő a parag-
rafusok értelmezésével azt fejtegette, hogy a tárgyi 
bizonyítási eszköz bizonyításra alkalmatlan. A bíróság 
elvetette a véleményét: „Annak értékelése, hogy egy 
bizonyítéknak van-e bizonyító ereje, nem szakértői 
kompetencia, ennek mérlegelése és eldöntése a bíró-
ság feladata.”56 

2.  Elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétele 

2.1. Bevezetésének okai 

Az internet számos előnyét nemcsak a jóhiszemű fel-
használók élvezhetik, hanem sajnos bűncselekmények 
elkövetéséhez is segédkezet nyújt. Előnyei miatt (gyor-
saság, széles felhasználói kör, elérhetőség) nagymér-
tékben elősegíti egyes bűncselekménytípusok kifej-

54  Fővárosi Törvényszék 15.B.516/2013/170. 
55  A jogesetet – Debreceni Városi Bíróság B.436/2010/10.; Debreceni Tör-

vényszék Bf.627/2011/5. – Elek Balázs ismerteti. 
56  Pesti Központi Kerületi Bíróság 20....B. ..24.027./.2010/4...../ 
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lődését és véghezvitelét: terrorcselekmények, rasszista 
cselekmények, csalás, szerzői jogok megsértése, fo-
gyasztó megtévesztése, visszaélés személyes adattal, 
gyermekpornográfia. 

Ez utóbbi elleni küzdelem az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot is jogi aktusra késztette, és megszületett a 
2011/93/EU irányelv,57 melynek 25. cikke a gyermek-
pornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő weboldalak 
elleni intézkedéseket tartalmazza: előírja egyrészt a 
tagállamok területén üzemeltetett ilyen weboldalak 
azonnali eltávolításának biztosítását, másrészt e web-
oldalakhoz való hozzáférés meggátolását. Az intézke-
désekkel kapcsolatban a jogalkotónak biztosítékot kell 
nyújtania a korlátozás szükségessége és arányossága, a 
felhasználók tájékoztatása és a jogorvoslat érdekében. 

Az internetes bűncselekmények folytatásának és a 
tiltott adattartalomhoz való hozzáférésnek a megaka-
dályozása végett, ezzel együtt az irányelvnek megfe-
lelés végett vált szükségessé egy új intézkedés megal-
kotása: az elektronikus adat végleges hozzáférhetet-
lenné tétele, melyet az új Btk. vezetett be a magyar 
jogrendbe.58 „A hatályos rendelkezések között nincs 
arra jogszabályi előírás – olvasható a törvény indok-
lásában –, hogy az ilyen jogellenes tartalmat az eljáró 
hatóság elérhetetlenné tegye. Az adathordozó közeg 
speciális jellege miatt az elkobzás általános szabályai 
nem értelmezhetők. Ezért az elektronikus hírközlő 
hálózaton közzétett jogsértő adattartalom eltávolítása, 
illetve az ahhoz való hozzáférés megakadályozása ér-
dekében […] új intézkedés kerül bevezetésre, az elekt-
ronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele.”59 

A végleges hozzáférhetetlenné tétel intézkedés indo-
kolta azt, hogy a Be.-be egy olyan új kényszerintézke-
dést iktassanak be, „amely a fenti intézkedéshez ha-
sonló célokat szolgál, azonban csak ideiglenes jelleggel 
akadályozza meg az adathoz való hozzáférést. Erre min-
denképpen szükség van, mégpedig a bűncselekmény 
további megvalósulásának a megakadályozása, a jog-
sértő állapot megszüntetése érdekében.”60 Az új kény-
szerintézkedés az elektronikus adat ideiglenes hozzá-
férhetetlenné tétele, amely a Be. 158/B–158/D. §-aiban 
kapott helyet,61 és 2013. július 1-jétől hatályos. 

2.2. Fogalma 

A Be. meghatározza az elektronikus adat ideiglenes hoz-
záférhetetlenné tétele kényszerintézkedés fogalmát: az 
elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat (elekt-
ronikus adat) feletti rendelkezési jog ideiglenes korlá-
tozása, és az adathoz való hozzáférés ideiglenes meg-

57  2011/93/EU irányelv (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bán-
talmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzde-
lemről. A tagállamoknak 2013. december 18-ig kellett a nemzeti jogszabálya-
ikba átültetni.

58  Btk. 77. § (1) bekezdés.
59  2012. évi CCXXIII. törvény indokolása a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről 
és egyes törvények módosításáról, 23. www.vaskuti.hu/hirek/hatalybalepteto%20
indokolasa.doc (letöltés: 2015. 05. 01.).

60  2012. évi CCXXIII. törvény indokolása… 23.
61  A 2013. évi LXXVIII. tv. 14. § (1) bekezdése iktatta a Be.-be.

akadályozása.62 Ennek a definíciónak fontos eleme az 
elektronikus adat feletti rendelkezési jog. Ez az elem 
illeszti a tulajdonosi, vagyoni jogokat érintő kényszer-
intézkedések közé, hiszen a rendelkezési jog korláto-
zása, még ha ideiglenes is, felfüggeszti a tulajdonosi, 
birtoklási jogokat, és ebből következően vagyoni hát-
rányt okozhat az azzal egyébként rendelkezőnek. 

2.3. Elrendelésének feltételei 

Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételének elrendelésére csak a nyomozási bíró jogo-
sult, és ezt határozatban teszi meg, amely fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajtható.63 Kizárólag az ügydöntő 
bírósági határozat meghozataláig van helye, ugyanis 
a bíróság az ügydöntő határozatában rendelkezik az 
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszüntetéséről 
vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételéről. 

Elrendelésének feltételeit az határozza meg, hogy a 
bíróságnak van-e mérlegelési jogköre arra vonatko-
zóan, hogy elrendeli-e az intézkedést, vagy mérlegelés 
nélkül kötelező elrendelnie. 

A bíróság mérlegelés alapján, opcionálisan dönt az 
elrendeléséről az alábbi hármas feltétel megléte ese-
tén:64 ha az eljárás olyan közvádra üldözendő bűncse-
lekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elektro-
nikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének van 
helye, és az a bűncselekmény folytatásának megaka-
dályozásához szükséges. 

A bíróságnak kötelező elrendelnie az elektronikus 
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, a következő 
hármas feltétel esetén: ha a tárhelyszolgáltató az elekt-
ronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó köte-
lezettséget nem teljesítette, vagy az elektronikus adat 
ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a külföldi ható-
ság jogsegély iránti megkeresése a megkeresés kibo-
csátásától számított harminc napon belül nem vezetett 
eredményre; és a büntetőeljárás kábítószer-kereskede-
lem, -készítés elősegítése, kóros szenvedélykeltés, 
kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív 
anyaggal való visszaélés, gyermekpornográfia, állam 
elleni bűncselekmény, terrorcselekmény vagy annak 
finanszírozása miatt indult; és az elektronikus adat e 
bűncselekmények valamelyikével áll összefüggésben.65 

Korábban a bíróságnak csak három bűncselekmény-
típus esetén volt kötelező elrendelnie (ha a másik két 
feltétel is fennállt): gyermekpornográfia, terrorcse-
lekmény és állam elleni bűncselekmény. Az előzőek-
ben felsorolt többi bűncselekménytípust 2015. július 
1-jei hatállyal emelte át ebbe a körbe a jogalkotó.66 En-
nek oka e bűncselekmények társadalmi veszélyessége, 
és az, hogy az elkövetésükhöz egyre gyakrabban hasz-
nálják a világhálót, ezért indokolt – a feltételek fenn-

62  Be. 158/B. § (1) bekezdés. 
63  Be. 215. § (5) bekezdés. 
64  Be. 158/B. § (2) bekezdés. 
65  Be. 158/D. § (1) bekezdés. 
66  A 2015. évi LXXVI. törvény 5. §-a iktatta be. 
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állása esetén – a kényszerintézkedés kötelező, bírói 
mérlegelés nélküli elrendelése. 

2.4.  Elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételének 
módjai 

A Be. alapján az elektronikus adat ideiglenes hozzá-
férhetetlenné tétele kétféle módon történhet:67 vagy 
az elektronikus adat ideiglenes eltávolításával, vagy 
az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozásával. 

E kétféle mód összhangban áll a 2011/93/EU irány-
elvben meghatározottakkal, amely egyrészt a jogsértő 
weboldalak azonnali eltávolításának biztosítását, más-
részt e weboldalakhoz való hozzáférés meggátolását 
írja elő. Az adattartalom ideiglenes eltávolítása a for-
rásoldali eltávolítást jelenti: a jogsértő tartalmat fizi-
kailag távolítják el a szerverről, azaz az interneten nem 
lesz elérhető. A hozzáférés megakadályozásával az 
adattartalom nem törlődik az internetről, hanem an-
nak szűrése, blokkolása történik, az elektronikus adat 
azonosítását és elérhetőségét meghatározó adatok át-
vételével, ezáltal a felhasználók számára elérhetet-
lenné válik.68 

2.4.1. Elektronikus adat ideiglenes eltávolítása 

A fokozatosság elvének érvényesülése érdekében, va-
lamint a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólás- és 
sajtószabadság és az információk megszerzésének 
csak szükséges és arányos korlátozása érdekében a 
jogi szabályozás a fokozatosság elvére épül. A fokoza-
tosság elve alapján az elsődleges megoldást az elekt-
ronikus adattartalom eltávolítása jelenti, ezért a bíró-
ság közvádra üldözendő bűncselekmény gyanúja ese-
tén ezt a kényszerintézkedést alkalmazza. Az elektro-
nikus adat ideiglenes eltávolítására az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kér-
déseiről szóló törvényben69 (a továbbiakban: Elker. 
tv.) meghatározott tárhelyszolgáltató a kötelezett. A 
tárhelyszolgáltató a határozat közlését követő egy 
munkanapon belül köteles az elektronikus adatot visz-
szaállítható módon eltávolítani.

Az ideiglenes eltávolításra vonatkozó kötelezettség 
teljesítését a bírósági végrehajtó foganatosítja a bíró-
sági végrehajtásról szóló törvény70 (a továbbiakban: 
Vht.) alapján: A végrehajtó a bíróság által megküldött 
határozatot személyesen kézbesíti a kötelezett 
tárhelyszolgáltatónak, és ellenőrzi az azonnali teljesí-
tését a helyszínen, illetve ha az azonnali teljesítés fel-
tételei nem állnak fenn, a végrehajtó legkésőbb a kéz-
besítést követő munkanapon ellenőrzi a helyszínen a 
teljesítést. Ha az ellenőrzés során azt állapítja meg, 
hogy a tárhelyszolgáltató nem teljesítette a kötelezett-

67  Be. 158/B. § (4) bekezdés. 
68  2012. évi CCXXIII. törvény indokolása… 22–25. 
69  2001. évi CVIII. törvény. 
70  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról. 

séget, erről haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és 
azt legkésőbb a jegyzőkönyv készítésének napját kö-
vető munkanapon beterjeszti az elrendelő bírósághoz 
rendbírság kiszabása céljából.71 

A tárhelyszolgáltató szankcionálása – bár maga nem 
követett el bűncselekményt – megfelel a 2000/31/EK 
irányelv72 elvárásainak: a tárhelyszolgáltató a számára 
továbbított bírósági határozatból már tudomást szer-
zett arról, hogy a szerverén jogsértő tartalmat tárol. 
Emellett annak lehetőségét is meghagyja az irányelv 
a tagállamoknak, hogy nemzeti jogrendszerükben kö-
telezzék a szolgáltatókat a jogsértés megszüntetésére 
és az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételét sza-
bályozzák. 

Mivel az elsődleges cél az, hogy a tárhelyszolgáltató 
teljesítse az elektronikus adat eltávolítási kötelezettsé-
gét, ezért a jogalkotó magas összegű rendbírságot álla-
pított meg annak kikényszerítésére. A bíróság a mu-
lasztás miatt százezer forinttól egymillió forintig ter-
jedő rendbírságot szabhat ki, amely ismételten is ki-
szabható. Ha a rendbírság kiszabását követően a köte-
lezett teljesít, és erről a végrehajtót értesíti, a végrehajtó 
az értesítés átvételét követő öt munkanapon belül is-
mételten ellenőrzi a teljesítést, és ennek eredményéről 
haladéktalanul tájékoztatja az elrendelő bíróságot.73 

Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítása és az 
információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére 
kötelezés együttesen is elrendelhető.74 Ennek magya-
rázata az, hogy a büntetőeljárásban az elektronikus 
adat mint bizonyítási eszköz megőrzést kíván, ez a 
nyomozóhatóság érdeke; de mint jogsértő tartalom 
elérhetetlenné tételt kíván, ez az állampolgár érdeke. 

2.4.2.  Elektronikus adathoz való hozzáférés 
ideiglenes megakadályozása 

A fokozatosságot szem előtt tartva az elektronikus adat-
hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására csak 
ultima ratio, azaz végső esetben kerül sor: ha a 
tárhelyszolgáltató nem teljesítette eltávolítási kötele-
zettségét (vagy a külföldi hatóság megkeresése harminc 
napon belül nem vezetett eredményre), és meghatáro-
zott bűncselekményi tényállások megvalósulása esetén. 
Ezek: állam elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, 
gyermekpornográfia és – 2015. július 1-jétől – kábító-
szerrel összefüggő bűncselekmények, ha az adat e bűn-
cselekmények valamelyikével van kapcsolatban.75 

Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozására az Eht.-ban meghatározott, a hoz-
záférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, 
a keresőszolgáltatók és a gyorsítótár-szolgáltatók 
(utóbbi kettőt az Eht. nevesíti) a kötelezettek. Az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltató a határozat közlését kö-
vető egy munkanapon belül köteles az adathoz való 
hozzáférést megakadályozni. 

71  Vht. 172–177. § és 201/C. §. 
72  2000/31/EK irányelv az elektronikus kereskedelemről. 
73  Be. 158/C. § (6) bekezdés. 
74  Be. 158/B. § (6) bekezdés. 
75  Be. 158/D. § (1) bekezdés. 
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megakadályozásának elrendelése esetén a bíróság ha-
ladéktalanul értesíti a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságot (a továbbiakban: NMHH), amely a végrehaj-
tást szervezi, ellenőrzi, és ennek érdekében működteti 
a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi ha-
tározatok adatbázisát (a továbbiakban: KEHTA). A bí-
róság, az NMHH és a szolgáltatók szerepét és feladatait 
– az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozása tekintetében – a Be. 158/D. § (4)–
(9) bekezdése és az Eht. szabályozza. 

Az Eht. felhatalmazza az NMHH elnökét rendeletal-
kotásra, ez alapján készült a 19/2013. (X. 29.) sz. NMHH 
rendelet,76 amely az elektronikus hírközlési szolgálta-
tók KEHTA-hoz kapcsolódásának részletes szabályait 
tartalmazza. A KEHTA-hoz kötelesek csatlakozni az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók, de ha a nyilvános 
internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
kizárólag más, olyan elektronikus hírközlési szolgál-
tatón keresztül csatlakozik az adatkicserélő közpon-
tok valamelyikéhez, amely már csatlakozott az adat-
bázishoz, akkor mentesül a csatlakozási kötelezettség 
alól. Az NMHH – az Ügyfélkapu biztonságos tárhely-
szolgáltatás beiktatásával – elektronikusan értesíti a 
szolgáltatókat az elektronikus adathoz való hozzáférés 
ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről. Az 
adatbázis nem nyilvános, azokba csak az illetékes bí-
róság, ügyész, nyomozóhatóság és az Országgyűlés 
bizottságainak tagjai tekinthetnek be. 

A folyamat a következő: A bíróság elrendeli az elekt-
ronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megaka-
dályozását, erről elektronikus úton értesíti az NMHH-t, 
amely az ideiglenes megakadályozásra vonatkozó kö-
telezettséget és a határozat végrehajtásához szükséges 
adatokat bevezeti a KEHTA-ba, és ezzel egyidejűleg 
elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül értesíti 
az érintett szolgáltatókat is. A szolgáltatók a közléstől 
számított egy munkanapon belül kötelesek a bírósági 
határozatban foglalt, az elektronikus adathoz való hoz-
záférés ideiglenes megakadályozását végrehajtani, de 
nem halasztó hatállyal fellebbezhetnek. Az NMHH el-
lenőrzi a végrehajtást, s ha az nem történt meg, a bí-
róság szankciót alkalmazhat77 (rendbírság: százezer 
forinttól egymillió forintig). 

2.5.  Az elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételének 
megszűnése és megszüntetése 

Ideiglenes jellege miatt a kényszerintézkedést a bíró-
ság vagy megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezé-
sével megszűnik, és az elektronikus adatot újra hoz-

76  19/2013. (X. 29.) sz. NMHH rendelet az egyszerű adatátvitelt és 
hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és 
gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi 
határozati adatbázishoz való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól. 
Hatályos: 2014. január 1-jétől. 

77  Németh Gábor: Szakmai konzultáció az elektronikus adatoknak a bíróságok által 
elrendelt hozzáférhetetlenné tételéről. http://nmhh.hu/dokumentum/157418/
konzultacio_eloadasok_20130416.pdf (letöltés: 2015.  05. 01.) 

záférhetővé kell tenni (vagy a végleges hozzáférhetet-
lenné tételre kerül sor). 

Az elektronikus adat ideiglenes eltávolításának kö-
telezettségét a bíróság megszünteti, és az adat vissza-
állítását rendeli el, ha: az elrendelés oka megszűnt; 
vagy a nyomozást megszüntették (kivéve, ha az elkö-
vető gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben 
meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt 
nem büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban 
részesítették, és az adat végleges hozzáférhetetlenné 
tétele elrendelésének lehet helye).78 

Az elektronikus adat ideiglenes eltávolításának kö-
telezettsége megszűnik, ha a büntetőeljárás befejező-
dött, és a bíróság nem rendelte el az elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tételét, hanem az adat 
visszaállítására kötelezi a tárhelyszolgáltatót.79 A meg-
szüntetésről és az adat visszaállításáról szóló határo-
zatot haladéktalanul közölni kell a tárhelyszolgáltatóval, 
amely egy munkanapon belül köteles az adat vissza-
állítására. 

Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozásának kötelezettségét a bíróság három 
esetben szünteti meg: 1. ha a tárhelyszolgáltató telje-
síti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vo-
natkozó kötelezettségét; 2. ha az elrendelés oka meg-
szűnt, és a bíróság a megszüntetésről elektronikus 
úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t; 3. vagy a nyo-
mozást megszüntették (kivéve, ha az elkövető gyer-
mekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben megha-
tározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem 
büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban ré-
szesítették, és az adat végleges hozzáférhetetlenné té-
tele elrendelésének lehet helye).80 

Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozásának kötelezettsége megszűnik, ha a 
büntetőeljárás befejeződött, és a bíróság nem rendelte 
el az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételét, hanem a megszűnésről elektronikus úton ha-
ladéktalanul értesíti az NMHH-t.81 

Összegezve: Egy kivételtől eltekintve azonos felté-
telek alapján szűnik meg, illetve szünteti meg a bíró-
ság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetet-
lenné tétele kötelezettséget mind az adat ideiglenes 
eltávolításának kötelezettsége, mind az adathoz való 
hozzáférés ideiglenes megakadályozásának kötelezett-
sége vonatkozásában. Ez a kivétel az elektronikus adat-
hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának 
kötelezettsége megszüntetésénél jelentkezik: ha a 
tárhelyszolgáltató teljesíti az ideiglenes eltávolításra 
vonatkozó kötelezettségét. Ennek oka a kényszerin-
tézkedés elrendelésének ideiglenes jellegével és cél-
jával magyarázható: ideiglenes jelleggel teszi hozzá-
férhetetlenné az elektronikus adatot, s amint erre már 
nincs szükség, megszűnik a kötelezettség is; illetve 
amint a tárhelyszolgáltató eltávolítja az adatot, a hoz-
záférés megakadályozása már szükségtelen. 

78  Be. 158/C. § (2) bekezdés. 
79  Be. 158/C. § (3) bekezdés. 
80  Be. 158/D. § (6) bekezdés. 
81  Be. 158/D. § (8) bekezdés. 
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Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tétele megszűnését vagy a megszüntetését a bíróság 
határozatban rendeli el. Ezzel egyidejűleg az ideigle-
nesen eltávolított elektronikus adat esetében annak 
visszaállítását is elrendeli, a hozzáférés ideiglenes meg-
akadályozása esetében a hozzáférés újbóli biztosítását 
azonban nem rendeli el. Látszólag tehát itt kimaradt 
egy lépés a Be.-ből: nem kötelezi az elektronikus hír-
közlési szolgáltatókat az adathoz való hozzáférés újbóli 
biztosítására; valójában azonban erre nincs is szükség. 
Ennek oka az, hogy míg az adatot az ideiglenes eltávo-
lítás során fizikailag távolították el a szerverről, s ami-
kor a hozzáférhetetlenné tétel kötelezettséget meg-
szüntetik, akkor az adatot vissza kell tenni a szerverre; 
addig a blokkolással hozzáférhetetlenné tett adat ott 
maradt a szerveren, s amikor a blokkolást megszünte-
tik, az újra elérhető lesz a felhasználók számára. 

A továbbiakban a végrehajtás folyamata ugyanaz, 
mint a kényszerintézkedés elrendelése esetén volt. Az 
elektronikus adat visszaállítására a tárhelyszolgáltató 
a kötelezett, egy munkanap határidővel, a teljesítést 
bírósági végrehajtó foganatosítja, a teljesítés elmulasz-
tása ismételten is kiszabható rendbírsággal szankcio-
nálható (százezertől egymillió forintig). Az elektroni-
kus adathoz való hozzáférés újbóli biztosítására az 
elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezett, szin-
tén egy munkanap határidővel, a végrehajtást az 
NMHH szervezi, a kötelezettség törlésével a KEHTA-
ból és a hírközlési szolgáltatók egyidejű értesítésével, 
a teljesítés elmulasztása ugyanolyan mértékű, ismétel-
ten is kiszabható rendbírsággal szankcionálható. 

2.6. Kapcsolódó garanciális elemek 

A jogalkotó több garanciális szabályt is beiktatott az 
elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné té-
tele kényszerintézkedéssel kapcsolatban. Ezek a kor-
látozás szükségessége és arányossága, a felhasználók 
tájékoztatása és a jogorvoslat érdekében nyújtanak 
biztosítékot. 

Ilyen garanciális elem az, hogy az elektronikus adat 
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére kötelezettek-
nek, tehát a tárhelyszolgáltatóknak és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatóknak – a bíróság megnevezésé-
vel és a határozat számának megjelölésével – tájékoz-
tatni kell a felhasználókat az intézkedés jogalapjáról.82 

Mivel az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhe-
tetlenné tétele kényszerintézkedés elrendelésére az 
ügydöntő bírósági határozatig van lehetőség (amely 
majd vagy megszünteti a kényszerintézkedést, vagy 
véglegesen elrendeli), úgy kell végrehajtani, hogy az 
eredeti állapot helyreállítható legyen. Ez az elektroni-
kus adat ideiglenes eltávolítása esetén az adattartalom 
visszaállíthatóságát jelenti, vagyis a tárhelyszolgáltató 
más tárhelyre tölti majd vissza az adatot. A hozzáférés 
ideiglenes megakadályozása esetén pedig a hozzáfé-
rés újbóli biztosítását jelenti. Mindkét esetnek nagy 
jelentősége van a véleménynyilvánítás szabadsága és 

82  Be. 158/B. § (5) bekezdés. 

az internetes információáramlás szabadsága szem-
pontjából. Éppen ezért az adattartalom visszaállítá-
sára, illetve a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó 
kötelezettség elmulasztása is szankcionálható rend-
bírsággal. 

Szintén garanciális elemnek tekinthető az, hogy az 
elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné téte-
léről szóló döntés ellen – a Be. jogorvoslati rendszere 
szerint – jogorvoslatnak van helye. A fellebbezést az 
illetékes törvényszék bírálja el, ugyanakkor ez nem 
halasztó hatályú, mert a kényszerintézkedés fellebbe-
zésre tekintet nélkül végrehajtható.83 Abban az eset-
ben, ha ismeretlen vagy nem azonosítható az elektro-
nikus adat feletti rendelkezésre jogosult, az ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétel elrendeléséről szóló határo-
zatot hirdetményi úton kell kézbesíteni, az adat feletti 
rendelkezésre jogosult a kézbesítéstől számított nyolc 
napon belül nyújthat be fellebbezést a határozat ellen. 

2.7.  Az elektronikus adat  
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele  
a gyakorlatban 

„[…] nem az a jogkérdés, hogy honnan tiltok le, hanem 
az, hogy mit: ezen a ponton kell a bíró az alapjog ará-
nyos korlátozásához”84 – Ficsór Gabriella megállapí-
tása a kényszerintézkedés és az alapjog-korlátozás kap-
csolatát hangsúlyozza, ugyanakkor azt is sugallja, hogy 
a bíróságnak tudnia kell, honnan tiltsa le az adattar-
talmat. 

A kapcsolódó jogeset85 szerint a járásbíróság egy 
érpataki rendezvény kapcsán az internetre feltett – 
szélsőséges hangnemű, izraeli állampolgárokat sértő 
és a rendezvény nézőit gyűlöletre szító megnyilvánu-
lásokat tartalmazó – felvételek miatt az elektronikus 
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el. 
A bíróság főszabályként a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) 
pontja alapján járt el, így az elektronikus adat ideigle-
nes eltávolításával rendelte el a kényszerintézkedést. 
Mivel ezt a kötelezett tárhelyszolgáltatók nem hajtot-
ták végre maradéktalanul, a járási ügyészség újból in-
dítványozta az adat ideiglenes eltávolítását. Az indok-
lás szerint büntetőeljárás van folyamatban közvádra 
üldözendő bűncselekmény miatt (közösség elleni 
uszítás bűntette), e bűntett vonatkozásában az alapos 
gyanú továbbra is megállapítható, és a bűncselekmény 
folytatásának megakadályozásához szükséges az elekt-
ronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele. A 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróság 
végzése – az adattartalmak pontos megjelölésével – 
az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételét a hozzáférés ideiglenes megakadályozásával 
rendelte el. 

83  Be. 215. § (5) bekezdés.
84  Ficsór Gabriella: Az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele: „A bírósági 

szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység 
hatékonyságának fokozása érdekében”. http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/
default/files/field_attachment/fg_elektronikusadat.pdf. (letöltés: 2015. 05. 20.) 

85  Nyírbátori Járásbíróság Bny. 28/2015/2. http://www.erpatakimodell.hu/
files/videotorles/Kozosseg-elleni-uszitas-video-torlesi-kiserlet-2_Nyirbatori_
Jarasbirosag_Bny_28_2015_2.pdf (letöltés: 2015. 11. 02.) 
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A járásbíróság két lehetőség közül választhatott: 

vagy a Be. 158/C. § (6) bekezdése alapján jár el, és az 
elektronikus adat ideiglenes eltávolítása kötelezettség 
elmulasztása miatt a tárhelyszolgáltató ellen rendbír-
ságot szab ki, vagy a Be. 158/B. § (4) bekezdés b) pontja 
szerint rendelkezik, és a hozzáférés ideiglenes meg-
akadályozását rendeli el. Ez utóbbiról a törvény nem 
kötelező jelleggel rendelkezik, mert bár a többi felté-
tel fennáll, nem a 158/D. § (1) bekezdés b) pontja mi-
att indult a büntetőeljárás, hanem közvádra üldözendő 
bűncselekmény miatt. Ebben az esetben tehát a bíró-
ság mérlegelési jogkörében döntött az erőteljesebb 
megoldás, a hozzáférés ideiglenes megakadályozása 
mellett. 

Egy másik jogeset86 az elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétele, majd ennek megszüntetése, 
végül a végleges hozzáférhetetlenné tétele elrendelé-
sére mutat példát. A főügyészség terrorcselekmény 
elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat. 
A vádlott az általa üzemeltetett weboldalon nyilvános-
ságra hozta az Országgyűlés elnökének címzett, „Fo-
gadalom” elnevezésű felhívását, melyben vállalta, hogy 
„azt az országgyűlési képviselőt, aki a … oldalon nyom-
tatható, 2013. évi MIC. számú devizarabszolga felsza-
badító törvényt meg nem szavazza, állampolgártársai 
számára példamutatóan, alkalom kínálta időben, he-
lyen és módon kivégzi.” Szándéka megerősítésére nép-
szavazási kezdeményezéssel fordult az Országos Vá-
lasztási Bizottsághoz, az aláírásgyűjtő íven hasonló 
tartalmú kérdést fogalmazva meg, de ennek hitelesí-
tését a bizottság megtagadta. 

A járásbíróság az elektronikus adat ideiglenes eltá-
volításáról döntött. A törvényszék azonban a vádlottat 
felmentette,87 és – mivel a kényszerintézkedés elren-
delésének oka megszűnt – rendelkezett a Fogadalom 
nevű adat visszaállításáról. Ennek érdekében kötelezte 
a tárhelyszolgáltatót, hogy az ítélet jogerőre emelke-
dését követően, annak közlésétől számított egy mun-
kanapon belül állítsa vissza az elektronikus adatot. 

Az ítélőtábla a vádlott büntetőjogi felelősségét álla-
pította meg,88 ezért a Btk. 77. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében rendelkezett a „Fogadalom” végleges hoz-
záférhetetlenné tételéről. A 11/2014. (XI. 13.) IM ren-
delet89 142. § (1) bekezdése alapján az intézkedés ha-
tálya alá tartozó elektronikus adatot a forrásának azo-
nosítására szolgáló IP cím feltüntetésével határozta 
meg. A hivatkozott IM rendelet 142. § (4) bekezdése 
a tárhelyszolgáltatót az elektronikus adat eltávolítá-
sára kötelezi, a tárhelyszolgáltató azonosításra alkal-
mas adatait (név, cím, cégjegyzék- vagy egyéb nyilván-

86  Miskolci Járásbíróság 33.Bny.812/2014/2.; Miskolci Törvényszék 
11.B.14/2015/10.; Debreceni Ítélőtábla Bf.I.520/2015/14. 

87  A cselekményt komolytalan, üres fenyegetésnek értékelte, és a cselek-
ményt nem minősítette bűncselekménynek. 

88  Állami szervhez intézett fenyegetésnek minősítette, aminek kényszerítő 
hatása is felismerhető. A fenyegetés más személyhez címzett, komoly, konkrét 
kijelentést tartalmaz, mellyel az elkövető egyértelműen kifejezésre juttatta, 
hogy terrorcselekményt kíván elkövetni. 

89  11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a fogvatartott személy esetében a bünte-
tőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról. Ha-
tályba lépett 2015. január 1-jén. 

tartási szám, a tárhelyszolgáltató képviseletére jogo-
sult neve és címe) a bíróságnak kell feltüntetni. A vég-
leges hozzáférhetetlenné tételt elrendelő bírósági ha-
tározatot a bírósági végrehajtó adja át a tárhely-
szolgáltatónak, s ez utóbbi egy munkanapon belül 
intézkedik a jogellenes adat eltávolításáról az Elker. 
tv. 12/A. § (2) bekezdése alapján. 

2.8.  Elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétele  
– a Be. szabályozásán kívül 

Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné téte-
lére nemcsak a Be. által szabályozott kényszerintézke-
déssel van lehetőség, hanem jogszabályban rögzítet-
ten más szervek is elrendelhetik. Jelenleg két hatóság-
nak és egy államigazgatási szervnek van erre lehető-
sége. 2014. január 2-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV) a szerencsejáték szervezéséről 
szóló törvény90 (a továbbiakban: Szjtv.) alapján; 2015. 
január 1-jétől – az emberi alkalmazásra kerülő gyógy-
szerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör-
vények módosításáról szóló törvény91 alapján (a továb-
biakban: Gytv.) – az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet92 (a továbbiakban: 
OGYÉI) rendelheti el. 2016. július 24-től a személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló törvény93 (a további-
akban: Sztv.) alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
is elrendelheti. E három szerv által elrendelhető in-
tézkedéseket a 86. oldalan található táblázat mutatja. 

A vonatkozó törvények szabályozásából kitűnik, 
hogy az alapvető különbség a Be. szabályozásához ké-
pest az, hogy a NAV, a Nemzeti Közeledési Hatóság és 
az OGYÉI is egy meghatározott (de különböző) idő-
tartamra rendelheti el az intézkedést, amely idő alatt 
a jogsértő tartalommal kapcsolatban a büntetőeljárás 
megindítható, illetve vagy a kényszerintézkedés, vagy 
a végleges hozzáférhetetlenné tétel folyamata elkez-
dődik. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetet-
lenné tétele enyhébb formájával, az adateltávolítással 
az OGYÉI élhet, az erőteljesebb blokkolással a NAV és 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely mögött pénz-
ügyi-gazdasági okok állhatnak. 

Zárógondolatok 
Egyetemi éveim elején gyakran olvastam és hallot-

tam, hogy a régi Btk., az új Btk. Az átfogó büntetőjogi 
reform szerves része az eljárásjog „szemléleti és kon-

90  1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről 36/G–36/J. §-ai 
alapján.

91  2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről 
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 20/A. §-a 
alapján.

92  28/2015. (II. 25.) számú kormányrendelet az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézetről: 2015. március 1-jétől az újonnan felál-
lított OGYÉI látja el a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat, valamint 
egyes feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként is kijelöl-
ték. Ennek alapján ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági feladatokat. 

93  2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 12/B–12/E. §-ai 
alapján.
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cepcionális”94 megújítása, s nemsokára új Be.-ről be-
szélünk majd. A Kormány.hu oldalon már olvasható a 
büntetőeljárásról szóló új törvény tervezete, javaslata, 
amely tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba.95 

Megújul természetesen a tárgyalt két kényszerintéz-
kedés is, de – mivel mindössze néhány éves múltjuk 
van, és az európai szabályozással is harmonizálnak – 
tartalmi elemeik megmaradnak, inkább csak a szabá-
lyozás pontosítása és az alkalmazás egyszerűsítése ke-
rült a javaslatba. 

Az információs rendszerben tárolt adatok megőr-
zésére kötelezés jogintézménye már több névváltozást 
ért meg, az új Be. tervezetben – az egységes fogalom-
használat jegyében – elektronikus adat megőrzésére 
kötelezésként találkozunk vele. A javaslat az elektro-
nikus adat lefoglalása és a megőrzésére kötelezés vo-
natkozó rendelkezéseit egy cím alatt tárgyalja, „a le-

94  MTI: Bánáti: Hiányoznak a nyugodt kodifikáció előfeltételei. http://hvg.
hu/itthon/20120916_Banati_hianyoznak_a_nyugodta_kodifikacio_ (letöltés: 
2015. 12. 30.)

95  ... évi. … törvény a büntetőeljárásról. Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló 
törvényről. Igazságügyi Minisztérium, 2016. június 3. http://www.kormany.hu/
download/e/ba/b0000/20160603%20El%C5%91terjeszt%C3%A9s%20a%20
b% C 3%BC nte t % C5%91e l j% C 3% A1r % C 3% A1sr % C 3%B3 l%2 0
sz % C 3% B3 l% C 3% B3% 2 0 t % C 3% B 6 r v % C 3% A 9 ny r % C 5%91 l .
zip#!DocumentBrowse (letöltés: 2016. 07. 01.) 

foglalással analóg kényszerintézkedésként.”96 Az adat-
megőrzésre kötelezés tartalma változatlan maradt, de 
a javaslat egyrészt logikailag rendezi az egyes bekez-
désekbe foglalt rendelkezéseket, másrészt pontosítást 
végez. A pontosítás jegyében külön bekezdésben, pon-
tokba rendezve sorolja a kényszerintézkedés feltéte-
leit; illetve ezek közé a feltételek közé beilleszti a bi-
zonyítási eszköz biztosítását is. Ezzel egyértelművé 
teszi a hatályos Be. 158/A. § (2) bekezdése „elrendeli 
annak az információs rendszerben tárolt adatnak a 
megőrzését, amely bizonyítási eszköz” fordulatát. Az 
elektronikus adat lefoglalásának végrehajtását illetően 
két új elvet fogalmaz meg: a büntetőeljárás céljából 
szükségtelen elektronikus adatra lehetőleg ne terjed-
jen ki, valamint az ilyen adatot a lefoglalás a legrövi-
debb ideig érintse. Új elemként a javaslat „kialakította 
a »virtuális vagyontárgyak« biztosításának keretszabá-
lyait is.”97 

A külön fejezetbe került elektronikus adat ideigle-
nes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedésre 
vonatkozóan a javaslat bővíti az ideiglenes eltávolításra 
kötelezettek körét, ezzel „a hangsúly a szolgáltatás mi-

96  Előterjesztés a büntetőeljárásról szóló törvényről. Igazságügyi Miniszté-
rium, 2016. június 3. Részletes indoklás. Ua. 373. 

97  Ua. 

Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele – a Be. szabályozásán kívül

elrendelő / 
szempontok NAV Nemzeti Közlekedési 

Hatóság OGYÉI

elrendelés oka tiltott szerencsejáték 
szervezése

a – diszpécserszolgálati 
engedély hiánya miatt 
– megbírságolt tovább 
folytatja az engedély 
nélküli tevékenységet

hamis vagy nem engedélyezett 
gyógyszer forgalmazása

ideiglenes 
hozzáférhetetlen-
né tétel módja

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozásával

elektronikus adat ideiglenes 
eltávolításával

időtartam 365 nap 90 nap

kötelezett valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató 
→ 1 munkanap

tárhelyszolgáltató → 
1 munkanap

kötelezett 
értesítése

– hirdetményi úton, 15 napig, a honlapján 
– végrehajtás-szervező és ellenőrző: NMHH

határozatban

nem teljesítés 
esetén: bírság

100 000 Ft – 500 000 Ft 
(ismételten is)

50 000 Ft – 200 000 Ft
(ismételten is)

100 000 Ft – 1 000 000 Ft
(ismételten is) 

kötelezettség 
megszűnése

365 nap elteltével 90 nap elteltével

kötelezettség 
megszüntetése

– oka megszűnt,
– vagy folyamatban van az elrendelése / végrehajtása:
○ elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 

tétele kényszerintézkedésnek
○ vagy végleges hozzáférhetetlenné tételnek 

– oka megszűnt, 
– vagy OGYÉI → feljelentés: 
egészségügyi termék hamisítása → 
büntetőeljárás → a bíróság elrendelte:
○ az elektronikus adat ideiglenes 

hozzáférhetetlenné tételét
○ vagy a végleges 

hozzáférhetetlenné tételt (jogerős 
ügydöntő határozatban)

tájékoztatási 
kötelezettség

a saját honlapján közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével 
érintett honlap nevét

(A táblázat forrásai: Szjtv. 36/G–36/J. §; Gytv. 20/A. §; Sztv. 12/B–12/E. §)
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benlétére kerül.”98 Szintén bővülnek az elektronikus 
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásá-
nak (blokkolásának) lehetőségei: akkor is lehet alkal-
mazni, ha az eltávolításra kötelezett azonosítása lehe-
tetlen, aránytalan nehézséggel járna, vagy a külföldi 
hatóság megkeresésétől nem várható eredmény. Je-
lentős újdonsága a törvénytervezetnek a – kényszer-
intézkedés elrendelése előtti – felhívás az elektroni-
kus adat önkéntes eltávolítására, ami gyorsíthatja a 
hozzáférés megakadályozását. De mivel a gyakorlatban 
az adatot közzétevő és a tárhelyet biztosító elválik egy-
mástól, félő, hogy a szolgáltató mérlegelés nélkül dönt 
majd az adat eltávolítása mellett, hogy mentesüljön az 
eljárástól.99 

A jelenleg hatályos Be. információs rendszerben tá-
rolt adatok megőrzésére kötelezés jogintézménye és 
a lefoglalás jogintézménye közül a gyakorlat a lefogla-
lást részesíti előnyben, és az új Be. tervezet is ezt meg-
erősíti. Ugyanakkor az elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétele egyre izmosodik, hiszen a 
Be. szabályrendszerén kívül is mind jobban helyet kap: 
a NAV, az OGYÉI és a Nemzeti Közlekedési Felügyelet 
is alkalmazhatja. 

Remélhetőleg a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok 
is követik majd a változásokat, s nem fordul elő olyan 
eset, mint jelenleg, hogy hatályos jogszabály valamely 
kényszerintézkedésnek a régi nevét használja. ■ 
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Jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irány-
elve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bán-
talmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermek-
pornográfia elleni küzdelemről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irány-
elve (2006. március 15.) a nyilvánosan elérhető elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a 
nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében 
előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről 

Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezmény 
(2004. évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapes-
ten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bű-
nözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irány-
elve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen 
az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozá-
sairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) 

2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tár-
gyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 

2012. évi CCXXIII. törvény indokolása a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba-
lépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és 
egyes törvények módosításáról. www.vaskuti.hu/
hirek/hatalybalepteto%20indokolasa.doc (letöltés: 
2015. 05. 01.) 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgálta-

tásokról 
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra ke-

rülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot sza-
bályozó törvények módosításáról 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2002. évi I. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény módosításáról 

2001. évi CXXI. törvény a Büntető törvénykönyvről 
szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatások, valamint az információs társa-
dalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
... évi. … törvény a büntetőeljárásról. Előterjesztés a 

büntetőeljárásról szóló törvényről. Igazságügyi Mi-
nisztérium, 2016. június 3. http://www.kormany.hu/
download/e/ba/b0000/20160603%20El%C5% 
91terjeszt%C3%A9s%20a%20b%C3%BCntet%C5% 
91e l j % C 3% A 1 r % C 3% A 1s r % C 3% B 3 l % 2 0 s z % 
C3%B3l%C3%B3%20t%C3%B6rv%C3%A9nyr%C5%91l.
zip#!DocumentBrowse (letöltés: 2016. 07. 01.) 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szerve-

zéséről
28/2015. (II. 25.) számú kormányrendelet az Orszá-

gos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zetről 

19/2013. (X. 29.) sz. NMHH rendelet az egyszerű 
adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hír-
közlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-
szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetet-
lenné tételi határozati adatbázishoz való kapcsolódá-
sának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól 

23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet a bel-
ügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatósá-
gok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomo-
zási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon 
való rögzítésének szabályairól 

Az új Btk. és A kApcsolódó 
jogforrások,  
Bírósági iránymutAtások
második, aktualizált kiadás
SzerKeSzTŐ: czine ágnes 
LeKTOr: kónya istván

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a 
forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a 
büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző 
jogforrásokról. A kötet a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt 
elengedhetetlen segítséget.

A 2014. februári kiadás nagy sikerére tekintettel jelentettük meg újra a könyvet. A második, aktualizált 
kiadás – 2016. május 1-jei lezárással – feldolgozza a joganyagban időközben bekövetkezett változá-
sokat, valamint a joggyakorlat bővülését, így azon kúriai iránymutatásokat, elvi határozatokat és eseti 
döntéseket is, melyek már a 2012. évi c. törvényre tekintettel születtek.
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