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ELÕSZÓ

A Magyar Kriminológiai Társaság 2011-ben is – a Közbiztonság és társadalom cím-
mel megrendezett éves nagykonferenciája mellett – számos tudományos rendez-
vényt tartott. A Kriminológiai Közlemények 70. száma – döntõen – az itt elhang-
zott tudományos elõadások egy részének szerkesztett változatát tartalmazza.

Folytatva a hagyományokat: aktuális, a hazai jogásztársadalmat és a széles érte-
lemben vett bûnügyi tudományok mûvelõit foglalkoztató kérdésekrõl több tudo-
mányos ülést és kerekasztal-beszélgetést tartott a Társaság; ugyanakkor nem min-
denben követtük a korábbi „hagyományokat”.

Formabontó módon – a büntetõjog, a kriminológia és a szociológia érintkezési 
pontjainak erõsödésére figyelemmel – három közös rendezvényünk is volt a Ma-
gyar Szociológiai Társasággal: a pártfogás, a korrupció és az új tekintélyelvûség 
témakörében. Úgyszintén újdonságnak számított, hogy az orvos szakértõknek a 
mai büntetõeljárásban betöltött szerepét elemzõ tudományos ülésünkön komplex 
„bemutatkozási” lehetõséget biztosítottunk a Szegedi Tudományegyetem Igazság-
ügyi Orvostani Intézetének. Végül itt említendõ meg, hogy a fiatalkorúak igazság-
szolgáltatására vonatkozó jogi környezet változását elemzõ tudományos ülésünk is 
eltért a megszokottól: itt alakult meg ugyanis a Társaság új, a fiatalkorú elkövetõk 
kriminológiájával és büntetõ igazságszolgáltatásának kérdéseivel foglalkozó önálló 
szekciója.

Mindemellett intenzív tudományos tevékenység folyt a már meglévõ szekcióink-
ban is, amelyek közül ezúttal a Viktimológiai Szekcióban elhangzott elõadásokból 
adunk közre egy válogatást.

A mûködésének harmadik évtizedében járó Magyar Kriminológiai Társaság 
közhasznúságát mi sem fémjelezheti jobban, mint hogy mindig is független tudo-
mányos szervezetként, ezen idõszak alatt már 70 kötetet adott ki. E hagyományt 
a jövõben is folytatni kívánjuk, noha – engedve az idõk szavának, ugyancsak a 
közhasznú célok széles spektrumú megvalósítása érdekében – a teljes körûvé tett 
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archívumnak a köznyilvánosság számára való hozzáférhetõvé tételével, valamint a 
szakmai tanulmányoknak a tagok számára történõ közvetlen elérhetõsége biztosí-
tásával tudományos küldetésünket a honlap (www.kriminológia.hu) segítségével is 
biztosítjuk.

Tudományos szervezetek esetében azonban a közhasznú célok megvalósítása 
támogatók hiányában nem lehetséges. Itt mondunk tehát köszönetet mindazon ál-
lami szerveknek, jogi és magánszemélyeknek, akik küldetésünk teljesítését – így a 
kötetek kiadását is – az elmúlt években (évtizedekben) segítették, továbbá „szel-
lemi” támogatóinknak: az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint az 
Országos Kriminológiai Intézetnek, ez utóbbinak külön köszönjük, hogy rendez-
vényeink megtartását helyszín biztosításával is segítették.

Budapest, 2011. december 13.
Dr. Kadlót Erzsébet

ELÕSZÓ
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A BÜNTETÕ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAIBAN 
TAPASZTALHATÓ KOLLÍZIÓK

MANIFESZTÁLÓDÁSA A JOGGYAKORLATBAN

I.

A börtönnépesség alakulásáról kiadott tudományos kutatások teszik lehetõvé az or-
szágok közötti és az országokon belüli, az egyes idõszakok közötti összehasonlítá-
sokat. Példaként két szélsõséges mutatót említek meg: az izlandi, 100 ezer lakosra 
számítható 50 fõs, és az oroszországi, 100 ezer lakosra számítható 600 fõs börtön-
népességet, de megemlíthetõ az Amerikai Egyesült Államok több mint 800 fõre 
tehetõ ilyen rátája is. Az összehasonlítás önmaga adja annak megállapíthatóságát, 
hogy a közbiztonság, a bûnözés színvonala még korrelatív összefüggésben sincs a 
börtönnépesség mikénti alakulásával, noha elsõ ránézésre ilyen tükörképként kí-
nálkozna.

Amennyiben egy országon belül – esetünkben ez Magyarország – különbözõ tör-
ténelmi idõszakokat hasonlítunk össze, ugyanerre az eredményre jutunk. A magyar 
átlagos börtönnépesség 100 ezer lakosra számítva hosszú évtizedek óta 120-130 
fõ; 1952-ben azonban ez 800, 1955-ben 900 fõre ugrott föl. A drasztikus változást 
nyilvánvalóan nem a bûnözés ugyanilyen drasztikus változása indikálta. Csakúgy, 
mint az 1980-as évek végén, a börtönpopuláció jól érzékelhetõ csökkenését, annak 
ellenére, hogy a bûnesetek száma, valamint a cselekmények társadalomra veszélyes-
ségi szintjének növekedése ez idõ tájt intenzív volt.

A kérdés azonban kérdés maradt: amennyiben nem a bûnözés alakulása deter-
minálja a börtönbe zártak számának alakulását, akkor az mihez köthetõ? Lõrincz 
József professzor kutatásai és következtetései szerint, de mindannyiunk emlékeinek 
is megfelelõen e módosulásokat alapvetõen a nagypolitika – esetenként a nagy-
politikát alapvetõen befolyásoló személyi változások – határozzák meg. Attól függ, 
hogy represszív vagy liberálisabb a büntetõpolitika, és ennek eredõjeként miként 
alakul a szabadságvesztésre ítéltek és az elõzetes letartóztatásban lévõk száma.
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A büntetõpolitika – amelynek jó mércéje a börtönnépesség szintje – tehát alap-
vetõen nem a bûnözés alakulására adott adekvát válaszokat tartalmazza, hanem 
sorsát a nagypolitikai hányattatás alakítja.

A jogalkotásban tetten érhetõ büntetõpolitika tehát – és ez nem meglepõ – di-
rekt módon befolyásolt a nagypolitika elképzelései által. Ellentétpárokat állítha-
tunk a konzervatív, represszív, illetve a liberálisabb, megengedõ politikai elképzelé-
sek idején érvényre jutó jogalkotási irányzatok között – egyrészrõl a tett-arányos-
ság, másrészrõl a relatív büntetési szemlélet; egyrészrõl a megtorlás, másrészrõl a 
helyreállító igazságszolgáltatás; egyrészrõl a bírói mérlegelés szabadságának tisz-
teletben tartása, másrészrõl a középmérték, a kötelezõen alkalmazandó büntetési 
nemek és mértékek meghatározása az abszolút határozott büntetési személethez 
való közelítés; egyrészrõl (most már áttérve a büntetõeljárás-jogi jelenségekre) a 
bírósági tárgyalás közvetlenségének elõnyben részesítése, másrészrõl a nyomozás 
primátusának érvényesülése; egyik oldalon a garanciák tisztelete, másik oldalon az 
eljárás gyorsaságának mindenekfölötti értékelése; egyik oldalon a bizonyítás teljes 
szabadsága, a másik oldalon az okiratok alapján történõ döntés. A két, markánsan 
különbözõ koncepció érvényesülésének idõszakait jól tükrözi a bûnügyi védõ hely-
zetének eltérõ alakulása.

II.

A közelmúlt jogalkotása mennyiben és hogyan tükrözi a politikai érzület változásait: 
1998-tól 2002-ig a büntetõ jogalkotás egységes képet mutat a szigorítás, a represz-
szív büntetõpolitika irányában. 2002-tõl 2008-ig megint csak egységes felfogás tük-
rözõdik az elõbbivel ellentétes, a helyreállító, kiegyenlítõ, liberálisabb büntetõjog 
létrehozatalát szolgáló jogalkotásban. 2009-ben a jogalkotás elbizonytalanodik, egy-
szerre érvényesülnek benne ellentétes tendenciák a megelõzõ két periódusból, így 
a 2010-es kormányváltás után nincs markáns változás. Az elõzõ évben elkezdõdött 
„vegyes” felfogású törvénykezésbõl a továbbiakban egységesen csak a szigorításra 
törekvõ, a bírói kompetenciát csökkentõ szabályrendszer kialakítása folytatódik.

A 2009. évi LXXX. törvény egyszerre hozza a szankciórendszer reformját, 
amely tükrözi a helyreállító igazságszolgáltatás, a büntetések egyéniesítése, az ún. 
liberális büntetõpolitika sok jegyét, valamint ezzel ellentétben az erõszakos vissza-
esõ fogalmát a hozzáfûzött krudélis jogkövetkezményekkel, a fegyveres elkövetés 
ugyancsak ilyennek minõsíthetõ elbírálását.

Ez utóbbi irányultságnak a megjelenése érhetõ tetten a szabálysértési ügyek el-
bírálásának ismételt rendõrségi hatáskörbe utalásakor, de a bûntetõ eljárási törvény 
„gyorsítás mindenekfölött és mindenekelõtt” felfogással jellemezhetõ változtatásá-
ban is.

Mindezeket a szigorító és a garanciákat fölszámoló változtatásokat a bûnözés 
színvonalának alakulása nem indokolta. Ugyanígy indokolatlan a közrendvédelmi 

BÁRÁNDY PÉTER
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hatáskör kiterjesztése a természetvédelmi õröktõl kezdve a közterület-felügyelõ-
kig, „minden hadra fogható” testületig. Ez végsõ soron az állami erõszak- és rend-
fenntartási monopólium megkérdõjelezéséig, végsõ soron a „gárdajárásig” vezet.

A szemléletváltozás tehát nem köthetõ szigorúan a baloldal, jobboldal 2010-es 
kormányváltásához. Természetesen a kormányváltást követõen ismételten meg-
jelenik a magyar jogban 1885-tõl kísértõ, majd 1953-ban ismételten föltûnõ, az 
elsõ Orbán-kormány idején újra rendszerbe iktatott és rövid ideig hatályban volt 
középmérték. A jogalkotó ismételten szûkíteni törekszik a bíró mérlegelési, döntési 
szabadságát. Ennek legszebb példája a Btk. 83. § (4), ahol a jogalkotó azt törekszik 
meghatározni, hogy a büntetés kiszabásakor mire és milyen sorrendben gondoljon 
a bíró. Kimondva, hogy a szabadságvesztés mértékének megállapításakor a felfüg-
gesztés és a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségeivel nem foglalkozhat, errõl 
a döntést megalapozó gondolkodást csak a szabadságvesztés büntetés tartamának 
kialakítása után kezdheti meg. Ugyanilyen irányú változást hoz az ún. „három csa-
pás” jogintézményének bevezetése, valamint a halmazat szabályainak átalakítása 
az erõszakos cselekmények esetében. E szabályozás oda vezet, hogy akár alaki hal-
mazatban lévõ, tehát „egy cselekmény” is a kötelezõ életfogytiglan kiszabásához 
vezethet. A törvényi szabályozás furcsaságaként e körben megállítható egyébként, 
hogy akár másodszori elítélés esetén is többszörös erõszakos elkövetõnek minõsít-
hetõ a terhelt.

Mindezek a változások a személet módosulását már jelzik, azonban az elsõ iga-
zi „határátlépés” a fiatalkorúak szabálysértési elzárására vonatkozó szabályozással 
történik. Ezzel szembemegyünk a nemzetközi egyezményekkel is, az ENSZ 1989. 
november 20-i egyezményével és a gyermekekre vonatkozó, ún. Pekingi Egyez-
ménnyel is. Ezen nemzetközi szerzõdések a magyar jogi hagyományokkal egyezõen 
az értelmezésükben gyermekként minõsítendõ, 18 éven aluli fiatalokkal szemben 
alkalmazandó joghátrányoknál a szabadságelvonást korlátozottan csak végsõ eset-
ben, a fokozatosság követelményének szem elõtt tartásával és a nevelés mint elsõd-
leges büntetési cél figyelembevételével látja alkalmazhatónak.

III.

Láthatóan kialakul az a politikai rend, amelyben az emberi jogok biztosítása egy 
másik szemlélet szerint történik. Ennek alapja, hogy ezen jogosítványokat az állam 
adja, azok tõle származnak. Ez a személet szöges ellentétben van az Alkotmány 8. § 
(1) bekezdésben írtakkal – és a teljes alkotmányos felfogásunkkal –, amely szerint 
ezen alapvetõ jogok az ember elidegeníthetetlen jogai, amelyeket az állam csupán 
biztosít és köteles biztosítani.

A tisztességes eljáráshoz való jog a strasbourgi ítélkezés és a magyar Alkotmány-
bírósági határozatok rendszerében magában foglalja a pártatlan bírósághoz való 
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jogot, a valóságos védelemhez kapcsolódó jogosítványokat, a szükségesség, az ará-
nyosság, a normavilágosság követelményeinek betartását. A mindezeket felölelõ 
tisztességes eljáráshoz való jog biztosítása nem lehet mérlegelés tárgya, és ez nem a 
büntetõpolitika helyességében való állásfoglalás, hanem annak alkotmányos kere-
teit meghatározó álláspont.

A védõi jogok mikénti alakulása tehát a tisztességes eljáráshoz való jog tényle-
ges érvényesülésének egyik „jelzõszámaként” is jelölhetõ. Ehhez képest több mint 
kétségeket ébresztõ a büntetõeljárás-jognak az a szabályozása, ami az eljárások el-
húzódásáért szinte kizárólag a védõi magatartást okolja, elõírva, hogy a védõ mu-
lasztása miatt a tárgyalás elhalasztásának nem lehet helye, a bíró ilyen esetben he-
lyettes védõt vagy kirendelt védõt nevez, ezzel a védelem jogát csupán formálisan 
biztosítva. A védõi jogok csorbításakor az ügyvédi kar – helyesen – mindenkor 
arra hivatkozik, hogy abban nem a néhány száz vagy néhány ezer védõként eljáró 
ügyvéd jogfosztása a lényegi veszély, hanem a terhelti jogok érvényre juttatásának 
formálissá tétele. E jelentõségen azonban túlmutat, hogy e jogok ugyan nem a bírói 
függetlenség biztosítékai, de a független bíró ezen jogérvényesülés nélkül nem mû-
ködhet, hiányuk pedig a bírói függetlenség hiányának biztos jele.

A szemléletváltozás ilyen negatív irányát tükrözi az az egyébként technikai mó-
dosítás is, ami a büntetõeljárások során keletkezett iratmásolatok kiadására vonat-
kozik. A másolat papír alapon történõ kiadása a jövõben a hatóság számára nem 
kötelezõ, azt megoldhatja az elektronikus adathordozó átadásával is. Ez nyilvánva-
ló nehézséget okoz az ügyfél által megbízott védõ számára, azonban megoldhatat-
lan gyakran a kirendelt védõ és a védõ nélkül eljáró ügyfél esetében.

A fönt jelöltek egyértelmûen igazolják, hogy a jelenlegi politikai hatalom számá-
ra a védelem tartalmi biztosítása igen csekély értéket képvisel.

Figyelemre méltó a bírósági tárgyalások tekintetében a vádlotti és más résztvevõi 
távollét új szabályozásának rendje is. E témakörbõl itt csupán azt emelem ki, hogy a 
tanúk vallomásának egyszerû felolvasása – a védõi és a vádlotti álláspont figyelmen 
kívül hagyásával – ugyancsak a fent már említett jogcsorbítást súlyosbítja.

A tárgyalásnak a büntetõeljáráson belüli primátusa jól érzékelhetõen szorul hát-
térbe és hoz létre bizonyos, egyes jogintézmények keretében a jogi kultúránktól 
eltérõ megoldásokat. Ilyennek tekintem a tárgyalásról lemondás szabályozását, 
amely nem a terhelt önrendelkezésének és egyszersmind a büntetõeljárás idõszerû-
ségének követelményeit erõsíti, hanem a „besúgói”, terhelt társi magatartás foko-
zottabb elismerését.

A harmadfokú bírósági eljárás csökött volta csakúgy nem szolgálja az igazság 
kiderítésének garanciáját, mint a nyomozati szakaszban a nyomozati bíró eljárása. 
Ez utóbbiról ugyan természetesen elmondható, hogy mindenben megfelel minden 
nemzetközi kötelezettségünknek, azonban a jelenlegi formájában – a leglelkiisme-
retesebb bírói munka mellett is – azt eredményezi, hogy a személyi szabadság kor-
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látozása tárgyában fölkészületlen és az ügy anyagát kevéssé ismerõ személy hozza 
meg a döntést.

Nem tudom másként értékelni, mint a már körülírt tendencia újabb területen 
történõ érvényesülését, a titkos információgyûjtés szabályrendszerének átalakítá-
sát. E szabályozás a gyûjtés és a felhasználhatóság tárgyhoz és személyhez kötöttsé-
gét nagymértékben, szinte teljesen feloldották. Megítélésem szerint ez a jogállami 
mûködés elleni újabb, megengedhetetlen föllépés.

A jelenleg érvényesülõ hatalmi felfogás szerint tehát megállapítható, hogy a leg-
utóbbi jogfejlõdéssel szemben a büntetõpolitika az elterelés, a mediáció, az óvadék, 
a védelem jogai, a pártfogó felügyelet – felügyeleten kívüli – mûködése csak a bû-
nözõknek tett elvtelen engedményként értékelt jelenség.

A büntetõ jogalkotás átgondolatlan, kontrollálatlan, „hamar munkaként” meg-
valósított alakítása, a normavilágosság már alkotmányellenességet jelentõ sérelmé-
vel jár. E körben példaként említem meg csupán a Btk. 269/C. szakasz „A nemzeti 
szocialista és kommunista rendszerek bûneinek nyilvános tagadása” címû törvény-
hely megfogalmazását. Itt az „és” és a „vagy” használatának problémáját nem sike-
rült feloldania a jogalkotónak, értelmezhetetlenné téve ezzel az adott szakaszt. Zá-
rójelben persze ezzel kapcsolatban megjegyezhetõ – de ez még nagyobb bajt okoz –, 
hogy a jogszabályok nyelvtani értelmezésének alapvetõ szabályait felrúgva, termé-
szetesen alkalmazhatóvá tehetõek a legslamposabban megfogalmazott jogszabályi 
rendelkezések is.

A jelen felszólalásomban körülírni kívánt negatív tendenciák érvényesülését 
nyilvánvalóan erõsíteni hivatott a bírói kart érintõ változtatások és támadások sora 
is. Ezek között külön figyelmet érdemel az ún. semmisségi törvények elfogadása, 
amely – a hatalmi ágak szétválasztásának alapvetõ szabályát is sértve – alkalmas az 
ítélkezést folytatók megsértésére és elbizonytalanítására, csakúgy, mint a most fo-
lyó ad hoc bírósági vizsgálatok és a tervezett alkotmány – alaptörvény – bírói kor-
határ meghatározása, annak váratlansága és gyorsasága.
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A BÍRÓ BÜNTETÉSKISZABÁSI
SZEMLÉLETÉNEK

JOGALKOTÓI ALAKÍTÁSA

„Független bíró nincs. Tudatos érzéseink, vágyaink, elõítéleteink felett uralkodha-
tunk. Az õsök, a környezet, a világnézet tudatunk küszöbét át nem lépõ befolyása 
azonban korlátlanul uralkodik felettünk”1 – írja Szabó József jogfilozófus Az ítél-
kezési folyamat és a bírák személyisége címû tanulmányában. Hasonlóan fogalmaz 
Frank a bírák személyiségérõl és szemléletérõl. Az egyes bírók jelleme, hajlamai, 
elfogultságai és szokásai gyakran meghatározzák, hogy mit fognak törvényesnek 
tartani. Ha az ember gondolkodik, abba mindig bekapcsolódik a teljes személyisé-
ge, és ez színt visz annak minden részébe. Ahhoz, hogy megismerjük a bírák meg-
érzéseihez vezetõ okokat, amely létrehozza magát a jogot is, tanulmányozni kell 
a bírák személyiségét. Az igazságosság személyenként nagyon eltérõ lehet, függ a 
bírók lelki alkatától, személyiségétõl, neveltetésétõl, környezetétõl, egyéb jellem-
vonásaitól.2

Ahogy nincs két egyforma ember, így minden bíró is más és más. Az egymás-
tól adottságokban, képességekben, hajlamokban, rátermettségben, érdeklõdésben, 
vérmérsékletben eltérõ bíróktól azt várja el a közvélemény, hogy a rájuk bízott 
ügyeket egyformán ítéljék meg, és hasonló döntéseket hozzanak, mert azt sem tûri 
el a közvélemény, hogy az azonos ügyekben hozott elsõ-, másod- és felülvizsgálati 
(harmadfokú) ítéletek egymástól homlokegyenest eltérjenek. Éppen ezért rendsze-
resen felmerülõ kérdés, hogy amikor a bíró kiszabja a büntetést, hogyan dönt a vég-
sõ idõtartamról szabadságvesztés büntetés kiszabásakor. Miért pont 1 év 6 hónap, 
és miért nem 2 év 3 hónap. Ilyenkor a büntetési tételkeretre, a bírói gyakorlatra, a 
konkrét bûncselekmény súlyára, az enyhítõ és a súlyosító körülményekre szoktunk 

1 Szabó József: Bíráskodás az elme ítélõszéke elõtt. Válogatott írások. (Szerk.: Szabadfalvi Jó-
zsef) Debrecen, 2006. 144.

2 Jerome Frank: Bíráskodás az elme ítélõszéke elõtt. (Válogatott írások) Szent István Társulat 
az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2006. 60–61.
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hivatkozni. Ennek ellenére talán nem szentségtörés kijelenteni, hogy a törvényes 
büntetési tételkereten belül a bírói gyakorlatnak is megfelelõ büntetés esetenként 
inkább enyhének vagy súlyosnak tekinthetõ. Amíg emberek ítélkeznek, addig az 
ítélet meghozatalában a bíró személyes habitusa, szemlélete, értékrendje is kifeje-
zõdhet. Ha elképzeljük magunkat egy vádlott helyébe, akivel szemben éppen állat-
kínzás miatt emeltek vádat, mert történetesen a szomszédja õt rendszeresen zavaró 
macskáját tehetetlenségében légpuskával meglõtte, talán nem mindegy, hogy ki is 
lesz az a bíró, aki végül ítélkezik, és büntetést fog kiszabni. Létezhet olyan bíró, aki 
maga is több cicát tart, azokat családtagként szereti, és gyermekkora óta minden 
családi fotón egy cicussal pózol. Olyan bíró is elõfordulhat, aki szenved attól, hogy 
a szomszédja macskaõrült, aki legalább öt macskát tart lakásában, illetve a környék 
kandúrjai is rendszeresen ott kötnek ki. A macskák néha összetévesztik az ablakot, 
ezért még kánikulában sem tud szellõztetni, nehogy azok hozzá is bemásszanak. Az 
udvaron a szomszéd macskák piszkát elõször össze kell takarítani, hogy a gyereke 
játszhasson, és még az ismerõsei között is van olyan, akinek a kisgyermekét rend-
szeresen orvoshoz kell vinni, mert valamikor egy fertõzött macska megmarta. Talán 
nem mindegy, ki szabja ki a büntetést.

A büntetéskiszabásban kétségtelenül jelen van a bíró egyéni büntetéskiszabási 
szemlélete, ami alapvetõen nem ütközhet az általános büntetéskiszabási bírói gya-
korlattal, mert az torzulásokhoz, igazságtalanságokhoz vezetne.

Ezt a büntetéskiszabási bírói gyakorlatot az állami büntetõpolitika is befolyásol-
hatja, erre megvannak az alkotmányos eszközei. A 13/2002. (III. 20.) AB határozat 
úgy fogalmaz, hogy „nincsen tehát az Alkotmányból levezethetõ korlátja annak, 
hogy a bírói mérlegeléshez a jogalkotó törvényi szabályozás útján az alkotmányos 
büntetõjogi elvekkel összhangban álló szempontokat határozzon meg, akár a bün-
tetéskiszabási gyakorlat egységesítése, akár annak szigorítása vagy enyhítése érde-
kében.” Ezt nyilvánvalóan akkor teszi a jogalkotó, ha elégedetlen az aktuális bírói 
büntetéskiszabási gyakorlattal.

Ha végigkövetjük a büntetõ törvénykönyv jelentõsebb változásait, amelyek egy-
egy jogalkotóváltáshoz kapcsolhatóak, láthatjuk, hogy több olyan jelentõsebb vál-
tozás is volt az elmúlt 20 évben, ami a bírói szemléletet igazította vagy kívánta iga-
zítani. Az ezt követõ „bírói reagálás sohasem öncélú, mert nem az a feladata, hogy 
jogpolitikai szándékokat, új elgondolásokat tagadjon, vagy elutasítson, hanem az, 
hogy a meglevõ törvényeket élethelyzetekre alkalmazza”3.

A jogalkotó akaratának megismerésére elsõsorban a törvényszöveg szolgál, ami 
a büntetõjog forrása. A jogszabályok indokolása már nem kötelezõ érvényû, de 
az ún. történeti értelmezés keretében komoly befolyással van a jogalkalmazókra.4 

3 Kónya István: A Btk. változásai avagy a Btk. elmúlt évtizede. Magyar Jog, 2010/9:513–521.
4  Gál István László: Gazdasági büntetõjog közgazdászoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2007. 24.
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A jogszabály megalkotásának körülményei egyrészt fontos szempontrendszert al-
kotnak, másrészt a jogalkotó a törvénymódosításokhoz kapcsolt indokolásban köz-
vetlenül magyarázhatja el az egyes módosítások indokait.

Az 1990-ben bekövetkezett társadalmi változásokat követõen a büntetõ tör-
vénykönyv elsõ jelentõs módosítása 1993-ban következett be az 1993. évi XVII. 
törvénnyel, ami 1993. május 15-én lépett hatályba. A törvény megalkotását többek 
között az egész társadalom értékrendjének változásával indokolta a jogalkotó, ami 
nyilvánvalóan a bírákat sem kerülhette el.

A törvény rendelkezései igazodtak azokhoz az elvekhez, kriminálpolitikai té-
telekhez, amelyek alapul szolgáltak a büntetõjog egészének átalakításához, így az 
célként tûzte ki az igazságos, a tett súlyához igazodó büntetés elvéhez történõ kö-
zelítést. A törvény indokolása általánosan elismert tételként hivatkozik arra, hogy 
a büntetõjogi beavatkozást ésszerû korlátok közé kell szorítani. Ezért szûkíti azok-
nak a normasértéseknek a körét, amelyek miatt a felelõsségre vonás a büntetõjog 
területén történik, és törekszik arra, hogy „a hatályos jogban ismert legsúlyosabb 
büntetési nemet, a szabadságvesztést reálisan helyettesíteni képes szankciók alkal-
mazására mód nyíljék.” Szélesíti így a közérdekû munka, a pénzbüntetés, valamint 
a fõbüntetés helyébe lépõ mellékbüntetések alkalmazásának a lehetõségét.

A törvény igyekszik a jogalkotó és a jogalkalmazó kompetenciája közötti egyen-
súlyt megteremteni azáltal, hogy a felesleges törvényi kötöttségeket megszünteti. 
Mellõzi az enyhítõ szakasz kivételességét, szélesíti az önállóan alkalmazható mel-
lékbüntetések alkalmazásának a körét, és tágítja a büntetési tételek egy részét. A több-
szörös és különös visszaesõknél sem teszi kötelezõvé a szabadságvesztés büntetés 
kiszabását, ha a bûncselekményt nem kizárólag szabadságvesztéssel fenyegeti a tör-
vény, és eltörli a szabadságvesztés alsó határát emelõ rendelkezést is.

A törvény, és indokolása tehát azt a szemléletet próbálja erõsíteni, hogy ha nem 
feltétlenül indokolt, ne kerüljön sor szabadságvesztés büntetés kiszabására, és emel-
lett a szabályok lehetõséget adjanak a bírónak a kellõ differenciálásra.

Az 1999. március 01. napján hatályba lépett 1998. évi LXXXVII. törvény indo-
kolása ezzel szemben határozottan a bírói büntetéskiszabás szigorítását tartja szük-
ségesnek. Megjegyzi azonban a jogalkotó, hogy a büntetõjog szigorítása lényegében 
nem más, mint a meglévõ rendelkezések további szigorítása, ami csak újabb szem-
pontok értékelése útján történhet. Nem lehet azonban cél a büntetõjog egészének 
a szigorítása, hiszen az a kíméletlen büntetõjog kialakulását segítené, ennek pedig 
társadalmilag kedvezõtlen lenne a hatása az ún. „kis kriminalitásra” nézve. A ki-
sebb vétségek elkövetõivel szembeni kemény fellépés kilátásba helyezése vélhetõen 
ellenkeznék a társadalom értékítéletével is, ráadásul ezeket az elkövetõket a „nagy 
kriminalitás” felé terelné.

Az sem kétséges azonban, hogy korunkban a bûnözésnek olyan megnyilvá-
nulásai vannak jelen, amelyekkel szemben szigorú fellépés indokolt, és ehhez a 
büntetõjognak biztosítania kell a megfelelõ eszközöket. Ezekkel szemben valóban 
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„érvényesíteni indokolt a büntetõjogi megtorlást”, de ez az egész büntetõjog szem-
pontjából továbbra is csak szelektív megtorló szemléletet jelenthet.

A büntetõ jogszabályok módosításáról szóló törvény ezen kriminálpolitikai meg-
fontolások érvényesítése érdekében több irányban is alapvetõen új rendelkezéseket 
tartalmaz. Az egész törvény kiindulópontja az, hogy a jogalkotónak a büntetõjoggal 
szembeni elvárásai a jelenleginél jobban érvényesüljenek a jogalkalmazás során.

Tény, hogy általában véve a büntetéskiszabási gyakorlat jelentõsen alatta marad 
a törvény szerint kiszabható felsõ határnak, és a büntetési tétel középmértéke sem 
tekinthetõ tipikusnak. Ebbõl arra következtet a jogalkotó, hogy a Különös Részi 
(egyes) büntetési tételkeretek emelése önmagában nem elégséges a változtatásra. Az 
enyhébb büntetéskiszabás okaként merült fel, hogy 1989–1993 között olyan Btk.-
módosítások születtek, amelyek lazítottak a büntetéskiszabás törvényi kötöttségein, 
nagyobb teret engedve a bírónak.

Az 1998-as novella a büntetéskiszabási gyakorlat enyhülése, és a bûnözési hely-
zet rosszabbodása együttes következményeként állapítja meg, hogy a büntetõjog 
távolodni kezdett a társadalom érzületétõl.

Világossá vált azonban, hogy az az elgondolás, amely jellemezte a megelõzõ 
idõszakot – miszerint a Különös Részi fenyegetettség jelentékenyen nem változott, 
viszont az Általános Rész rendelkezései enyhültek –, nem váltotta be a hozzáfûzött 
reményeket. Az is igaz azonban, hogy a jogalkotó csak bizonyos szakmai, tapaszta-
lati alapon juthat el odáig, hogy a büntetõjog alaprendszereihez (a Btk. Általános 
Részéhez) hozzányúl.

Elismeri a jogalkotó, hogy a büntetéskiszabási gyakorlat nem tartozik az állami 
büntetõpolitika befolyása alá. A jogalkotó a büntetõjogi rendelkezések módosítása 
révén fejezheti ki az elvárásait a jogalkalmazók felé. Logikailag a jogalkotónak a 
büntetési tételkeretek, a tényállások tartalma, vagy a Btk. Általános Része rendel-
kezéseinek megváltoztatására van lehetõsége. A büntetési tétel emelését akkor in-
dokolt megtenni, ha a tapasztalat azt mutatja, hogy a tételkeret felsõ harmadában 
vannak a kiszabott büntetések. Ilyen tapasztalata azonban a büntetõ jogalkotásnak 
nincs az elmúlt évtizedrõl.5

A törvény indokolása egyértelmûen rögzíti, hogy „az a cél, hogy a jogalkalma-
zást a jogalkotó a súlyosabb büntetéskiszabás felé terelje”, ami leginkább a büntetõ-
jog általános rendelkezéseinek módosításával érhetõ el.

Ezért a törvény, a már említett kriminálpolitikai megfontolásból, alapvetõen 
nem a büntetési tételek mennyiségi szemléletû emelésére helyezi a hangsúlyt. A bün-
tetéskiszabási gyakorlatra ható módosítások a törvény több rendelkezésében talál-
hatók. Ilyen a feltételes szabadságra, a pénzbüntetés kiszabására, a próbára bocsá-
tásra, a büntetéskiszabás elveire, a halmazati büntetésre, a büntetés enyhítésére, a 
büntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések módosítása.

5 Az 1998. évi LXXXVII. törvény indokolása.
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A törvény érintetlenül hagyja a relatíve határozott büntetési rendszert, de meg-
fogalmazza azt az elvárását, hogy a törvényes büntetési tételkereten belül magasabb 
büntetéseket alkalmazzanak a bíróságok.

A törvény érintetlenül hagyta a határozott ideig tartó szabadságvesztés felsõ hatá-
rára, valamint a halmazati és az összbüntetés felsõ határára vonatkozó rendelkezést. 
Ennek elsõdleges indoka az volt, hogy a törvény nem a szabadságvesztés büntetési té-
teleinek felsõ határával kívánta elérni a büntetéskiszabási gyakorlat változását, mert 
sem az általános felsõ határ, sem a törvény Különös Részében az egyes bûncselekmé-
nyekre meghatározott szabadságvesztés büntetési tételeinek emelése nem megfelelõ 
eszköz a szigorúbb ítélkezési gyakorlat kialakítására. Megjegyzendõ, hogy ez az érv 
már kimaradt a késõbbi módosító törvények büntetési tételkeretet szigorító rendel-
kezéseinek indokolásából. A törvény indokolása rámutatott arra is, hogy a Btk. Kü-
lönös Részében meghatározott büntetési tételkeretek a jogalkotónak a cselekmény 
társadalomra veszélyességére vonatkozó absztrakt ítéletét, értékelését jelentik. A Kü-
lönös Részi tételek emelésére akkor kerülhet sor, ha olyan, jogalkotói úton értékelen-
dõ új körülmény merül fel, amely miatt az adott bûncselekmény absztrakt veszélyes-
ségére vonatkozó eredeti törvényhozói értékelés felülvizsgálata válik szükségessé.

Hasonló érvet találunk a Btk. Általános Részében a szabadságvesztés generális 
felsõ határára vonatkozó rendelkezés szigorítás irányába történõ módosítása ellen, 
ami „akkor lenne indokolt, ha egyrészt a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúbb len-
ne a mainál, másrészt tömegével fordulnának elõ olyan esetek, amelyek esetében a 
büntetés kiszabásakor az eredeti jogalkotói szándékban megnyilvánuló tizenöt éves 
felsõ határt át kellene lépni”6.

Az sem igazolható a törvény indokolása szerint, hogy a szabadságvesztés fel-
sõ határára vonatkozó Általános Részi rendelkezés gátolná a bíróságok szigorúbb 
büntetéskiszabási gyakorlatát, hiszen pontosan az tapasztalható az 1993. évi mó-
dosítások óta, hogy a törvényhozónak az egyes bûncselekményekre megállapított 
büntetési tételek felsõ határára vonatkozó elképzelése sem hatályosul. Ekkor pedig 
nem a felsõ határokra vonatkozó szigorítást indokolt elvégezni, hanem olyan út-
mutatást kell adni a jogalkalmazónak, amely alapján a törvényhozó által szándékolt 
büntetéskiszabási gyakorlat kialakulhat. Ezt a helyzetet a törvény nem elsõsorban 
a büntetési tételek emelésével, hanem a büntetés kiszabására vonatkozó szabályok 
módosításával kívánja elérni.

A Btk. büntetési rendszere relatíve határozott, ami azt jelenti, hogy a jogalko-
tó minden egyes bûncselekményre meghatározza a büntetés nemét, annak alsó és 
felsõ határát, az adott ügyben kiszabandó büntetést pedig e határok között a bí-
róság állapítja meg. Ennek a rendszernek egyrészt zárköve a generális maximum 
kikötése, másrészt fontos eleme a büntetési tételek kereteinek ésszerû megvonása, 
harmadrészt mind a tételkereteken belül, mind pedig azok (mindkét irányban tör-

6 Az 1998. évi LXXXVII. törvény indokolása.
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ténõ) tágítása szempontjából a rendszer alapvetõ szempontnak tartja a bíróságnak a 
büntetés kiszabásában meglévõ, és a mérlegelésben gyökerezõ kizárólagos jogának 
tiszteletben tartását. Fel sem merül tehát a jogalkotóban olyan módosítás beveze-
tése, ami érintené azt a büntetéskiszabásra vonatkozó törvényi szabályozást, ami a 
jogalkotó és a bíróság közötti kompetenciamegosztást jelenti.

A jogalkotó úgy vélte, hogy a nagyobb törvényi kötöttségek egységesebb ítél-
kezési gyakorlat kialakulását, nagyobb jogbiztonságot biztosíthatnak, mint a bírói 
mérlegelés kereteinek tágítása. Ugyanakkor a differenciálatlan ítélkezés szükség-
képpen igazságtalanságot eredményez a nagy differenciákat mutató életjelenségek 
értékelése kapcsán. Olyan bírói mérlegelés, szabad mûködés biztosítására van szük-
ség, amelyet a törvény bizonyos korlátok között tart, és a korlátok közötti tevé-
kenység vonatkozásában sincs a bíróság teljesen törvényi támpont nélkül.

A késõbbi büntetõ novellákhoz képest a jogalkotó határozott álláspontja ekkor 
az volt, hogy „A Btk.-nak a generális maximumra, és az egyes büntetési tételek 
kereteire vonatkozó rendelkezései továbbra is megfelelõek, a büntetéskiszabás gya-
korlatának tapasztalatai alapvetõen nem támasztják alá az ezek megváltoztatására 
vonatkozó mennyiségi szemléletû kritikákat.”7 A Btk. 83. §-át is módosító novella 
2. pontjából megállapíthatóan a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatát a maga 
egészében enyhének értékeli a jogalkotó, és a szigorítást tartja szükségesnek.

A törvény hatásáról több, részben eltérõ vélemény is megjelent. A Legfelsõbb 
Bíróság kollégiumvezetõje például úgy véli, hogy azáltal, hogy a 98-as novella szé-
lesítette a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásának lehetõsé-
gét, bevezetésének visszatartó ereje és ez által hatékonysága nem vitatható, mert 
2002-ig a bûncselekmények számszaki csökkenésén belül jelentõs mértékben, közel 
40%-kal esett vissza az emberölések száma. Az intézmény létezése óhatatlanul el-
rettent akkor is, ha kiszabására csak igen ritkán kerül sor.

Kónya a novella egyéb módosításait is eredményesnek ítéli meg, ugyanis „a tör-
vényi szigor eredményeként 2002-re 421 ezerre csökkent az ismertté vált bûncse-
lekmények száma. A visszaesõnek minõsülõ elkövetõk száma közel egynegyedével 
csökkent. Az 1998-ban regisztrált 20 ezer visszaesõvel szemben, 2002-re az ilyen 
elkövetõk száma 14 ezerre esett vissza.”8

Kérdésként felmerülhet, hogy a Büntetõ Törvénykönyv 1990-es években tör-
tént módosításainak markáns csomópontjai, az 1993. évi XVII. törvény, és az 1999. 
március 1-jén hatályba lépett 1998. évi LXXXVII. törvény mennyiben várt el más 
büntetéskiszabási szemléletet a bíróságoktól.

Az 1998-as törvény indokolása a két módosító törvényt elemezve, tévesnek tart-
ja azt a következtetést, hogy a jogalkotó 1993-ban az enyhébb elbírálásra sarkallta 

7 Az 1998. évi LXXXVII. törvény indokolása.
8  Kónya István: A Btk. változásai avagy a Btk. elmúlt évtizede. Magyar Jog, 2010/9:513–

521.
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volna a jogalkalmazókat; „mert egyszerûen nem történt más, mint nagyobb hang-
súlya lett a bírói mérlegelésnek”; de tényként mégis megállapítja, hogy ezt köve-
tõen enyhültek a kiszabott büntetések.

Az is megállapítható azonban, hogy az 1993-as törvény a szabadságvesztés bün-
tetések kiszabásának korlátozásáról, az alternatív szankciók szerepének felértéke-
lésérõl szólt, addig az 1998-as novella egyértelmûen következetesebb szigort várt 
el a jogalkalmazó bírótól. A büntetõ jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi 
CXX. törvény indokolása ezt a két novellát jól kivehetõ, ám különbözõ hangsúlyo-
kat szem elõtt tartó büntetõpolitikai elvárásaival magyarázza, de megállapítja azt 
is, hogy „a különbözõség alapvetõen nem a hangsúlyok eltérésébõl, hanem abból 
fakad, hogy a két novella különbözõ idõszakokban született”.

A 2001. évi CXXI. törvény indokolása bevezetõjében utal arra, hogy a kódex 
addigi legnagyobb terjedelmû módosítása az 1993. évi XVII. törvény volt, amely 
jelentõs részben megváltoztatta az akkor hatályos Btk. szabályait. A törvény a ren-
delkezéseivel olyan elvek, kriminálpolitikai tételek alapjait tette le, amelyeket fi-
gyelembe kell venni a büntetõjog egészének megújításánál is. A jogalkotó tehát az 
1998-as szigorítás ellenére mégsem tekinti meghaladottnak az 1993-as módosítást, 
sõt annak elveit az új Btk. megalkotásakor is követendõnek tekintette. Megállapít-
ja, hogy a sok módosítás és kiegészítés ellenére, vagy éppen annak köszönhetõen, a 
Btk. megfelelõ jogi védelmet biztosít alapvetõ értékeinknek és érdekeinknek. Azo-
kat a problémákat, amelyek a számos módosítás folytán a törvénykönyv egysé-
gének megbontásából fakadnak, végsõ soron csak egy új kódex tudja megoldani. 
A törvény indokolása így utal arra, hogy ennek elõkészületi munkái meg is kezdõd-
tek, az átfogó revízió elvégzése azonban hosszabb idõt igényel.

A szigorítás irányába mutató jogalkotás idõszakában született 2001. évi CXXI. 
törvény a módosítások indokaként részletesen utal a bûnözési adatokra.

A Btk. elõkészítésének idõszakában, az 1970-es években az évenként ismertté 
vált bûncselekmények számának alakulását viszonylag kiegyenlítettnek lehetett te-
kinteni. Az évtized bûnözését átlagosan évi 120 ezer ismertté vált bûncselekmény, 
és kb. 75 ezer ismertté vált bûnelkövetõ jellemezte. Ebben az idõszakban az össz-
bûnözés mintegy 65%-át a vagyon elleni, 15%-át a közlekedési, 6%-át az erõszakos 
bûncselekmények tették ki, és ez az arány az évtized végéig alig változott.

A Btk. hatályba lépését követõen a bûnözés elõbb lassan, majd mind gyorsabb 
ütemben növekedett, és tíz évvel a kódex hatályba lépése után drámai változás 
történt: 1989-ben már 220 ezer bûncselekmény vált ismertté, majd két év múlva ez 
a szám a kétszeresére emelkedett. Pár évi megtorpanás után a hatóságok által nyil-
vántartott bûncselekmények száma ismét nõtt, és soha nem látott határokat ostro-
molt. 1995-ben az ismertté vált bûncselekmények száma meghaladta az 500 ezret, 
1998-ban már több mint 600 ezer bûncselekményrõl adott számot a statisztika, ezt 
követõen azonban a tendencia kedvezõbbre fordult, 2000-ben mintegy 450 ezer 
bûncselekmény vált ismertté.

ELEK BALÁZS



27

A 2003. évi II. törvény indokolása azonban az 1993-as és az 1998-as büntetõ 
novellát már két szemben álló, eltérõ büntetõpolitikai irányzatként jelöli meg úgy, 
hogy az elsõ – számunkra követendõ – az Európai Unióban, míg a másik az Ameri-
kai Egyesült Államokban tekinthetõ uralkodónak.

A törvény indokolása általános ismertetést ad arról, hogy nemzetközi téren mi-
lyen megfontolások, irányzatok figyelhetõek meg a büntetõpolitikában, majd egy-
értelmûen rögzíti, hogy az új törvény nem osztja a büntetéskiszabás terén az 1998. 
évi LXXXVII. törvény alapjául szolgáló elvi megfontolásokat, különösen azt a fel-
fogást, amely a büntetések szigorításától várja a bûnözés hatékonyabb visszaszorí-
tását. Ebbõl következõen a hivatkozott törvényen alapuló bírói gyakorlatot sem 
tartja helyesnek.

A törvény indokolása szerint ennek indoka, hogy hazánkban az elmúlt két év-
tizedben az ismertté vált bûncselekmények száma nagyságrendekkel növekedett, és 
a bûnözés szerkezetében is kedvezõtlen változások mentek végbe. Nõtt a jogerõsen 
elítéltek száma, miközben átrendezõdött a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata. 
Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi bûnözési adatok a legtöbb bûncse-
lekmény-csoportnál az európai középmezõnyben jelölik ki a helyünket. Ellentétben 
a 2001. CXXI. törvénnyel, ennek a törvénynek az indokolása a fogvatartottak szá-
mának elemzésére helyezi a hangsúlyt és ebbõl von le a korábbiaktól eltérõ követ-
keztetéseket.

A bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatában az átrendezõdés a tényleges sza-
badságelvonással nem járó büntetések javára történt meg. Ugyanakkor 1995-tõl 
kezdõdõen folyamatosan nõtt a fogvatartottak száma: 2001-ben elérte a 17 275-ös 
lélekszámot. Ez 100 ezer lakosra számítva több mint 170 fogvatartottat jelent, és 
európai összehasonlításban magasnak mondható; az Európai Unió átlaga ugyan-
ennyi lakosra számítva 80 körül alakul. A magyar büntetés-végrehajtási intézetek 
túlzsúfoltak, e téren új férõhelyek létesítése sem volt képes alapvetõ változást ered-
ményezni. A túlzsúfoltság mértékét a szakirodalom a „nehéz” és az „aggasztó” jel-
zõkkel minõsítette – ezt az értékelést azok az országok kapják, amelyekben 100 
férõhelyre több mint 150 elítélt jut.

A jogalkotó is elismeri, hogy a bûnözés alakulására a büntetõ törvényhozás kü-
lönbözõ válaszokat keresett. Nemzetközi téren a kriminálpolitikában alapvetõen 
két irányzat figyelhetõ meg, amelyeket részletesen elemez.

Az egyiket a tényleges (végrehajtható) szabadságvesztés-büntetéstõl való elfor-
dulás jellemzi; a bíróságok szankcióalkalmazási gyakorlatában elsõsorban a pénz-
büntetés, továbbá a feltételes szankciók (a büntetés végrehajtásának próbaidõre 
történõ felfüggesztése, próbára bocsátás), a szabadságelvonás nélküli munka-bün-
tetések, de ezeket is megelõzõen a különbözõ diverziós megoldások, a tettes és az 
áldozat közötti kiegyezés, a jóvátételi megoldások érvényesülnek, és a szabadság-
vesztés valóban csak ultima ratióként kerül alkalmazásra. Ennek az irányzatnak az 
alapja a növekvõ bûnözés elleni küzdelemben a szabadságvesztés hatástalanságá-
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nak, kedvezõtlen utóhatásainak a felismerése, és a törekvés a börtönök túlzsúfoltsá-
gának elkerülésére, az igazságszolgáltatás tehermentesítésére, a sértett érdekeinek 
fokozott figyelembevételére irányul.

A kriminálpolitika másik irányzata a büntetõjogi fenyegetettség kiterjesztésében, 
és a büntetõjogi represszió szigorának a fokozásában látja a bûnözéssel szembeni 
hatékony fellépés biztosítékát. Indokként hivatkoznak a szervezett bûnözés növek-
võ térhódítására, a kiemelkedõ súlyú, a közbiztonságot súlyosan veszélyeztetõ bûn-
cselekmények elszaporodására.

E két tendencia a legtöbb állam büntetõpolitikájában együtt van jelen. Mégis 
a hangsúlyok, az arányok alapján az elõzõt lehet az Európai Unió legtöbb tag-
államában uralkodónak tekinteni (Németországban például 5% a végrehajtandó 
szabadságvesztések aránya), és erre mutatnak az Európa Tanács büntetõpolitikai 
ajánlásai is.9

A másik irányzat elsõsorban az Amerikai Egyesült Államokban toborzott híve-
ket, ahol a 100 ezer lakosra számított börtönnépesség aránya 1999-ben 682 volt, 
ami több mint nyolcszorosa az Európai Unió átlagának.

Hazánkban az 1990-es évek jogalkotásában mindkét irányzat hatása felismerhe-
tõ. Az elõzõ leginkább az 1993. évi XVII. törvényben érvényesült, míg a szigorítás 
1997-tõl kezdõdõen vált meghatározóvá és kiváltképpen az 1998. évi LXXXVII. 
törvény rendelkezéseiben öltött testet.10

A törvény tehát a büntetéskiszabás terén nem osztja az 1998. évi büntetõ no-
vella iránymutatását, és azt a nézetet sem, amely alapvetõen át kívánja rendezni a 
törvényi szabályozás és a bírósági egyéniesítés között a magyar büntetõjog újabb 
történetében kialakult hagyományos arányokat.11

A törvény a büntetéskiszabásnál hatályon kívül helyezi a büntetési tétel közép-
mértékére vonatkozó rendelkezéseket, a szabadságvesztés kiszabásánál a végrehaj-
tás felfüggesztése, illetõleg a feltételes szabadság lehetõségének a figyelmen kívül 
hagyására vonatkozó szabályt.

Visszaállítja az egyfokú, illetve kétfokú enyhítés eredeti kereteit, továbbá mellõ-
zi a bûnhalmazatnál a büntetés enyhítésének a különös méltánylást érdemlõ esetre 
való korlátozását, és annak a bûncselekménycsoportnak a kiemelését, amelyre nézve 
a büntetés egyfokú enyhítése csak különös méltánylást érdemlõ esetben lehetséges. 
Hatályon kívül helyezi a törvény azokat a rendelkezéseket, amelyek „szükségtele-
nül” korlátozták az elítéltek feltételes szabadságra bocsátását, illetõleg a szabadság-
vesztés végrehajtása próbaidõre történõ felfüggesztését a többszörös visszaesõkkel, 

 9 Így például az R. (92) 16. sz. ajánlás a közösségi szankciók és intézkedések európai szabá-
lyairól, az R. (96) 8. sz. ajánlás az európai kriminálpolitikáról a változás idején, az R. (99) 20. sz. 
ajánlás a börtönök túlzsúfoltságáról és a börtönnépesség inflációjáról, az R. (99) 19. sz. ajánlás a 
mediá cióról büntetõ ügyekben.

10 Az 2003. évi II. törvény indokolása.
11 Az 2003. évi II. törvény indokolása.
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illetõleg azokkal az elkövetõkkel szemben, akik a háromévi vagy ennél súlyosabb 
szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekményt üzletszerûen vagy bûnszövetség-
ben követték el.

A módosítások célja a büntetések törvényi meghatározása és a bírósági egyé-
niesítés szabadsága közti helyes arány biztosítása mellett az is, hogy a bíróságok 
végrehajtandó szabadságvesztést csak olyan esetekben szabjanak ki, amikor a Btk. 
37. §-ában meghatározott büntetési célok más büntetéssel nem érhetõk el. A sza-
badságelvonással nem járó büntetések hatékonyabb alkalmazását kívánja elõmozdí-
tani a pártfogó felügyelet rendszerének a reformját.

A módosítás tehát egy új kriminálpolitikai irányzatnak a megvalósítása volt. 
Az 1993-as novellához hasonlóan a szabadságvesztés büntetéstõl való elfordulás 
jellemzi, és nagyobb hangsúlyt kap a pénzbüntetés, a feltételes elítélések, a szabad-
ságelvonás nélküli büntetések. Megjelennek emellett különbözõ diverziós megol-
dások, így például az áldozat és tettes kiegyezése, a jóvátétel, és amihez képest csak 
végsõ eszköz a szabadságvesztés.

A törvény tehát elhibázottnak tartja az 1998. évi LXXXVII. törvénnyel beve-
zetett, a Btk. szankciórendszerének és büntetéskiszabási rendelkezéseinek szigorí-
tását, és ebbõl következõen az annak megfelelõ büntetéskiszabási gyakorlatot is. 
Számot vet azonban azzal, hogy a szóban lévõ rendelkezések mintegy négy éven 
keresztül hatályban voltak, és azok alapján ügyek ezreiben döntöttek a bíróságok. 
A törvény az e rendelkezésekre alapozott jogerõs döntéseket általában nem érinti, 
de ha az elítéltet a bíróság a hatályon kívül helyezett Btk. 47. §-a (4) bekezdésének 
c) vagy e) pontja alapján zárta ki a feltételes szabadság kedvezményébõl, úgy a 
törvény elõírja, hogy a büntetés-végrehajtási intézet az általános szabályok szerint 
tegyen elõterjesztést a feltételes szabadságra bocsátás iránt a büntetés-végrehajtási 
bíróhoz. A törvénymódosítással tehát megnyílt a lehetõség egyes jogerõs bírói dön-
tések felülbírálatára is.

Ezt követõen a 2007-ik év elejére elkészült egy teljesen új Btk.-koncepció, amely 
a tervezet indokolása szerint lezárta volna az átfogó állami büntetõpolitikai re-
formot. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást követõ módosítások a büntetõjogi 
beavatkozást és annak határait esetenként eltérõ büntetõpolitikai nézetek alapján 
tették meg. Emiatt egységes szemléleten alapuló felülvizsgálatra van szükség.

A jogirodalom észrevételezte, hogy „A tervezet elhagyta a büntetés céljának tör-
vényi megfogalmazását, és ezzel elkerülte annak a vitának az eldöntését, amely a 
tettarányos, neoklaszikus büntetési elv és az úgynevezett treatment ideologia, vagy-
is a kezelõ büntetõjog között feszült.”12

A jogalkotó azonban nem maradt teljesen eligazítás nélkül, mert a büntetéski-
szabási elvek változatlanul maradtak volna, és a törvénytervezet indokolásából is 
kitûnt a jogalkotó álláspontja. Az új büntetõ kódex által képviselt szemlélet kapcsán 

12 Frech Ágnes: A btk. általános rész tervezetérõl. Rendészeti Szemle, 2007/7–8:79–87.
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a tervezetben azt olvashattuk, hogy „a szabadságvesztés alkalmazásának rendszer-
váltás utáni csökkenése ellenére hazánkban még mindig kétszer akkora a 100 ezer 
lakosra jutó fogvatartottak aránya, mint Nyugat-Európában. Míg Nyugat Euró-
pában 100 ezer lakosra 80 fogvatartott jut, hazánkban ez a fogvatartotti arány 
160 fõt jelent. A büntetéskiszabási gyakorlat azt mutatja, hogy hazánkban a rö-
vid, illetve a rövidebb tartamú szabadságvesztést csökkenõ mértékben, az egy évnél 
hosszabb szabadságvesztéseket növekvõ mértékben alkalmazzák a bíróságok, ami 
szintén hozzájárul a magas fogvatartotti arányhoz. Ezért a tervezet törekszik a sza-
badságelvonással nem járó szankciók arányának a növelésére, valamint a kiszabott 
szabadságvesztések tartamának a csökkentésére.”

Újabb korszak bevezetõje a bírói büntetéskiszabási szemlélet alakításában a 
2009. évi LXXX. törvény, amely három különbözõ idõponttól lett hatályos.13

A törvény módosításainak elsõ csoportjába azok a rendelkezések tartoztak, ame-
lyek a súlyos, erõszakos bûncselekmények elleni hatékony és szigorú fellépést kí-
vánják elõsegíteni. A törvény az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetendõ 
bûncselekmények elkövetése esetére a korábbi tizenöt évrõl húsz évre emelte a ha-
tározott ideig tartó szabadságvesztés lehetséges felsõ határát, illetve a Btk. Általános 
Részét érintõ szigorításokkal összhangban, a bûnözés hatékonyabb visszaszorítása 
érdekében a Btk. Különös Részében is súlyosítja a büntetõjogi jogkövetkezménye-
ket. A korábbi szabályozáshoz képest újabb bûncselekmények esetén teszi bünteten-
dõvé a fegyveres, illetve a felfegyverkezve történõ elkövetést, illetve a büntetési téte-
lek is emelkednek egyes esetekben. A törvény új visszaesõi kategóriát iktat a Btk.-ba, 
az ún. erõszakos, többszörös visszaesõt, akikre szigorúbb büntetést ír elõ.

A törvény módosításainak a második csoportjába azok a rendelkezések tartoz-
nak, amelyek következetesen próbálják érvényre juttatni az áldozatorientált krimi-
nálpolitika azon törekvését, miszerint a büntetõjognak fokozottan kell védelmeznie 
a sértettek érdekeit. Ezen szemléletbeli változás keretében módosulnak a jogos vé-
delem szabályai és szélesebb védekezési jogot biztosít a megtámadottnak. A tör-
vény kriminálpolitikai kiindulópontja az, hogy a jogtalan támadás elhárításának 
kockázatát a jogtalan támadónak kell viselnie, és a megtámadott elhárító cselekmé-
nyét méltányosan kell megítélni. Erre tekintettel a törvény úgy rendelkezik, hogy a 
megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elõl, valamint a jogos védelem 
új, elõrehozott alakzataként szabályozza az ún. megelõzõ jogos védelmet.

A törvény új jogintézményként bevezeti a szabadságvesztés végrehajtásának 
részbeni felfüggesztését. A több európai büntetõtörvény által is szabályozott jogin-
tézmény nagyobb differenciálást tesz lehetõvé az ítélkezés során, és ezzel a büntetés 
jobb egyéniesítését szolgálja. Emellett a szabadságvesztés végrehajtásának részbeni 
felfüggesztésénél csak a büntetés egy részét kell letölteni, amivel a jogalkotó szerint 
„börtönéveket” lehet megtakarítani.

13 2009. augusztus 9-tõl, 2010. január 01-jétõl, 2010 május 01-jétõl.
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Megállapítja a jogalkotó azt is, hogy a törvény tiszteletben tartja a bíró szank-
cióalkalmazási szabadságát, amikor úgy határozza meg az erõszakos, többszörös 
visszaesõkre vonatkozó szabályokat, hogy ne legyen lehetõség bizonyos mértékû 
szabadságvesztésnél kevesebbet kiszabni.14

A 2010. július 23-tól hatályos, „három csapás” néven ismertté vált 2010. évi 
LVI. törvény további szigorítás irányába vezetett. Ennek indoka, hogy „a 2010. évi 
országgyûlési választásokon megnyilvánuló egyértelmû választói akarat arra köte-
lezi az Országgyûlést, hogy a választási programokban megfogalmazott és a válasz-
tók által támogatott büntetõpolitikai intézkedések a lehetõ leghamarabb törvény-
erõre emelkedjenek. Ilyen büntetõpolitikai intézkedés az Egyesült Államok több 
tagállamában, vagy a szomszédos Szlovákiában már bevezetett, Magyarországon 
„Három csapás” néven ismertté vált törvény, amelyet több százezer állampolgár 
aláírásával is támogatott.”15 Csupán emlékeztetõül érdemes megjegyezni, hogy a 
jogalkalmazó bíróságok pár évvel korábban éppen azt tudhatták meg a jogalkotó-
tól, hogy az Európai Unióba törekvõ Magyarországnak nem az Egyesült Államok 
büntetéskiszabási és egyéb, a börtönnépességet felduzzasztó megoldásait kell kö-
vetni, hanem az európai trendekhez kell igazodnia. A törvény beilleszti a magyar 
büntetõjog rendszerébe a személy elleni erõszakos bûncselekményeket sorozat-
ban elkövetõ bûnismétlõk büntetésének jelentõs szigorítását, amely a legsúlyosabb 
esetben életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet. Ezzel párhuzamosan – ugyan-
azon büntetõpolitikai megfontolásból – a törvény visszaállítja a 2003 márciusát 
megelõzõ büntetéskiszabási szabályokat, az ún. „középmértékes büntetést”, amely 
törvényhozói értelmezést ad a Büntetõ Törvénykönyv büntetési rendszerének he-
lyes alkalmazásához.

A törvénymódosítás a bûnhalmazatban lévõ legsúlyosabb bûncselekmény bün-
tetési tételének felsõ határát a kétszeresére emeli, amennyiben azok közül legalább 
három, személy elleni erõszakos bûncselekmény. További szigorítást jelent, hogy 
amennyiben a büntetési tétel így felemelt felsõ határa a húsz évet meghaladja, vagy 
a halmazatban lévõ bûncselekmények közül a törvény szerint valamelyikre élet-
fogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, az elkövetõre életfogytig tartó szabad-
ságvesztést kell kiszabni.

A törvény az erõszakos, többszörös visszaesõk esetében az e minõsítést megala-
pozó, súlyosabban büntetendõ személy elleni erõszakos bûncselekmény büntetési 
tételének felsõ határát a kétszeresére emeli.

További szigorítást jelent, hogy amennyiben a büntetési tétel így felemelt felsõ 
határa a húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint az újabb bûncselekményre 
életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, az elkövetõre életfogytig tartó sza-

14 Az 2009. évi LXXX. törvény indokolása.
15 Az 2010. évi LVI. törvény indokolása.
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badságvesztést kell kiszabni. Az erõszakos, többszörös visszaesõk esetében a bünte-
tés enyhítésének nincs helye.

A törvény kapcsán fogalmazza meg Kónya azt az aggályát, hogy az elkövetési 
magatartások sokfélesége eredményezhet olyan helyzeteket, amelyek megítélésénél 
nyitva kellene hagyni, hogy a kötelezõ életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés 
kiszabásának a kötelezettsége ilyen kategorikusan ne érvényesüljön.16 Az elfogadott 
formájában ugyanis akadályba ütközhet a három csapás törvény rendelkezéseinek 
alkalmazása.17

Egy egyszerû példával szemléltetve a személy elleni erõszakos bûncselekmények 
megvalósulását, képzeljünk el három huszonnégy, huszonöt éves fiatalembert, akik 
fejszével az erdõt járva szembetalálkoznak az éppen szolgálatot ellátó erdésszel. 
Életveszélyesen megfenyegetik, hogy adjon nekik egy-egy szál cigarettát. Az erdész 
borzasztóan megijed, de mégis összeszedi magát, és elzavarja õket. Hazafelé menet 
egyikük találkozik egy falubelijével, aki gúnyolódik rajta, hogy amíg õ az erdõt 
járja, kivel hancúrozik a barátnõje. Erre mérgében nyitott tenyérrel egy hatalmas 
pofont ad a vele kötözködõnek, annak könnyebb sérüléseket okozva. Nem hagyja 
azonban nyugodni a dolog, és felkeresi az elõzõ sértett feleségét, és megfenyegeti, 
hogy ha nem hajlandó vele lefeküdni, azaz szexuális kapcsolatot létesíteni, akkor 
kompromittáló képeket fog róla kiragasztani a faluban, és még azt is elintézi, hogy 
kirúgják a munkahelyérõl. A hölgy felháborodottan utasítja vissza a kérést, és haza-
megy. Ez a fiatalember tehát egyetlen nap követ el három, a Btk. 137. § 17. pont-
jában felsorolt személy elleni erõszakos bûncselekményt.18 Nincs jelentõsége, hogy 
a rablás és a kényszerítés csupán kísérleti szakban maradt. A közfeladatot ellátó 
személy elleni csoportosan elkövetett rablás büntetési tétele viszont öt évtõl tizenöt 
évig terjedõ szabadságvesztés büntetés.

A kiszabható büntetés tartamát az ügyész is eldöntheti azzal, hogy átveszi-e a 
vád képviseletét a könnyû testi sértés miatt, valamint azzal, hogy egy vádat emel-e 
az összes cselekmény miatt. A bírónak ebben az esetben életfogytig tartó szabadság-
vesztés büntetést kell kiszabnia a Btk. 85. § (4) bekezdése alapján.

Ha az ügyész nem egy vádiratot szerkeszt, vagy a bíró esetleg úgy dönt, hogy a 
legsúlyosabb bûncselekményt, a rablás bûntettének kísérletét elkülöníti, akkor le-
hetõsége van a büntetés enyhítésének szabályait alkalmazva mindössze egyévi sza-
badságvesztést kiszabni egy év próbaidõre felfüggesztve a legsúlyosabb cselekmény 
miatt indult eljárásban is.19

16 Kónya István: A Btk. változásai avagy a Btk. elmúlt évtizede. Magyar Jog, 2010/9:518.
17 Kónya István: A három csapás bírói szemmel. Magyar Jog, 2011/3:129–135.
18 Rablás, Btk. 321. § (4) bekezdés c) pont; testi sértés, Btk. 170. § (1) bekezdés; és kénysze-

rítést (Btk. 174. §).
19 Btk. 87. § (2) bekezdés, (3) bekezdés, Btk. 89. §.
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A büntetõtörvény változása minden esetben jelentõs hatással van a jogalkalma-
zásra, ezen túlmenõen a közvéleményt, társadalmat is élénken foglalkoztató kérdés. 
A Btk. 2. §-ában megfogalmazott hatályszabály helyes alkalmazásának biztosítása 
érdekében a jogalkalmazónak folyamatosan vizsgálni kell a jogszabályi rendelkezé-
sek változásait, amely a konkrét, elbírálásra váró ügyekben sosem jelenthet mecha-
nikus, pusztán a kronológiát szem elõtt tartó értelmezést. A törvényi rendelkezé-
seket ugyanis külön-külön, valamint összhatásukban is össze kell vetni és mindig 
az adott terheltre vonatkozóan lehet állást foglalni helytállóan abban, hogy az el-
követéskor vagy az elbíráláskor hatályos büntetõ törvénykönyvet kell-e alkalmazni. 
Ezt vádlottanként kell vizsgálni, és nem könnyû feladat. A különbözõ vádlottakra 
alkalmazandó különbözõ idõpontban hatályos, és különbözõ szemléletû büntetõ-
törvényeknél is figyelemmel kell lenni az ítélet belsõ egyensúlyára, de aránytalan-
ságok óhatatlanul elõfordulhatnak, ami a közbizalmat is megingathatja a döntés 
meg nem értése miatt. Ennek elkerüléséhez talán egy egységes szemléletû, hosszabb 
idõre alkotott új büntetõ törvénykönyv is hozzájárulhatna.

A BÍRÓ BÜNTETÉSKISZABÁSI SZEMLÉLETÉNEK JOGALKOTÓI ALAKÍTÁSA
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A KÁBÍTÓSZEREK FOGYASZTÁSÁT
SZABÁLYOZÓ BÜNTETÕJOGI KOLLÍZIÓK

A JOGGYAKORLATBAN

A címben szereplõ téma kidolgozása már hosszú évek óta foglalkoztat, egészen 
pontosan az a gondolat nem hagy nyugodni 1993 óta, hogy szükséges-e a kábító-
szer-fogyasztás büntetõjogi szankcionálása? A Magyar Rendõrség nyomozó ható-
ságának tagjaként 1991-ben kezdtem el foglalkozni kábítószeres bûncselekmények 
felderítésével, nyomozásával, vizsgálatával.

Az 1993-as jogszabályi változás, amely a kábítószer-fogyasztók részére elõször 
tette lehetõvé Magyarországon, hogy csekély mennyiségû kábítószer esetén, az ál-
taluk elkövetett kábítószeres bûncselekmény (?) jogi következményeit egy törvény 
által biztosított lehetõség kihasználásával elkerüljék, már ekkor alapvetõ kérdése-
ket vetett fel. Elsõ és legfontosabb problémaként az merült fel, hogy miért a bünte-
téstõl tereli el törvény az érintetteket, és miért nem a büntetõeljárástól.

Az 1993. évi XVII. törvénnyel módosított Büntetõ Törvénykönyv – a kompro-
misszumos kriminálpolitikának megfelelõen – a kábítószerrel kapcsolatos devian-
cia kezelésekor az ún. medikalizáló megoldást választotta. Lényege, hogy diffe-
renciáltabb elbírálási lehetõséget nyújtott a kábítószer-fogyasztókkal kapcsolatban, 
mert 282/A szakaszban új büntethetõséget megszüntetõ okot állapított meg arra 
az esetre, ha a drogfogyasztó csekély mennyiségû kábítószert termeszt, elõállít, 
megszerez vagy tart, vagy ha a kábítószer fogyasztásával összefüggésben 2 évi sza-
badságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekményt követett el és az 
elsõfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyama-
tos gyógykezelésben részesült – ezt nevezzük elterelésnek. Az elterelés intézménye 
nem volt újdonság a jogi szabályozás világában, a törvényhozó az európai példát 
követte és honosította meg hazánkban. A büntetés nagysága és az elterelés lehetõ-
sége a kábítószer mennyiségétõl függött, tehát csak csekély mennyiség esetén volt 
alkalmazható. A joggyakorlatban aztán rá kellett döbbenniük a jogalkalmazóknak, 
hogy a megszabott mennyiségi határok miatt az elterelés nem szabható ki, mert a 
kábítószerfüggõk egynapi adagja többnyire meghaladta a csekély mennyiséget.
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A jogalkotó már ekkor is ellentétet hozott létre a joggyakorlat és a törvény kö-
zött az alkalmazhatóság tekintetében, mivel a kábítószerek mennyiségi meghatáro-
zásából eredõen szinte lehetetlen volt az eltereléssel élni.

Az 1993-as törvényi változás óta napjainkig a visszaélés kábítószerrel bûncse-
lekmények nyomozása során megfigyelhettük már a jogalkalmazói akarat minden 
verzióját a fogyasztási cselekmény bûncselekménnyé nyilvánítását, illetve ennek el-
lenkezõjét is. A 1998-as törvényi rendelkezés a visszaélés kábítószerrel elkövetési 
magatartásai között említette a fogyasztást, ezzel megszüntetve a korábbi jogel-
méleti és joggyakorlati összeütközést, miszerint indirekt módon volt a fogyasztás 
büntetve. Ezzel a törvényalkotó feloldotta a kollíziót – lex posterior legis priori –, 
a késõbbi jogszabály lerontotta a korábbit, vagyis kimondta, hogy a kábítószer-fo-
gyasztás bûncselekmény, és ezt külön elkövetési magatartásként is megjelenítette a 
jogszabályban. Az elterelés kereteit beszûkítette, és csak a kábítószerfüggõ elkövetõ 
részére biztosította ezt a lehetõséget.

Az elterelés ebben a formában nem sok relevanciával bírt, illetve újra felvetõ-
dött a kérdés, hogy a jogalkotó miért nem a büntetõeljárástól tereli el a fogyasztót 
– ha függõ –, miért a büntethetõség elõl menekülhet az elterelést kihasználva. A fo-
gyasztási cselekmények elkövetõinek felelõsségre vonása nem egyenlõ véleményem 
szerint azzal, hogy bûncselekménnyé nyilvánítjuk ezt a magatartást. A célcsoport 
viszonyulása a büntetõjogi felelõsségre vonatkozóan a szakemberek elõtt már évek 
óta ismert. A mai fiatalokban semmilyen visszatartó erõt nem vált ki az, ha a ká-
bítószer-fogyasztási és csekély mennyiségû kábítószerek megszerzéséhez, tartásá-
hoz, elõállításához, termesztéséhez kapcsolódó cselekményük jogi következménye 
az elterelés. Beszámolóik szerint egyes helyeken még a rendszeres megjelenés sem 
követelmény, az elsõ alkalommal leadják a jelentkezésüket, majd a 6 hónap eltelté-
vel megkapják az igazolást. Személy szerint azt gondolom, nem ez volt a jogalkotó 
akarata az elterelés intézményével kapcsolatban.

Visszatérve a jogszabályi változásokban mutatkozó ellentétek további boncolga-
tásához, a visszaélés kábítószerrel bûncselekményi kategóriában a következõ lépés 
a 2003-as törvényi módosítás volt, ahol visszatért a jogalkotó az indirekt felelõsség-
re vonáshoz a kábítószerek fogyasztásának tekintetében, illetve az elterelés lehetõ-
ségeit megmagyarázhatatlan módon kiszélesítette, ezzel megteremetve azt az elvi és 
sajnos gyakorlati lehetõséget is, hogy a kábítószerek értékesítésébõl, forgalmazásá-
ból, kereskedésébõl élõ bûnelkövetõk is élhettek az eltereléssel. A mennyiségi meg-
határozásokkal kellett tisztában lenni, amennyiben az átadás, a kereskedés nem volt 
bizonyítható, a csekély mennyiség tartásával az elterelés irányába mozdulhattak az 
elkövetõk. A törvény hatályba lépése elõtt több szakmai testület is jelezte, hogy a 
helyes megoldás a büntetõeljárástól történõ elterelés lenne, de a jogalkotó maradt 
a régi módszernél: a büntetéstõl menekülhet az elkövetõ, ha teljesíti a jogszabály-
ban elõírt feltételeket, és okirattal igazolja az elterelést. Javaslatként fogalmazódott 
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meg az ún. kereskedelmi mennyiség fogalmának meghatározása és a csekély, és je-
lentõs mennyiség mellé történõ beillesztése a Btk.-ba, de erre sem került sor.

Már a Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (2) bekezdés b) pontja szerint 
minõsülõ visszaélés kábítószerrel bûntett (jelentõs mennyiségre elkövetett fogyasz-
tói típusú magatartás) – feltéve, ha nem évek során megvásárolt és összeszámolt 
kábítószer-mennyiségrõl van szó – felvetheti a gyanúját, hogy az elkövetõ keres-
kedelmi célzattal birtokolja a kábítószert. Ez a gyanú azonban egyértelmû, amikor 
a jelentõs mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó kábítószerrõl van szó. 
Ezen cselekmény 5–10 évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, amellett, hogy 
a jelentõs mennyiségre elkövetett, terjesztõi típusú magatartás 5–20 évig, vagy élet-
fogytig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett. A joggyakorlat ezekben az esetek-
ben az 1/2007-es Legfelsõbb Bírósági határozatban megfogalmazottak szerint tudja 
kereskedéssé nyilvánítani az adott ügyet, sokszor komoly bizonyítási nehézségekbe 
ütközve. Pedig maga a tény, hogy a gyanúsított például 50 kg kábítószert birtokol, 
egyértelmûvé teszi a nyomozó hatóság számára, hogy ezzel a mennyiséggel az elkö-
vetõ kereskedni kívánt, de a kereskedelmi mennyiség fogalmának hiánya miatt, egy 
jóval enyhébb minõsítésû bûncselekmény miatt vonják felelõsségre, ha a bizonyí-
tás nem tudja az LB által elvárt bizonyítékokat szolgáltatni. Az ilyen elkövetõkkel 
szemben az 1/2007. LB állásfoglalás szerint csak akkor lehet eljárni, konkrét átadási 
szituáció nélkül, ha az ügy összes körülménye kereskedelemre utal: mindez csoma-
golóanyagok, porciózáshoz szükséges eszközök stb. meglétét jelenti. Ezen eszközök 
azonban értelemszerûen nincsenek egy olyan terjesztõnél, csempésznél, aki nagy té-
telekkel foglalkozik, holott cselekménye egyértelmûen a kereskedelemre utal. Ezen 
probléma áthidalására javaslom a Btk.-ban meghatározott csekély, alapeseti, jelen-
tõs mennyiség mellé egy negyedik, az ún. kereskedelmi mennyiség bevezetését. Je-
len szabályozás esetében a jelentõs mennyiség alsó határa a csekély mennyiség felsõ 
határának hússzorosa. Javaslom a kereskedelmi mennyiség kategóriáját a csekély 
mennyiség felsõ határának kétszázszorosában (a jelentõs mennyiség alsó határának 
tízszeresében) meghatározni, amely mennyiségre a 282. §-ban meghatározott el-
követési magatartásokra vonatkozóan az 5–20 évig, vagy életfogytig tartó szabad-
ságvesztéssel fenyegetettséget megállapítani. A kereskedelmi mennyiség az átlagos 
hatóanyag-tartalmak alapján egyes kábítószertípusok esetében az alábbiak szerint 
alakulna (lásd 1. táblázat).

A fogyasztás – mint elkövetési magatartás – az 1999. március 1. és 2003. már-
cius 1. között hatályos Btk.-ban szerepelt. A jelenleg hatályos Btk. kábítószer-visz-
szaéléssel kapcsolatos tényállásait átfogóan a 2003. évi II. törvény módosította, ez 
a változtatás 2003. március 1-jétõl hatályos.

A 2003-as módosítás kivette az elkövetési magatartások közül a fogyasztást. 
A Legfelsõbb Bíróság mind az 1/2007. jogegységi határozat indokolásában, mind 
az 57/2007. BK véleményben rámutatott ugyanakkor arra, hogy a kábítószer fo-
gyasztása a jelenleg hatályos büntetõjogi szabályozás mellett is büntetendõ, tekin-
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tettel arra, hogy az szükségképpen feltételezi valamely, a törvény által bünteten-
dõ elkövetési magatartás megvalósulását; amennyiben az elfogyasztott kábítószert 
nem maga az elkövetõ készítette vagy tartotta, akkor annak megszerzését, birtok-
bavételét.

A jogalkalmazói joggyakorlat ismeri a törvények magyarázatául szolgáló egyéb 
iránymutatásokat, de elvárható-e egy magyar állampolgártól, hogy a törvény is-
meretén kívül, még jogelméleti tudásra is szert tegyen, annak érdekében, hogy el-
dönthesse egy adott magatartásról, hogy az jogellenes-e vagy sem. Természetesen 
a jogalkalmazók nem vitatják azt a helyes jogértelmezést, hogy a fogyasztáshoz 
szükségszerûen kapcsolódik a megszerzés, a tartás, a termesztés vagy az elõállítás, 
de a hétköznapi ember a hatályos büntetõ törvénykönyvben azt látja, hogy a kábí-
tószer-fogyasztás nincs megjelenítve az elkövetési magatartások között.

Ezt a felismerést még az a vitathatatlan tény is erõsíti, hogy a médiumokban 
megjelenõ kábítószertémákkal foglalkozó anyagokban is sok esetben téves tájé-
koztatások jelennek meg. Azt hiszem, a szakterületen tevékenykedõ szakemberek 
egyöntetû véleménye, hogy a fogyasztás mint elkövetési magatartás megjelenése 
vagy meg nem jelenése a hatályos büntetõjogi rendelkezések között az aktuális ká-
bítószer-politika milyenségétõl függ. Az engedékenyebb, liberálisabb politikai erõk 
az enyhítés irányába mozdulva kiemelik az elkövetési magatartások közül, míg a 
szigorítóbb, konzervatív politikai erõk visszahelyezik a büntetõjogi rendelkezések 
közé.

Véleményem szerint a kábítószer-fogyasztás dekriminalizálása nemcsak a bün-
tetõjog keretein belül történhet, hanem a szabálysértési jog is alkalmas lehet erre.

1. TÁBLÁZAT

Kábítószer Átlagos ható-
anyag-tartalom

Feketepiaci készítmény

Csekély
mennyiség 

Jelentõs
mennyiség

Kereskedelmi
mennyiség

Amfetamin (por) 2–35% 1,5–25 gr por 30–500 gr por 300–5000 gr por

Amfetamin
(tabletta)

5–25 mg/tabletta 20–100 db
tabletta

400–2000 tabletta 4000–20 000 tabletta

MDMA (tabletta) 30–100 mg/
tabletta

10–34 db tabletta 200–680 tabletta 2000–6800 tabletta

Heroin (por) 5–25% 2,4–12 gramm 
por

48–240 gr por 480–2400 gr por

Kokain (por) 10–70% 2,9–20 gr por 58–400 gr por 580–4000 gr por

Ketamin 15–75% 1,4–6,7 gr por 28–134 gr por 280–1340 gr por

LSD 0,02–0,07 mg/
bélyeg

15–50 db bélyeg 300–1000 bélyeg 3000–10 000 bélyeg

Marihuána (THC) 0,01–6% 16,7 gr–10 kg –334 gr – 200 kg –3340 gr – 2000 kg
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A szabálysértési törvényben meghatározásra kerülõ kábítószer-fogyasztási tény-
állás lehetõvé tenné, hogy a büntetõeljárásban a fogyasztó tanúként kerüljön ki-
hallgatásra, ezzel a kábítószer-terjesztõk felderítésének és cselekményük bizonyítá-
sának lehetõségei kiszélesednének. A jelenlegi rendszerben mind a fogyasztó, mind 
a terjesztõ az adott kábítószeres bûncselekmény gyanúsítottjai, akik a büntetõeljá-
rásban nem kötelesek vallomást tenni. A fogyasztó tekintetében ez a jog megszûnne 
azáltal, hogy a fogyasztási cselekménye ítélt üggyé válna – természetesen itt meg 
kellene határozni, hogy a fogyasztás érdekében történõ csekély mennyiségû kábító-
szer megszerzése, elõállítása, termesztése és tartása is a szabálysértési jog keretein 
belül kerülne elbírálásra, illetve az egyszeri fogyasztási mennyiséget is szabályozni 
kellene – a szabálysértésben, így a büntetõeljárásban tanúzási kötelezettsége kelet-
kezne a fogyasztónak.

Ezzel a megoldással egy hosszú évek óta fennálló jogvita is megoldódna. Ci-
vil szervezetek és jogvédõk részérõl rendszeres kifogásként jelenik meg, hogy a 
Magyar Rendõrség bûnügyi szervei a kábítószerrel összefüggõ bûncselekmények 
tekintetében túlnyomórészt a kábítószer-fogyasztással összefüggõ cselekményeket 
derítik fel. Természetesen a statisztikai adatok alapján ez vitathatatlan, objektív 
tény, de a szabálysértési jogban meghatározott csekély mennyiségû fogyasztási cse-
lekmények, véleményem szerint, megoldanák ezt az ellentétet. A jogalkotói akarat, 
úgy vélem, a kábítószer-fogyasztók elterelésének lehetõségével az volt, hogy az al-
kalmi fogyasztó ne kíséreljen meg többé hasonló cselekményt, belátva annak káros 
hatásait, míg a kábítószerfüggõ hagyjon fel káros szenvedélyével, és gyógyultan 
folytassa életét. Ezzel, a látszatra enyhébb szabálysértési fenyegetettséggel sokkal 
nagyobb visszatartó hatást lehetne kiváltani. A Magyar Rendõrség évente kb. 1 mil-
liárd forintot költ a kábítószer-fogyasztással összefüggõ bûncselekmények nyomo-
zása során szakértõi díjakra. Ezek a díjak bûnügyi költségként nem kerülnek vissza 
az állam kasszájába a jelenlegi rendszerben, mivel az elterelés büntethetõséget meg-
szüntetõ ok, így az elkövetõ mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól, többek 
közt a bûnügyi költség megfizetése alól is. A szabálysértési eljárásban a kiszabott 
szankció mellett rendelkezhetne az eljáró hatóság a felmerülõ költségek megfizette-
tésére is. Az évi 1 milliárd forint nagyon sok pénz, ezért is érdemes elgondolkodni 
ezen a megoldáson.

A jogszabályi rendelkezések és a joggyakorlat közötti ellentétek a kábítószerrel 
összefüggõ cselekmények tekintetében a már elhangzottakon kívül az alábbiakban 
is fennáll.

A Btk. 283. § (1) bekezdésének szövege úgy kezdõdik, hogy „Nem büntethetõ 
kábítószerrel visszaélés miatt…,” majd az f) pontban a törvény szövege úgy folyta-
tódik, hogy „…az a kábítószerfüggõ személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott 
bûncselekménnyel összefüggésben – kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendõ – más bûncselekményt követ el…”
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A Btk. 283. § (1) bekezdése tehát úgy fogalmaz, hogy a feltételek teljesülé-
se esetén a terhelt a kábítószerrel visszaélés miatt nem büntethetõ, ugyanakkor a 
jogalkotó szándékából és a jogszabály összefüggéseinek [283. § (1) bekezdés e) és 
f) pontja] vizsgálatából az következik, hogy az elterelés sikere esetén nemcsak a 
kábítószeres cselekmény, hanem más jellegû cselekmény miatt indult eljárást is meg 
kell szüntetni.

A jogi meghatározás itt nem egyértelmû, de a jogalkalmazók többségükben értik 
a jogalkotói akaratot, így a megszüntetés mellett döntenek, holott a norma szövege 
alapján hozhatnának ellentétes határozatot is.

A Btk. 32. § e) pontja értelmében a büntethetõséget megszünteti a törvényben 
meghatározott egyéb ok; ilyen egyéb oknak tekinthetõek a Btk. 283. §-ában sza-
bályozott esetek. A jogelmélet és a joggyakorlat is egységesen foglal állást abban 
a kérdésben, hogy az anyagi jogi szabályok – mint amilyenek a hivatkozott jog-
szabályhelyek is – elsõbbséget élveznek az eljárásjogi szabályokkal szemben. Ebbõl 
következõen, amennyiben a büntetõeljárás megszüntetésének az anyagi jogi felté-
telei fennállnak, azt akkor is meg kell tenni, ha e határozat meghozatalának nincs 
kifogástalanul megteremtve az eljárásjogi háttere.

Ellentétes a joggyakorlat abban a tekintetben is, hogy amennyiben a vádiratban 
több cselekmény elkövetését róják a vádlott terhére, akkor lehetõség van-e annak 
a cselekménynek az elkülönítésére, amely vonatkozásban helye van elterelésnek, és 
ez által az eljárás felfüggesztésének. A megoldás ellenzõi arra hivatkoznak, hogy a 
vádirat egysége nem bontható meg, ezen kívül a Be. 72. §-a és 265. §-ának (1) be-
kezdése alapján csak ügyek és nem pedig cselekmények elkülönítésére van mód. 
Sokkal elfogadhatóbb az a megoldás, hogy az anyagi jogi rendelkezések – különö-
sen, ha azok a büntetõjogi felelõsség kérdését érintik – elsõbbséget élveznek az el-
járásjogi szabályokkal szemben. A Btk. 283. §-a egyértelmûen fogalmaz, hogy az ott 
írt esetekben és feltételek teljesülése esetén az elkövetõ büntethetõsége megszûnik. 
Nyilvánvalóan a jogbiztonság elvét is sértené, ha egy büntethetõséget megszüntetõ 
okot csupán azért nem lehetne alkalmazni, mert az eljárásjogi szabályok nincsenek 
tökéletes összhangban az anyagi jogi rendelkezésekkel.

Úgy gondolom, témakidolgozásom részletesen bemutatta, hogy a jogalkotói 
akarat által megalkotott visszaélés kábítószerrel bûncselekmény tényállása a jelen-
leg folyamatban lévõ büntetõjogi kodifikáció keretében több helyen is javításra szo-
rulhatna, annak érdekében, hogy a jogszabály és a joggyakorlat közötti ellentétek 
feloldásra kerüljenek.

A KÁBÍTÓSZEREK FOGYASZTÁSÁT SZABÁLYOZÓ BÜNTETÕJOGI KOLLÍZIÓK…
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SZAKBÍRÁSKODÁS
VAGY POLIHISZTOR BÍRÁK?

Parafrázis: A bíráskodás az igazságszolgáltatás legrosz-
szabb módja. Kivéve az összes további lehetõséget.

A büntetõ igazságszolgáltatás mûködésének hatékonyabbá tétele, nem napjaink és 
nem is a Magyar Köztársaság büntetõ igazságszolgáltatásának problémája. A stabil 
jogállamok (immár tartósan) éppen úgy küszködnek ezzel, mint a fejlõdõ demok-
ráciák, s valójában a szalonképes – a statáriális eljárás abszolút célszerûségét már 
„illetlen” megoldásnak tartó – diktatúrák sem tudnak ezen a téren „elégedettségre 
okot adó” eredményeket felmutatni.

Egy rövid elõadásban nincs mód hosszas elemzésekre: ezért szeretnék közis-
mert, már minden szempontú és „elkötelezettségû” elemzésen „átesett” példát hoz-
ni arra, hogy a hatékonyság követelményét nem valami „kísértetként” és nem ellen-
ségként kell megélnie sem a jogalkotásnak, sem a jogalkalmazásnak.1

Az Amerikai Egyesült Államokban 1956 és 1968 között a büntetõ ügyek szá-
ma folyamatosan 30 ezer és 34 ezer között mozgott. Kétségtelen, hogy az ügyek 
súlyossága és jellege változott, de utólagos matematikai analízissel (kalkulusgör-
békkel) sem lehetett feltárni extrém mintákat. Ez alatt a 12 év alatt a bírák száma 
45%-kal, az érdemi ügymenetben közremûködõ ügyészeké pedig 14%-kal nõtt. 
Mindennek ellenére az elhúzódó ügyek száma több mint kétszeresére emelkedett: 
ami riasztó eredmény volt az amerikai társadalom számára, mert a késedelem nél-
kül tárgyaláshoz való jogot az alkotmány garantálta.

A sokk nyomán mind az okokat, mind a következményeket, a különbözõ kor-
mányok alatt számos szempontból vizsgálták. A végsõ következtetések azonban 
fél évszázad távlatából sem változtak. E szerint a bírói, ügyészi létszám növekedése 
az arányosság követelményeit figyelembe véve nem spórolható meg, de egymagá-
ban nem is orvosság. A kiszolgáló személyzet létszámának növelése és kvalitásai-
nak fejlesztése legalább ilyen fontos. Ám önmagában ez sem ér sokat, ha a „jobb” 

1 Minthogy ez egy rövid tanulmány, a – már minden elemében vizsgált – példát szándékosan 
„régrõl” és stabil demokráciából hozom.
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eljárásmódok kidolgozása elmarad, s ha a bírói mesterség gyakorlói akadályozva 
vannak megfelelõ eljárási típusú szankciók alkalmazásában, vagy nem kapnak elég 
intellektuális segítséget ahhoz, hogy feldolgozzák azokat a társadalmi változásokat, 
amelyek az ítélkezés eredményességére megfelelõ hatással vannak. A bírói képzés, 
de még inkább a szakosított továbbképzés növeli a bírói kar teljesítõképességét. 
Másodlagos elemzésekkel mindig feltárhatóak azok a jelentõs számarányokat mu-
tató ügykategóriák, ahol ez utóbbinak a hiánya elõsegítette a szándékos perelhúzást 
vagy a rendszer önmûködésébõl adódó, a speciális bírói képzettség hiányából eredõ 
perelhúzódást. (Természetesen e mellett az absztrakt értékelés mellett a vizsgálatok 
és elemzések számos konkrétumot feltártak, de ami a téma szempontjából érdekes, 
hogy a bíró felkészültségnek és alkalmasságnak csaknem a függetlenséggel és pár-
tatlansággal egyenértékû jelentõséget tulajdonítottak.)

Az igazságszolgáltatás hatékonyságának kérdése alapjogi, társadalmi, bûnmegelõ-
zési, biztonsági szempontból minden társadalomban – így nálunk is – egyaránt fontos, 
s nem vitatható, hogy közvetlen és közvetett2 gazdasági kihatásai szintúgy vannak. 
Nem véletlen és nem is indokolatlan, hogy az igazságszolgáltatás hatékonysága több 
mint fél évszázada kurrens téma a tudományos kutatók között. Csak támogatható, ha 
a jogalkotók és a jogalkalmazók önmaguk is keresi a megoldásokat, törekszenek an-
nak az eszköztárnak a bõvítésére, amellyel az optimális állapothoz lehet eljutni. Az az 
elkülönülés azonban, amely ennek során a jogalkotó – a jogalkalmazó – a tudomány 
képviselõi között mai napig fennáll, számomra továbbra is kétségessé teszi a sikert.

Túldimenzionáltság és leegyszerûsítés

Meggyõzõdésem szerint a hazai gyakorlatban az igazságszolgáltatás mûködésének 
hatékonyságával összefüggõ problémakör kezelése egyszerre túldimenzionált és le-
egyszerûsített.

Túldimenzionált, mert a hatékonyság javításának bûvös, sehol nem definiált – és 
az ebben szerepet játszó társadalmi, gazdasági, környezeti, tudományos, technikai 
és más együtthatók állandó változása folytán –, teljeskörûen meg sem határozható 
ideá ja, akár minden további indok nélkül, remek alkalmat biztosít a jogrendszer 
ilyen vagy olyan (akár szubjektív) szempontok szerinti formálására, sõt drasztikus 
átalakítására. „Emberemlékezet óta” nincs is már valamire való jogszabály, amelynek 
szükségességét (legalább részben) ne ezzel indokolták volna, és ne ezzel indokolnák.

2 Nem ennek a tanulmánynak a profilja, de szót kell ejteni róla, hogy a késedelem és a szak-
szerûtlenség nem egyszerûen az igazságszolgáltatást drágítja meg. Kihatással van a cégek mûkö-
désére, elvezethet társaságok indokolatlan felszámolásáig, ami értelemszerûen az alkalmazottak 
munkaerõ-piaci helyzetét és családjaik megélhetését befolyásolja, s ezen keresztül a fogyasztási és 
a megtakarítási ráta költségvetési helyzetét is alakítja.

KADLÓT ERZSÉBET
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A hatékonyság piedesztálra állítása azonban veszélyes lehet, ha ennek érdeké-
ben akár a jogalkotás, akár a jogalkalmazás félretesz nem kevésbé fontos tételeket, 
negálja a jogbiztonság követelményét és/vagy a más alkotmányos szempontokat. 
Nehezen javítható hiba, ha a jogalkotó pillanatnyilag tetszetõs érdekbõl vagy az 
ítélkezési gyakorlattól független szervezeti „magánalkuk” okán kellõ körültekintés 
hiányában bont le jogintézményeket, illetve újak beépítésével olyan inkoherenciát 
idéz elõ a jogszabályon belül, amellyel a jogalkalmazót a „szabad jogtalálás” pályá-
jára állítja.

Hosszú ideje tart már az a folyamat – nevezzék bár napi rutinnak vagy forradal-
mi jogalkotásnak –, amelynek keretében, még a szakmailag képzett külsõ szemlélõ 
is igen nehezen tudja megítélni, hogy a jogszabálygyárak futószalagján mikor folyik 
látszattevékenység, mikor van tényleges hozadéka az éppen alkalmazott megoldás-
nak, vagy melyik az a jogszabálynak nevezett fércmû, amelynek következményei 
éppen a kívánt cél ellen hatnak.

Ma már korszerûtlen gondolatnak számít (legalább: a jelentõsebb, például a 
szervezeti– és az eljárásjogot egyszerre érintõ novellák esetén) független és hoz-
záférhetõ hatástanulmányokat végeztetni. Kiment a divatból az érdemi, felkészült 
véleménynyilvánítást lehetõvé tévõ, együttmûködésre építõ, a tudomány-, a jog-
alkalmazó és a jogalkotó közötti szakmai konzultáció is.3 A törvények indokolása 
pedig – amely valaha értékes tájékozódási pontot jelentett mindenki számára – már 
hosszú ideje csupán elfeledett irodalmi mûfaj.4

Érdemben informálódni nincs tehát honnan: sem a célokról, sem a folyamatok-
ról. Az eredmények mérése (ha van egyáltalán ilyen) pedig oly titkos módszerekkel 
és eljárásban folyik, amely garantálja, hogy az aktuálisan favorizált megoldás és an-
nak hatékonysága összefüggéseirõl tartalmilag utóbb se tudjunk meg semmit. Kö-
vetkezésképpen bármilyen módosításra ráfogható, hogy az a hatékonyság jegyében 
történik, mi több: sikeres volt. (Ez idõrõl idõre meg is történik.5)

3 Formális konzultációk vannak, de az erre szánt idõtartam eleve megkérdõjelezi, hogy an-
nak eredményére igényt tart-e a jogalkotó. Informális egyeztetések lehet, hogy vannak, lehet, 
hogy nincsenek, de ez a nyomkövetés, a felelõsségvállalás, az ellenõrizhetõ szakszerûség, s így 
az eredmény, valamint a jogrendszer fejlesztésének irányvonalához nyújtott segítõ szándékok 
szempontjából egyaránt tökéletesen érdektelen. A gazdasági korrupció is hozhat nagyon kedvezõ 
eredményeket, azt azonban mégsem lehet támogatni.

4 A törvény indokolása nem „felvezetõ”, összefoglaló nyilatkozat, nem is a jogszabály szöve-
gének gyengébb színvonalú megismétlése, és nem önképzõköri fogalmazvány. Csupán az ifjabb 
generáció figyelmének felhívása érdekében utalok arra, hogy a széles értelemben vett büntetõjog 
területén, funkcióját betöltõ, valódi szakmai indokolás utoljára az 1978. évi IV. törvény elsõ vál-
tozatához született. Annál lehet jobbat írni, természetesen bizonyos politikai lózungokat le lehet 
róla választani, ami azonban ennél rosszabb, az már valami másik mûfaj, mely érdemtelenül nyeri 
el az indokolás nevet.

5 Gondolom, magára vessen a gyõzelmi jelentéseket szkepszissel fogadó azon elvetemült, aki 
felteszi a kérdést: Ha mindig minden ilyen sikeres volt, akkor miért az a felvezetõje minden ilyen 
intézkedéscsomagnak, hogy tarthatatlanul rosszul állunk. Kétségtelen: lehet még apellálni a hitre, 
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Ugyanakkor leegyszerûsített a kezelés, mert az igazságszolgáltatás mûködésének 
hatékonysága kapcsán a törvénygyárakban a gyorsaság, idõszerûség és olcsóság (ön-
ellentmondástól sem mentes) triásza mellett más aspektusokról lassan már szót sem 
ejtenek. A dolog valahol megrekedt Disraeli örökbecsû mondásának „felezõjénél”, 
miszerint az igazságszolgáltatás a cselekvõ igazság. Ám Disraeli ezen kijelentésével 
nem csupán a tétlenséget kárhoztatta. Álláspontjában az is benne van, hogy a jog-
talanság akkor is gyõz, ha a cselekvõ igazságból az „igazság” hiányzik. Önmagában 
az átgondolatlan „cselekvésnek” ebbõl a szempontból több a kára, mint a haszna. 
Nem kevésbé fontos, hogy John Stuart Mill a bírói ténykedés kapcsán hangsúlyo-
san hívta fel a figyelmet arra: „nincs a közéleti tevékenységnek még egy ága, ahol 
ilyen életbevágóan fontos volna maga a mechanizmus, a megfelelõ szabályok és fo-
gások alkalmazása az eljárás lefolytatásának minden mozzanatában”. A jó és a rossz 
bíráskodást kizárólag az eljárásmód különbözteti meg egymástól.6

A bajt még tetézi (ha azt egyáltalán lehet), hogy a politikai hatalommal szoros 
egységben cselekvõ jogalkotás sokszor ellentmondást nem tûrõen, makacsul hisz 
az általa kínált – szakmai konszenzust, dogmatikai következetességet is nélkülö-
zõ – megoldások tökélyében, és annak azonnali eredményt produkáló hatásában. 
Amikor azonban ez a (kivételes) eredmény elmarad, a bírákat, a bírósági ítéleteket 
teszi felelõssé a bûnözés növekedésért.

Paradoxon, de a bírák minden demokratikus társadalomban „eszményi bûnba-
kok”. A kemény diktatúra bíráit kevésbé fenyegeti veszély, mert a hatalom számára 
a politikai megfontolásoktól átitatott kiválasztási eljárás megkérdõjelezését jelen-
tené, ha saját bíráit nyíltan megalázná, ideértve a kritika lehetõségét is. Ebben az 
esetben saját, a bírói hatalomnak közvetített „megrendelései” hitelét kockáztatná. 
Az más kérdés, hogy ezekben a társadalmakban a bírákat keményen „fogják”. A ki-
választást ki kell „érdemelni”, s a politikai hatalom ügyel arra, hogy anyagilag és 
mentálisan erõs függésben tartsa a kiválasztottakat. A puha diktatúrákban vannak 
„engedmények”, bizonyos szintig ható tényleges függetlenség7, némi megbecsülés 

nevezetesen, hogy az aktuális intézkedésben bízzunk. Ám ha egymással – finoman szólva – nem 
kompatibilis megoldások között gyakran kell(ene) hitet váltani, annak eredménye csak a meg-
hasonlás lehet. Jogi szakmai kérdésekben a hit erejénél kicsit hatékonyabb, megbízhatóbb alap a 
logika és a következetesség.

6 Idézi: Remsey Clark: Bûnözés Amerikában. (Crimen in America) Simon and Schuster, 
New York, 1970. 184.

7 Nem kell a szomszédba menni példákért. Az ún. Koordinációs Bizottság irataiból tudha-
tó, hogy nagyjából 1956-ot követõen 1989-ig Magyarországon is az volt a „módi”, hogy akár 
másodfokig bezárólag is hagyták normál ügymenet szintjén bonyolódni az ügyeket. Majd aztán 
összeült a nagyhatalmú bizottság, megállapodva abban, hogy ki és mikor nyújt be kegyelmi ké-
relmet, s mikor kell azt teljesíteni. Máskor az motiválta, hogy az eljárásnak szabad folyást en-
gedjenek, miszerint a „párt” nem kívánta tekintélyét kockáztatni azzal az elvtárssal szemben, aki 
kellõ elismertségnek örvendett, de a párt nem volt különösebben boldogtalan, ha például egy 
vitatható közlekedési bûncselekmény folytán büntetõ eljárásban el lehetett érni azt az eredményt, 
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kifejezése, a vezetõi szféra kiválasztására korlátozódó befolyás érvényesítése, és a 
bírói kart érintõ kritika elfojtása – kivéve azokban az esetekben, ha az egy-egy „el-
szabadult” bíró túlságosan öntudatossá válik.8

Demokratikus, a hatalommegosztás elvét tiszteletben tartó társadalmakban egé-
szen más a helyzet. A bírák, hivatásuknál fogva, nem a szabados hangvételt sa-
játjának elismerõ, s emiatt konkrét következményekkel alig járó politikai pályán 
„fociznak”. A rájuk vonatkozó hivatásrendi tilalmak, a bírói méltóság legfeljebb a 
szakmai kritikák megfogalmazását teszik lehetõvé számukra, de arra már alig van 
ráhatásuk, hogy ezek milyen súllyal jelennek meg a közvélemény elõtt. Az pedig, 
hogy megalapozott szakmai javaslataikat a jogalkotó figyelembe vegye – kizárólag 
az utóbbi önmérsékletén, korrektségén, felvilágosultságán, szakmai mûveltségén 
múlik.

Egy újabb lépés a rossz úton, amikor a triászra szimplifikált hatékonysági kö-
vetelmény minden más, akár közvetlenül alkotmányos, akár eljárásjogi-szervezeti 
garanciák, illetve az egységes ítélkezés egyik legnagyobb, az egységes ítélkezést biz-
tosító támasza: a dogmatikai következetesség fölé helyezõdik, majd a bírói tevé-
kenység kizárólagos értékmérõjeként jelenik meg.9 Mindez elvihet oda, hogy a cél 
ellen ható jogintézményekhez és technikákhoz, illetve rossz jogszabályokhoz, to-
vábbá a gyakorlatban10 ezek talaján kialakult módszerekhez való ragaszkodás végül 
– több síkon – valamivel mindig visszább veti a helyzetet annál, mint ahol eredeti-
leg tartottunk.

amit párton belül nem sikerült. (Az iratok hozzáférhetõek az Open Society adatbázisában, engem 
azonban ízlésem visszatart attól, hogy akkor közszereplõnek nem minõsülõ személyeket akár itt 
is megnevezzek.)

 8 A 4. lábjegyzetben fémjelzett iratok erre nézve is bizonyítékot szolgáltatnak. Én azonban 
mindenkit egyforma mércével mérek, a bírót is – bár ma inkább lenne hõs, mint bármi. Ha azon-
ban akkor ez nem volt közszereplõ kategória, utólag nem adok feloldozást magamnak, így itt sem 
fogom megnevezni az érintettet. Kárára senkinek nem válik, ha elolvassa ezt a 8000 oldalt.

 9 Több mint riasztó gondolat – ami a tanulmány készítése idején körvonalazódni látszik –, 
hogy a bírói vizsgálatban az idõszerûség (sõt annak sajátos eljárási megfogalmazása) legyen az 
abszolút értékmérõ.

10 Be kell látni végre: a bírónak elõbb-utóbb le kell zárnia az ügyet, be kell fejezni az eljárást. 
Itt nincs idõ és lehetõség hosszas vitákra, ez nem törvényhozás, de még csak nem is alkotmány-
bíráskodás. A bírónak egyszerûen ítéletet kell hoznia, és kevés lehetõsége van ennek törvényes 
és alkotmányos elhárítására. Ha problémájával visszautasítást kap az alkotmánybíróságtól vagy 
azoktól a nemzetközi bíróságoktól, amelyekhez jogszerûen fordulhat: akkor is döntenie kell. Ha 
ehhez a bírónak rendelkezésére áll a bírói jogértelmezés ésszerû tartományán belül számára le-
hetõséget biztosító jogértelmezés, nincs gond. Akkor az a feladata, hogy találja meg a „helyes jo-
got”. Ha azonban a jogszabályok ellentmondásosak, adott jogszabályon belül koherenciazavarok 
mutatkoznak, nos, a bírónak akkor is le kell zárnia az ügyet. Ilyenkor azonban „onnan veszi a 
jogot, ahol találja” értelmezése lehet helyes, de mindenképpen szubjektív. Szerencsés eset, ha ez 
az értelmezés megfelel a jogszabályok alapvetõ szándékainak, szinkronban áll az ítélkezési gya-
korlattal, a büntetõ jogszabály alkalmazásának rendeltetésénél, de a szerencseelem mégsem lehet 
a jogalkalmazás értékmérõja.
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A közismert triászon túl

Bár a triász tartalmán és a köztük feszülõ ellentéteken is volna vizsgálnivaló, ám e 
tanulmány keretei továbblépésre kényszerítik a szerzõt. Lehetõségeim és kompe-
tenciám túlértékelését jelentené az is, ha kísérletet tennék a hatékonyság elemei-
nek teljes körû összegyûjtésére, vizsgálatára.11 Minthogy azonban, megítélésem 
szerint, a hatékonyság kiemelkedõen fontos eleme egy kevésbé hangsúlyozott má-
sik triász: a bírói szakértelem, sõt számos ügyben a speciális szakértelem, a bírák 
képzettsége/képzése és a bírák idejének megbecsülése – a továbbiakban ezzel foglal-
kozom.

A talár elsõ ízben történõ felöltésekor a bírónak természetesen magas szinten 
rendelkeznie kell azokkal az általános és szakjogi, szervezetelméleti, ügyvitel-tech-
nikai szakismeretekkel, tárgyalásvezetési, illetve kommunikációs készségekkel, 
amelyek hivatása gyakorlására alkalmassá teszik. Ennek elsajátításáról szól (vagy 
kellene szólnia) a megelõzõ képzésének. Ez az alkalmasság azonban egyszerû B ka-
tegóriás próbajogosítvány, mert nem szól többrõl, mint az „átlagos” súlyú, eljárás-
jogilag egyszerûbb ügyek12 tárgyalására való képességrõl.

„Bíróként való felépítése” azonban ezen a napon kezdõdik. Az a – tapasztalaton 
alapuló – tanulási folyamat innen számítódik: amelynek a végén a bíró bármilyen 
összetett bizonyítási eljárást képes levezetni, ellentmondásos bizonyítékok halma-
zából történeti tényállást megállapítani, minõsítési határeseteket biztosan eldönte-
ni, olyan jártasságra szert tenni, amely a bûnösségi körülmények helyes értékelése 
és a büntetés kiszabása körében a nehéz esetekben is magabiztossá teszi; s amelynek 
révén a terheltek és az eljárás egyéb résztvevõinek számára, valamint a tárgyalóte-
remben kialakult bármilyen szituációra tekintet nélkül, minden helyzetben hibátlan 
tárgyalásvezetést tud garantálni. S ha már mindezt tudja, még mindig csak ott tart, 

11 Az érdeklõdõk tájékozódhatnak errõl például Fleck Zoltán megannyi tanulmányából, kie-
melten: Bíróságok mérlegen I–II. (szerk.: Volosin Hédi. Pallas Kiadó Kft., Budapest, 2008); to-
vábbá Hack Péter szakavatott írásaiból: kiemelten A büntetõhatalom függetlensége és számonkér-
hetõsége (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008). A szerzõk – az én ismereteim-
nél sokkal inkább – teljeskörûen igazítanak el bárkit abban a szakirodalomban, amelyben a témát 
kutatni érdemes.

12 Valójában nincs átlagos ügy mint kategória, de ezt még mindig szerencsésebb kifejezésnek 
tartom, mint a kisebb súlyú ügyek kifejezést. Anyagi jogi értelemben a kisebb súlyú bûncse-
lekmény olyan terminus technikus, amelynek jelentését az egyetemi tanulmányok végére min-
denkinek tudnia kell. A bírói tevékenység egyik lényege azonban az azonos szintû ügytisztelet. 
Nincs kis ügy, meg nagy ügy: a terheltnek, a sértettnek saját ügye a legnagyobb, a bírónak pedig 
egyformán felkészültnek kell lennie mindegyikbõl. Bíróként továbbá magam is több ízben meg-
tapasztaltam, hogy a „kis ügy” milyen összetett bizonyítási eljárás lefolytatását követelheti meg, 
mennyivel nehezebb a tényállás megállapítása, s mennyivel bonyolultabb jogkérdést kell benne 
eldönteni, mint akár a többvádlottas, többcselekményes ügyekben. Ha tehát bíráskodásról szak-
értelem összefüggésében beszélünk, számomra a kis ügy, egyszerû ügy, csekély súlyú ügy vagy 
hasonló kategóriák szerinti megkülönböztetés elfogadhatatlan.
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hogy az „átlagos”, gyakran elõforduló cselekményeket tartalmazó ügyeiben – mai 
szóhasználattal élve – „vérprofi”.

Ennek a folyamatnak az eredményessége és gyorsasága már önmagában véve 
sok mindentõl függ. Figyelmen kívül hagyva most a bíró személyiségét, az al-
kalmazkodóképesség tekintetében (a bármely hivatás gyakorlói között) meglévõ 
különbségeket, adottnak tekintve maximális szorgalmát és hivatásszeretetét, ön-
magában is sok a szerencseelem abban, hogy az általa tárgyalt, nyilván objektív 
körülmények által meghatározott ügyek típusa, bonyolultsága milyen, s így elõbb, 
vagy késõbb szerezheti meg azt a kellõ élettapasztalatot, amely felgyorsítja az „éré-
si ritmusát”.

Sok múlik azon, hogy ez alatt a bíró a munkaidejébõl mennyit kénytelen olyan 
tevékenységre fordítani, amelynek elvégzéséhez irodai alkalmazotti, jegyzõkönyv-
vezetõi, fogalmazói, titkári képesítések egyébként bõven elegendõk. Fejlõdését üte-
mesen és szisztematikusan segítheti elõ, ha e helyett, tervezett és szervezett – nem 
csupán az ítélkezési gyakorlatot érintõ, hanem – kriminológiai, kriminalisztikai, 
alapjogi, szociológiai, pszichológiai, uniós – és a nemzetközi joggyakorlatot közve-
títõ képzésben részesül, továbbá a határ- és kiegészítõ tudományok eredményeinek 
az ítélkezést elõsegítõ aktuális állapotát is folyamatosan megismerheti; önképzésére 
pedig elegendõ ideje marad. Jelentõs segítség lehet a bíróvá válás útján, ha az érin-
tett szolgálati helyén megfelelõ kvalitásokkal, felkészültséggel, aktivitással és am-
bícióval rendelkezõ vezetõk tudatosan, tervszerûen segítik elõ a bírói személyiség 
fejlesztését.13

A gyors és szakszerû ügyintézést, értelemszerûen ennek folytán az idõszerûsé-
get14 jelentõs mértékben befolyásolja, ha a fenti néhány mondattal fémjelzett alap-

13 Ezért is sajnálatos, hogy a mai képzési rendszerben a speciális természetû bírósági vezetõi 
képzés nálunk még mindig csak marginálisan van jelen, szemben például a francia bíróképzõ 
akadémiával.

14 Jelzem: a jogi környezet stabilitása, az alkalmazható és a hatékony eljárást elõsegítõ, ellent-
mondásmentes jogszabályok megléte mindezek mellett alapfeltétel. Errõl azonban korábbi tanul-
mányaimban kifejtettem álláspontomat.

Az is tény, hogy a jogszabályi környezet nagyban felelõs a bírósági restancia felhalmozódá-
sáért. A bíró számára rendelkezésre álló hiányos eszköztár nem volt képes megakadályozni, hogy 
a visszaélésszerû joggyakorlást akár a terheltek, védõik vagy más eljárási résztvevõk oldaláról 
megakadályozza. (Csak egy példa a büntetõeljárásból: miközben nyomozási, illetve ügyészségi 
szakaszban az ismételten alaptalan kizárási kérelmet benyújtó terhelt is már régóta megbírságol-
ható, bírósági szakaszban ennek a lehetõségnek a biztosítása elmaradt, miközben éppen itt renge-
teg az olyan visszaélés, amely csupán az eljárás elhúzására irányul.)

A helyzeten csak rontott az a szemlélet, amely fél évszázadon keresztül az igazságszolgáltatás 
„ügyfelet kiszolgáló” jellegét – büntetõ ügyszakban végképp indokolatlanul – túlpörgette. Ettõl 
nem könnyû megszabadulni és elfogadni, hogy a büntetõeljárásban a kiindulópont az állam bün-
tetõjogi igényének érvényesítése, melynek során a tisztességes eljárás minden elemének érvénye-
sülnie kell, de ez nem hozhatja a bíróságot abba a helyzetbe, hogy a terhelt vagy az eljárás további 
résztvevõi kívánságainak kiszolgálójává váljon. A látszólag alkalmazott eljárási szankciók viszont 
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helyzet kedvezõen alakul. A hatékonyság egyik legfontosabb pillére a képzett, szé-
les körû szakmai ismeretekkel rendelkezõ bíró, akitõl – kevésbé felkészült, bíróként 
fiatalabb társánál – mérhetõen kevesebb idõ- és energiaráfordítást igényel azonos 
fajsúlyú és bonyolultságú ügyek színvonalas és jogilag hibátlan intézése.

Ennek az élethivatás-szerûen vállalt „alapfeladatnak” az ellátása során azonban 
a bírónak meg kell kezdenie a felkészülést és meg kell kezdeni a felkészítését a spe-
ciális, olykor egészen különleges szakismeretet igénylõ ügyek ellátására.

Kétségtelen, hogy ha abszolút számarányokat nézünk, ez a második ügykate-
gória – bíróságonként, megyénként, régiónként – kevesebb. Nehézségi fokuk és 
specializáció-igényük azonban egzakt módon semmiképpen nem írható le az ál-
talános típusú ügyekhez viszonyított számarányokkal, sõt a speciális kategóriákat 
egymáshoz viszonyítva is felesleges matematikai képletekkel kísérletezni. Becslések 
végezhetõek, de még a kalkulusgörbékkel is legfeljebb utólagosan alakítható ki va-
lamilyen, a hitelesség minimális ismérveit magán viselõ realista álláspont. Utóbbi 
azonban sokban nem viszi elõre a bírói létszámigények megállapítását és a meglévõ 
létszám szakirányú képzésének cizellált tervezhetõséget.

A bûnözést érintõ, önmagukban a múltra vonatkozó elemzések ebben az as-
pektusban – éppen a speciális ügykategóriák kapcsán – rendszerint semmit nem 
mondanak a jövõrõl. Itt ugyanis nem tervezhetõ, további szempontok jönnek be. 
A társadalom, a gazdaság aktuális állapota és változása, a technikai fejlõdés napról 
napra befolyásolja az új elkövetõi módszereket. Állandó és soha meg nem szûnõ 
„versenyfutás” alakult ki az állam büntetõigényének érvényesítésért felelõs hatósá-
gok, a bûnmegelõzés eszközei és az újabb elkövetési módszerek, technikák között. 
Ennek közvetlen és nem tervezhetõ kihatása van a bûncselekmények felderítésére, 
bizonyíthatóságára, a bizonyítási eljárás módjára és megtervezésére. A legjobb pél-
da erre a gazdasági bûncselekmények kategóriája. Ezen a területen a bírónak napi 
szinten frissített, olyan szakértelemmel kell rendelkeznie, amelynek alapját társasá-
gi jogi, számviteli, könyvelési ismeretek adják. „Nem árt”, ha a terheltek védekezé-
sének leellenõrzése és a helyes ítélet meghozatala érdekében a bírónak készsége van 
a gazdasági folyamatok elemzésére is.

Más esetekben a technika és a tudomány fejlõdése biztosít különbözõ szintû 
elõnyt a joggal visszaélõk vagy a nem kellõ körültekintéssel eljárók számára. Ez ép-
pen úgy igaz például a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés eseteire, mint 
az egészségügyi visszaélésekre vagy a közlekedési bûncselekményekre. Ezekben az 
esetekben a bizonyítási eljárás sikere nagyban függ attól, hogy a bíró átlátja-e a 
vád tárgyává tett magatartásban a kockázatos elemeket és helyesen ítéli-e meg azt 

éppen ezt segítik elõ. (Ismét egy példa: az okozott kárhoz, a mulasztó valósan már feltárt, okirati 
bizonyítékok által hitelesített jövedelmi viszonyaihoz sem igazodó, a hétköznapi ismeretekhez 
mérten is irreálisan alacsony bírságösszegek – céljukkal ellentétben – biztosan ösztönöznek az 
újabb és újabb mulasztásokra, semmint az eljárási kötelezettségek teljesítésére.)
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a pontot, amikor a terhelt magatartása átlépett a büntetõjog határán. Egy „gépesí-
tett” és magas szinten automatizált környezetben azonban ehhez a „gép” tulajdon-
ságaival is tökéletesen tisztában kell lenni, mert csak ez által ítélhetõ meg helyesen 
az „emberi” tényezõ szerepe, adott helyzet kezelésében tanúsított magatartása, bû-
nösségének foka.

Jogkövetkezmények megállapítására alkalmas, megalapozott tényállást meg-
állapítani igen nehéz akkor is, ha a bíró nincs tisztában azzal a szubkultúrával, 
amelyhez az elkövetõi kör tartozik, vagy nem ismeri annak a közegnek a – rendsze-
rint – sajátos nyelvét, ahol a vád tárgyává tett bûncselekmény történt. A tárgyalóte-
remben megszûnik a bizonyíték forrásul szolgáló, a különbözõ eljárási pozíciókban 
lévõ résztvevõkkel folytatott érdemi kommunikáció, ha a bíró nem ismeri az adott 
társadalmi közeg sajátos szokásait, nyelvezetét, ha számára nem ugyanazt jelentik a 
szavak, kifejezések, mint a vallomást tévõ számára.15 Ez pedig a bírói tevékenység 
lényegét: a helyes tényállás megállapítását alapjaiban veszélyezteti.

Nagyokat lehet hibázni ezen a téren például a fiatalkorúak ügyeiben és a kábí-
tószerrel visszaéléssel kapcsolatos cselekmények bizonyításakor. Egyetlen egy, az 
ismeretek hiányából adódóan rosszul megfogalmazott bírói kérdés hihetetlen hely-
zeti elõnyt ad a felelõsség alól menekülni szándékozóknak. Õk azonnal megérzik 
ugyanis annak lehetõségét, hogy próbálkozhatnak a félrevezetéssel, magyarázko-
dással, újra-magyarázással, hárítással. Nyugodtan hivatkozhatnak arra, hogy lám-
lám, ha a tisztelt bíróság is elértette a dolgot, bizonyára így történt ez már az eljárás 
megelõzõ szakaszaiban közremûködõ kihallgatókkal is. Ez a szituáció alaposan el-
csúsztatja a bizonyítási eljárást, olyan eljárási cselekmények lefolytatásához vagy 
megismétléséhez vezet, amelyek megspórolhatóak lettek volna. Ugyanakkor sok 
idõt meg lehet takarítani, ha a bíró az elsõ két-három félrevezetõ „bepróbálkozást” 
ügyesen és felkészülten hárítva, nyilvánvalóvá teszi különleges kompetenciáját is.

15 Számos, fiatalkorúak ellen folyt ügyben tették szóvá nekem ismerõsök, barátok, tárgya-
lást látogató egyetemi hallgatók, fogalmazók, de még büntetõügyeket nem vállaló ügyvédek is, 
hogy – legalábbis a tárgyalás elsõ szakaszában – az volt a benyomásuk: ad1.) bár mintha magyar 
nyelven folyna a társalgás, de abból egy szót nem lehet érteni; ad2.) eddig azt hitték, Pesten lak-
nak, sõt a tetthelyet is ismerik, de a vallomások után úgy érzik, tévedtek. „Legszebb élményeim” 
közé tartozik ebben a mûfajban, amikor az a (nagyon lelkes és jól felkészült ifjú) fogalmazó, 
aki a vádirat elolvasása után engem is tanítgatott a bûncselekmény egyik helyszínéül szolgáló 
szórakozóhelynek – a tényállás megállapítására kiható – különlegességeirõl meg arról, hogy mit 
is kellene nekem kérdeznem a kihallgatás során, menet közben „pánikba” esett. A III. r. vádlott 
kihallgatása közben kétségbeesve tudatta velem egy cédulán, hogy itt talán nem is arról a hely-
rõl van szó, és ne haragudjak, õ igazán nem akart félrevezetni. (Természetesen arról a helyrõl 
volt szó, csak éppen a vádlottak el nem képzelték, hogy felkészült vagyok a tetthelybõl, és mivel 
ennek jelentõsége volt a bizonyítás során, hát – egyébként elõre egyeztetett, zavarkeltõ techniká-
val – „bepróbálkoztak”.)
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Polihisztorok vagy szakbírák

A törvény elõtti egyenlõség követelményének érvényre juttatása – többek között – 
azt kívánja, hogy az ügyek ésszerû határidõn belül történõ elintézése akkor is ér-
vényesüljön, ha az ügy elintézése, a bizonyítási eljárás, a tényállás megállapítása, 
jogi minõsítése az átlag fölötti, vagy különleges ismereteket kíván. Az egyenlõség 
megvalósulásáról nem beszélhetünk akkor sem, ha bizonyos, speciális szakmai vagy 
helyzetismeretet követelõ ügyek terheltjei vagy sértettjei azért szenvednek hátrányt, 
mert a bíró „nem nõtt fel” azokhoz a feladatokhoz, amelyek hibátlan elvégzését a 
tényállás helyes megállapítása megköveteli, s így alkalmatlan a helyes jogi követ-
keztetés levonására is.

A speciális vagy különleges szakismeret viszont attól különleges, hogy azt kü-
lön tanulni, gyakorolni kell. Nem elég csupán egyszer annak alapjait elsajátítatni, 
az ismeretek folyamatos karbantartása, az adott területtel kapcsolatos szakmai és 
határtudományok eredményeinek nyomkövetése éppen így evidencia. A bíráskodás 
nem légüres térben folyik. A bírói tevékenység gyakorlásakor a különleges ismeret-
nek alkalmazott ismeretként folyamatosan, használható készség szintjén kell jelen 
lennie. Ez feltételezi az abban való elmélyülést és a jogi háttér változásával azonos 
szinten történõ nyomkövetését. A tudomány és a technika fejlõdése, a társadalmi-
gazdasági folyamatok, a környezet alakulása révén változik a vonatkozó ismeretek 
jellege, mennyisége, minõsége, módosulhatnak azok az összefüggések, amelyeknek 
közük lehet a tényállás, illetve a bûnösség megállapításához, s nem utolsósorban 
alakul az a jogi szféra is, amelyben az adott szaktudás rendeltetésének megfelelõen 
vagy rendeltetésellenesen gyakorolható.

A különleges szakismeret az élet minden területén többek között attól különle-
ges, hogy egy rendszer hatékony mûködtetéséhez azt nem kell mindenkinek meg-
tanulnia. Ki kell választani a legalkalmasabbakat, akiknek feladatul szabjuk annak 
elsajátítását és karbantartását, s ehhez a rendszeren belül hatékony és koordinált 
segítséget nyújtunk.

A bírói szervezeten belül sem várható el, hogy csupa polihisztor teljesítsen 
szolgálatot. Nota bene – objektív mérce szerint – a történelmileg is nagyra tar-
tott polihisztorokról is csupán az igazolódott be, hogy adott területen belül tettek 
tanúbizonyságot kivételes mûveltségrõl. Nem is várta el például Einsteintõl senki, 
hogy háromfelvonásos történelmi drámát írjon, miközben matematikusként máig 
vitathatatlan intelmeket fogalmazott meg a zsarnokság terjedésének természetraj-
záról. A Bolyai–Gauss–Lobecsevszkij-féle geometria ma az ûrkutatás alapját képezi 
– aminél ma, lássuk be: nincs feljebb való tudomány. A matematikai zsenialitás mel-
lett, mindannyiuknak nyelvi, történelemtudósi, katonai, társadalomismereti szak-
tudományban való jártassági polihisztorságra volt szüksége ahhoz, hogy a „nem 
euklideszi” geometria alapjaihoz egyenrangúan hozzájárulhassanak. Nem véletlen, 
hogy elõttük több évszázadon keresztül mindenki az euklideszi geometria igazolá-
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sát tûzte ki célul. A kort, a társadalmat, az építészeti konstrukciókat és az anyag-
elméletet is meg kellett érteniük ahhoz, hogy a „párhuzamos elmélet” új felfogását 
egyáltalán fel merjék vetni. Egyikük sem volt azonban nyelvtanár, históriakutató, 
építész, statikus vagy lövésztudományt oktató kiképzõtiszt… és a példák folytatha-
tóak lennének.

Érthetetlen ostobaság, hogy egy adott társadalom pár ezres, a lakosság lélek-
számához viszonyítva alig százalékos nagyságrendben mérhetõ arányától – akiket 
történetesen bírónak neveznek – miért várunk el a történelmileg elismert polihisz-
toroknál többszörösen magasabb szintû képességet és napi szinten alkalmazott tu-
dást.16 Felfoghatatlan, hogy mire alapozzuk azon elvárást, mely szerint ez a margi-
nális csoport minden tagja egyfajta általános alapképesítés folytán hitelesen, igaz-
ságosan, idõszerûen, minimális és egymáshoz képest azonos ráfordítási idõrátával 
képes eredményes bizonyítást folytatni és megalapozott döntést hozni „akármi-
lyen” ügyben.

Elismerjük, a hídépítõ mérnök kiegészítõ ismereteit és nem bízzuk rá a vasút-
tervezést, de nem ismerjük el, egy fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírónak egészen 
más tényezõket kell helyesen értékelni, mint aki színlelt csõd ügyében ítélkezik. 
Megértjük, hogy a matematikatanár megfelelõ szinten nem oktathatja Petrarca lí-
ráját, de elhisszük-e, hogy az embrióval visszaélés megítélése azonos kategória a 
zseblopással? Tudomásul vesszük, hogy ortopéd cipõt nem gyárthatunk Siesta ci-
põvel azonos szalagon, de elutasítjuk a gondolatot, hogy a kábítószerrel visszaélés 
megítéléséhez nem kell több szakismeret az ittas vezetésnél. Komolyan vesszük, 
hogy a virágkertész tudománya mérföldekre áll az ananászültetvény tervezõjétõl, 
de „bevesszük”, hogy az elöljárói hatalommal visszaélés megértéséhez elég a köny-
nyû testi sértés vétségében szerzett gyakorlat… és ez a sor is korlátlanul folytat-
ható lenne.

Magam nem hiszek az „egyetemes polihisztorságban”: nem voltak és nincse-
nek ilyenek zsenik. A polihisztorokról – ha objektíven mérjük õket – kiderül, hogy 
hatalmas mûveltségüknek is megvoltak az adott területre koncentráló határai. El-
fogadom, hogy „zsenik” ma is vannak, de a zsenialitásnak is mindig voltak szak-

16 Itt jegyzem meg, hogy manapság teljes a félreértés a szakértõk szerepe körül is. A szakértõ 
szakvéleményt ad, amely a Be. szerint is egy a bizonyítékok közül. A bírónak azonban ezt a szak-
véleményt nem kell, nem is szabad automatikusan elfogadni. Az automatikus elfogadás a legna-
gyobb bírói hiba, ami csak elkövethetõ!!! A bírónak a szakvéleményt ellenõriznie kell, össze kell 
vetnie a további bizonyítékokkal, amit csak akkor tud megtenni, ha ehhez megfelelõ felkészültsé-
gi szinten van. A büntetõeljárás lényegének teljes félreértésén alapul tehát az nézet, mely szerint 
majd a „szakértõ” kisegíti a bírót, ha nem boldogul. Szakvélemény alapján a bíró nem háríthatja 
el a hibás döntés felelõsségét, és nem is adhat olyan feladatot a szakértõnek, hogy helyette hozza 
meg az ügy lényegét érintõ döntést.

Álságos, hazug, tudatlanságon alapuló és bukásra ítélt megközelítés tehát az, amely szerint 
minden „átlag” bírót majd kisegít valamilyen szakértõ a döntése megalapozásakor. Minden bírót 
is óvnék ettõl a mentségtõl. Ez lehet önigazolás, de egyetlen döntést sem hitelesíthet.
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mai kompetenciái. Azt gondolom, a bíráskodás szaktudomány, amelynek nem a 
zsenialitásra, hanem tanult ismeretekre és személyes elkötelezettségre kell építenie. 
Az emberi erõforrásokra építõ intézmények akkor tudnak a leghatékonyabban mû-
ködni, ha az intézmény funkciójának megfelelõen a legkiválóbbakat alkalmazzák. 
A kiválóság azonban önmagában is összetett kategória, és nem jelenti azt, hogy a 
kiválóaknak egymáshoz mérten ne lennének eltérõ szintû, eltérõ területeken haté-
konyabb hozzáértési kompetenciái.

Ennek fényében nem tudok azonosulni azzal a felfogással, hogy meg kell szün-
tetni a szakbíráskodást, minden bírónak, minden ügyet helyben kell tárgyalnia, 
mert majd ez növeli a hatékonyságot.

Úgy tûnik – nem minden elõzmény nélkül –, a mai jogalkotást beszippantotta az 
„olcsó, gyors” elnevezésû fekete lyuk (a sorrend sem véletlen). Minden jó, ami en-
nek megfelel, s azt adjuk el hatékonyság címén. A garanciák leépítése, a szaktudás 
negálása növelheti a pillanatnyi idõszerûséget, ami mögött azonban nagyon sajná-
latos háttér húzódik meg, s aminek utóbb majd drágán fizetjük meg az árát. A ha-
tékonyság ugyanis nem egyenlõ az ügyek átfutási idejével, a gyors ítélethozatallal, 
a kevés bíróval. Eddig a pontig a statáriális ítélkezés is mindig eljutott. Ott is volt 
bíró, ott is volt ügyész, védõ, volt „valami” formális eljárás, amelyet büntetõeljárás-
nak csúfoltak. Ennél a világ igényszintje elõbbre lépett.

A hatékonyság ma a szakmai hatékonyságot jelenti, amelyben – ó, mily sajnála-
tos – éppen a kizárólag gyors befejezéssel mért idõtényezõ az utolsó érdemi ténye-
zõ, az olcsóság pedig egyszerûen érdektelen. Ez a kettõ ugyanis bizonyosan nem 
mentesít sem a rendkívüli perorvoslatoktól, sem a kártalanítástól, és önmagában 
fõként nem talál elismerésre a nemzetközi bíróságok, így az EJEB elõtt (hogy el-
vekrõl már ne is ejtsek szót!). Ezen az alapon „csodálatos” ideiglenes eredmények 
produkálhatók. Ezeknek – rövid idõn belül – akkor fizetjük meg az árát, amikor 
bebizonyosodik, hogy a szakértelem hiánya a felületesség melegágya (nem aggó-
dik az a bíró, akinek nincsenek megfelelõ szakmai ismeretei); amikor nemzetközi 
fórumok elé jut, hogy a kényszeredett sürgetés súlyos és a nemzetközi jog által 
egyetemes értéknek elismert tisztességes eljárás sérelméhez vezet (örül a korlátlan 
fogva tartás lehetõségének az a bíró, akit a jog nem kényszerít rá a megalapozott 
vizsgálatra, de kiváló minõsítést kap, ha akár megalapozatlanul is, gyorsan befejezi 
az ügyeket); s amikor az államnak majd súlyos euró ezreket kell fizetnie azért, mert 
a kényszerintézkedéseket öncélúan, elfogadható rendeltetésüknek megfelelõen, kon-
cepcionálisan alkalmazta – a hatékonyság jegyében.

A szakmai hatékonyság ezeken a felületes szempontokon túl van. Az a tartalmi-
lag hatékony, az ártatlanok felmentését (nota bene! vád alá helyezésüket megakadá-
lyozó), a bûnösöknek a tisztességes eljárás szabályai szerint történõ, megalapozott 
és szakszerû elítélését jelenti, mégpedig a ténylegesen elkövetett cselekményekért. 
Eljárást egyszerûsítõ technikákat a tisztességes eljárás követelménye elvisel, de 
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ezeknek fõ ismérve a terhelt közremûködése és beleegyezése, a bírói szakmai kom-
petencia megtartása, nem pedig jogfosztó diktátum.17

A szakmai hatékonyság azt jelenti, hogy az ügy természetének megfelelõen kü-
lönleges képzettséggel vagy ismeretekkel rendelkezõ bíró a tisztességes eljárás kere-
tei között, a bizonyítási eljárást – annak különleges igényeit is figyelembe véve – hi-
bátlanul, ismétlések nélkül és eredményesen vezesse, majd felkészültsége folytán 
képes legyen szakszerû, megalapozott tényállást megállapítani. Az a legdrágább és 
legtöbb felkészültséget igénylõ, a legtöbb hibalehetõséget rejtõ szakasz, amíg a bí-
róság eljut a történeti tényállás törvényeknek megfelelõ keretekben történõ, szak-
mailag – de nem kizárólag a büntetõjogi ismereteknek megfelelõen –, büntetõjogi-
lag releváns elemeket tartalmazó tényállás megállapításáig.

Ami ezen túl van: a jogi követeztetés levonása, a bûnösség megállapítása, a bün-
tetés kiszabása, még számos csapdát rejt magában és ennek során is súlyos hibák 
követhetõk el. Ezek azonban relatíve gyorsan és hatékonyan javíthatóak, ha meg-
felelõ jogorvoslati rendszer áll rendelkezésre, mert többnyire nem járnak az eljárási 
cselekmények megismétlésével és újabb eljárási cselekmények bevezetésével.

Ahol nem érdemes tehát „spórolni”, az az eljárásnak azon szakasza, amely köz-
vetlenül speciális szakismereteket, különleges „eljárásvezénylést”, megalapozott 
bizonyítási eljárást és alaptényállás-megállapítást igényel. Ez a szakasz szakbírót, 
speciális ismeretekkel rendelkezõ, szakmailag kompetens eljárási irányítót igényel. 
Ennek tükrében meglehetõs aggodalomra ad okot, hogy az utóbbi idõk eljárásjogi 
módosításai éppen ezt a szakaszt érintik, mégpedig úgy, hogy innen vonják ki a 
szakértelmet (közlekedési bíráskodás, fk. bíráskodás beolvasztása, speciális kijelö-
lési okok megszüntetése), így a speciális képzés elismerését és az önerõbõl finanszí-
rozott képzésre ösztönzés lehetõségét.

Azok az intézkedések, amelyek a tárgyalások kitûzésének elhúzódása, illetve az 
ügyek egy részében tapasztalható bizonyítási eljárások elhúzódása alatt született pá-
nikban születtek, eddig sosem voltak hatékonyak. A törvényhozás ilyenkor mindig 
szem elõl téveszti, hogy az igazságszolgáltatás, s benne a bíráskodás absztrakt célja 

17 Egy nem túl távoli példával élve, az 1995-ös franciaországi reformot hozom fel. Ennek 
célja az idõszerûséget preferáló megoldások bevezetése volt, de az eljárási garanciák megõrzésére 
gondosan ügyeltek. A törvényhozás számos kivételt teremtett a társasbíráskodás elve alól, de csak 
a felek beleegyezésével. A kijátszások elkerülése érdekében a jogszabály elrendelte, hogy errõl ha-
tározatban kell dönteni, amellyel szemben a felek 15 napon belül (indokolás nélküli) fellebbezést 
terjeszthetnek elõ. A bírák tehermentesítése érdekében azt is lehetõvé tették, hogy meghatározott 
idõre és konkrét bíróságra – (adott esetben a fellebbviteli bíróságra is) – kinevezett, a hivatásos 
bírói karba „be nem lépõ” és eredeti foglalkozásukat megtartó bírák is ítélkezzenek. Feltételként 
szabták azonban, hogy az ilyen személynek a hivatásos bírák számára elõírt képesítési (de nem 
képzettségi, azaz akadémiai bizonyítvány nélküli) feltételek mellett, 15 éves szakmai gyakorlattal 
is rendelkeznie kell és az ötvenedik életévét be kell töltenie. A szakmai kompetenciát a kivétele-
sen erõs francia bíróképzõ akadémia rendszere garantálta.
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a bûnözés elfogadható szinten tartásában való közremûködés, amelynek eléréséhez 
azonban hiteles eljárásokra és kompetens bírákra van szükség.

Az a bíró, akinek hirtelen és egyidejûleg többféle különleges képzettséget igény-
lõ ügykategória „színesíti” a referádáját – miközben az sem biztos, hogy az „általá-
nos” ügyek tárgyalására már hibátlanul felkészült –, háromféle lehetõség elõtt áll.

a) Kiszáll, ami nem tekinthetõ tisztességtelennek, mert a lehetõségét is elhárít-
ja, hogy hibás döntést hozzon. Ez esetben a helyére persze még kevésbé felkészült 
eljárási alany kerül, s ez biztosan nem szolgálja az igazságszolgáltatás semmilyen 
érdekét.

b) Megpróbálja teljesíteni az új elvárásokat; s bizonyára van néhány olyan kol-
léga, aki már olyan érettségi szinten áll, hogy ha nem egyszerre zúdul a nyakába a 
vasúti közlekedés veszélyeztetése és a kábítószerrel visszaélés valamelyik speciális 
fordulata a fiatalkorúak elleni ügyekkel, akkor (nem biztos, hogy személyes életére 
kiható következmények nélkül, de) helyt fog állni.

c) Egyéb lehetõség híján kísérletet tesz a feladatnak való megfelelésre, ami ugyan 
kevés szakmai sikerrel kecsegtet, más esetben pedig az eljárás résztvevõi számára 
járhat katasztrofális eredménnyel, de vigasza legyen az a tudat, hogy legalább idõ-
leges látszateredményekhez hozzájárul. Minõséget pedig úgysem várnak tõle.

Csak remélhetem – ám realistaként tudom, alaptalanul –, hogy az utolsó kategó-
riába kevesen tartoznak. Ellenkezõ esetben õk lesznek a jövõ bírósági vezetõi – és 
akkor nem tudom, hogyan menthetõek tovább a tisztességes eljárás követelményei-
nek megfelelõ, hatékony büntetõeljárás évszázados eredményei.
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GYAKORLATA ÉS KOMPETENCIÁJA

A SZAKÉRTÕI SZAKKÉRDÉSBEN

Bevezetés

A peres eljárásokban és manapság már a hatósági eljárásokban is nagy jelentõsé-
ge van a szakértõi bizonyításnak. Az orvos szakértõ bevonása, egyes jogi döntések 
tudományos (orvosi) megalapozása az igazságszolgáltatás történetét végigkíséri, 
de tényleges virágzása a tudományos nyomrögzítéshez és a természettudományos, 
„objektív” bizonyítás igényének és lehetõségének megjelenéséhez kapcsolódik. 
A magyar jogtörténetben a hiedelmeken alapuló, nem megfelelõ szakmai álláspont 
és a tudományosan megalapozott, speciális ismeretekre is kiterjedõ szakértõi vé-
lemény összecsapását is jelentette a tiszaeszlári per1, amelyben magyar forenzikus 
medicina specialistái (Belky János és munkatársai), valamint a korszak legnagyobb 
nemzetközi tekintélyû bécsi igazságügyi orvostan professzora, Eduard von Hoff-
mann cáfolták meg a vádat megalapozó, szakszerûtlen orvosi állításokat.2

A természettudományos bizonyítás objektivitása és az ebbe vetett hit a bizonyí-
tás rutin eszközévé tette a szakértõ kirendelését, és egyes esetekben érzékelhetõ, 
hogy a döntéshozó a szakértõi álláspont mögé „bújva” próbálja kicsinyíteni az ösz-
szes körülmény és tény mérlegelésének jelentõségét, valamint saját döntési kom-
petenciáját. Sokszor a felek (jogi képviselõi) magyarázzák úgy a számukra kedvezõ 
szakértõi megállapítást, hogy az az egyetlen és minden tekintetben az õ igényüket 
és álláspontjukat megjelenítõ objektív valóság, amelyet sem vitatni, sem árnyalni 
nem lehet és nem szükséges. A másik oldalon, a szakértõk egy részében ez a döntés-
áthárító attitûd azt a benyomást kelti, hogy az eljárás kulcsfigurája a szakértõ, és az 

1 A tiszaeszlári zsidó közösség elleni „vérvád” 1882-ben a mai fogalmak szerinti koncepciós 
eljárásnak felelt meg, de a szakszerûtlen orvosi megállapításokat felülíró szakértõi bizonyítás az 
objektív igazság kiderítésének, az igazságos ítélethozatalnak a lehetõségét és alapját adta meg.

2 Kereszty Éva: Halottak, akik köztünk élnek. Medicina Kiadó, Budapest, 2006. 167–169.
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ügyben történõ érdemi döntés lényegében az õ kezében van, ezért – a szakkérdése-
ken túlmenõen – magára vesz egyes döntéshozói kompetenciákat is.

Az orvos szakértõi tevékenység szempontjából nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a szakvélemény mindig olyan biológiai, élettani, morfológiai rendszerrõl ké-
szül (az emberi szervezet és mûködése), amely teljesen egyedi, variabilitása miatt 
teljes bizonyossággal soha nem meghatározható komplex válaszreakciót ad a külsõ 
hatásokra, és saját válaszreakciója is csak bizonyos határok között állandó. A mû-
szaki szakértõi tevékenység, a könyvszakértés és egyes más szakértõi területek olyan 
stabil törvényszerûségekre épülnek, amelyek egyértelmûbb tényközlést tesznek le-
hetõvé. A szakértõi munka egy része tények mérésen alapuló közlését jelenti, az 
orvos szakértõi munka típusosan többtényezõs folyamatok rekonstrukcióján és a 
késõbbi lehetõségek prognosztikáján alapul, amely óhatatlanul szubjektív, empiri-
kus megítélést is tükröz.

A 19. század második felében és a 20. század elején az egyes tudományterületek 
mûvelõi törekedtek arra, hogy polihisztorok legyenek. A jogászok, a bölcsészek jól 
eltájékozódtak a természettudományokban, nyomon követték az orvostudomány 
nagy felismeréseit és a természettudósok is nemcsak nagy humán mûveltséggel, 
hanem társadalomtudományi kutatási ismeretekkel is rendelkeztek. Manapság ez 
egyáltalán nem jellemzõ. A szakértõ nem ismeri mélységében a jogrendszerben és 
az egyes eljárásokban érvényesülõ jogelveket, nem ismeri alaposan a pervitel jogi, 
taktikai, stratégiai technikáit, azaz sokszor nincs pontosan tudatában a szakvéle-
ményben foglaltak lehetséges következményeivel, a „szakértõ egyéb észrevétele” 
kitétel ezért könnyen kiüresedik. A kirendelõ pedig a természettudományok terü-
letén abszolút járatlan, sokszor nemcsak az ügy érdemi eldöntéséhez, hanem az ügy 
tárgyának a megismeréséhez is orvos szakértõi „véleményt” kér.3 Nemegyszer elõ-
fordul, hogy a szakértõhöz intézendõ kérdések megfogalmazásában, a kirendelés 
tartalmi összeállításában is segítséget kér a bíró.4

A fentiek miatt az orvos szakértõi vélemény igen gyakran igényli új kérdések te-
kintetében a kiegészítést, a felek gyakran akarnak „kicsikarni” választ olyan kérdé-
sekre, amelyekre egyértelmû válasz nem adható. A szakértõi választ számos esetben 
meg is kell magyarázni, mert a felek, a bíróság, a laikus ülnökök számára csak akkor 
lesz meggyõzõ. Emiatt az orvos szakértõ és bíróság/hatóság között intenzívebb, szo-

3 Egészségromlás, tartós betegség miatti kártérítési, kártalanítási perekben nemegyszer a bíró-
ság elsõ kérdése a szakértõhöz: „Ismertesse és foglalja össze a bíróság számára a betegség miben-
létét, kialakulásának, lefolyásának jellemzõit, a gyógyító eljárásokat és a kilátásokat!” Ez esetben 
a magam részérõl nem az orvosi szakirodalom megfelelõ hivatkozásait és leírásait veszem alapul, 
hanem a laikusok számára készült tudományos ismeretterjesztõ anyagokból válogatok, esetleg 
ezek internetes elérhetõségét is beleírom a szakvéleménybe.

4 Ez új típusú ügyekben fordul elõ, például szokatlan kábítószerhatások elbírálása érdekében, 
illetve ha meglévõ minták, tárgyak, leletek ismételt vizsgálatának potenciális jelentõségét elõre 
érdemes felmérni, hogy a szakértõi munka érdemben vigye elõre az ügy bizonyítását.
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rosabb a kapcsolat, de legalább is gyakoribb a kapcsolattartás, mint az egyszerûbb, 
tényközlõ véleményeket adó szakértõkkel.

Mindezek ellenére a jogalkalmazók és a szakértõk közötti kapcsolat esetleges, 
szervezett szakmai kapcsolattartás (a szakértõi kamara hivatalbóli mûködésén túl5) 
nincs, sem a bírák (jogászok) szakmai továbbképzésének, sem a szakértõk kötelezõ 
képzésének nincs olyan eleme, amely a bírói kar és a szakértõi kar érdemi együtt-
mûködését segítené elõ. A szakértõi képzés és a névjegyzékbe vétel az igazságügyért 
felelõs miniszter felelõsségébe tartozik, a büntetõeljárás során nyomozásra feljo-
gosított szervek több tárca irányítása alá tartoznak, elsõsorban a rendõrséget irá-
nyító belügyi tárca felelõssége érvényesül. A Ket.6 hatálya alá tartozó igazságügyi 
szakértõi kirendelések tekintetében a szaktárca által „sugallt” és az igazságügyért 
felelõs tárca álláspontja kap prioritást, a szakértõknek tehát egyidejûleg több jog-
értelmezéshez és szakértõi szerepfelfogáshoz kell alkalmazkodniuk.

A szakértõi tevékenységgel kapcsolatosan a jogirodalom meglehetõsen szegé-
nyes. A szakértõi vélemények felhasználásra, értékelésére vonatkozóan a bírósági 
határozatok, alkotmánybírósági döntések a bírák részére számos kérdésben adnak 
eligazítást.7 A szakértõ ilyen mélységû jogi ismerettel nem bír és eljárási pozíciója 
is relatíve „gyenge”, ugyanakkor a szakértéssel kapcsolatosan felmerülõ jogi kérdé-
sekben rendszerszerû segítséget alig kap.

Jelen tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy a szakértõ – kiemelten az igaz-
ságügyi orvos szakértõ – szempontjából világítsak rá a kirendelésekkel kapcsolatos 
olyan elméleti és gyakorlati problémákra, amelyek az elmúlt évek gyakorlatában 
merültek föl, s amelyek tisztázatlansága jogbizonytalansághoz vezethet, az ország 
területén kialakult különbözõ gyakorlat pedig a jogegyenlõséget is veszélyeztetheti. 
A példák, illetve hivatkozások konkrét (intézetünk területi illetékességétõl függet-
len) esetekre épülnek, de jelen tanulmányban nem a teljes körû jogeset feldolgozá-
sának igényével mutatom be ezeket, hanem csak illusztrációs igénnyel.

A szakértõi jogállás, a szakértés jogi háttere

A szakértõk nagy várakozással tekintettek a szakértõi törvény elébe, nemcsak azért, 
mert zavaros díjazásuk rendezését remélték az új törvény hatálybalépésétõl, ha-
nem mert a szakértõi munka rendezettségének növekedését, a szakértõi munka 

5 Az 1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértõi kamaráról.
6 Az 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-

lyairól 58–59. §.
7 Dr. Grósz Tamás: Szakértõi bizonyítás a polgári peres eljárásban. Debreceni Jogi Mûhely, 

2011, internetes folyóirat, VIII. évfolyam 4. szám, 2011. október 1., on-line: www.debrecenijo-
gimuhely.hu/aktualis_szam/4_2011/szakertoi_bizonyitas_a_polgari_peres_eljarasban/ (Letöltve: 
2011. november 1.)
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eszmei megbecsülésének javulását is remélték. Számos kérdésben a törvény nem 
váltotta be az elvárásokat.8 A szakértõkrõl szóló törvény – elméletileg – az ügy más, 
jogalkalmazói oldalon álló résztvevõihez hasonlóan önálló törvényben rendezi a 
szakértõi mûködést, ami lehetõséget adna ennek a kiemelt szerepnek megfelelõ 
eljárási kezelésmódra. Az ettõl független eljárási törvénymódosítások alapvetõen 
nem együttmûködési, hanem repressziós, szankciós elemekkel bõvítették a kiren-
delõ és a szakértõ kapcsolatát;9 ugyanakkor a kirendelõ felelõssége nem nõtt sem 
a szakértõi díjak megállapítása, sem a kifizetése és a késedelmi díjfizetési kötele-
zettség tekintetében. A kirendelések nagy arányban nem teljesen felelnek meg a 
kirendelésre vonatkozó törvényi kötelezettségnek, sem a kirendelt személy vagy 
intézmény, sem a kirendelés tartalmi-formai kellékei tekintetében.

Tapasztalatom szerint a kirendelõ szervek zöme tisztában van az eljárási törvé-
nyek módosításával, de nem ismeri alaposan a szakértõi törvényben és végrehajtási 
rendeleteiben foglaltakat. A hibás vagy hiányos kirendelés, a hatályon kívül he-
lyezett rendelkezésekre történõ hivatkozás a kirendelésben gyengíti a kirendelõ 
szerv tekintélyét. A szakértõ jogorvoslati lehetõségei azonban igen korlátozottak, 
és sokszor – ügyféli státusz hiányában – elesik jogos érdekei érvényesítésének még 
a lehetõségétõl is.

A szakértõ kirendelésének
elméleti hátterével kapcsolatos problémák

A szakértõi munkával kapcsolatban egyes fogalmak – különösen a hagyományos 
büntetõ és polgári peres eljárások mellett megjelent ügytípusoknál – tisztázatlanok, 
ami a szakértõi eljárást is jelentõsen megnehezíti. E helyen – a részletes kifejtés igé-
nye nélkül – csak két lényeges fogalom példáján mutatjuk be ennek jelentõségét: 
a hivatalból lefolytatott bizonyítás, valamint a kirendelõ és a szakértõ közötti jog-
viszonyon keresztül.

A hivatalból és a nem hivatalból lefolytatott bizonyítás

A polgári perrendtartás (továbbiakban Pp.10) változásai vezettek oda, hogy a perek 
gyorsítása érdekében elméletileg is megváltozott a bíró szerepe az eljárásban. Az 
objektív igazság kiderítése és az ennek érdekében a valós tényállás tisztázása mint 

 8 Az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2005. évi XVII. törvény.
 9 A késedelem miatti díjcsökkentés és bírság együttes alkalmazásának lehetõsége az ügy be-

fejezéséig bármikor, a vélemény elõterjesztésétõl függetlenül.
10 Az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról.
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eljárási cél korábban a bíró kezébe és felelõsségébe rendelte a bizonyítást. A Pp. 
2001-es módosítása után a hatályos 2. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak csu-
pán az a feladata, hogy „a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes 
lefolytatásához és ésszerû idõn belül történõ befejezéséhez való jogát érvényesítse”. 
Ennek része, hogy a bizonyítás nem hivatalból folyik, hanem a felek kérelmére és 
indítványa alapján. Csak a perek egy szûk körében, a státuszperekben van mód 
hivatalból lefolytatott bizonyításra. Ez általánosságban is felveti azt a problémát, 
hogy az ítéleti tényállás mennyire szakadhat el a valós történeti tényállástól.11 Szak-
értõi szempontból a „csonka bizonyítási indítvány” szakmai problémái vetnek föl 
kérdést,12 a kérelemre történõ bizonyítás ugyanis a kérelmezõ szempontjai szerint 
elõterjesztett tények és okiratok elemzésére szorítja a szakértõt, azaz éppen a füg-
getlen és a tények összességére épülõ tudományos módszerek alkalmazásában kor-
látozza. A peres felek bizonyítási szabadságának növekedésével a díjazás szabályai 
változtak: a nem hivatalból folyó bizonyítás keretében a szakértõ maga állapítja 
meg szakértõi díjtételeit, „a felek annyi bizonyítást kérnek, amennyire telik”.

A felekre hagyott bizonyítás az orvos szakértõi ügyekben azt jelenti, hogy a peres 
felek „megválogatják” a benyújtott orvosi dokumentumokat, s a megállapításokat 
ezen részleges adatokra kívánják építtetni. Az egészségügyi adatok szenzitív jellege 
miatt az egészségügyi adatok másik fél által történõ, illetve a szakértõ általi keze-
lését és a másik fél szakértõje általi kezelés lehetõségét is vitatták egyes nézetek. 
Felfogásuk szerint csak a fél kifejezett felhatalmazásával ismerhetik meg ezen sze-
replõk a perben egyébként hivatkozott adatokat, tényeket.13 Ugyancsak felmerült, 
hogy az ellenérdekû félként szereplõ intézmény alkalmazottai által kiállított orvosi 
dokumentum egyáltalán felhasználható-e bizonyítékként, hiszen az eleve nem le-
het a valós tények megállapításának alapja.14 Ennek a problémának a kifejtése nem 
e tanulmány tárgya, de annyiban kötõdik a szakértõ kirendeléséhez, hogy a felek 
indítványai mellett is fontos lenne, hogy a bíró tisztázza, mennyire teljes körû a be-
nyújtott, szakértõi elemzésre szánt dokumentáció, illetve milyen adatok birtokában 
lehet határozottabb szakvéleményt adni.

11 Kiss Daisy: Hol az igazság? Huszadik Jogász Vándorgyûlés címû kiadvány, 2003, on-line: 
www.kissdaisyestarsa.hu/pub/pecsikonf.pdf (Letöltve: 2011. november 1.)

12 Az egymással is összefüggõ szakmai-tudományos bizonyítékok figyelmen kívül hagyása az 
indítványok esetlegessége miatt éppen a szaktudományos megalapozottságot gyengíti, illetve hi-
bás következtetések alapja lehet.

13 Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésérõl és védelmérõl 23. § felhatalmazást ad az orvos szakértõnek (büntetõ és polgári pe-
rekben egyaránt) az egészségügyi adatok kezelésére, de ennek általános jogosultsága vált vita 
tárgyává.

14 Dr. Ádám György: Bizonyítás a polgári peres eljárásban. Lege Artis, Magyar Bírósági Ha-
tározatok Jogelméleti elemzése, 1999, on-line: http://www.jog-vita.hu/bizonyitas.html#head 
85860344 (Letöltve: 2011. november 1.)
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A szakértõi hatósági ár alkalmazása visszaszorult a hivatalból lefolytatott bizo-
nyítás körére. A piaci viszonyok bevezetésével a szakértõi törvény korábban elõ-
írta,15 hogy az adott naptári évben alkalmazni kívánt díjtételeket a szakértõ jelentse 
be az IRM számára, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az adott évben a szakértõi 
feladatokat minden esetben a megadott díj szerint kellett elvégezni. Ez egyrészrõl 
biztosította a bíróság számára, hogy az állam költségviselése esetén mérlegelhesse, 
hogy mely szakértõtõl várható megfelelõ, de nem túlzó költségû szakvélemény. 
Másrészrõl – az esetleges ellenõrzésre is tekintettel – a szakértõ sem mérlegelhette, 
hogy egyes ügyekben olcsóbban vagy drágábban jár el, nem „szabadulhatott meg” 
a szakértõi kényszertõl az irreálisan meghatározott díjszabással. A szakértõk díjre-
gisztrációja a felügyelõ tárcának jelentõs adminisztratív terhet jelentett, az ellen-
õrzés pedig alig-alig érvényesült.16

A 2010-tõl hatályba lépett törvénymódosítás a díjbejelentési rendszert meg-
szüntette, ami az eljárás elvi garanciáit is meggyengítette. Jelenleg a szakértõ akár 
ügyenként eltérõ díjtétel alkalmazásával járhat el, ami a díj megelõlegezésére kö-
telezett fél, illetve a végleges költségviselõ számára is „anyagi fenyegetettséget” je-
lenthet. Az eseti, szubjektív díjszabás sérti a felek jogegyenlõségének elvét, hiszen 
a „drágább szakértõt” is anyagilag vállalni tudó fél (például az egészségügyi intéz-
mény elleni kártérítési eljárásban, az ún. mûhibaperben) több szakértõ kirendelését 
is indítványozhatja, mindaddig, ameddig számára kedvezõ véleményt kap, illetve a 
perben halogató, idõhúzó taktikát is választhat ismételt véleménykiegészítések ké-
résével, további tisztázandó kérdések felvetésével.17

A bejelentési kötelezettséget hatályon kívül helyezõ rendelkezéssel a bíróság 
kirendeléssel kapcsolatos kötelezettségei – elvileg – megnövekedtek. A bíróság a ki-
rendeléssel egyidejûleg tájékoztatja a szakértõt arról, hogy a szakértõi díj fedezetéül 
milyen összeget helyeztetett letétbe. A kirendelésben foglalt feladatok ismeretében 
a szakértõ meg tudja becsülni a várható szakértõi díj bruttó összegét, és ennek alap-
ján kérheti a bíróságtól a letét kiegészítését. A bíróság elõzetesen is kérhet szakértõi 
költségbecslést, majd a letét birtokában kiküldheti a kirendelést. Mindkét megoldás 
idõveszteséget jelent. A bíróság ritkán él ezekkel a szabályos lehetõségekkel, mivel 
ez lassítaná az eljárást. Sok esetben jelenleg is [két évvel a szakértõi törvény 17. § 
(2) bekezdése hatályon kívül helyezése után] olyan szakértõi kirendelések érkez-
nek, amelyben a bíróság felhívja a szakértõ figyelmét, hogy díjbejelentésének má-
solatát is csatolja az ügyben megküldendõ díjjegyzékéhez, mert ennek hiányában a 
díjrendelet szerinti hatósági díjtétel elszámolásra lesz csak jogosult. A bíróság (vagy 

15 Az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2005. évi XVII. törvény 17. § (2) bekezdés.
16 A bíróságok az év elejei kirendelések során rendszerint „bekérték” a minisztérium által ér-

keztetett és tudomásul vett bejelentés másolatát, s formálisan módjuk volt az egyes díjjegyzékek 
ezzel történõ összevetésére.

17 Az esetleges korrupciós jellegû, részrehajló szakvéleménye „megvásárlása”, és ennek ellen-
õrizhetõsége túlmutatna jelen tanulmány keretein.
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a bírósági adminisztráció) az ilyen kirendelésekkel azt sugallja, hogy a tágabban 
vett, például a szakértõket érintõ anyagi és eljárási jogszabályokban járatlan, illetve 
a szakértõket illetõen kizárólag a bíróság szuprematórikus és szankciós eszközeit 
ismeri, azaz ténylegesen nem tekinti a szakértõt a bíróság partnerének a speciális 
ismereteket igénylõ, jogi relevanciájú tények feltárásában és értelmezésében. Hang-
súlyoznunk kell: a kirendelés önálló jogorvoslattal nem támadható eljárási végzés, 
amely kiszolgáltatottá teheti a szakértõt, egyes hibái és hiányosságai a szakértõi 
munka elvégzését is akadályozhatják. A szakértõ egyetlen eszköze ezekben az ese-
tekben, hogy indítványokkal él a bíróságnál, és szignalizálja a kirendelést érintõ 
problémákat. Ez azonban idõigényessége miatt lelassítja nemcsak a szakértõi el-
járást, hanem adott esetben az egész eljárást.18

Mindezek érintetlenül hagyták, hogy a hivatalból történõ bizonyítás miniszteri 
rendeletben meghatározott hatósági ár szerinti díjszabás szerint történik.19 Míg a 
polgári eljárásban a szakértõ szabadon állapítja meg díjtételeit, addig a büntetõeljá-
rás minden szakaszában részletes szabályok rendelkeznek a szakértõ kirendelésérõl, 
orvosi szakkérdésben nemegyszer két szakértõ együttes eljárásáról. A jelenlegi ha-
tósági ár a maximált 35%-os költségátalányt és az áfa nélkül 4000 forintos óradíjat 
rögzíti, ami nemcsak az ügyben részt vevõ ügyvédi óradíjakkal összevetve indoko-
latlanul alacsony, hanem azt a látszatot is kelti, hogy a büntetõügyben adott szak-
vélemény kevésbé fontos, kevésbé értékes, kisebb figyelmet érdemel.20

A hagyományos büntetõjog-polgári jog dichotómia a bíróság bizonyítási felada-
tai alapján tételes jogi alapokon is értelmezhetõvé teszi a hivatalból lefolytatott 
bizonyítást, hiszen egyes ügyekben kötelezõ meghatározott szakértõk kirendelése, 
azaz sem a felek, sem a jogalkalmazó nem érvényesíthetik teljes mértékben a sza-
bad bizonyítás elvét. A közigazgatási eljárásban is van helye a szakértõi bizonyí-
tásnak, és a kötelezõ szakértõi bizonyítást az egyes különös eljárások szabályozása 

18 Az ítélkezési szünetet közvetlenül megelõzõen tapasztalható, hogy a bíróság minden le-
hetséges kirendelõ végzést kiküld a szakértõknek, s figyelmen kívül hagyva az eljárási cselekmé-
nyek határidejének megszakadását, konkrét, a szünetet közvetlenül követõ idõpontot jelöl meg 
a teljesítés végleges határidejeként. Ezen idõszak alatt, a bíró távollétében azonban a szakértõ 
semmilyen érdemi lépést nem tud tenni annak érdekében, hogy a bíróságtól további információt, 
adatot szerezzen be, esetleg a vizsgálandó személy elõvezetésérõl gondoskodjon, a kirendelés tel-
jesítéséhez szükséges bírói intézkedést kérjen. Az emiatti idõveszteség az ítélkezési szünet végét 
követõen, az indokolt halasztás miatt következik be.

19 Az 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértõk díjazásáról.
20 A problémát tetézi, hogy jelenleg a díjfizetéssel jelentõs elmaradásban van a nyomozóható-

ságok mindegyike, ami csak az orvos szakértés területén százmillió forintos nagyságrendû lejárt 
tartozásállományt jelent. Szakértõi szempontból a büntetõügyek magas színvonalú ellátása tehát 
a fõállású szakértõ egyéni vállalkozó számára éppúgy a csõdbe menetel kockázatával jár, mint 
azon szakértõi intézmények számára, amelyek mûködésükhöz költségvetési támogatást nem kap-
nak, mint például az egyetemi szakértõi intézmények.
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tételesen elõírja.21 A szakosodott közigazgatási szervek – elvben – rendelkeznek az 
ügy megítéléséhez szükséges megfelelõ szakértelemmel, ennek ellenére dönthetnek 
úgy, hogy egyes tények bizonyítására igazságügyi szakértõt rendelnek ki. Maga a 
Ket.22 tartalmazza, hogy a bizonyítás hivatalból vagy kérelemre is történhet, továb-
bá tartalmazza, hogy a hatóság maga dönt a szükséges bizonyítási eszközök alkal-
mazásáról.23 A hatósági eljárásban tehát a hivatalból való eljárás elve nem azonos a 
kötelezõ bizonyítás hivatalbóli elrendelésével.24 Ennek általános érvényességû tisz-
tázatlansága miatt kirendelésenként kellene vizsgálni a bizonyítás jellegét. Nincs 
azonban arra lehetõség, hogy a kirendelt szakértõ jogorvoslattal éljen a kirendelés 
azon tartalma ellen, hogy a bizonyítás hivatalból történik-e, és a szakértõ az e te-
kintetben hibás, nem jogszerû kirendelés visszautasítására sem jogosult, a szakértõi 
kényszer alapján köteles eljárni.25 (Természetesen a szakértõi díjat megállapító vég-
zéssel, vagy az érdemi határozatban foglalt és a költségeket érintõ díjmegállapító 
rendelkezéssel szemben élhet jogorvoslattal, amennyiben ezt kézhez kapja.)

A 2010 szeptemberében megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelet26 eljárá-
sában volt jellemzõ, hogy a hatóság belsõ politikája szerint igazságügyi szakértõt 
jelöltek ki az ellátást érintõ panaszok kivizsgálása során. Általában több száz olda-
las egészségügyi dokumentáció tanulmányozása volt a feladat, a panaszos kérelme 
közvetlenül megjelent a szakértõi feladatokban, és olyan kérdéseket tettek föl a 
szakértõknek, amelyek nyilvánvalóan a késõbbi kártérítési per során szükségesek 
a jogalap vagy a követelés összege megítéléshez.27 Minderre hatóságként a hivatal-
ból lefolytatott bizonyítás szabályait kívánták alkalmazni. A díjak megállapításáról 
végzés nem született, a szakértõk az érdemi határozatot nem kapták kézhez, a jog-
orvoslathoz való jog semmilyen formában, sem a kirendeléskor, sem utólag sem 

21 Például az egészségügyi dolgozó munkaalkalmasságának elbírálása másodfokon az ÁNTSZ 
hatásköre (a kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei területi illetékessége alap-
ján), amely eljárásban köteles igazságügyi orvos szakértõt kirendelni az érintett egészségi állapo-
tának és alkalmasságának vizsgálatára.

22 Az 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól (továbbiakban: Ket.)

23 Az Ket. 50. § (1) és (5) bekezdés.
24 Az Ket. 3. § (2) bekezdés b) pont.
25 A Ket. 58. § (4) bekezdés és a szakértõi törvény a kirendelés visszautasítására csak igen szûk 

körben ad módot, bár a kirendelõ szervek gyakorlata ezt bizonyos mértékben – méltányosság-
ból – tágította.

26 Az 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl.
27 Már folynak azok a polgári peres eljárások, amelyben a szakértõt úgy idézik tárgyalásra, 

hogy az eljárásban soha nem adott szakértõi véleményt, de most a másik eljárásban adott szakvé-
leményét kell az aktuális polgári eljárásban kiegészíteni vagy más szakvéleménnyel szembesíteni. 
A polgári ügy iratait, a kérelmet és az ellenkérelmet, a felek perbeli nyilatkozatait a szakértõ nem 
ismeri. A szakértõi díj a hatósági (alacsony) áron, de az ügyfél számára a közigazgatási eljárásban 
térítésmentesen készült, így a polgári eljárás szerinti szakértõi bizonyítás szabályait és költségeit 
– a szakértõ szempontjából rosszhiszemûen – megkerülik.
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érvényesült.28 Ezek a megoldások sértik a szakértõi függetlenséget, és végsõ soron 
nem szolgálják az ügy gyors, megalapozott lezárását.

A kirendelõ és a szakértõ kapcsolata

A szakértõ és a kirendelõ szerv kapcsolata a szokványos szerzõdéses kapcsolatoktól 
eltér, atípusos vonásokat mutat. Maga a szakértõi törvény is úgy rendelkezik, hogy 
a szakértõ kirendeléssel vagy megbízással kapja feladatát. A megbízás a magán-
fél által kezdeményezett, és eljárásjogi szempontból nem automatikusan szakértõi 
véleménynek minõsülõ, az bíróságtól vagy a hatóságtól függetlenül létrejövõ jog-
viszony. A jogalkalmazó utólagosan, kész tényként értesül az elkészült dokumen-
tumról, amely természeténél fogva csak az adott fél által feltett kérdésekre tartal-
maz válaszokat. Ez a valóban objektív vélemény esetében is egyoldalúvá teheti a 
bizonyítást, illetve korlátozhatja a többi felet a szakértõi bizonyítással kapcsolatos 
jogaiban. Ennek megfelelõen, a Legfelsõbb Bíróság egy döntése az ilyen véleményt 
egyértelmûen a fél képviseletében és érdekében született bizonyítékként, a fél nyi-
latkozataként értékelte.29 Ma már árnyaltabb a magánszakvélemény megítélése és 
felhasználása, de kizárólagos szakértõi véleményként egy adott ügyben általában 
nem fogadják el.30

Az egészségügyi szolgáltatás minõségével kapcsolatos polgári jogvitákban a fel-
peres jellemzõen proaktív és a per kezdete elõtt, annak esélyeit is vizsgálandó von 
be szakértõt. Ez esetenként az eljárásban is felszínre kerül, de sokszor „csak” a 
felperesi oldal számára történõ perviteli taktikai tanácsadásra, a szakértõhöz inté-
zendõ kérdések megfogalmazására vagy az ellentmondás kimunkálására irányul. Itt 
tehát minden elemében a megbízási jogviszony jellemzõi érvényesülnek.

A korábbi példában említett egészségügyi szolgáltató ellenõrzésére irányuló, a 
panaszos biztosított kérelmére lefolytatott biztosításfelügyeleti eljárásban (hatósági 

28 Kereszty Éva: Az EBF tevékenységének tanulságai az egészségügyi intézmények kárfelelõs-
sége szempontjából. Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság XV. Kongresszusa. 
Visegrád, 2010. május 13–15., Absztrakt-gyûjtemény.

29 A BH 1992. 270.: „A bíróság a fél által beszerzett szakvéleményt csak a fél álláspontjaként 
veheti figyelembe: a perben szakértõként általában csak a bíróság által kirendelt szakértõ járhat 
el” – A határozatot sokan vitatták, és a korábbi Pp. Hatálya alatt is nagyobb jelentõséget tulaj-
donítottak a szakszerû megállapításoknak. Ádám György egyenesen jogsértõnek minõsítette ezt 
a határozatot – Ádám György: Tévedések végjátéka. Lege Artis, Magyar Bírósági Határozatok 
Jogelméleti elemzése, 1999, on-line: http://www.jog-vita.hu/vegjatek.html. (Letöltve: 2011. no-
vember 1.)

30 Dr. Grósz Tamás: Szakértõi bizonyítás a polgári peres eljárásban. Debreceni Jogi Mûhely, 
2011., internetes folyóirat, VIII. évfolyam 4. szám, 2011. október 1., on-line: www.debreceni-
jogimuhely.hu/aktualis_szam/4_2011/szakertoi_bizonyitas_a_polgari_peres_eljarasban/ (Letölt-
ve: 2011. november 1.)
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kirendelésre) született szakvéleményt a felperes mintegy saját, magánszakvélemény-
ként használja, és ennek objektivitását és hitelességét az alapul szolgáló eljárással 
kívánja igazolni. Ezzel – áttételesen – azt sugallja a bíróságnak, hogy a szakértõi 
véleménnyel megalapozott hatósági határozat marasztaló tartalma kötõ erejû a bí-
róságra, és éppen ezért további bizonyításra nincs szükség, a per jogalapja tisztá-
zott. Álláspontom szerint ez a pervitel részben megalapozatlan, részben jogsértõ. 
A megalapozatlanságot a bíróság is észleli, hiszen a szolgáltató hibás magatartása 
vagy adminisztratív szabályszegése, bár hatósági szankció alapja lehet, de nem fel-
tétlenül okoz a betegnek kárt, azaz a hatóság által megállapított tényállás és a kár-
térítési per tényállása és jogalapja nem azonos. Másrészrõl: a szakértõ kötve van a 
kirendeléshez, és az adott ügyben az adott eljárás keretei között adja véleményét. 
Ez a vélemény nem konvertálható – a szakértõ tudta és kirendelése nélkül – szak-
értõi véleményként a peres eljárásban, mert a szakértõ a szakvéleményt az adott 
ügyre vonatkozó ismeretek birtokában adja. Így nincs módja meggyõzõdni arról, 
hogy milyen további szempontok, tények kerültek felhasználásra, illetve milyen 
kontextusban kerül felhasználásra az alapul szolgáló szakvélemény.

A jogsértés a tekintetben áll fönn, hogy a szakvélemény nem kirendelés vagy 
magánfél megbízása alapján kerül az eljárásba, azaz a szakértõ nem áll jogviszony-
ban sem a bírósággal, sem nem áll megbízási jogviszonyban a felhasználó peres 
féllel. Így a szakértõ semmilyen módon nem résztvevõje az eljárásnak, véleménye 
önálló entitásként jelenik meg, természeténél fogva okirat lehet (amelyet az ügy-
ben eljáró szakértõ – ha szükségesnek látja – megismerhet). Márpedig a szakértõi 
bizonyítás nem a szakértõ dokumentumához mint okirathoz kapcsolódik, hanem a 
szakértõi eljáráshoz mint bizonyítási eszközhöz.

A polgári ügyekben elõfordul, hogy a bíróság nem gondoskodik a szakértõi díj 
elõzetes letétbe helyezésérõl, illetve az erre kötelezett a bíróság felszólítása ellenére 
sem tesz eleget a kötelezésnek. Ennek elõzetes ellenõrzésére a szakértõnek nincs 
módja, s ezen az alapon nem is tagadhatja meg a vélemény elkészítését. Gyakorla-
tunkban elõfordult, hogy a bíróság az ítéletben úgy rendelkezett, hogy a megállapí-
tott szakértõi díjat a szükségesnél alacsonyabb összeg erejéig a letét terhére fizessék 
ki, és felhatalmazta a szakértõt, hogy a hiányzó különbözetet õ hajtsa be az érintet-
tõl. (A szakértõ az ítéletet nem kapta kézhez, arról csak akkor szerzett tudomást, 
amikor a bíróság gazdasági hivatala a részösszeg tekintetében – és nem a jogerõs 
díjmegállapító végzésben foglalt összeg tekintetében – kérte számla kibocsátását, s 
ehhez másolatban rendelkezésre bocsátotta a jogerõs ítéletet.) Megítélésem szerint 
ez az eljárás súlyosan jogszabálysértõ, és nincs tekintettel arra sem, hogy a perben 
a kirendelt szakértõ és a felek között semmiféle, a szakértõi feladat ellátásával kap-
csolatos szerzõdéses vagy kirendeléses jogviszony nem jött létre, a szakértõi munka 
tekintetében a szakértõ a bíró utasításainak megfelelõen köteles eljárni és a bíró-
sággal van kapcsolatban, a díj kifizetése nem a féllel szemben fennálló követelésen 
alapul.
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A bíróságok gyakorlata abban sem egységes, hogy egyes bíróságok a polgári 
ügyekben nem a bíróság mint letétkezelõ részére kérik a szakértõi számla kiállí-
tását, hanem azon a költségviselésre kötelezett fél vevõként történõ feltüntetését 
kérik. Ezzel azt a hamis látszatot keltik, mintha a szakértõ és a fél között jött volna 
létre szerzõdés az ellenszolgáltatásért végzett szakértõi véleményadásra, és a tevé-
kenység adójogi, pénzügyi jogi vonatkozásában is egyszerû megbízásnak lenne mi-
nõsíthetõ, nem pedig kirendeléses alapú eljárásnak.

A kirendelés sajátos eszköze a szakértõ eljárásba vonásának, amely néhány meg-
bízási elem mellett a munkaviszonyra jellemzõ és atípusos, csak ebben a jogviszony-
ban mutatkozó elemet is tartalmaz. Ennek megfelelõen az APEH sem a szokványos 
megbízások módjára kezeli az ezzel kapcsolatos bevételeket.31

A kirendelés alapja és körülményei

A jogalkalmazó szerv szakértõi, szaktudományos ismereteinek hiánya alapozza meg 
a szakértõ kirendelését, amely nélkül a tényállás nem tisztázható. Az eljárásjogi 
törvények lényegében megegyeznek abban, hogy „ha a bizonyítandó tény meg-
állapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértõt kell 
alkalmazni”. E tekintetben tehát a szakértõ a kirendelõ „jobb keze”. Meghatározott 
eljárásokban ugyanakkor a szakértõ kirendelése egyfajta garanciát is jelent. A ru-
tinos nyomozó vagy bíró sem állapíthat meg önállóan orvosi tényeket akkor sem, 
ha ez számára nyilvánvaló, mivel az esetleges apró, rejtett, de lényeges részletek, 
körülmények értékelésére is szükséges lehet, amelyek már meghaladják ismereteit.

A szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ32 kirendelése azt garantálja, hogy 
az eljárás és az ügy szempontjából is komplex véleményt kap a bíró, míg az eseti 
szakértõ elsõsorban szakterülete ismertetését tudja elvégezni, de az eljárási folya-
matba kevésbé tud beilleszkedni. A szakértõ kiválasztása – néhány szervezeti, hatás-
köri és illetékességi elõírástól eltekintve33 – a kirendelõ feladata. A jogi képviselõk 

31 „A hatóságok által kirendelt igazságügyi szakértõk, tolmácsok biztosítási és járulékfizetési 
kötelezettsége” – APEH-tájékoztató, 2007. PM Társadalmi Közkiadások Fõosztálya 6224/3/2007 
sz. és APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fõosztály 3302482882 sz. dokumentum, online: 
http://www.apeh.hu/adoinfo/jarulek/kirendelek_bizt_kot.html.

32 Az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2005. évi XVII. törvény a kötelezõ képzés és tovább-
képzés, kötelezõ kamarai tagság, a névjegyzékbe történõ felvétel és a szakértõként mûvelt szak-
területek nyilvánossága és egyéb formai elõírások útján emeli ki a professzionális szakértõi tevé-
kenységet, mint az igazságszolgáltatás és jogalkalmazás speciális igényeit kiszolgáló szolgáltatást 
a szokványos magas szintû szakmai tudást és tudományos felkészültséget igénylõ egyéb tevékeny-
ségek körébõl.

33 A 282/2007. (X. 26.) Korm. Rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs 
szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 
szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl.
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igen erõs nyomást gyakorolnak, hogy a hagyományos „orvos szakértés” helyett 
„szuper”-specialista szakértõk kerüljenek bevonásra. Álláspontom szerint ez leg-
többször helytelen, mivel az orvostudomány egy szakterületére vagy azon belül is 
egy alszakterületre specializálódott személy nem képes az egész szakmai folyamat, 
betegség átlátására,34 az ügyet és a tényeket csak a saját területét illetõen tudja 
megítélni. E tekintetben a szaktanácsadó bevonása, esetleg társszakértõ alkalma-
zása ugyanazt a szerepet tölti be, mint a gyógyítás gyakorlatában a konzílium. Az 
igazságügyi orvostan szakképesítésû szakértõ az, aki intenzív klinikai képzést is kap 
a szakképesítés megszerzésekor és integratív módon, a betegség és az ellátás teljes 
folyamatát értékelve tud véleményt adni, szükség esetén a részletkérdések specia-
listával történõ tisztázása mellett.35

A kirendelési „hibák” közé tartozik, hogy az orvosi szakterületek specializá-
ciójában a jogalkalmazó esetenként tájékozatlan. A pszichiáter, a pszichológus, a 
neurológus közti különbség rendszeres tévesztése, heveny ittasság véleményezésé-
re a krónikus függõséget kezelõ addiktológus kirendelése, krónikus fájdalommal 
kapcsolatban idegsebész kirendelése a „klasszikus” hibák közé tartozik. Ugyanígy 
„keveredik” az ortopédia, a reumatológia, a traumatológia és az idegsebészet kom-
petenciája, és szinte soha nem kerül sor arra, hogy a késõbbiekben várható állapot-
romlás vagy gyógyíthatóság tekintetében rehabilitációs vagy fizioterápiás szakorvos 
szaktanácsadói bevonását kérje a kirendelõ.

Nagyobb baj, hogy esetenként a felek megkérdõjelezik a szakértõ kompetenciá-
ját abban, hogy õ tudja-e, milyen szakorvos bevonása lenne indokolt, illetve a szak-
területi szakosodást úgy fogják fel, hogy semmiféle átfedõ ismeret nincs az egyes 
szakterületek között, vagy az általános, tájékozódó vizsgálatok szintjén sem képe-
sek a szakértõk a betegvizsgálatra. A szakértõ kompetenciájának kétségbe vonása 
ugyan a felek részérõl lehet pertaktikai trükk, de a bíróság részérõl vagy az elõzetes 
tájékozódás utáni kirendelés vagy pedig az igazságügyi orvos szakértõ felhatalma-
zása a megfelelõ szaktanácsadó bevonására elvárható lenne. A jelenlegi szakorvos-
képzés és -továbbképzés nem a hagyományos forenzikus patológia tárgykörének 
felel meg, hanem komplex klinikai ismereteket tartalmaz.36

34 A gyógyításban is negatívumként merül föl, hogy nem a beteget nézik, hanem egy-egy tüne-
tet, amellyel szemben a holisztikus medicina szemlélete jelenti a helyes orvosi gyakorlatot.

35 Egy 13 éves személyen elvégzett sebészeti kismûtét végleges, maradandó idegkárosodást 
okozott. A peres eljárásban a sebészi beavatkozás megfelelõsége, az eljárási kockázatok körül 
folyt a vita. A szakértõi megállapítás központi észrevétele az volt, hogy a gyermeket az adott tü-
netekkel gyermekgyógyászaton kellett volna kivizsgálni, tehát a sebész feladata az oda irányítás 
lett volna. E nélkül az elvégzett mûtét indokolatlan és idõszerûtlen volt. A mûtéttechnikai sebészi 
viták tehát az adott helyzetben – a foglalkozási szabályok betartása szempontjából – másodlago-
sak voltak.

36 A Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében végzett szakértõi vizsgá-
latok 25%-a patológiai jellegû, 75% a klinikai vizsgálatokból áll, illetve élõ személyek mintáinak 
vizsgálata.
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A kirendeléssel kapcsolatosan eljárási problémát okoz az igazságügyi pszichiát-
riai szakértés.37 A polgári jog egy szakértõs eljárása és a büntetõjog két szakértõs 
eljárása ugyan átláthatónak tûnik, de ennek során sokszor észleljük, hogy a két 
szakértõ egyike jogosulatlanul (a megkövetelt szakképesítés hiányában) jár el. Ez 
súlyos eljárási hiba, ami az amúgy hiányszakmának minõsülõ igazságügyi pszichiá-
ter szakértõkre a megismételt vizsgálatokkal komoly többletterhet ró.

A szabálysértési eljárás szabályai az elmúlt idõszakban sokat változtak. A sza-
bálysértések a korábbinál erõsebben kriminalizáltak, a büntetõjog számára fenn-
tartott repressziók átszövik a szabályozást. A személyes szabadság korlátozásának 
széles lehetõsége, a bûncselekményi tényállások és a szabálysértések közelítése azt 
eredményezi, hogy a szabálysértési eljárások száma megnõtt, és a garanciális eljá-
rás érdekében egyre többször kerül sor szabálysértési eljárásban a beszámíthatóság 
vizsgálatára.38 A büntetõjog logikája azt diktálná, hogy a szabálysértési eljárásban 
is két szakértõ egyidejû eljárása legyen kötelezõ, hiszen az állampolgári garan ciák 
szempontjából (éppen a korábbinál súlyosabb, a személyi szabadság elvonását mint-
egy rutinszerûen lehetõvé tevõ szabályozás miatt) nincs különbség a két eljárás kö-
vetelményei között.

A szabálysértési törvény39 a szakértõi kirendelés és eljárás szempontjából a szak-
értõi jogszabályokra hivatkozik vissza, ami a törvényt és végrehajtási rendeleteit je-
lenti. Bár a szabálysértési törvény beszámíthatósági normái megegyeznek a büntetõ 
jogszabályok logikájával és fogalmaival, de a szakértõi jogszabályok40 exkluzíve a 
büntetõeljárásra határozzák meg a két szakértõ alkalmazását illetõ szabályt, a sza-
bálysértésrõl nem is tesznek említést. Így az eljárásjogi analógia szerint a szabály-
sértési eljárásban a pszichiátriai szakértés két szakértõs vizsgálat, de a jogszabályok 
szó szerinti értelmezése nem teszi ezt kötelezõvé. A kirendelések zöme nem szól er-
rõl, „csak” elrendeli az elmeorvosi szakértõi vizsgálatot, és „eltûri” a két szakértõs 
eljárást. Egyes bíróságok azonban kifejezetten hangsúlyosan rendelkeznek arról, 
hogy egy pszichiáter szakértõ eljárása szükséges és elegendõ. Az egységes eljárási 
gyakorlat hiánya e területen önmagában a jogbiztonságot, a fair eljárást és az egy-
séges eljárási elvek érvényesítését veszélyeztetõ körülmény.

A szakértõ kirendelésével kapcsolatos jogi relevanciájú anomáliák közül utolsó-
ként a kirendelés alapvetõ céljával ellentétes kirendelési gyakorlatot, az adatok nél-
küli szakértõi kirendelést érdemes kiemelni. Ez esetben a bíróság a szakértõi kiren-

37 A szakértõi törvény már az egészségügyi jog által alkalmazott „pszichiáter” fogalmat hasz-
nálja a korábbi, stigmatizáló és a szakterületet pontatlanul tükrözõ „elmeorvos” helyett, de az 
eljárásjogba „beragadt” az „elmeorvosi szakvélemény” kifejezés.

38 Álláspontom szerint indokolatlan „vadhajtás”, hogy 2-3 ezer forint kárértékû, a helyszínen 
megtérülõ bolti lopás esetében szakértõi véleményezés alapján kelljen eljárni, ennek minden költ-
ségével együtt.

39 Az 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekrõl.
40 A 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértõi mûködésrõl, 17. §.
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delés egyoldalas szövegén kívül mást nem küld meg a szakértõ részére. Egy alka-
lommal, amikor ezt technikai problémának gondolva, telefonon kértük, hogy az 
ügyiratot is küldjék meg, azt a választ kaptuk, hogy „a bíróság nem akarja, hogy a 
szakértõt befolyásolják az ügyben található adatok”, köztük orvosi dokumentu-
mok.41 A bíróság tehát a szakértõvel szemben eleve valamilyen elõítélettel viselte-
tett, és a szakértõi feladatok törvényben garantált feltételeit nem biztosította a szá-
mára. Ez a mód nem teszi lehetõvé, hogy a bíróság munkáját segíteni tudja a szak-
értõ, arra utal, hogy ténylegesen a bíróság sem tudja, hogy a tényállás tisztázásának 
mely elemében szorul szakértõi ismeretekre. A kórtörténet és a perben felmerült 
érvek szakértõi értékelése nélkül általánosságban nem lehet szakértõi véleményt 
adni, nem lehet célirányos szakértõi vizsgálatot lefolytatni.

Nem ilyen súlyos probléma, de nehezíti a szakértõi munkát, ha bíróság kiren-
delése csak formális elemeket tartalmaz, de nem tér ki a tényállás összefoglalására 
vagy a szakértõ kirendelésére alapot adó tényekre, észleletekre. A szakértõi törvény 
és az eljárásjogi szabályok szerint ezek is formailag hibás kirendelések, de a napi 
gyakorlatban a szakértõi munkában jelentõs fennakadást csak ritkán, a nagy terje-
delmû, nehezen áttekinthetõ ügyekben jelentenek.

A szakértõi vélemény beillesztése
a bizonyítási eljárásba

A tanulmány elején szóltam arról, hogy a tudományos igazság letéteményeseként 
a szakértõ is hajlamos túlzott jelentõséget tulajdonítani megállapításainak, de sok 
esetben a kirendelõ is alaptalanul tekinti megkérdõjelezhetetlen ténynek a szak-
értõi megállapításokat. A szakvélemény ugyan tartalmazza a vizsgálati és mérési 
módszerek ismertetését, de ez sokszor nem hívja fel a figyelmet arra, hogy mek-
kora a bizonytalansága a szakértõi véleménynek. Megítélésem szerint a szakértõi 
véleménynek törekednie kell az objektivitásra, és objektív eredményeket adó mód-
szerek alkalmazására kell törekednie mindegyik szakvélemény kialakításakor. Ezt 
azonban – vélhetõen takarékossági okok miatt – az eljárási gyakorlat meglehetõsen 
„nagyvonalúan” kezeli.

Az alkalmazott módszer függvényében változhat a szakértõi vélemény bizonyí-
tó ereje vagy vitathatósága. Manapság azt tapasztaljuk, hogy a takarékosság vagy a 
megszokás miatt sok esetben nem kerül sor a szükséges bizonyításra sem. Néhány 
jellegzetes példa jól demonstrálja, hogy egy-egy jogintézmény vesztheti értelmét 
emiatt.

41 Az adott ügyben a pszichiátriai és a pszichológiai vizsgálat szükségességét is keverte a ki-
rendelõ, valamint utóbb kiderült, hogy speciális szakorvosi vizsgálatok elvégzése is szükséges, 
amelyre a kirendelés nem utalt.
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A kábítószer-fogyasztók elterelése42 abból a logikából indul ki, hogy a kábító-
szer-függõségtõl történõ megszabadulásra esélyt kell adni, mivel a szer utáni vágy 
kontrollálhatatlan, betegségnek minõsül, és nem teljesen azonos megítélést érde-
mel, mint az önhibából bekövetkezett bódult állapot egyszerû és hagyományos el-
bírálása. A szabályozás azonban ezzel abban teszi érdekeltté a terhelteket, hogy vall-
ják magukat függõnek, mert ezzel kaphatnak esélyt a büntetés elkerülésére – ezért 
egyszeri vagy alkalmi fogyasztók és rendszeres, de nem függõ fogyasztók is elõsze-
retettel vallják magukat függõnek.

A jelenlegi gyakorlat szerint az akut bódítószer általi befolyásoltság tekintetében 
a toxikológiai vizsgálat az irányadó (amely relatíve objektív, a mérés érzékenységé-
tõl függõen a fogyasztást igazolja). A függõség tekintetében általában pszichiátriai 
szakértõi vizsgálatot kérnek, amelynek során a vizsgált személy „önbevallása” áll 
elõtérben. A jelenleg használatos készítmények zöme nem okoz olyan fizikális meg-
vonási tüneteket, amelyek a függõséget bizonyítanák, egyetlen vizsgálattal pedig a 
függõség csak nagy „ráhagyással” bizonyítható. Elvileg nem lenne kizárt a minta-
vétel43 az ilyen vizsgálatok során sem, így az elmondott fogyasztás és – akár napok-
kal késõbb is – a szer vagy annak bomlástermékei alapján a fogyasztás mintázata 
megítélhetõ lenne, az állapot megítélése – legalább részben – objektív alapú lenne. 
A vizsgálat alkalmanként néhány ezer forintos többletköltsége miatt ez a módszer 
nem kerül alkalmazásra,44 azaz a döntéshez elegendõ egy kevésbé megalapozott 
bizonyítás.

A szakértõk számára csapda alakult ki a hatósági és igazságügyi boncolások so-
rán elvégzendõ vizsgálatokat illetõen is. Itt nemcsak az a probléma, hogy szak-
mailag elfogadhatatlan korlátozásokat tartalmaz a kirendelés, hanem az is, hogy 
ez a korlátozás a hazai és nemzetközi szakmai protokollokkal is ellentétes, azaz 
a kirendelõ hatóság az eljáró orvos szakértõt annak speciális szakértelmet meg-
testesítõ kompetenciájában bírálja fölül. (Kirendeli, mert õ maga nem rendelke-
zik szakértelemmel, de aki igen, az nem járhat el saját szakmai szabályai szerint, 
mert ezt nem engedi, illetve nem finanszírozza számára.45) Ilyen vizsgálat a véral-
kohol- és kábítószer-bódítószer-vizsgálat a hatósági és igazságügyi boncolás során. 

42 A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 283. §.
43 Vizeletminta esetében ún. nem invazív vizsgálatról van szó, azaz a vizsgált személyt ille-

tõen semmiféle beavatkozási kockázat, fertõzésveszély, fájdalom, fizikális terhelés nincs, tehát az 
érintett a büntetõeljárás szabályai szerint aggálymentesen kötelezhetõ a vizsgálatra, amely rajta 
semmiféle nyomot nem hagy, következményt nem okoz.

44 Egy drogügyekkel kapcsolatos pályázat keretében intézetünk ki kívánta dolgozni a pontos, 
részletes metodikát, amelynek alapján a módszer alkalmazási protokollja, pontos alkalmazási te-
rülete és értékelése is kimunkálásra került volna, de a pályázat elutasításra került azzal, hogy az 
egyéb, támogató és prevenciós szolgáltatásokhoz és felmérésekhez képest „túlságosan szakmai”.

45 A szakértõi intézetek nem rendelkeznek olyan általános költségvetési kerettel, amelybõl 
általános kiadásként fedezhetnék egyes vizsgálatok költségeit vagy tartósan átvállalhatnák azt a 
hatóság szakértõi díjköltségének csökkentése érdekében.
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A mediko-legális boncolásra vonatkozóan az Európa Tanács 1999-ben fogalmazta 
meg szakmai protokollját46, amelynek kidolgozásában hazai szakértõ is részt vett, 
és amelynek alkalmazását magunkra nézve vállaltuk47. Ez minden hatósági és igaz-
ságügyi esetben elõírja a vizsgálatokat (ami egyébként a vérminta és vizeletminta fél 
éven keresztüli megõrzésével jár, tehát esetleges kiegészítõ vizsgálatok lehetõségét 
is biztosítja). A hazai gyakorlatban ezt a kirendelõ rendõrhatóság nem kéri és nem 
fizeti ki a vizsgálat díját például a közlekedési balesetben a hatóság által elsõdle-
gesen nem gépjármûvezetõként azonosított személyeknél. Ugyanígy nem történik 
meg az öngyilkosnak vélt személyek vizsgálata (hacsak nem nyilvánvalóan mérge-
zéses öngyilkosság jeleit találták a helyszínen). Az alkoholmérés céljából történõ 
vér- és vizeletvételt egyébként az egészségbiztosítás egyáltalán nem finanszírozza, 
így a rendõrhatóság az ittasság tekintetében (ha nem ittas vezetés gyanúja miatt tör-
ténik vérvétel) a halott szervein vagy a beteg leheletén „érezhetõ aromás-alkoholos 
szag” bejegyzésére alapozva „bizonyítja” az ittasságot. Ugyanez a helyzet a kábító-
szer-kimutatással is.48

A szövettani vizsgálat minden boncolás integráns része. A szabad szemmel nem 
látható elváltozások egy része – különösen a korai fázisban – a mikroszkópos vizs-
gálattal felismerhetõ, és hosszú idõn keresztül bizonyítható. A minták kezelése 
technológiailag az évtizedeken keresztül történõ tárolást teszi lehetõvé, így meg-
ismételt vizsgálatok, kiegészítõ vizsgálatok, ellenõrzés is történhet, amely a min-
tavétel idején észlelhetõ állapottal azonos képet mutat. A boncolást követõen a 
temetés megtörténte után és a test bomlása ellenére a szövettani minták vizsgál-
hatósága – legalább részben – megmarad, a test bolygatása nélkül is elvégezhetõek 
esetleges késõbbi vizsgálatok (elhúzódó eljárásokban, perújrafelvételnél, az évekkel 
késõbb meginduló polgári peres eljárásban a fényképek és a jegyzõkönyvek, az 
esetleges orvosi dokumentáció alapján történõ „virtuális boncolás” kiegészítésére 
elengedhetetlen a minták ismételt vizsgálata). A szövettani mintabiztosítás elmara-
dása foglalkozási szabályszegés. Amennyiben ennek elmaradása miatt a bizonyítás 
ellehetetlenül, úgy ennek felelõsségét nemcsak az eljáró orvosnak, hanem a kiren-
delésben a foglalkozási szabályokat „felülbíráló” kirendelõnek is vállalnia kelle-
ne.49 A gyakorlatban nemcsak a mintavétel és a vizsgálat elmaradásával, hanem az 

46 The harmonisation of medico-legal autopsy rules: Recommendation no. R (99) 3, adopted 
by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 2 February 1999.

47 Az Európai Unió belügyi és igazságszolgáltatási együttmûködésében a szakértõi vélemények 
ekvivalenciája, illetve a vizsgálatok eredményeinek kölcsönös elfogadása, az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi jogsegély nem nélkülözheti ezen szabályok szakértõi (szakmai) alkalmazását, tehát 
„természetes” eleme uniós tagsági kötelezettségünknek, bár nem a szorosan vett közösségi jog 
része.

48 A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szó-
ló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. sz. melléklet 4. és 5. pont.

49 A korábbi rendõrorvosi gyakorlat szerint a hatósági boncolásokat végzõ rendõrorvosok a 
szakmai szabályoknak semmiben nem megfelelõ temetõi boncoló helyiségekben végezték a bon-
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elégtelen mintabiztosítással is találkozunk, amikor éppen az elemzendõ sérülésbõl 
vagy lényegi elváltozásból nincs szövettani vizsgálat, csak a kötelezõ minimum ke-
rül biztosításra.

Az elégtelen bizonyításhoz vezetõ kirendelési hibák és a spórolás általános kö-
rébõl utolsóként a személyazonosítás problémaköre emelendõ ki. Élõ személyek 
esetében is szükség lehet a személyazonosításra, de – egyes esetekben – legalább 
az életkor meghatározására.50 Ezekben az esetekben a röntgenfelvétel, a fogorvosi 
vizsgálat és a testi vizsgálat együttesen, a rokonsági viszonyok megítéléshez pedig 
az apaság vélelmének megdöntése során alkalmazott genetikai azonosító vizsgá-
latok elvégzése szükséges. A hatóság azonban – anyagi okokra hivatkozva – „egy-
szerûbb” megoldást keres, ami orvosszakmai szempontból nyilvánvalóan elégtelen 
bizonyításként értékelendõ.

Az ismeretlen személyazonosságú holttestek esetében nincs gond, ha személyi 
okmány vagy egy hozzátartozó egyértelmû felismerése segíti az azonosítást. Számos 
esetben azonban az ismeretlen halott valamely tisztázatlan körülmény folytán hal 
meg, és a feltalálás vagy jóval késõbb történik vagy a halál során a test felismerhe-
tetlenné válik (hajléktalanok leégett kalyibáiban talált testek, erdõben talált „régi 
öngyilkosok”). Nemegyszer tapasztaljuk, hogy a genetikai azonosítás vagy a bon-
colás során észlelt azonosításra alkalmas testi jellegzetességek, betegségek, orvosi 
beavatkozások azonosítása helyett a környékbeli „pletykák” szolgálnak azonosító 
adatként, és a biztosabb személyazonosítás elrendelésétõl a hatóság eltekint.51

Milyen egyéb észrevétel tehetõ?

A szakértõi és a kirendelõi kompetencia körében végül érdemes szólni a „szakértõ 
egyéb észrevételeirõl”. Jelen tanulmány elején részleteztük a nem hivatalból folyó 
bizonyítás problematikáját, amely azonban azt is jelenti, hogy a szakértõ „egyéb 

colásokat, amelynek során a mintavétel technikailag is akadályozott volt, de eleve nem is rendel-
kezett a rendõrhatóság megfelelõ szövettani laboratóriummal és a szükséges archiválási-tárolási 
körülményekkel. Ez esetenként súlyos szakmai elégtelenségek, hiányok, ennek következtében 
súlyos eljárási hibák formájában mutatkozott meg, s végül is – társadalmi szinten – a költségkímé-
lést csak az adott szerv szintjén, de nem társadalmi vagy költségvetési szinten jelentette.

50 Menekültügyi, bevándorlási, családegyesítési eljárásban a nagykorúságot el nem értek hely-
zete, illetve a rokonsági kapcsolatok feltárása az elérhetõ státusz szempontjából elengedhetetlen. 
Lásd még az 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 
20-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl és a 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról.

51 Ez a hatósági boncolásokra, azaz az elsõdleges helyszínelés alapján nem bûncselekmény-
ként vizsgált esetekre jellemzõ, az igazságügyi boncolásoknál e tekintetben kifogásolható gyakor-
lattal nem találkoztam. Hatósági ügyben azonban már találkoztam azzal, hogy „összekeveredtek” 
a környékbeliek elmondása alapján azonosított ismeretlenek, és egyikükkel kapcsolatban – utó-
lag – bûncselekményre utaló körülmények is felmerültek.
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észrevételei” sem nyúlhatnak túl a peres felek által értékeltetni kívánt tényeken. 
Könnyebb a helyzet, ha bûncselekmény gyanúját veti fel az észlelt tény, mert azt a 
bíróság számára jelezni kell.

Ha nem merül föl bûncselekmény gyanúja, de a szakértõ például ellentmondást 
észlel abban, hogy a vizsgált fél súlyos, maradandó állapot alapján igényel ellátást 
vagy kártérítést, ugyanakkor munkaköre, tevékenysége, gépjármû-vezetõi, fegyver-
viselési stb. engedélye felülvizsgálandó vagy bizonyosan visszavonandó a hivatko-
zott betegség miatt, akkor nyilvánvalóan nem fordulhat az engedély kiadójához.52 
A bíróság elõtt folyó eljárásnak nem tárgya az egyéb jogosultságok elbírálása. Ki-
vétel lehet, ha ezek azt bizonyítják, hogy az érintett állapota mégsem olyan súlyos. 
Az egyéb jogosultságok megállapítását, felülvizsgálatát illetõen elsõsorban rendeleti 
szintû jogalkotás a jellemzõ. Kérdéses, hogy ez a Ket.-re legföljebb visszautaló, de 
alapvetõen rendeleti szabályrendszer a Pp. szerinti kérelemhez kötöttséget felülír-
ja-e, hiszen a bíró érintett hatóságok felé történõ jelzése, mintegy kilépve a polgári 
eljárásból, a közigazgatás számára szabna meg (vagy csak javasolna) hivatalbóli el-
járási feladatot, a polgári bizonyítás során feltárt – saját ügye szempontjából esetleg 
mellékes – tény alapján.

Hasonló problémát vet föl, hogy míg a büntetõeljárásban tényleges szerepe van 
annak, hogy a szakértõ indítványokkal élhet a további bizonyítás vagy adekvát bi-
zonyítás érdekében, addig a polgári ügyekben a bíró kompetenciájából kivett és 
a felekre terhelt bizonyítás mellett észrevételeivel a szakértõ sem „erõltetheti” az 
objektív bizonyítást az eljárásra. A szakértõ ilyen mélységben azonban nem jártas a 
jogalkalmazásban, tehát ez a fajta kompetenciatúllépés óhatatlanul és gondos szak-
értõi eljárás mellett is bekerülhet az egyéb észrevételek közé.

Ugyanígy kérdéses, hogy a szakértõi kompetenciát meghaladja-e a szignalizáció, 
ha a szakértõ azt észleli, hogy az eljárásban a szakkérdéshez, illetve a szakértõi fel-
adathoz kapcsolódó hiba történt. A szakértõi törvénynek nem megfelelõ kirendelés 
akadályozhatja a korrekt vélemény kialakítását, de a jogszerûtlen, hibás elemek 
kifogásolása jogkérdésben történõ észrevétel, ami idegen a szakértõ feladatától, 
továbbá az eljárás törvényessége felett nem lenne feladata õrködni, az ezzel kap-
csolatos kifogásokat a felek dolga (lenne) hivatkozni. Ugyanakkor – a korábban 
részletezetteknek megfelelõen – ma nem elvárható, hogy az eljárás egyéb résztvevõi 
felismerjék ezeket a hibákat.

52 A gépjármû-vezetõi engedélyezés tekintetében a jogszabály kötelezõvé teszi, hogy bárki ész-
leli az alkalmatlanná válást, az jelezze az elsõ fokon eljáró orvosnak, típusosan a háziorvosnak. 
[A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM 
rendelet.]
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A halálesetek kivizsgálásának alapproblémája:
a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának elmaradása

A halálesetek kivizsgálása mindig „állami feladat”, természetes halál megállapítá-
sa során is „hivatalos személy hivatalos eljárásában” kerül sor a jogi értelemben 
vett halál megállapítására és regisztrációjára.53 Ha a halált megállapító orvosnak, 
vagy azt követõen a patológusnak, az ÁNTSZ-nek, a hozzátartozóknak a körül-
ményeket illetõen kétséges a természetes halál bekövetkezte, akkor a rendkívüli 
haláleseti eljárás szabályait alkalmazzuk.54 Ezek nagyrészt azonosak az idegenkezû 
erõszak gyanúja esetén lefolytatott büntetõeljárás szerinti nyomozásban és az egyéb 
rendkívüli haláleseti, hatósági eljárási szabályok szerinti vizsgálat során. Szakértõi 
szempontból lényegi különbség, hogy a boncolás során két vagy egy szakértõ jár-e 
el. A boncolások számának általános csökkenésével az „elnézett” rendkívüli halál-
esetek száma is bizonyosan nagy, évente mintegy nyolcezerre tehetõ,55 de az elmúlt 
idõszakban tapasztalható az a tendencia, hogy költségmegtakarítási céllal a rend-
kívüli fogalmának – álláspontom szerint téves – szûkítõ értelmezésével a rendõrség 
szabadulni kíván a hatósági eljárásoktól, és a büntetõeljárások egy részét is igyek-
szik „visszatolni” hatósági eljárássá.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy az egészségbiztosítás, amely a természetes halálese-
tek boncolását finanszírozza, nem a rendkívüli és természetes halál fogalma alapján 
fogadja be a jelentéseket, hanem egyszerûsítve, úgy, hogy a traumás eredetû halál-
esetet nem tekinti finanszírozandónak.56 Ezért a jelentési rendszer, népmozgalmi 
és igazságügyi statisztika sem tekinthetõ valósnak a háztartási balesetek vagy más, 
rendkívülinek be nem fogadott halálesetek tekintetében.57 A patológus kénytelen 
természetes halálesetként kódolni és jelenteni, hogy a vizsgálati költségeket a bizto-
sító kifizesse az intézménynek.

A lehetséges számos példából egyet emelek ki: a „foglalkozás körében bekövet-
kezett baleset vagy annak gyanúja” mint rendkívüli haláleset, és az egyéb baleset, 

53 Kereszty Éva: Halottak, akik köztünk élnek. Medicina Kiadó, Budapest, 2006.
54 Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény XII. fejezet és a 34/1999. (IX. 24.) BM-

EüM-IM együttes rendelet az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kap-
csolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról.

55 Varga, T., Tiffinger, A., Kereszty, É. et al.: The occurrence of unnatural death in the autop-
sies performed int he cases of sudden unexpected death (2006–2010). 19th World Meetingof the 
International Association of Forensic Sciences, 12–17 September, 2011, Madeira, Portugal.

56 Ez egyébként tételesen jogszabálysértõ, mivel az egészségügyi törvény 142. § (3) bekezdés 
e) pontja az állami költségvetésbõl (az állam felelõsségi körében) fedezett, biztosítási jogviszonytól 
függetlenül biztosítandó ellátásként nevesíti a Magyarország területén bekövetkezett halálesetek 
orvos feladatainak ellátását, tehát ez sem a biztosítási jogviszonyra, sem más körülményre hivat-
kozva nem zárható ki a finanszírozásból, ha igazolhatóan nem minõsítették rendkívüli halálnak.

57 E helyen nem térünk ki a természetes vagy rendkívüli halál azon következményeire, amely 
az életbiztosítási szerzõdések alapján eltérõ biztosítási összeg kifizetésével jár.
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amikor „a halál bekövetkezésével összefüggésben szükséges a felelõsség vizsgála-
ta”.58 Egyes kirendelõ hatóságok a foglalkozás körében bekövetkezett halált a fog-
lalkoztatás során bekövetkezett, a típusos munkatörvénykönyvi jogviszonyokra, 
és az ezen mûködés körében felmerülõ üzemi balesetekre szûkítik. A szabály ezzel 
szemben nyilvánvalóan a büntetõ törvénykönyv 171. § címének szóhasználatát 
veszi át, amely a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésrõl szól, s amely a 
foglalkozási szabályok megszegését mint tényállási elemet igen tágan értelmezi.59 
A szakmai szabályok által meghatározott tevékenység végzése a jogviszonytól füg-
getlenül a szabályozás hatálya alá esik. A rendkívüli halál fogalmába tartozó ese-
tekben pedig elegendõ, ha a gyanú felmerül arra, hogy ilyen tevékenység során és 
ez okból következett be baleset. A „feketemunka”, a kalákában végzett házépítés, 
az alkalmi munkavállalóként végzett tevékenység, az önkéntesként ellátott feladat 
is ebbe a körbe tartozik. Lényeges különbség a büntetõ tényállás és a rendkívüli 
halál fogalma között, hogy a büntetõ tényállás a kizárólagos önveszélyeztetést ki-
zárja a büntetendõ cselekmények körébõl, míg a rendkívüli halál fogalmának nem 
eleme a más által okozott vagy létrehozott baleseti helyzet. Ebbõl arra a követ-
keztetésre juthatunk, hogy a tágan értelmezett foglalkozási szabályok hatálya alá 
esõ személy halála (amennyiben szabályszegés ténye megállapítható vagy gyanú-
ja felmerül) mindenképpen rendkívüli, a büntetõeljárás szabályait azonban akkor 
kell csak alkalmazni, ha a halálhoz vezetõ folyamatban a szabályszegés vagy annak 
gyanúja az elhunyton kívül más személy esetleges felelõsségét is felveti (a munka 
vezetõje, irányítója).

A nem foglalkozás körében bekövetkezõ balesetek esetében szûkíthetõ csak le a 
rendkívüli haláleset fogalma azokra az ügyekre, amelyekben a felelõsség vizsgálata 
szükséges. Ez esetben azonban – álláspontom szerint – a más személy halálának 
okozásáért való felelõsség vizsgálata automatikusan csak büntetõeljárásban tör-
ténhet.

Fentiek alapján az ügyben eljáró szerv súlyosan hibás döntést hozott, amikor 
természetes halálesetként nem rendelt el hatósági boncolást abban az esetben, 
amelyben egy póni az õt gondozó személyt úgy harapta meg, hogy az belehalt sérü-
léseibe. A gondozó nem az állat tulajdonosa volt, hanem annak valamilyen alkalma-
zottja vagy ismerõse. A rendõrhatóság szerint az elhunyt tehetett a harapásról, mi-
vel a tulajdonos nem volt az állat közelében, tehát nem kell a felelõsséget vizsgálni. 
Megítélésem szerint az állattartás, állatgondozás szabályai betartásának vizsgálata 
és az állattartó a támadásért való felelõsségének vizsgálata a hatályos jogszabályok 
alapján akkor sem elkerülhetõ, ha a megtámadott éppen egyedül volt az állat kör-
nyezetében. A sajtóhírek szerint a tulajdonos kérte „lelkiismereti okból” az állat 
elaltatását, de az csak a „vizsgálat lezárása után lehetséges”.

58 Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (4) bekezdés b) és c) pont.
59 Kommentár a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényhez.
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Ezek szerint tehát volt valamilyen vizsgálat, de az nem a halálesettel összefüg-
gésben zajlott, mert ha igen, akkor semmiképpen nem lehetett volna természetes 
halálesetként kórbonctani vizsgálatnak helyet adni, a rendkívüli haláleseti eljárást 
és az ennek keretében kötelezõ szakértõi boncolás elrendelését megtagadva. Az 
ügyben a ki nem rendelt szakértõ vagy szakértõi intézmény nem élhet semmilyen 
eszközzel, hiszen az eljárás meg nem indításában nem fél, nem érintett, hivatalból 
pedig nincs joga fellépni, bár szakmai tudása és kompetenciája alapján, orvos szak-
értõi szempontból is fel tudja mérni, hogy az eset orvosi vizsgálata meghaladja a 
természetes halál elemzésére kompetens patológus jártasságát. (A korábban rész-
letezett okból a halottvizsgálati bizonyítvány és az egészségbiztosítási jelentés sze-
rint is természetes halál következett be.)

Számos esetben tapasztaljuk, hogy a hatóság kezdeti bizonytalansága vagy a 
rendkívüli haláleseti eljárást negligáló magatartása a késõbbiekben „visszaüt”, mivel 
a késõbb felmerülõ adatok alapján elvégzett vizsgálatok mind rendõri, mind orvos 
szakértõi szempontból jelentõs költséget generálnak, bizonytalanabb eredménnyel. 
Ezért célszerû lenne, ha ezekben a „kétséges” ügyekben kötelezõ jellegû orvos szak-
értõi „konzílium” alapján hozná meg döntését a kirendelõ szerv. Ezt a feladatot a 
rendõrorvosok vagy a szakértõi intézetek részérõl erre feljogosított szakértõ is el-
láthatja, ami a jelenlegi halottszemle-végzési gyakorlat revízióját igényli.

Összegzõ következtetések

A szakértõi bizonyítás, igen nagy számban az orvos szakértõi bizonyítás nem nél-
külözhetõ eleme a bírósági és hatósági eljárásoknak, de a korábbi együttmûködés 
tartalmi és formai elemei is meggyengültek az elmúlt években. Az alaki és anya-
gi jogszabályok változása, valamint az orvos szakértés tudományos hátterének és 
szakmai fogásainak átalakulása olyan jogértelmezési és eljárási kérdéseket vetett 
föl, amelyekben célszerû egy, a korábbihoz hasonló együttgondolkodást és kölcsö-
nös „továbbképzést” megteremteni. A hatékonyabb és gyorsabb igazságszolgáltatás 
és az ügyfélbarát közigazgatás az ész-szerûen szervezett és megbecsült, magas szín-
vonalú szakértõi munka nélkül nem megvalósítható.
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A ROKKANTSÁG, A FOGYATÉKOSSÁG
ÉS A BESZÁMÍTHATÓSÁG

BERMUDA-HÁROMSZÖGE AZ IGAZSÁGÜGYI 
PSZICHIÁTRIÁBAN

A Bermuda-háromszög, vagy más néven az Ördög-háromszöge egy terület az At-
lanti-óceánon, ami repülõgépek és hajók különös eltûnésérõl vált ismertté. Az el-
tûnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és 
természetfeletti jelenségekben, vagy éppen földönkívüliek jelenlétével magyarázzák 
az eseteket, de született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is.

A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet Lawrence David 
Kusche nevéhez fûzõdik, aki szerint maga a rejtély nem létezik, a Bermuda-három-
szög csupán a tengerészlegendák megszokott változatainak egyike, amelyet néhány 
író fantáziája nagyított fel, és tett ismertté világszerte.

Az igazságügyi szakértõi gyakorlatban is találkozunk olyan, szakértõi szemmel 
„rejtélyesnek” tûnõ jelenségekkel, amelyre megpróbáltuk megkeresni a magyaráza-
tot – tudományos szempontból.

Igazságügyi orvos szakértõként mindennapi munkánk része a rokkantság, a fo-
gyatékosság és a beszámíthatóság véleményezése. A rokkantság és a fogyatékosság 
véleményezése I. és II. fokon a területileg illetékes NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal – korábban ORSZI) szakterülete, és a bírósági szakban kerül sor 
igazságügyi orvos szakértõ kirendelésére. A beszámíthatóság kérdése jogi fogalom, 
ahhoz, hogy valamely bûncselekmény elkövetõjét felelõsségre lehessen vonni, be-
számítási képességgel kell rendelkeznie. De hogyan is függenek össze ezek a – lát-
szólag – különálló fogalmak?

A rokkantság véleményezése

Ma a részvétel korlátozottságáról (megváltozott munkaképességrõl) beszélünk, 
és jelenleg a szakvélemények elkészítésekor az „Irányelvek a funkcióképesség, a 
fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez” (Budapest, 



81

2004, ESZCSM–OEP) címû kiadvány az irányadó. A fejlett gazdasággal és szo-
ciális ellátórendszerrel rendelkezõ országokban az egyik legfontosabb célként fo-
galmazzák meg a betegség, a sérülés vagy a rendellenesség következtében fogya-
tékossá, rokkanttá vált állampolgárok esélyegyenlõségének, különbözõ társadalmi 
tevékenységekben való aktív részvételének a biztosítását. A fogyatékossági törvény-
nyel, az esélyegyenlõség megteremtését szolgáló különbözõ jogszabályokkal és in-
tézkedésekkel, a fogyatékosok támogatási rendszerével, a rehabilitáció és az újbóli 
foglalkoztatás megvalósítására irányuló erõfeszítésekkel az elmúlt években hazánk 
is jelentõs lépéseket tett e cél megvalósítása felé. Az egyén tevékenységekre való 
alkalmasságát és társadalmi részvételét az egészségi állapot, a funkciók károsodása, 
illetve épsége mellett számos tényezõ – a képzettség, a szociális és kulturális visel-
kedési formák, a szûkebb és tágabb fizikai és társadalmi környezet – befolyásolja 
vagy határozza meg.

Ha a munkaképesség-változás átmeneti, maximum 1 évig tart, keresõképtelen-
ségrõl beszélünk, amelynek idejére táppénz vehetõ igénybe. Ha ennél hosszabb 
ideig tart, akkor beszélhetünk tartós munkaképesség-változásról, és ha eléri a jog-
szabályban meghatározott mértéket, (I–III. csoportú) rokkantság véleményezhetõ. 
Azaz, sarkalatosan, aki rokkant, nem képes megfelelõ jövedelemszerzõ tevékeny-
séget folytatni.

A test részei – a sejtalkotók, sejtek szintjétõl egészen a szervrendszerekig – hie-
rarchikus struktúrát képezve alkotják a szervezetet. Az egyes testrészek, szervrend-
szerek funkciójának „súlyát” a szervezet funkciójában elfoglalt helyük, szerepük 
határozza meg. A szervi károsodások a szervezet hierarchiájára alapozva, az egyes 
szervrendszeri funkcióknak a különbözõ élettevékenységekben betöltött szerepe, 
súlya szerint ún. össz-szervezeti egészségkárosodásba (ÖEK) – régen munkaképes-
ség-csökkenés (mkcs) – konvertálhatóak, az alábbi osztályozásban:

Nincs számottevõ ÖEK: 0–4%
Enyhe (csekély) ÖEK: 5–9%
Kismértékû ÖEK: 10–24%
Közepes mértékû (számottevõ) ÖEK: 25–49% 30–50%-os mkcs
Nagymértékû (jelentõs) ÖEK: 50–79% 67%-os mkcs
Teljes, vagy közel teljes ÖEK: 80–99% 100%-os mkcs

A fogyatékosság véleményezése

A fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, társadalmi, foglalkozási 
vagy törvényes igények, kötelezettségek teljesítését biztosító képességek károso-
dás miatti kedvezõtlen változása. A fogyatékosság arra a tevékenységre vonatko-
zik, amelynek végrehajtásában az egészségkárosodott egyén akadályozott. A WHO 
meghatározása szerint „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevé-
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kenységek végrehajtásainak akadályozottsága vagy képtelensége”. A fogyatékosság 
lehet részleges vagy teljes, minõségi/mennyiségi meghatározás szerint: enyhe, mér-
sékelt, közepes mértékû vagy súlyos, valamint megkülönböztetjük a korlátozott 
látási, hallási, mozgásszervi, értelmi tevékenység alapján is.

A rokkantság és a fogyatékosság értékelésének van egyrészt jogi vonzata is, hi-
szen juttatásokra jogosít, másrészt szociális vonzata is: az orvosi, a foglalkozási, a 
szociális rehabilitáció, a privilégiumok, a protektív szolgáltatások tekintetében.

A modern koncepció az esélyegyenlõségre helyezi a hangsúlyt (1998. évi XXVI. 
törvény).

A fogyatékosság és a rokkantság
társadalmi összefüggései

A fogyatékosság és a rokkantság jogi kategóriaként való megjelenése a korszerû ál-
lam kialakulásához kötõdik. Az 1601-es angol szegénytörvény már szól bizonyos 
esékeny csoportok – öregek, gyerekek, betegek, rokkantak – védelmérõl. A 19. szá-
zad második felében – elõször Németországban – törvényi rangra emelkedett a fog-
lalkoztatottak szociális biztonságának a megteremtése. Németországban 1898-tól a 
rokkantságot összekötötték a jövedelemszerzõ-képesség alakulásával, s figyelembe 
vették a munkavállaló képzettségét és foglalkozását is. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban kialakult rendszerek az európai országok balesetbiztosítási rendszereinek 
felelnek meg a munkával kapcsolatos balesetek következményeinek ellátása révén.

A múlt század közepén a rokkantságot azonosították a betegséggel, illetve a ká-
rosodásokkal, azaz medikalizálták a problémát. A század utolsó évtizedeiben egyre 
világosabbá vált, hogy a betegségek és a károsodások csak meghatározott körül-
mények fennállása esetén eredményeznek rokkantságot. Az új felfogás nehézséget 
eredményezett a jogosultság bizonyításában is, hiszen míg a fizikai és mentális ké-
pességek hiánya viszonylag jól mérhetõ, addig a környezeti, viselkedési, szociális 
tényezõk egzakt módon nehezen meghatározhatóak.

A nyugat-európai és az észak-amerikai országokban a társadalmi viszonyulásnak 
az alábbi fázisait különböztetik meg:

Szekularizáció: az angol szegénységi törvénnyel kezdõdött.
Bürokratizáció: a német társadalmi törvényekkel kezdõdött. A pénzbeli kom-

penzáció, a passzív ellátások dominanciája jellemzi.
Medikalizáció: a betegségek, károsodások új diagnosztikai lehetõségeire alapoz-

va a társadalombiztosítás megköveteli a klinikai bizonyítást.
Partikularizáció: a fogyatékosságot és a rokkantságot a helyzeti, a viselkedési 

és az egyéni tényezõk kölcsönhatásaként értékeli, s a bürokratikus elemekre és az 
orvosi vizsgálatokra épülõ monolit ellátórendszer helyett az egyes tényezõket befo-
lyásolni képes, tagolt ellátórendszert alakít ki.
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Az egészségkárosodás következtében kialakult fogyatékosság és rokkantság gaz-
dasági kihatásai is jelentõsek, az 1. ábrán az öregségi és a rokkantsági nyugdíjban 
részesülõk számának a változása látható 2000–2010 között.

A fogyatékosok tekintetében nehéz megítélni a valós viszonyokat, hiszen a statisz-
tikák a népszámlálás során, önbevallás alapján gyûjtött adatok alapján készültek 
(2. ábra).

2. ÁBRA • A 2001-es népszámlálás adatai

Fogyatékosság típusa Fogyatékosok száma %-os arányban Férfi Nõ

Mozgáskorlátozott 251 560 43,6 121 715 129 845

Látássérült 83 040 14,4 34 947 48 093

Értelmi fogyatékos 56 963 9,9 31 408 25 555

Hallássérült, beszédhibás 60 865 10,5 31 636 29 229

Egyéb 124 578 21,6 63 162 61 416

Összesen 577 006 100,0 282 868 294 138

A lakosok számához viszonyítva a fogyatékosok – többségében (40%-ban) moz-
gáskárosodottak – aránya a legmagasabb Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Azonban nehezen magyarázható, hogy 
Békés megyében több mint 900 a 10 ezer fõre jutó fogyatékosok száma, míg Zala 
megyében 500. A mozgássérültek aránya 3-szor nagyobb Békés megyében, mint 

1. ÁBRA • Nyugdíjban, járadékban és nyugdíjszerû ellátásban részesülõk
fontosabb ellátási formák szerint (Forrás: KSH)
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Gyõr-Moson-Sopron megyében. Az értelmi fogyatékosok aránya Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében csaknem ötször nagyobb, mint a fõvárosban.

A beszámíthatóság véleményezése

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 14. számú módszertani levele „Az igaz-
ságügyi pszichiátriai szakértõi vizsgálatokról és véleményezésrõl” azon céllal ké-
szült, hogy az igazságügyi pszichiátriai szakértõi vélemények megalapozottak és 
egységesen értékelhetõek legyenek. Ennek érdekében közreadja a pszichiátriai 
szakértõi vizsgálatok és véleményezés formai és tartalmi követelményeit.

A beszámíthatóság jogi fogalom. Ahhoz, hogy valamely bûncselekmény elköve-
tõjét felelõsségre lehessen vonni, azaz büntethetõ legyen, beszámítási képességgel 
kell rendelkeznie. Szakértõt mind büntetõeljárásban, mind polgári peres eljárásban 
igénybe kell/lehet venni. A Büntetõeljárás (Be.) 68. § (2) bekezdése szerint: „Szak-
értõ igénybevétele kötelezõ, ha az eldöntendõ kérdés tárgya

a) kóros elmeállapot,
b) kényszergyógykezelés vagy kényszergyógyítás szükségessége.”
A büntetõeljárásban a terhelt, a sértett és a tanú vizsgálatára kerülhet sor, velük 

szemben – a vizsgálat érdekében (a Be. 73. § alapján) – kényszerintézkedést is lehet 
alkalmazni.

A terhelt elmeállapotának vizsgálatánál – a Be. 69. § (2) bekezdése szerint – 
két orvos szakértõt kell igénybe venni. Közülük az egyik igazságügyi pszichiáter 
(elmeorvos) szakértõ, a másik pszichiáter szakorvos, illetõleg igazságügyi orvos 
szakértõ lehet [R. 52. § (2) bek.].

Ha a terhelt pszichés állapotát ambuláns vizsgálattal nem lehet véleményezni, 
az orvos szakértõnek megfigyelést kell javasolnia. Az R. 52. § (3) bekezdése ki-
mondja, hogy ha a szakértõ véleménye szerint az elõzetes letartóztatásban lévõ 
terhelt elmeállapotának megfigyelése szükséges, õt az Igazságügyi Megfigyelõ és 
Elmegyógyító Intézetbe (IMEI), a szabadon lévõ terheltet az ideggondozó intézet 
(rendelõintézeti ideggyógyászati rendelés) útján kórházi pszichiátriai osztályra kell 
beutalni. (Ez a megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határidõt azonban az elrende-
lõ hatóság – a megfigyelést végzõ intézet véleménye alapján – további egy hónappal 
meghosszabbíthatja.)

A kóros elmeállapot cím alatt a Btk. a következõ rendelkezéseket tartalmaz-
za: „Nem büntethetõ, aki a cselekményt az elmemûködés olyan kóros állapotá-
ban – így különösen elmebetegségben, gyengeelméjûségben, szellemi leépülésben, 
tudatzavarban vagy személyiségzavarban – követi el, amely képtelenné teszi a cse-
lekmény következményeinek felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek meg-
felelõen cselekedjék” [24. § (1)].
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„A büntetés korlátlanul enyhíthetõ, ha az elmemûködés kóros állapota az el-
követõt korlátozza a cselekmény következményeinek felismerésében, vagy abban, 
hogy e felismerésnek megfelelõen cselekedjék” [24. § (2)].

„A 24. § rendelkezései nem alkalmazhatók arra, aki a cselekményt önhibájából 
eredõ ittas vagy bódult állapotban követi el” (25. §).

A beszámítási képességet kizáró, a psziché kóros mûködését megalapozó bio-
lógiai okokat a Btk. a kóros elmeállapot gyûjtõfogalomban foglalja össze, a leg-
gyakrabban elõforduló öt okot példaszerûen külön is felsorolva. Ezekrõl a Btk. 
miniszteri indokolása a következõ fogalmi meghatározásokat adja:

Az elmebetegség (pszichózis) – általában tartós – megbetegedés, amely a maga-
sabb rendû idegmûködésben súlyos zavarokat idéz elõ, s amely többek között az 
abban szenvedõ gondolati, akarati és érzelmi világára is kihat.

A gyengeelméjûség (oligofrénia) nem betegség, hanem az értelmi teljesítõképes-
ség csökkent állapota, amelynek oka lehet az agy veleszületett vagy esetleg a gyer-
mekkorban szerzett károsodása. A súlyosabb fokban gyengeelméjû az élet minden 
területén csak korlátozott szellemi tevékenységre képes, értelmi, akarati, érzelmi 
színvonala alacsony.

A szellemi hanyatlás (demencia) a már kifejlõdött értelmi teljesítõképesség kü-
lönbözõ kórokú és mértékû – olykor csak az értelmi mûködés bizonyos körére ki-
terjedõ –, végleges, többnyire elõrehaladó csökkenése.

A tudat a központi idegrendszer legmagasabb rendû funkciója. A tudatzavar ál-
talában idõleges, múló jellegû, oka lehet a központi idegrendszer megbetegedésein 
kívül mérgezõ anyagok (kábítószer, alkohol) fogyasztása, illetõleg bizonyos élettani 
folyamatok következményeként is elõfordulhat. Az indulatok általában beszûkítik 
a tudatot, de pszichiátriai szempontból ez nem értékelhetõ a beszámítási képességet 
korlátozó vagy kizáró tényezõnek. A bírói mérlegelés hatáskörébe tartozó „méltá-
nyolható okból származó erõs felindulásban” elkövetett emberölés [167. §], ezért 
nem feladata a szakértõi véleményezésnek. A tudatzavarok csak súlyosságuktól füg-
gõen lehetnek figyelembe veendõ, a beszámíthatóságot érintõ tényezõk, megálla-
pításuk esetén a szakértõknek vagy súlyos fokú korlátozást, vagy kizárást célszerû 
véleményezniük.

A beszámíthatóságot a személyiségzavar is befolyásolhatja, súlyosabb eseteiben. 
Büntetõjogi szempontból ennek egyik legjelentõsebb formája a pszichopátia (an-
tiszociális személyiségzavar). Ez önmagában nem betegség, hanem olyan szemé-
lyiségzavar, amely a társadalmi elvárások szempontjából elégtelen magatartáshoz 
vezethet. A személyiségzavarok biológiai és környezeti tényezõk hatására alakul-
nak ki, a személyiség összetevõi nem illeszkednek harmonikusan egymáshoz, ez 
a kiegyensúlyozatlan állapot teremti meg egyes esetekben a társadalmi szabályok-
hoz való alkalmazkodás nehézségeit, különösen testi-lelki megterhelések idején. 
Az ilyen dekompenzációk lehetnek olyan fokúak, amelyek kimerítik a kóros lelki 
reakciók, pszichés állapotok fogalmát, s olyan mértékûek lehetnek, hogy a beszá-
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míthatóságot enyhe vagy súlyosabb fokban korlátozzák, kivételesen kizárását ered-
ményezhetik.

A Btk. 74. § (1) bekezdése szerint kényszergyógykezelést akkor kell elrendelni, 
ha az elkövetõ

– elmemûködésének kóros állapota miatt nem büntethetõ,
– személy elleni erõszakos – például merénylet, emberölés, testi sértés, hivatalos 

és közfeladatot ellátó személy, valamint elöljáró elleni erõszak, erõszakos közösü-
lés, szemérem elleni erõszak, természet elleni erõszakos fajtalanság, garázdaság, 
rablás vagy közveszélyt okozó – bûncselekményt követett el (büntethetõsége esetén 
egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni) és tartani kell at-
tól, hogy hasonló cselekményt követ el.

A kényszergyógykezelést – a Btk. 74. § (2) bekezdése szerint – az erre kijelölt, 
zárt intézetben (IMEI) kell végrehajtani a pszichiátria szakmai szabályai szerint.

A Be. 98. § (1) bekezdése szerint ideiglenes kényszergyógykezelésnek akkor van 
helye, ha – a szakvéleményt és az eljárás egyéb adatait figyelembe véve – alaposan 
lehet következtetni arra, hogy a terhelt kényszergyógykezelését kell elrendelni. Az 
említett § (3) bekezdése értelmében az ideiglenes kényszergyógykezelés is az IMEI-
ben hajtható végre.

A Be. 373. § (2) bekezdése szerint: „A bíróság a kényszergyógykezelés meg-
kezdésétõl számított egy év eltelte elõtt a kényszergyógykezelés szükségességét 
hivatalból felülvizsgálja.” Ha a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, a felül-
vizsgálatot évenként megismétli [R. 53. § (3) bek.]. Ilyen felülvizsgálatnak – a Be. 
373. § (3) bekezdése alapján – a kényszergyógykezelést végrehajtó intézet vezetõ-
jének elõterjesztésére is helye van. A hivatkozott § (4) bekezdése szerint: „A felül-
vizsgálat elõtt orvos szakértõi véleményt kell beszerezni.” A Legfelsõbb Bíróság 
Büntetõ és Katonai Kollégiumának 74. számú állásfoglalása (BH 1979. évi 9. szám) 
szerint a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy „a törvényben írt [Btk. 74. §] azok az 
alanyi jellegû feltételek, amelyek a kényszergyógykezelés elrendelését megalapoz-
ták, továbbra is fennállnak-e”. A szakértõnek a felülvizsgálat során vizsgálnia kell a 
gyógykezelt személy állapotában beállott változást, és azt mérlegelve arról kell nyi-
latkoznia, hogy a beteg javult-e oly mértékben, vagy gyógyult-e, hogy szükséges-e 
a további kezelés? A szükségesség akkor szûnik meg, ha a bûnismétlés veszélye már 
nem áll fenn.

Ha a pszichés mûködés kóros állapota csupán korlátozza az elkövetõ beszámítá-
si képességét, úgy a büntetés mértéke bírói mérlegelés tárgya.

„Az elkövetõ kényszergyógyítása rendelhetõ el, ha bûncselekménye alkoholista 
életmódjával függ össze, és hat hónapot meghaladó, végrehajtandó szabadságvesz-
tésre ítélik” [Btk. 75. §].

A Btk. nem mondja ki, hogy ez a szakasz a kábítószer-függõségben szenvedõkre 
is vonatkozik, de értelemszerûen a miniszteri indokolásban megtalálható, mivel a 
kényszergyógyításra „elsõsorban az ún. narkomán alkoholisták szorulnak”. A nar-
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kománia kifejezés a kábítószer-, gyógyszer-, pszichotrópszer- és drogfüggõségi ál-
lapotokra is vonatkozik. Ezekben az esetekben, ha a cselekmény összefügg a füg-
gõségi állapotban szenvedõ életmódjával, a szakértõ az egyéb feltételek fennállása 
esetén javasolhatja a kényszergyógyítást.

A kábítószerrel való visszaélésrõl szóló 282/A. § szerint „nem büntethetõ, aki 
a) csekély mennyiségû kábítószert saját használatra termeszt, állít elõ, megszerez 
vagy tart; b) kábítószer fogyasztásával összefüggõ – kétévi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendõ – bûncselekményt követ el; feltéve, hogy az elsõfokú ítélet 
meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatosan, kábító-
szer-függõséget megelõzõ vagy gyógyító kezelésben részesült”. A kezelés lehet am-
buláns vagy kórházi osztályon történõ. Figyelembe veendõ, hogy kábítószeren a 
visszaélés szempontjából veszélyes pszichotróp anyagot is érteni kell [286/A. §].

Ha a büntetõeljárás adatai alapján az elkövetõ kényszergyógyítása látszik in-
dokoltnak, a büntetõ ügyben eljáró hatóság az R. 52. § (1) bekezdése értelmében 
igazságügyi pszichiáter szakértõt rendel ki. A hivatkozott § (2) bekezdése szerint a 
szakértõnek a vizsgálat alapján arról kell véleményt nyilvánítania, hogy a terhelt

– alkoholfüggõségben, kábítószer-függõségben szenved-e,
– a kényszergyógyítása szükséges-e,
– a kényszergyógyítástól várható-e eredmény.
A Bv. tvr. 85. §-ának (1) bekezdése szerint a végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélt alkoholista, illetõleg kábítószer-élvezõ, vagy kábító hatású anyagot fogyasztó 
kényszergyógyítását a szabadságvesztés végrehajtása alatt, a kijelölt büntetés-végre-
hajtási intézetben kell végezni.

A Legfelsõbb Bíróság III. számú Büntetõ Elvi Döntése (MK 1979. évi 37. szám) 
az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bûncselekményekért való felelõsségrõl – a 
Btk. már idézett 24. §-ában foglaltakkal kapcsolatban – az alkoholos állapot meg-
jelenésének három formáját fogadja el:

– normál vagy szokványos részegség,
– patológiás részegség és
– abortív patológiás részegség között tesz különbséget. (Ezek véleményezésének 

kérdéseivel az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 15. számú módszertani le-
vele foglalkozik.)

Nehézséget jelent a szakvélemények elkészítésekor, hogy a mentális zavarok ér-
tékelése során a szakértõ nem támaszkodhat bizonyítatlan elméletekre, ugyanakkor 
a gyakorlatban a magatartás elemzésére a közvetlen megfigyelés, az önbeszámolók 
(autoanamnézis), a hozzátartozók vagy a környezet beszámolói (heteroanamnézis) 
szolgáltatnak adatokat. Szükség esetén pszichológiai tesztmódszereket, pszicho-
metriai skálákat veszünk igénybe. A pszichiátriában a szubjektum jelentõségét csak 
fokozza, hogy a klinikai tünetek jelentõs része szubjektív élmény, amelyekrõl csak a 
beteg beszámolóiból szerezhetünk tudomást, esetleg közvetett jelekbõl ismerjük fel 
a kóros élményeket (például az érzékcsalódásokat).
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A kóros-nem kóros magatartás megítélése során óhatatlanul viszonyítunk; a vi-
szonyítás alapja valamely norma. Azonban a norma meghatározása is problemati-
kus, egységes meghatározása nem lehetséges. Beszélhetünk normáról mint társadal-
mi konvencióról: az „elõírásrendszert” figyelmen kívül hagyó magatartást nevezzük 
normaszegõnek. Amennyiben valaki rendszeresen megszegi ezeket a szabályokat, 
deviánsnak minõsítjük. A kulturális norma az elõbbivel rokon viszonyítási alap. 
A szubkultúrák saját normarendszert alakítanak ki, amelyet a nagyobb társadalom 
nemegyszer egészében normaszegõnek minõsít. A statisztikai vagy átlagnorma min-
dig megjelenik a pszichiátria diagnosztikai hétterében, klasszikus példája az intel-
ligenciakvóciens (IQ). Minél nagyobb az átlagtól való eltérés, annál kórosabbnak 
minõsül az adott megnyilvánulás. A vizsgálat során különösen nagy hangsúlyt kell 
fektetni az egyéni normához, a saját, megszokott, átlagos viselkedésmódhoz való 
viszonyításra. A normának valamely ideálishoz való kapcsolása minõsítést jelent, 
különbséget teszünk a „jó” és a „rossz” között. A közösségi ideálnorma területére 
tartozik a vallások, a filozófia, a jogrendszer normafelfogása. Az egyéni ideálnorma 
az önkép része.

Célkitûzés

A Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében 2008 évben 2500 
szakértõi vélemény készült, 204 esetben (8%) büntetõeljárás keretében kerültek 
kirendelésre a szakértõk.

Ezen retrospektív vizsgálattal az volt a célunk, hogy megnézzük, hány esetben 
merült fel szakértõi szempontból, hogy a rendelkezésre álló elõzményi adatok és a 
vizsgálati eredményünk között (amely az elõzményi adatok és a személyes vizsgálat, 
esetleges kiegészítõ vizsgáltok és újabb adatok beszerzésén alapult) szakmai ellent-
mondás van, és vajon mi lehetett ezen ellentmondások oka.

Anyag és módszer

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 14. számú módszertani levele tartalmaz-
za a szakvéleményre vonatkozó formai és szakmai követelményeket. Az igazságügyi 
elmeorvos (pszichiáter) szakértõi vélemény az R. 33. § értelmében magában foglalja:

a) a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és eszközökre, valamint a vizsgálat 
tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó részletes adatokat (lelet),

b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,
c) a szakmai megállapítások összefoglalását (szakmai ténymegállapítás),
d) a szakmai ténymegállapításból levont következtetéseket, utalva azok bizo-

nyosságára vagy a valószínûség fokára, ezek keretében a feltett kérdésekre adott 
válaszokat (vélemény).
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(2) A szakértõnek véleménye megalkotásánál értékelnie kell az ügyben esetleg 
már korábban lefolytatott vizsgálat adatait és megállapításait is.

A szakvélemény szerkezeti felépítésének alapkövetelménye, hogy a szakértõi 
vélemény célszerûen tagolt és áttekinthetõ legyen. A jogszabály szerint a szakvéle-
mény hármas tagozódású.

1. Fejrész

a) A cím „Pszichiátriai szakértõi lelet és vélemény.”
b) A fejrész tartalmazza: a kirendelõ hatóság megnevezését, az ügy számát, ki-

nek és milyen ügyében kérik a vizsgálatot, illetõleg a véleményt, a vizsgálandó sze-
mély adatait, az eljárásban betöltött szerepét (gyanúsított, vádlott, elítélt, sértett, 
tanú, felperes, alperes stb.), a vizsgálat célját. Amennyiben a kirendelõ hatóság több 
kérdést tesz fel és ezek a beszámíthatóságról, illetve a cselekvõképességrõl szóló 
„szokványos” kérdésektõl eltérnek, szükséges e kérdések felsorolása is, mivel az 
áttekinthetõséget és az értékelhetõséget nagymértékben segíti, ha a véleményben a 
válaszadás is a felsorolás sorrendjében történik.

c) Elõzmények: Ez az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény vagy polgári ügy 
– szakértõvel közölt – tényeinek, adatainak rövid összefoglalása, ismertetése. Lé-
nyeges, hogy ez az ismertetés objektív legyen. Ezért a rendõrségi megkeresés esetén 
az elrendelõ határozat, a nyomozati adatok, az eljárás késõbbi szakaszában történõ 
vizsgálatnál pedig a vádirati vagy az ítéleti tényállás alapján szükséges ezen ismer-
tetést elkészíteni. (Kizárólag az elõzményi adatokat kell összefoglalni, orvosi véle-
mény nyilvánítása nélkül.) Helyes ebben az összefoglalásban annak a kiemelése is, 
hogy a vizsgált személy ellen folyt-e már büntetõeljárás, ha igen, milyen bûncselek-
ményeket követett el, és azok milyen büntetést vontak maguk után. Számos esetben 
ugyanis diagnosztikus jelentõsége lehet annak, hogy a vizsgált személy még nem 
követett el bûncselekményt, vagy az elõzõ bûncselekmények azonosak voltak-e, il-
letve a patológiás elváltozások ismétlõdnek-e stb. Polgári eljárásnál az elõzmények 
összefoglalása a keresetben foglaltak alapján történhet.

2. Szakmai ténymegállapítások

a) Az eljárás irataiban szereplõ tanúvallomások és egyéb adatok összesítése
Az iratokból a szakértõi véleményadáshoz szükséges és fontosnak ítélt adatok 

emelendõk ki. Így a tanúvallomásokból azok az adatok, amelyek az egyén
– elmeállapotára, életvezetésére, a személyiség jellegzetes reakcióformáira, va-

lamint
– a cselekmény elkövetésének idõpontjában fennálló állapotára utalnak.
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(A tanúvallomások különös jelentõséget nyernek mindazon esetekben, amikor 
a bûncselekmény idején ittasság, tudatzavar állott fenn, az életvezetésben törések 
következtek be, a személyiség degradálódott stb.) Egyes polgári eljárásokban – pél-
dául a szerzõdés vagy a végrendelet érvénytelenítése iránti perekben – az egyidejû 
orvosi eljárás hiányában a tanúk vallomásából alakulhat ki az a kép, amely a szer-
zõdéskötõ vagy végrendelkezõ személy adott állapotban fennállott elmeállapotát 
tükrözi.

A tanúvallomások értékelése a bíróság feladata, és nem a szakértõé. Az említett 
esetekben azonban elkerülhetetlen, hogy a szakértõ ne tájékozódjék ezekbõl is. Az 
egyes tanúvallomások felhasználása során ügyelni kell arra, hogy csak a szakér-
tõi kompetenciába tartozó, a vélemény szempontjából releváns adatokra korláto-
zódjék, és azokra feltételes módban hivatkozzon (például amennyiben az idézett 
állítások tényként fogadhatóak el, azok alapján igazolható vagy valószínûsíthetõ, 
hogy…).

Az iratok egyéb adataiból célszerû rögzíteni a környezet – család, lakótársak, 
munkahely stb. – véleményét.

Helyes, ha az iratok minden olyan okmánya, amely az életvezetésre, illetve a 
pszichés állapotra vonatkozik, ebben a részben kerül megemlítésre, a lényeg ki-
emelésével.

b) A megelõzõ orvosi, illetõleg az esetleges szakértõi vizsgálatok eredményének 
összefoglalása

Szükséges a korábbi orvosi vizsgálatok fontosabb adatainak közlése is. Az ada-
tok túlságos részletezése azonban nem kívánatos. Ebben a részben csupán a lénye-
ges, a vélemény kialakítása szempontjából fontos adatokat kell ismertetni, de érté-
kelésükre a véleményi részben kerüljön sor.

Várható mind a büntetõ, mind a polgári eljárás változása abban az értelem-
ben, hogy a szakértõnek elsõsorban a véleményét kell a kirendelõ hatóság számára 
írásban megküldeni, s csak a tárgyaláson kell – vitatható vagy aggályos esetek-
ben – részleteiben kifejtenie az indoklást, amit az elõzményi adatok, a vizsgálati 
lelet támasztanak alá. A részletes orvosi adatok, különösen az ügy szempontjából 
irreleváns leletek ismertetése felesleges, és az orvosi titoktartás szempontjából in-
dokolatlan.

c) A pszichiátriai-szakértõi vizsgálat
Tartalmazza a személyes és a kiegészítõ vizsgálatok adatait: anamnézis, explo-

ráció, a vizsgált személynek a cselekményrõl, a tényállásról szóló ismertetését, a bel-
gyógyászati és a neurológiai státuszt, továbbá a pszichopatológiai elemzést, a kiegé-
szítõ vizsgálatok eredményeinek rövid összefoglalását. (A felsoroltak részletezése a 
késõbbiekben szerepel.)

Itt értékelhetõek a vizsgált személy által írt levelek, beadványok stb., amelyek 
gyakran tartalmazhatnak olyan kóros elemeket, amelyek az állásfoglalást alátá-
masztják.
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3. Vélemény

A vélemény az elõzõek szintézise. Tartalmaznia kell, hogy a szakértõ
a) véleményét milyen vizsgálatokra támaszkodva alakította ki,
b) ezek szerint milyen kórismét állapított meg,
c) a pszichés állapot alapján milyen következtetésre jutott a beszámítási-belátási 

képesség, illetve a cselekvõképesség tekintetében.
Külön kérdés nélkül is ki kell térni arra, hogy a vizsgált személynél
a) a bûncselekmény (illetve polgári ügyekben az intézkedés) idején, és
b) a szakértõi vizsgálat idején volt-e kórismézhetõ elváltozás, vagyis a véleményt 

két különbözõ idõpontra kell megadni.
Feltétlenül meg kell említeni, ha különbözõ körülmények akadályozzák a hatá-

rozott szakértõi állásfoglalást – az adatok hiánya, a betegség jellege, a tanúvallomá-
sok ellentmondása stb. –, és ezeket részletesen fel is kell sorolni. Ilyen esetekben 
arról is nyilatkozni kell, hogy lehetséges-e a bizonyosság, és ha igen, hogyan (a ko-
rábbi, elõzetes kezelésekrõl szóló orvosi iratok vagy meghatározott kérdésekre 
adandó tanúvallomások beszerzése stb.).

Meg kell indokolni, ha egy kérdés nem válaszolható meg, vagy ha a szakértõ az 
elrendelõ hatóság kérdését azért hagyja válasz nélkül, mert az nem orvos szakértõi 
kérdés. Helyes röviden említést tenni azokról a panaszokról, megbetegedésekrõl 
– még ha a kérdések között nem is szerepel –, amelyekre az eljárás során gyakran 
történik hivatkozás, de az adott bûncselekmény esetén a beszámíthatóságra kiha-
tással nincsenek.

Bonyolultabb ügyekben és az ún. másodszakértõi vélemények elkészítésekor a 
véleményi részben helyes az iratok egyes adatait külön-külön értékelni, nyilatkozva 
azok felhasználhatóságáról, vagy elvetésérõl.

Rendkívül fontos, hogy a vélemény érthetõ és világos legyen, kívánatos a ma-
gyar szakkifejezések használata – kivéve, ha ez a kevésbé ismert –, a kórismét pedig 
magyarul és latinul (valamelyiket zárójelben) egyaránt szerepeltetni kell. A kór-
ismét a BNO szerint célszerû megadni, s helyes kiemelni az aktuális tünetegyüttes 
fõ jellemzõit.

Ha a véleményben megjelölt kórisme nem lezárt kórfolyamat következménye, 
a szakértõ köteles erre a figyelmet felhívni, továbbá javasolhatja, hogy az elme-
orvos szakértõi vizsgálat és véleményezés – késõbbi idõpontban – megismétlésre 
kerüljön.

Az igazságügyi pszichiátriai szakértõi vizsgálat

Az igazságügyi pszichiátriai-szakértõi vizsgálat módja a szokványos pszichiátriai 
vizsgálatokkal általában megegyezik, de a vizsgálat sajátos célja miatt egyes össze-
tevõit hangsúlyosabban kell kezelni, és ki kell egészíteni speciális kérdésekkel is. 
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Feltétlenül biztosítani kell, hogy a pszichiátriai vizsgálathoz szükséges feltételek 
– vizsgálóhelyiség, vizsgálóeszközök stb. – rendelkezésre álljanak.

1. A kórelõzményi adatok felvételének módja lényegében azonos a klinikai pszi-
chiátriai vizsgálatok alkalmával készített anamnézis felvételi módjával, a kórkép 
jellege és a jogi kérdés azonban – bizonyos esetekben – kiemeléseket, bõvítéseket 
tehet szükségessé.

Ezek részletes felsorolása nem történhet meg, de például lényeges lehet annak 
részletezése, hogy a vizsgált személy miként reagál az alkohol különbözõ meny-
nyiségeire, ittas állapotai miként zajlanak le, milyen az emlékezése azokra, milyen 
az alkoholtûrõ képessége, azt esetleg milyen tényezõk befolyásolják. (Az ittasság 
próbaitatással történõ „újrajátszása” helytelen!)

2. Az exploráció során a pszichopatológiai elváltozások feltárása szintén a kli-
nikai vizsgálattal azonos módon történik. A kórkép tüneteinek elemzése mellett 
szakértõi vizsgálat esetén is igen fontos a kórfolyamat dinamikájának megismerése. 
A büntetõeljárásnál ugyanis annak kimutatása, hogy aktív folyamat vagy marad-
ványtünet áll-e fenn, a tünetek mennyiben függnek össze a cselekménnyel (a tüneti 
kórkép súlyossága, dinamikája stb.), a beszámíthatóságról alkotott véleményt ille-
tõen döntõ lehet.

Az exploráció során mindig ki kell térni arra is, hogy a vizsgált személy miként 
viszonyul saját betegségéhez, kóros tartalmait a vizsgálat idején korrigálja-e, fenn-
tartja-e, vagy disszimuláció regisztrálható-e. (A betegségbelátás hiánya kétségessé 
teheti a beteggel való kellõ együttmûködést.)

Az életvezetés (biográfiai adatok) elemzését, amely a személyiség megismerését 
célozza – a vizsgált személy emberi kapcsolatainak alakulását, problémáit, életkö-
rülményeit, életének fordulópontjait stb. –, egyetlen szakértõi vélemény sem nél-
külözheti, de bizonyos kórformák és állapotok esetén elengedhetetlen. Ilyenek 
a különbözõ személyiségzavarok, a kóros személyiségalakulások. (A pszichopátia 
kórisme e nélkül megalapozatlan és nem megengedhetõ). Ki kell mutatni a szemé-
lyiségzavar súlyosságát is, hogy a személyiség egészében, vagy egyes összetevõiben, 
továbbá következményes magatartásmódjaiban az elfogadott általános normáktól 
miként tér el, a szociális alkalmazkodást is nagymértékben megnehezíti-e, és ez az 
emberi kapcsolatok súlyos zavarához vezet-e. A pszichopátia és a bûncselekmény 
kapcsolatának elemzése ad választ arra, hogy a feltárt szituációkban az adott szemé-
lyiségszerkezet mellett miként jöhetett létre a bûncselekmény. Hasonló jelentõségû 
a személyiség ismerete mindazokban az esetekben, amikor valamely, nem kellõen 
motivált cselekmény „én-idegenségérõl” kell dönteni. Bár az ún. „kivételes állapo-
tok” kórismézésében látszólag a bûncselekmény elemzése áll az elõtérben, a szemé-
lyiség vizsgálata és a személyiség–bûncselekmény közötti kapcsolat feltárása nélkül 
e kérdés nem válaszolható meg.

A cselekmény ismertetése. Az explorációnak ki kell terjednie arra, hogy a vizs-
gált személy miként ismerteti bûncselekményét (az indoklás, a körülmények, a kivi-
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telezés módja stb.), annak részletes elmondatására is, hogy azt a szakértõi vizsgálat 
idején miként értékeli (idegennek érzi, értetlenül áll-e azzal szemben, változatlanul 
fenntartja-e kóros indoklásait, logikus védekezést hangoztat-e, és az események is-
mertetését ennek megfelelõen módosítja-e stb.). Mindez azt segíti felismerni, hogy 
a cselekmény motivált volt-e, illetve ez a motiváció nem volt-e kóros pszichés tüne-
tek által meghatározott. Ha a vizsgált személy emlékezészavart hangoztat, elemezni 
kell, hogy az valódinak fogadható-e el, vagy a védekezés célját szolgálja.

A cselekmény tényállását illetõen a szakértõ megjegyezheti, hogy a vizsgálat so-
rán a gyanúsított/vádlott másképp mondja el a történteket, mint korábban (gyanú-
sítottkénti kihallgatási jegyzõkönyv, ügyészi kihallgatás), vagy mint azt a vádirat, 
ítélet tartalmazza. Ilyen esetben a vádirat vagy az ítélet tényállása alapján vélemé-
nyezzünk feltételes módban, mivel az sem zárható ki, hogy a tényállás újabb adatok 
alapján a késõbbiekben is változhat.

Tisztázandó, hogy a vizsgált személy fel tudja-e mérni cselekménye következmé-
nyeit, illetve az esetleges ellentmondó ismertetések, az iratoktól eltérõ kijelentések 
pszichológiai eltérések következményei-e, vagy a célszerû védekezés összetevõi.

3. A tájékozó jellegû belgyógyászati, valamint a neurológiai vizsgálat szerves ré-
sze a szakértõi vizsgálatnak.

4. A pszichés státuszt (pszichopatológiai elemzést) a szokásos didaktikus csopor-
tosításban kell leírni, kiemelve a pszichopatológiai tüneteket azok jellemzésével, 
értékelésével. Kívánatos a normál lelet megemlítése (a tudat tiszta, a tájékozódás 
megtartott stb.), valamint részletesen ki kell térni a magatartás rendellenességeire, 
a vizsgálatban való együttmûködésre.

Feltétlenül ki kell térni az intellektus szintjére, amely az exploráció során tanú-
sított magatartás, a használt fogalmak, a kombinációk stb. segítségével is jellemez-
hetõek. Az intellektuális funkciók hiányáról vagy csökkenésének gyanúja esetén a 
gondolkodásvizsgálat- (Kleist-) séma egyes feladatainak elvégeztetésével – az isme-
retanyagra vonatkozó kérdésekkel – tájékozódhat a szakértõ. Igazolásához pedig 
– fõként kétes esetekben – a MAWI- (Wechsler-) teszt végeztethetõ el.

Az esetleges korábbi panaszokra, megelõzõ megbetegedésekre vonatkozóan or-
vosi dokumentációk beszerzése szükséges, mert ezek ismerete feleslegessé teheti 
egyes vizsgálatok elvégzését. Az orvosi dokumentáció beszerzése a „diagnosztikus 
tévedések” elkerülése végett még olyan esetekben is kívánatos, amikor a vizsgált 
személy a kórelõzményekben jól felismerhetõ, megtévesztõ szándékkal „súlyos” 
tünetekrõl, „hosszan tartó megbetegedésekrõl” vagy „terheltségrõl” számol be. 
A helyes szakvéleményhez tehát a pozitívumok és a negatívumok dokumentációja 
egyaránt hozzátartozik. A korábbi leletek beszerzése a vizsgálatot elrendelõ hatóság 
feladata.

A ROKKANTSÁG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A BESZÁMÍTHATÓSÁG BERMUDA-HÁROMSZÖGE…
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Eredmények, következtetések

A 204 szakvéleményt áttekintve, a bûncselekmények szerinti megoszlást a 3. ábra 
mutatja. Az esetek több mint a felében közrend elleni és vagyon elleni bûncselek-
mények elkövetõit vizsgáltuk.

3. ÁBRA • A bûncselekmények szerinti megoszlás (n = 204)

A vizsgált személyek 86%-a férfi, 14%-uk nõ volt. Az iskolai végzettségre vonatko-
zó adatok legtöbbször csak önbevallás alapján állnak rendelkezésre, amelyet meg-
kérdeznek mind a nyomozati, mind a bírósági szakban. Az átlaghoz képest maga-
sabbnak tûnik (12%) a kevesebb, mint 8 osztályt végzettek aránya, amely azzal 
magyarázható, hogy ha valakinek nincs meg az alapfokú végzettsége, elrendelik a 
pszichiátriai vizsgálatot. Figyelmet érdemel az „attól függ” kategória, amikor érde-
keiknek megfelelõen nyilatkoznak a személyek az iskolai végzettségükrõl. 154 fõ-
nél állt rendelkezésre adat a munkahelyükre vonatkozóan, kiemelendõ közülük az 
a 21%, aki rokkant nyugdíjasnak mondta magát (4. ábra).

4. ÁBRA • Iskolai végzettség és munkahely szerinti megoszlás
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A férfi elkövetõknél a 26–35 év közötti korosztály dominált, a nõknél a 46–55 év 
közötti korosztály (5. ábra).

5. ÁBRA • Korosztály szerinti megoszlás

A vizsgált személyek 25%-át büntetés-végrehajtási intézetbõl hozták a vizsgálatra, 
ahol vagy elõzetes letartóztatásban voltak, vagy valamely korábbi, jogerõs bünte-
tésüket töltötték; 95%-uk rendelkezett állandó lakcímmel (albérlet vagy saját tu-
lajdon), 3%-uk hajléktalan volt a vizsgálat idején, 2%-uk pedig szociális otthonban 
élt; 72%-uk lakott városban, 21%-uk falun és 7%-uk tanyán.

Míg a férfiaknál a legtöbb elkövetõ nõtlen volt, a nõknél az élettársi vagy házas-
társi kapcsolatban élõk voltak többen (6. ábra).

6. ÁBRA • Családi állapot szerinti megoszlás

A vizsgált személyek 20%-ának váltak el a szülei, 13%-nál egyik vagy mindkét szü-
lõ fogyasztott rendszeresen alkoholt, 10%-nál volt pszichiátriai beteg a családban, 
6%-nál fordult elõ öngyilkosság (kísérlet vagy befejezett), 5% pedig nem a vér 
szerinti családjában nevelkedett. 176 személy esetében állt rendelkezésünkre adat 
a korábbi megbetegedésekrõl, 60%-nak szerepelt az elõzményében pszichiátriai ke-
zelés (7. ábra).

A ROKKANTSÁG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A BESZÁMÍTHATÓSÁG BERMUDA-HÁROMSZÖGE…
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7. ÁBRA • Családi anamnézis és korábbi megbetegedések

A férfiak között magasabb volt azok száma, akik már többször voltak büntetve, a 
nõk között a legtöbb személyt az elsõ bûncselekmény elkövetése miatt vizsgálatuk 
(8. ábra).

8. ÁBRA • Büntetett elõélet szerinti megoszlás

A depresszió, bár nem szerepel a Btk. 24. § taxatív felsorolásában, de külön emlí-
tést érdemel, hiszen a lakosság jelentõs részének szerepel a kórelõzményében de-
presszió, azaz a hangulati élet (átmeneti vagy tartós) zavara miatti kezelés, azonban 
elmeorvos szakértõi szempontból a beszámíthatóságot csak abban az esetben befo-
lyásolhatja, ha az elmebetegség szintû (pszichotikus) mélységet ér el. Az ambuláns 
vizsgálatok 5%-ánál egyértelmû volt, hogy a vizsgált személy színlelt, azaz állapotát 
igyekezett a meglévõnél súlyosabbnak feltüntetni (érthetõ módon; ellenkezõ esete, 
azaz a disszimuláció – kóros tünetek elhallgatása – ritkábban fordul elõ) (9. ábra).

A beszámíthatóságot korlátozó vagy kizáró tényezõt 76%-uknál nem állapítot-
tunk meg, 23%-ukat korlátoztuk (enyhe, közepes vagy súlyos fokban), és 1%-uknál 
lehetett a büntethetõséget kizáró elmekóros állapotot véleményezni; 40 személy-
nél véleményeztünk függõséget, 75%-uk alkohol-, 23%-uk kábítószer-, míg 2%-uk 
gyógyszerfüggõ volt. 25 fõnek javasoltunk kényszergyógyítást (16 fõ), illetve kény-
szergyógykezelést (9 fõ).
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Következtetések

Említettük, hogy a vizsgálat során 21%-uk (32 fõ) mondta azt, hogy rokkant nyug-
díjas. Az ORSZI (ma már NRSZH) tájékoztatása szerint ennél jóval többen, 89-en 
részesültek nyugdíjszerû ellátásban a vizsgálat idején, 36%-uk (73 fõ) volt rokkant 
nyugdíjas (67% feletti munkaképesség-csökkenés) (10. ábra).

10. ÁBRA • Rokkant nyugdíjasok száma
az ORSZI (ma NRSZH) tájékoztatása szerint

Ezen 73 személy esetében ismét átnéztük a róluk készült szakvéleményt, annak tük-
rében, hogy náluk 67%-os (52 fõ), illetve 100%-os (21 fõ) munkaképesség-csök-
kenést véleményeztek a bizottságok: 56 személynél (77%) a pszichiátriai szakértõi 
vizsgálat alapján (többé-kevésbé) elfogadható volt a megváltozott munkaképesség 
véleményezése; 50 személynek volt valamilyen pszichiátriai „papírja” (amely sok 
esetben nem felelt meg az orvosi dokumentáció szakmai és/vagy formai követel-
ményeinek), 6 személy kizárólag szomatikus betegségei miatt lett „leszázalékolva”; 
7 személynél „megkérdõjelezhetõ” volt a leszázalékolás – közülük 3-nál 100%-os, 
4-nél 67%-os munkaképesség-csökkenést véleményeztek. Mind a 7 fõ kizárólag 
pszichiátriai „papírokkal” rendelkezett.

9. ÁBRA • A megállapított elmekóros állapot
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Az ORSZI adatai szerint 6 fõ részesült fogyatékossági támogatásban, 4 fõ ér-
telmi, 2 fõ mozgásszervi fogyatékosság miatt. Ezen 4 értelmi fogyatékos személy 
közül kettõt kábítószerrel való visszaélés, 1-1 fõt magánokirat-hamisítás, illetve 
kifosztás miatt vizsgáltunk. Az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) c) pontja alapján 
az a személy tekinthetõ értelmi fogyatékosnak, akinek értelmi akadályozottsága 
genetikai, illetõleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 
tizennegyedik életévét megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt középsúlyos 
vagy annál nagyobb mértékû. Vizsgálatunk alapján az ilyen mértékû gyengeelméjû-
ség mindegyik vizsgált személy esetében kizárható volt.

A mozgásszervi fogyatékos személyek (2 fõ) esetében a rendelkezésre álló orvosi 
dokumentáció és elõzményi adatok, valamint személyes vizsgálat alapján indokolt 
volt a fogyatékosság véleményezése.

Összefoglalás

Dr. Kuncz Elemér igazságügyi pszichiáterrel 2008-ban készítettek interjút (HVG, 
2008. július 9.), amelynek ez volt a címe: Egy szakértõ ne legyen sértõdékeny. Tõle 
idézem: „Mindenesetre nem valószínû, hogy gyengeelméjû az, aki végigrabol egy 
országrészt, és ránézésre megmondja egy lakat vagy zár típusát, ugyanakkor csak-
nem analfabétának mutatkozik a vizsgálaton… Az sem tekinthetõ depressziónak, 
ha valaki szomorúan bosszankodik, mert börtönbe kell kerülnie, és korábbi párt-
fogói nem foglalkoznak vele…”

A fenti esetek is jól tükrözik, hogy a szakértõi gyakorlatban nap mint nap ta-
lálkozunk olyan személyekkel, akik fogyatékosak, ha támogatásról van szó, elme-
betegek, ha a büntethetõség a kérdés, ugyanakkor mindezeknek ellentmond a bûn-
cselekmények elkövetésének a módja, az elõzményi adatok és az exploráció során 
nyert adatok.

Mikor merül fel a szakértõben a kétség?
Az olyan esetekben különösen, amikor:

az elõzményi adatok áttekintése során nyilvánvalóvá válik, hogy ahány hely, 
annyiféle vallomást tesz a személy, de mindig érdekeinek megfelelõen;
az iskolai végzettsége „változó” – ha szakértõi vizsgálaton kérdezik: 2 kisegí-
tõ, a rendõrségen: 8 általános osztály, ha autót lízingel: érettségi;
egy felnõtt személy az alábbi mondattal felel a személyi adatok kikérdezése-
kor: „Lacika vagyok, anyukám Évike, itt a másik utcában lakom, nem jártam 
iskolába…”;
a „papírok” szerint középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, mégis van ér-
vényes jogosítványa;

•

•

•

•
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a „papírok” kizárólag a bûncselekmény után keletkeznek, olyan súlyos kór-
képpel (esetünkben találkoztunk szkizofrénia, azaz tudathasadásos elmebe-
tegség kórismével), amit még az orvos által leírt státusz sem támaszt alá, ösz-
szesen 1 ambuláns kezelése volt az illetõnek;
a pszichiátriai megjelenések indoka: „OOSZI-hoz kér leletet…”;
a drogfüggõség (amely alapján 100%-os rokkantságot véleményeztek) csak az 
OOSZI szerint bizonyított, azt sem az IMEI-megfigyelés, sem a kórelõzmény, 
sem a fogdaorvosi dokumentáció, sem az általa, személyesen elmondott kábí-
tószer-fogyasztás nem támasztja alá, szomatikus megbetegedése nincs.

De mit tehet ebben az esetben a szakértõ?
Nagyon lényeges az elõzményi adatok beszerzése. Ha nem áll rendelkezésre kel-
lõ információ, ha kételyeink vannak, be kell szerezni a nyomozati szakban, bíró-
sági szakban keletkezett vallomásokat, tanúvallomásokat, környezetre vonatkozó 
adatokat. Az iskolai bizonyítvány vagy a jogosítvány lekérdezése segíthet a valós 
szellemi teljesítmény felmérésében, természetesen pszichológus által elvégzett IQ-
teszttel és személyiségteszttel összevetve. Fontos megemlíteni az ún. szituatív gyen-
geelméjûséget, amely kedvezõtlen szociokulturális hátterû személyek esetében vé-
leményezhetõ, és bár a lexikális tudás tényleg átlag alatti lehet, ugyanakkor sok 
esetben az absztrakciós, kombinációs készség átlag feletti, és az alapvetõ társadalmi 
normákkal és azok megszegésének a következményeivel is tisztában vannak. Ha 
felmerül, hogy az orvosi iratokban szereplõ pszichiátriai kórkép, a vizsgált személy 
által elmondott gyógyszerszedés nem felel meg a mindennapi gyakorlat tapasztala-
tainak, lehetõség van az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól lekérdezni, hogy 
az illetõ személy milyen gyógyszereket, milyen gyakorisággal váltott ki. Nagy jelen-
tõsége van a metakommunikációnak, indirekt, többször visszatérõ kérdéseket kell 
feltenni, és persze utána kell nézni az ablakon a távozó személynek; szükség esetén 
pedig javasolni kell a vizsgált személy megfigyelését.

Amennyiben a pszichiátriai vizsgálat során felmerül, hogy a vizsgált személy 
indokolatlanul vesz igénybe támogatást, ezt jelezzük a szakvéleményben, és a rend-
õrség a szakvéleménnyel együtt megküldi a területileg illetékes NRSZH-nak, kérve 
a soron kívüli vizsgálat elvégzését.

Hogy miért tartjuk fontosnak ezen esetek felderítését? Dr. Csépai Károly sza-
vaival élve:

„Az egész társadalombiztosítás az orvos szakértõi tudományra épül. Ha az orvos 
szakértõk megfelelõen teljesítik feladatukat, a társadalombiztosítás elérheti nemes 
célját, ha ellenben mûködésük nem megfelelõ, úgy ez alapjában rendíti meg az egész 
szervezetet, mert megrendíti a rendszer igazságosságába vetett hitet és a szociális 
kiegyenlítõdés s megbékülés helyett a társadalmi ellentétek fokozódását idézi elõ.”

•

•
•
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ÚJ TEKINTÉLYELVÛSÉG
A MAI MAGYARORSZÁGON

2010 õszén vizsgálatot végeztünk, amelynek célja a tekintélyelvûség tünetegyüt-
tesének feltárása volt a mai magyar társadalomban. A tekintélyelvûség kutatása 
a 20. században nagy múltra tekinthet vissza. A gondolkodás és a kutatás az elsõ 
világháború után Frankfurtban indult el, ahol filozófusok, pszichológusok, szocio-
lógusok fogalmazták meg a hipotézist, miszerint a tekintélyelvû társadalmi mûkö-
dés elõfeltétele a tekintélyelvû nevelés. Az állam engedelmes alattvalóit a család 
készíti fel.

A kutatás befejezésére nem maradt idõ. Hitler és pártja 1933-ban megragadta 
a hatalmat, a gyakorlatban bizonyítva be a tekintélyelvûség hipotéziseit. A kuta-
tók emigráltak Amerikába, ahol demokratikus viszonyok között fogtak a tekintély-
elvûség empirikus kutatásába. Amerika harcban állt a nemzeti szocialista Német-
országgal, amelyet a kor ideológiai szóhasználatában a „fasizmus”-sal azonosítottak 
(pontatlanul, hiszen a fasizmus Mussolini találmánya volt). A kutatás eredménye-
ként 1950-ben megjelent a The Authoritarian Personality címû mû, amely a freudi 
alapokon megfogalmazott „tekintélyelvû személyiség” részletes leírását tartalmaz-
ta alapos szociológiai és pszichológiai vizsgálódások adatai alapján. A szerzõk a 
„tekintélyelvû személyiség” ellenpólusaként a „demokratikus személyiséget” állí-
tották, akirõl azonban jóval kevesebbet tudtak mondani.

A politikai-ideológiai kontextus idõközben megváltozott. A demokratikus Ame-
rikai Egyesült Államok korábbi ellenfelébõl, a „fasiszta” Németországból barát lett, 
míg a korábbi barát, a kommunista Szovjetunió, Amerika ellenfele lett. A kontextus 
megváltozása felvetette a kérdést, hogy a „tekintélyelvûség” mint a demokratikus 
beállítódás ellentettje, egyaránt jellemzõje lehet a „fasiszta” és a „kommunista” be-
állítódásnak.

A szakirodalom idõközben túllépett a politikai-ideológiai kontextusokon, s azt 
a kérdést vetette fel, hogy a modern világban az ember miként képes szembenézni 
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a fenyegetõ „Semmivel”, amely egyaránt lehetõséget ad az alkotó vágy kiélésére, 
valamint a félelem és a tagadás jegyében meghatározott „másság” elleni fellépésére.

Magyarországon 2010-ben az új tekintélyelvûség érzelmi és gondolati mintái-
nak megragadására a szociális dominancia elméletét választottuk, amely szerint az 
alkotó vágy és a félelembe való menekülés között a vízválasztó az emberi csoportok 
egyenlõségének elismerése vagy elutasítása.

Kérdéseinket három különbözõ minta tagjainak tettük fel. Az elsõ, legnagyobb 
létszámú minta az ország felnõtt korú lakosságát reprezentálta. A másik, kis létszá-
mú minta egy nemzeti radikális mozgalom tagjaiból állt. A harmadik mintát egy ci-
vil környezetvédõ szervezet soraiból választottuk, abból a célból, hogy legyen egy 
kontrollmintánk, amelyhez hasonlíthatjuk a nemzeti radikálisokat.

Új tekintélyelvûség az ország felnõtt lakosai körében

Gyermekkor

Majdnem mindenki ép nukleáris családba született, a családok nagy része azonban 
a kérdezés idejére felbomlott. Az egykék kisebbségben vannak, minden negyedik 
megkérdezett nõtt fel egyedüli gyermekként. A válaszadók viszonylagos többsége 
(38%) egy testvérrel együtt nõtt fel a családban, a többieknek két vagy több testvé-
re volt. A visszaemlékezés tükrében a válaszadók túlnyomó többsége szeretetteljes, 
ámde szigorú családra emlékszik vissza, ahol az esetek többségében (59%) mindkét 
szülõ együtt döntött a családot érintõ kérdésekben. A „klasszikus” tekintélyelvû 
család modelljével ellentétben azt találtuk, hogy az apa csak az esetek 14%-ában 
töltött be monopol döntéshozói szerepet.

A megkérdezettek kisebb része részesült bölcsõdei nevelésben (22%), de a több-
ség (71%) már járt óvodába. Az általános iskolai emlékek megosztják a mintát. 
Jó emlékeket csak a megkérdezettek 54%-a táplál. Különórán 18%-uk vett részt, 
s valamilyen tanulmány versenyen 19%-uk indult. Aki viszont indult, az nagyobb 
valószínûséggel nyert, mint veszített. Sportversenyeken többen indultak (23%), s a 
nyerés valószínûsége ez esetben is magas volt.

A családi emlékezet a válaszadók 8%-a esetében õrzött meg üldözési élményt, 
amelynek átélõje a múltban (1989 elõtt) valamelyik családtag volt.

A családon belül zajló politikai beszélgetésekre a megkérdezetteknek csak egy-
harmada emlékezett.
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Kommunikáció, szervezeti aktivitás

A politika világa iránti érdeklõdés alacsony szintje felnõtt korban is jellemzõ ma-
radt. A megkérdezettek 49%-a távol tartja magát a politikai témájú beszélgetések-
tõl, s mindössze 13%-uk határozza meg önmagát véleményirányítóként.

Idegen nyelveket a többség nem ismer (83%).
Mobiltelefont a megkérdezettek 84 százaléka használ, az internetet ennél ke-

vesebben használják (49%). Mind a mobiltelefon-használat, mind az interneten 
keresztül történõ levelezés egyenlõtlen gyakoriságú. Kevesen vannak, akik sokat 
és sokaknak telefonálnak, s sokan vannak, akik kevesekkel vannak kapcsolatban. 
Hasonló a helyzet az elektronikus levelezés esetében is.

A megkérdezettek közel fele (47%) semmilyen politikai, civil társadalmi szerve-
zetnek nem tagja; akik tagok, azok többsége is csak egy vagy két szervezeté.

Formális értelemben véve az egyházhoz való tartozás a leggyakoribb. A többség 
(63%) a katolikus egyház tagja. A református egyház tagjának vallotta magát 18%, 
és mintegy 13% egyházon kívülinek sorolta be magát.

Egyházuk tanításai szerint azonban csak a válaszadók 21%-át minõsíthetjük val-
lásosnak. Õk azok, akik rendszeresen részt vesznek egyházi szertartásokon.

Szociológiai jellemzõk

A mintába kerültek többsége városi körülmények között él (69%). Falusi körülmé-
nyek között a megkérdezettek 31%-a él. A többség (52%) magányos, a többiek csa-
ládtagjaikkal élnek együtt. A diplomások aránya 11, míg az érettségizetteké 28%. 
Keresõ munkát végez a megkérdezettek 49%-a, a többiek gazdasági értelemben 
véve inaktívak (tanulók, nyugdíjasok, munkanélküliek, rokkantak). A vagyoni hely-
zetet jellemzi, hogy ha a 250 ezer Ft-nál nagyobb megtakarítást, a mosogatógépet, 
az 5 évesnél nem régebbi autót, a nyaralót vagy a vállalkozási tulajdont nézzük, ak-
kor a mintába kerültek 35%-áról mondható, hogy az öt vagyontárgy közül legalább 
eggyel rendelkezik, s mindössze 1% azok aránya, akikre mind az öt elem birtoklása 
jellemzõ.

Kognitív jellemzõk

A kérdõív elsõ blokkja a megkérdezettek társadalom- és világképét igyekezett felde-
ríteni. A blokk a szociális dominancia skálával kezdõdött, amelynek révén azt tud-
hattuk meg, hogy a megkérdezettek elfogadják vagy elutasítják az emberek között 
kategoriális alapokon tételezett egyenlõtlenségeket. Ezt a skálát követte a Rotter-
féle külsõ és belsõ kontroll skálája, amellyel azt mértük, hogy a megkérdezettek mi-
lyen mértékben látják önmagukat az emberi dráma aktív vagy passzív szereplõinek. 
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A rendszerváltás óta eltelt 20 év gazdasági-politikai-társadalmi anomáliái kapcsán 
azt kérdeztük: milyen okokat látnak a megkérdezettek a negatív jelenségek mögött. 
Ezt az állítássort neveztük el „Magyarország romlása” skálának.

A kérdõív második blokkjában a nemzeti érzés- és tudatvilág jellemzõire voltunk 
kíváncsiak. Kérdeztük a magyarként azonosítás, valamint a magyar önazonosság 
szempontjait. Fontos eleme volt a kérdõívnek a nemzeti jelképekkel foglalkozó 
rész, amelyben 12 jelképet kínáltunk megítélésre abból a szempontból, hogy meny-
nyire fejezik ki a magyarság érzését. A nemzeti történelemre vonatkozó ítéleteket a 
nemzeti érzés- és tudatvilág alkotóelemeként kezelve, kérdéseket tettünk föl arról, 
hogy milyen csoportok ártottak, illetve segítettek a magyaroknak a múltban, me-
lyek voltak a magyarság kudarcai, melyek a sikerei, mik voltak a legnagyobb tragé-
diák a nemzeti történelemben. Két kérdésben foglalkoztunk a nyilasokkal.

A diszkriminációs potenciált a romákkal és a zsidókkal kapcsolatos kérdések 
segítségével kutattuk. Kíváncsiak voltunk a romáktól való távolságtartás mértéké-
re, valamint jelenlegi és jövendõbeli létszámuk percepciójára. Megfogalmaztunk a 
cigány sztereotípiákra vonatkozó állításokat, amelyekkel kapcsolatosan az egyetér-
tés és az ellenzés mértékét vizsgáltuk. A cigányokkal kapcsolatos konfliktustudatot 
négy lehetséges alternatíva mentén (integráció, asszimiláció, szegregáció, deportá-
lás) vizsgáltuk.

Eredmények

A könyv részletesen tartalmazza valamennyi felsorolt változó kapcsán az eredmé-
nyeket. Itt csak a legfontosabb következtetéseket mutatjuk be, melyek a következõ 
táblázat alapján vonhatók le. Mielõtt a táblázat elemzésébe fognánk, el kell mon-
danunk, hogy az új tekintélyelvûség tünetegyüttesének feltárása során az országos 
reprezentatív mintán azt találtuk, hogy a legerõsebb differenciáló tényezõ az embe-
ri csoportok között kollektív alapon történõ megkülönböztetésre való hajlandóság. 
A megkérdezettek 38%-a az emberi csoportok kollektív megkülönböztetésére nem 
mutatott hajlandóságot. Velük szembe állíthatók azok, akik a megkülönböztetéstõl 
nem tartózkodtak.

Az emberek között kollektív alapon történõ megkülönböztetést a szociális domi-
nancia skálája egyes állításaira adott válaszok alapján mérve két jellegzetes gondol-
kodási mintát kaptunk. Az egyik minta szerint az osztályalapú, a másik minta szerint 
az etnikai-vérségi alapon meghatározott csoportok közötti egyenlõtlenség fogadha-
tó el. A két minta (fõkomponens) statisztikailag nézve nem volt teljesen független 
egymástól, de elkülönült, vizsgálatuk ennek ellenére nem volt indokolatlan.

Mindkét típusú egyenlõtlenség elfogadását a megkérdezettek 19%-a körében 
mértünk. Azok aránya, akik az egyenlõtlenséget osztályalapon elfogadják, de et-
nikai alapon nem: 16%. Csak az etnikai alapú egyenlõtlenséget fogadja el, de az 
osztályalapon létrejött egyenlõtlenséget nem: a válaszadók 25%-a.

CSEPELI GYÖRGY – MURÁNYI ISTVÁN – PRAZSÁK GERGÕ



107

A táblázatban azt mutatjuk be, hogy a társadalomról alkotott elképzelés egésze 
szempontjából kulcsfontosságú „etnikai alapon elfogadott szociális dominancia” 
milyen más tényezõkkel függ össze. A táblázat lineáris regressziós elemzésen alapul. 
Minden szociológiai és kognitív jellemzõt összes változót bevontuk az elemzésbe, 
amelynek során az egymás hatását kölcsönösen kioltó változók kiestek, s csak azok 
maradtak, amelyek az összes többi változó hatásaival szemben önálló magyarázó 
erõt képviseltek.

A táblázat sorai két irányban értelmezhetõek: ha + és a – jeleket vesszük figye-
lembe, akkor a + azt jelenti, hogy az adott változó pozitívan hat a csoportok között 
etnikai alapon történõ megkülönböztetésre, amely alá-fölé rendeltséget feltételez 
születésük által meghatározottan alacsonyabb rendûnek és felsõbb rendûnek tartott 
emberek között. A negatív jel azt jelenti, hogy az adott változó ellene hat ennek a 
meggyõzõdésnek. A fordított elemzési irány esetében a negatív jelek azt mutatják, 
hogy az adott változó ellene hat annak a meggyõzõdésnek, miszerint ember és em-
ber között nem tehetõ különbségtevés etnikai alapon, míg a + jel arra utal, hogy 
az adott változó magas értékei egyben az etnikai alapon történõ különbségtevéstõl 
való tartózkodásra is hajlamosítanak.

Az etnikai alapú szociális dominancia meghatározó szociológiai
és kognitív tényezõi

Online kommunikációs aktivitás –

Közéleti vélemények iránti nyitottság –

Egyháza tanításai szerint vallásos –

Férfi +

Lakóhely városiassága +

Lakótelepi lét +

Romantikus +

Zárt +

Magányos-szorongó +

Roma népességszám túlbecslése +

Romák hatása a magyarokra a múltban +

„Cigányoknak a vérükben van a bûnözés” – állítás elfogadása +

„Sok cigány a családban nem tanulja meg a tulajdon tiszteletét” – állítás elfogadása –

Deportálás (roma kérdés megoldása) +

Asszimiláció (roma kérdés megoldása) +

„Gemeinschaft” nemzeti jelképek +

Inkluzív nemzetfelfogás –

Osztályalapú fölényérzet +
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A szociológiai változók nagyrészt eltûntek a magyarázó modellbõl, ami azt jelenti, 
hogy a mai magyar társadalomban horizontális jellegû a meggyõzõdés, miszerint az 
emberek közötti etnikai alapú hátrányos különbségtevés jogos és elfogadható. Az 
online elektronikus kommunikációs aktivitás a különbségtevés ellen hat, miként a 
közéleti vélemények iránti nyitottság és az egyházias értelemben vett vallásosság is. 
A városias, különösen nagyvárosi környezetben élõk (panelházakban lakók) inkább 
hajlamosak az etnikai alapon tett hátrányos különbségtevés elfogadására, mint a kis 
településeken élõk. Ezt a különleges eredményt azzal magyarázzuk, hogy a falvak-
ban a személyes kapcsolatok, bárhogyan is alakuljanak, nem kedveznek a merev, 
kategorizáción alapuló különbségtevésnek.

A kognitív jellemzõk közül a dogmatizmusskála állításaival való egyetértés men-
tén létrejött összes gondolati minta befolyásolja az etnikai alapú csoportok közötti 
különbségtételt, ami a rendszerváltást követõ két évtized által felszabadított egzisz-
tenciális és episztemológiai bizonytalanságok meghatározó szerepére utal. Ezeket a 
bizonytalanságokat mérsékli, megszünteti a bizonyosság, hogy vannak alacsonyabb 
rendû csoportok, akiket a születés számûz a társadalom alsó osztályaiba.

Az etnikai kategória nagy valószínûséggel a roma népességet fedi le. Erre utal, 
hogy modellünkben hat változó is erõteljesen összefügg az etnikai alapú különbség-
tevéssel. A roma népesség számának túlbecslése, a romáknak tulajdonított (nagy-
részt ártó) hatás, a romáknak felrótt, genetikailag meghatározott bûnözési hajlan-
dóság, a roma jelenlét deportálás vagy asszimiláció útján történõ eliminációja mind 
erõteljesen belejátszik abba a meggyõzõdésbe, miszerint jogos az emberek közötti 
etnikai alapú egyenlõtlenség. Fordítottan függ össze ezzel a meggyõzõdéssel a „ci-
gányok a családban nem tanulják meg a tulajdon tiszteletét” állítással való egyet-
értés, amely a családi szocializációt kiemelve, ellentéte a másik öt változó által 
kifejezett tartalomnak. Továbbá azt találtuk, hogy a mitikus (és misztikus) nemzet-
felfogás, a befogadó nemzettudat hiánya szintén meghatározója az etnikai alapon 
történõ különbségtételnek. A táblázat utolsó sora alapján végül azt a megállapítást 
tehetjük, hogy a társadalmi csoportokat osztályalapon hierarchizáló gondolkodási 
minta az etnikai-vérségi alapon meghatározott csoportok közötti egyenlõtlenség 
részét képezi. Ember és ember között etnikai alapon különbséget tevõk számos 
kognitív eszközt alkalmaznak az elnyomásra, így gazdaságit is.

Nemzeti radikálisok

Az utóbbi eredmény kapcsán arra gyanakodhatunk, hogy a magukat a nemzeti ra-
dikalizmus jegyében meghatározó személyek körében a csoportok között kollektív 
alapon történõ különbségtétel erõteljes lesz. Az eredmények ezt a várakozást vissza 
is igazolták.
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A nemzeti radikálisok mintájában a férfiak túlnyomó többséget képeztek, s e 
körben sok a nõtlen, egyedülálló személy. Iskolai végzettség szerint vizsgálva a 
nemzeti radikálisokat, azt látjuk, hogy nincs igazi különbség köztük és az orszá-
gos reprezentatív minta tagjai között. Lakóhelyük jellegzetesen kisváros, vagy falu. 
A gazdaságilag aktívak aránya 60%, ami látszólag magas, de figyelembe veendõ, 
hogy eleve fiatalabbak, mint az országos reprezentatív mintába bekerült válasz-
adók. Átlagos életkoruk 33 év, szemben az országos reprezentatív minta átlagos 
életkorával (47 év). A nemzeti radikálisok szorosabban kötõdnek az egyházhoz, 
77%-uk konfirmált vagy bérmálkozott, s 26%-uk tartja magát az egyház tanításai 
szerint vallásosnak.

A csoport tagjait az intenzív, ugyanakkor befele zárt kommunikáció jellemzi, 
akár az online, akár a mobiltelefon útján történõ kommunikációt vizsgáljuk.

Az országos reprezentatív mintába bekerült válaszadókhoz, valamint a civil 
környezetvédõ szervezet tagjaihoz képest a nemzeti radikálisok társadalomképét a 
nagyfokú homogenitás jellemzi, melyen funkciója a „Mi” és az „Õk” közötti határ 
megvonása és fenntartása. Három jellemzõt tartunk különösen fontosnak megem-
líteni.

1. A nemzeti radikálisok egyenlõségfelfogása merev, s nem engedi meg a képes-
ségek vagy teljesítmények közötti egyenlõtlenségeket sem, azaz elutasítja az 
esélyek egyenlõségét, viszont a redisztributív úton megvalósított egyenlõséget 
részesíti elõnyben. Ebbe a felfogásba természetesen csak azok illenek, akik át-
mennek az „Õket” a „Mi”-tõl elválasztó, egyébként merev határon.

2. A szervezet tagjainak nemzeti tudata érzelmileg rendkívül intenzív, mitikus 
és misztikus tartalmakkal teljes. Történelemfelfogásukat az alternativitás jel-
lemzi, amely a mainstream történelemfelfogásnak megfelelõ értelmezések és 
tartalmak teljes elutasítását, onnan nézve bizarr értelmezések és tartalmak 
elfogadását jelenti.

3. Kiemelendõnek tartjuk a szoros belsõ kapcsolatokat, a közösségi élmények 
intenzitását, ami egyben a többségi társadalomtól való tartózkodást, s a ma-
guk által megfogalmazott és átérzett nemzeti eszmék talajában fogant erõs 
kritikát is magában foglal.
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A BÜNTETÕPOLITIKAI VÁLTOZÁSOK HATÁSA 
A BÖRTÖNNÉPESSÉG ALAKULÁSÁRA

Elõadásom bevezetõjében – gondolatébresztõül – abból a közelmúltban végzett ku-
tatásomból merítek, amelyben a második világháború óta eltelt 65 év börtönpopu-
lációjának alakulását vizsgáltam. A rendelkezésemre álló börtönnépességi adatok-
ból egyértelmûen kiviláglott, hogy a bebörtönzöttek száma a vizsgált idõszakban 
rendkívül rapszodikusan változott. Arra a kérdésre kerestem választ, hogy valójá-
ban mi ennek a mobilitásnak a mozgatója. Az a feltételezés, hogy az ok a bûnözés 
volumenének és struktúrájának változása, már a statisztikai adatok felületes össze-
hasonlításakor elvethetõ volt. Az okot máshol kellett keresni, nevezetesen a min-
denkori büntetõpolitikai szándékok és törekvések hátterében. A büntetõpolitika 
– Korinek László megfogalmazása szerint – „olyan célorientált, tudatos emberi ma-
gatartás, amely a társadalom számára kedvezõen kívánja befolyásolni a bûnözést”. 
A kérdés most már az, hogy a büntetõ hatalom a szabadságvesztés alkalmazásával a 
társadalom számára kedvezõen befolyásolta-e a bûnözést.

1. Miközben a nyugati társadalmakban a második világháború után a büntetõpoli-
tika enyhülésével megindult az igazságszolgáltatás megújulása, hazánkban 1949-tõl 
a nyugat-európai büntetõpolitikai és börtönügyi modell teljes tagadásával gyökeres 
fordulatra kényszerültünk. A Szovjetunió diktálta sztálini büntetõpolitika ideoló-
giai hátterében az osztályharc fokozódó élezõdésének, illetve a proletárdiktatú-
ra hatalomgyakorlásának a többséggel szembehelyezkedõ kisebbség elnyomásával 
járó hamis tantételei álltak. A paranoid büntetõpolitika következményei igazság-
szolgáltatásunkat újkori történelmének mélypontjára taszították. A különbözõ rep-
resszív intézkedések csaknem minden ötödik családot érintették. A Rákosi-korszak 
a fogvatartotti létszám két „csúcsteljesítményét” produkálta: 1952. március 1-jén 
76 ezer és 1955. augusztus 1-jén 80 ezres létszámmal. E két idõszak között, Nagy 
Imre miniszterelnöksége idõszakában átmenetileg közel 30 ezer fogvatartottat bo-
csátottak el. A kormányzat 1955 novemberétõl – a szovjet bel- és külpolitika átme-
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neti változásának hatására – büntetõpolitikájának enyhítésére kényszerült. Ezután 
a fogvatartotti létszám fokozatos csökkenése volt tapasztalható: 1955. december 
31-én 77 ezer, 1956. február 1-jén 62 ezer, 1956. március 1-jén 60 ezer fogvatartot-
tat regisztráltak. Az SZKP 1956. februári, XX. kongresszusának a sztálini személyi 
kultuszt leleplezõ fordulata végleg megpecsételte a Rákosi-csoport politikai sorsát. 
A jogtalanul fogvatartottak elbocsátása, a törvénytelenül elítéltek rehabilitációja 
1956 júliusától, Rákosinak a hatalomból távozásától felgyorsult. 1956. szeptember 
1-jén a különbözõ büntetés-végrehajtási helyeken 30 ezer személy fogva tartásáról 
van hozzávetõleges adatunk, 1956. október 23-án, a forradalom kirobbanásának 
napján ez a létszám már csupán 13 ezer, ebbõl 3 ezer a politikai okokból elítélt 
volt. A forradalom elsõ napjaiban a tömegek fokozódó elszántsággal fordultak a 
Rákosi-rendszer elnyomó rekvizítumai, így a börtönök ellen is. Az október 28-át 
követõ napokban az intézetek elõtt napról napra egyre sokasodó tiltakozó lakosság 
a bentlévõk kiszabadítását követelte. A belügyi szervek (ide tartozott a büntetés-
végrehajtási szervezet is) ezekben a napokban bekövetkezõ dezintegrációja folytán 
az intézetek vezetõi a börtönök védelmét kilátástalannak tekintették, ezért október 
31-ig sor került valamennyi fogvatartott kiengedésére. A szovjet megszállást köve-
tõen, november 7-én tették közzé a fegyveres erõk miniszterének felhívását, amely 
november 11-ig adott haladékot a kiszabadult elítélteknek arra, hogy jelentkezze-
nek az intézeteknél büntetésük folytatására. A közlemény tudatta, hogy a határ-
idõ betartása esetén a visszatérõk büntetését egyharmaddal csökkentik, ellenkezõ 
esetben semmiféle kedvezményben nem részesülhetnek. A hazai börtönökben lévõ 
fogvatartottak száma 1956. december 31-én 5365 fõ volt.

2. A Kádár-korszak elsõ fél évtizedében a lenini büntetõpolitika téziseit felidézõ, 
kétarcú igazságszolgáltatás egyfelõl a politikai ellenfelekkel szembeni könyörtelen-
séget, másfelõl azonban a „dolgozó osztályhelyzetû” bûnelkövetõkkel szembeni se-
gítõ-nevelõ szándékot kívánta kifejezésre juttatni. Elõbbi funkciójában az 1956-os 
forradalom aktív résztvevõivel és az „osztályidegenekkel” szembeni krudélis leszá-
molást jelzi a nagyszámú halálos ítélet, valamint a bebörtönzések megszaporodá-
sa: 1958. december 31-re a fogvatartotti létszám 18 760-ra nõtt. Ugyanakkor a 
következõ években a fogvatartottak csökkenésén már a politikai konszolidációra 
törekvés is érzékelhetõ volt „aki nincs ellenünk, velünk van” jelszóval. Ez utóbbit 
igazolja az 1958 és 1960 közötti, mintegy 28%-os fogvatartotti létszámcsökkenés: 
1960. december 31-re a fogvatartotti létszám 13 684 fõre apadt (a továbbiakban a 
fogvatartotti adatokat a mindenkori december 31-i állapot alapján közlöm).

3. A konszolidációs politika – ezen belül büntetõpolitika – folytatását 1962 novem-
berében, az MSZMP VIII. kongresszusán deklarálták. A párt derûs anakronizmusá-
ra jellemzõ, hogy bejelentették a „szocializmus alapjai lerakásának befejezõdését”, 
és reális célként tûzték ki a „szocializmus teljes felépítését”. A megbékélést szolgáló 
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politika csúcspontját az 1963. április 22-én megjelent közkegyelmi rendelet jelen-
tette, amely, jóllehet nem terjedt ki az 1956-os ügyekben elítéltek teljes körére, 
de több mint 4 ezer elítélt ekkor nyerte vissza szabadságát: a fogvatartotti létszám 
ennek megfelelõen alacsony, 1962-ben 13 072, 1963-ban 13 683 maradt. Az 1964-
ben még önmegtartóztató büntetõpolitikára az 1960-as évek elején fellendülõ tu-
dományos – kriminológiai, szociológiai, pszichológiai – kutatások jótékony hatása 
az 1963-as jogpolitikai irányelvekben érzékelhetõ, amely megszüntette az igazság-
szolgáltatásban az elkövetõ osztályhelyzet szerinti megkülönböztetését: a fogvatar-
totti létszám 1964-ben 13 888 volt.

4. 1964-tõl a büntetõpolitika újabb, represszív hulláma bontakozott ki, hátterében 
a szovjet belpolitikai változások álltak (Hruscsov leváltása, resztalinizációs félfor-
dulat), amelyek kedvezõtlenül hatottak a hazai gazdaságpolitika mégoly korláto-
zott reformtörekvéseire is. A politikai – így a büntetõpolitikai – hangsúlyok mó-
dosítására utalt a „gazdaság vezetésében eluralkodott szubjektivizmus elleni harc” 
harsánysága, a proletárdiktatúra jelszavával a „munkásérdekek”, a „klasszikus szo-
cialista érdekek” védelmére kelt baloldali politikai szárny megerõsödése. A meg-
keményedõ büntetõpolitika hatására 1964 és 1966 között a fogvatartotti létszám 
mintegy 24%-kal emelkedett: 1965-ben 16 669, 1966-ban már 18 169 volt a bör-
tönnépesség létszáma.

5. A kádári „húzd meg – ereszd meg” taktika a következõ két évben újabb enge-
dékenységet mutatott. A társadalmi konszenzusra, a gazdasági reformokra hajló 
politikai szándékra az MSZMP 1966. novemberi, IX. kongresszusán adott hangot 
az állami és pártvezetés. Kádár János fõtitkári beszámolója többek között megál-
lapította: „Társadalmi rendszerünk szilárd alapokon nyugszik, hazánkban rend és 
jogbiztonság van.” Az engedékenység büntetõpolitikai következménye, hogy 1966 
és 1968 között a fogvatartotti népesség mintegy 13%-os csökkenése regisztrálható: 
1967-ben 17 369, 1968-ban 15 974 a fogvatartotti létszám.

6. 1968-ban a büntetõpolitika újabb fordulatot vett. A proletárdiktatúra dogmati-
kus védelmezõinek, a reformellenes, a szocialista gazdaság „védelmére” kelt poli-
tikai erõknek a tevékenysége nem merült ki nyilatkozatokban és deklarációkban. 
1968-tól a büntetõpolitika represszív irányultsága – amelyben jelentõsen közre-
hatottak a csehszlovák események is – jól követhetõ a fogvatartottak létszámának 
gyors emelkedésében: 1969-ben 16 882, 1970-ben 18 374 a börtönnépesség lét-
száma. A keményvonalas büntetõpolitikát az 1970. évi X. kongresszus is megerõ-
sítette, amikor arra hívta fel a társadalom figyelmét, hogy „az utóbbi idõben a 
gazdaságirányítási reformot félremagyarázva erõre kapott az individualizmus és az 
egoizmus, a munkával meg nem szolgált haszonszerzés és spekuláció… Erõsíteni 
kell azt a közszellemet, amely nem tûri el a társadalomellenes magatartást, a ciniz-
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must, a fegyelmezetlenséget, a közösség megkárosítását.” E politikát hûségesen tük-
rözi a fogvatartotti létszám további emelkedése, amely1971-ben 19 946-re, 1972-
ben 20 013 fõre nõtt. A 20 ezer fõt meghaladó létszám, a börtönök túlzsúfoltsága 
a politikai vezetést is önvizsgálatra késztette, hiszen a forradalom leverése óta a be-
börtönzések ilyen aránya nem volt tapasztalható. Az MSZMP KB Közigazgatási és 
Adminisztratív Osztályának (KAO) 1971. szeptemberi jelentésében errõl szokatlan, 
nyers õszinteséggel számol be: „Az intézetek normális befogadóképessége 15 000 
fõ. Jelenleg a letartóztatottak és jogerõsen elítéltek száma meghaladja a 19 000-et. 
Ez a magas létszám nemcsak a személyi állományra ró nagy terhet, de olyan zsúfolt-
ságot is okoz, ami már alig elviselhetõ (egyszemélyes zárkákban négyen-öten van-
nak, vagy húsz személy elhelyezésére szolgáló helyiségben negyvenen-ötvenen)… 
Az 1965. évi politikai bizottsági határozat óta bõvítés alig történt (ami történt, azt 
belsõ erõforrásokból oldották meg), mert a szükséges pénzösszegeket a Pénzügy-
minisztérium és az Országos Tervhivatal nem biztosította, jóllehet a PB határozat 
szerint a III. ötéves tervben évente 5–7 millió forintot kellett volna a bv. intézetek 
fejlesztésére fordítani.”

7. A kriminológiai szemlélet politikai közgondolkodásra gyakorolt hatásának az 
1970-es évek elején kiemelkedõ állomása a Népköztársaság Elnöki Tanácsa határo-
zatában, az 1973-as jogpolitikai irányelvekben fedezhetõ fel. Az irányelvek végre 
elismeri, hogy a bûnözés nem csupán a kapitalista múlt és környezet átkos kö-
vetkezménye, hanem a létezõ szocializmus újratermelõdõ feszültségeibõl, ellent-
mondásaiból fakad. Az irányelveknek a büntetés-végrehajtás számára lefordítható 
kriminálpolitikai „üzenetei” többsíkúak. Általánosan felismeri, hogy az államnak 
a bûnözés elleni harcra tartósan kell berendezkednie (ezzel elvileg megszûnt a bû-
nözés elleni harc intézményei preferálásának szemléleti akadálya). Kimondja, hogy 
a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását racionális keretek közé kell szorítani. 
Felhív a konok bûnelkövetõkkel, valamint a munkakerülõ, alkoholista életmódot 
folytatók elleni szigorú fellépésre. Végül konkrét útmutatást tartalmaz a büntetés-
végrehajtás megfelelõ differenciálására, a munkáltatás, a nevelés és az utógondozás 
fejlesztésére. Az irányelveknek a bíróságok ítélkezési gyakorlatára – ezen belül a 
szabadságelvonással járó jogkövetkezmények kiszabására – kifejtett hatása viszony-
lag rövid idõn belül érzékelhetõvé vált a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélések 
és a fogvatartotti állománynak 1972 és 1975 közötti mintegy 12%-os csökkenésé-
ben: 1973-ban 18 540 fõt, 1975-ben 17 924 fõt regisztrálnak a börtönökben.

8. E csökkenés azonban nem bizonyult tartósnak. A jogalkotást a közrendre és 
a közbiztonságra különös veszélyt jelentõ többszörös visszaesõkkel és alkoholis-
ta elkövetõkkel szembeni fellépés új beavatkozásra sarkallta. Ennek eredménye az 
1974. évi 9. számú törvényerejû rendelettel bevezetett szigorított õrizet volt. A ha-
zai szakirodalomban élénk vitát gerjesztõ intézmény a második világháború óta elõ-
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ször tett kísérletet a tettescentrikus büntetõfelelõsség érvényesítésére. Az 1978-as 
új Btk. hatálybalépéséig a tágra szabott bírói mérlegelés lehetõségének, valamint a 
relatíve határozatlan büntetéskiszabás hatására nõtt a visszaesõ fogvatartottak ará-
nya. A „túlvállaló” büntetõpolitika szintén a tettes-felelõsségi rendszer keretében 
kívánt megoldást találni a bûncselekményt elkövetett szenvedélybetegekkel – alko-
holistákkal – szemben. Az 1974. évi 10. számú törvényerejû rendelet az alkoholis-
ták kötelezõ munkaterápiás intézeti kezelését vezette be. Az új szankciók bevezeté-
sével a fogvatartotti létszám ismét jelentõsen megnövekedett, 1975 és 1977 között 
12%-kal nõtt: 1977-ben újabb csúcsot, 20 101 fogvatartottat számláltak.

9. Az 1970-es évek közepétõl meginduló humanizációs folyamat a magyar bör-
tönviszonyok európai irányultságú fejlõdését segítette. A hidegháborús feszültség 
feloldódásában jelentõs szerepet játszó, a helsinki értekezlettel (1975) meginduló 
közeledés a világrendszerek között – számos kérdés mellett – az államok büntetési, 
büntetés-végrehajtási rendszereinek kultúráját, humánumát is a társadalom-diag-
nosztikai tényezõk szintjére emelte. Hazánkban – ha szûk körben is, de – ismertté 
vált a treatment-ideológia válsága, az, hogy az 1970-es évektõl a legtöbb nyugati 
államban szakítottak a börtönbüntetés hatékonyságát mindenáron növelni kívá-
nó elképzelésekkel. Ugyanakkor elõtérbe került az a szkeptikus-realista felfogás, 
amely a büntetõintézeti körülmények elkerülhetetlenül személyiségkárosító hatá-
sának mérséklését tûzte ki célul. Hazai börtönügyünkben az 1970-es évek köze-
pétõl fedezhetõk fel bizonyos párhuzamos tendenciák, mint az átnevelési ideoló-
gia illúziójának feladása, emellett újabb törekvések a börtönök személyiségtorzító, 
represszív elemeinek csökkentése irányában. A honi szakirodalomban ekkor meg-
jelenõ elemzések nem csupán a büntetõ törvénykönyvet támadták „börtöncent-
rikussága” miatt, de rámutattak a szabadságvesztés végrehajtásában mutatkozó 
káros, kedvezõtlen következményekre is. Mindezek hatása érzékelhetõ a büntetõ-
politika önmérsékletében: 1978-ban 19 301, 1979-ben 16 764 fõ fogvatartottat 
regisztráltak.

10. Az 1978-as Btk. hatálybalépésekor ugyan az igazságügy-miniszter nyomatéko-
san hangsúlyozta, hogy végrehajtandó szabadságvesztésre csak valóban indokolt 
esetben kerüljön sor, de az újabb fordulatot vett kriminálpolitika egészen más felfo-
gást képviselt. A szabadságvesztés-büntetés, amely az 1970-es évek második felében 
elvesztette hegemón szerepét a pénzbüntetéssel szemben, 1980-tól 1988-ig újból a 
szankciórendszer leggyakrabban alkalmazott büntetési neme lett.

A bûncselekmények számának egyenletes – de nem drasztikus – emelkedése ön-
magában nem indokolta a szabadságvesztés kiszabásának növekedését, ez inkább 
a büntetõhatalom türelmének fogyatkozását jelezte a politikai-gazdasági rendszer 
válságjelenségeinek fokozódása miatt. Következménye a fogvatartotti populáció-
nak a korábbi két évtizedben példa nélkül álló megnövekedése lett (1980: 17 528; 
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1981: 18 881; 1982: 19 773; 1983: 21 299; 1984: 21 884; 1985: 23 016; 1986: 
24 812) és amely 1986 májusában elérte a Kádár-korszakban tapasztalt csúcslétszá-
mot, a 25 ezer fõt. A büntetõpolitika represszív tendenciájának erõsödését jelezte 
az is, hogy a fogvatartotti állományban az 1980-as évek közepére rendkívül meg-
emelkedett az elsõ bûntényesek, valamint a rövid tartamú, 1 évig, illetve 1–3 évig 
terjedõ szabadságvesztésre ítéltek száma és aránya. Az így kialakult helyzetben egy 
sor, halaszthatatlannak tartott fejlesztési elképzelés – mint a fogvatartottak elhelye-
zési körülményeinek, ellátásuknak a javítása, munkadíjazásuk fejlesztése stb. – nem 
valósulhatott meg. De nem csupán a fejlesztést, már a fenntartást is veszélyeztette 
az 1980-as évek elejétõl erõsödõ általános gazdasági recesszió.

11. Az 1980-as évek elsõ felének represszív büntetõpolitikájával való szakítás elsõ 
jelei a gorbacsovi politika, a „peresztrojka” és a „glasznoszty” hazai térnyerésével 
mutatkoztak. Az évtized közepére kialakult rendkívül kedvezõtlen hazai helyzet ja-
vítása, a „szalonképesség” megóvása érdekében kibocsátott 20/1986. számú NET 
határozat (a jogpolitikai irányelvekrõl) arra ösztönözte a jogalkalmazást, hogy a ki-
sebb súlyú bûncselekményt elsõ ízben elkövetõkkel szemben lehetõleg mellõzze a 
végrehajtandó szabadságvesztést. Így annak ellenére, hogy a bûnözés 1986 és 1989 
között számottevõen, mintegy 27%-kal nõtt, a vizsgált korszakban a végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek száma egyidejûleg 22%-kal csökkent: 1987-ben 22 543 
fõre, 1988-ban 20 921 fõre, 1989-ban 15 928 fõre apadt a börtönnépesség.

Az 1980-as évek elején a végrehajtandó szabadságvesztés széles körû alkalma-
zása a Kádár-korszak utolsó represszív büntetõpolitikai fellépése volt. Ha ennek az 
1980-tól 1986-ig terjedõ büntetéskiszabási gyakorlatnak bûnözésre gyakorolt ha-
tását vizsgáljuk, megállapítható, hogy a következõ években a hatóság tudomására 
jutott bûncselekmények számának növekedését fékezni nem tudta, arra befolyást 
gyakorolni nem volt alkalmas. Ugyanakkor azonban az ország növekvõ gazdasági 
nehézségei, valamint a büntetõintézetek túlzsúfoltságából adódó gondok halmo-
zódása a büntetés-végrehajtási szervezet mûködési feltételeinek, az igazságszolgál-
tatási rendszerben betöltött funkcióinak jelentõs romlásával jártak. Az állami és a 
politikai vezetés a börtönügy felismert szakmai fejlesztéséhez a szükséges gazdasági 
erõforrásokat nem nyitotta meg, így a tárgyi feltételek immár elengedhetetlen kor-
szerûsítése nem kezdõdhetett el.

12. A rendszerváltozást követõ években a büntetõ igazságszolgáltatás területén 
egy „emberjogi aspektusú” liberalizációs folyamat zajlott le, miközben az 1980-as 
évek végétõl elinduló politikai és gazdasági szerkezetváltás következtében kialaku-
ló anómiás helyzet miatt a bûnözés robbanásszerû növekedése volt tapasztalható. 
Az 1990-es évek elsõ fele ítélkezési gyakorlatának enyhülésére erõteljesen hatott 
a büntetési rendszer átalakítása, így a halálbüntetés eltörlése, vagy a szigorított 
õrizetnek, az alkoholisták munkaterápiás intézeti kezelésének, a szigorított javító-
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nevelõ munkának a kiiktatása. A Btk. ekkor hatályba lépõ novellája, az 1993. évi 
XVII. törvény által célzott módosítás vezérmotívuma az igazságos, egyszersmind 
a tett súlyához igazodó büntetés elvének megteremtése iránti igény volt. A jog-
alkotó helyesen ismerte fel azt az általános érvényû tételt, miszerint a büntetõjogi 
beavatkozás ésszerû korlátok közé szorítandó, ilyen módon érvényesítve a bünte-
tõjog ultima ratio jellegét. A Btk. 1993-as módosításával további, a börtöncent-
rikus szemlélet ellen ható rendelkezések jelentek meg, így például a szabadság-
vesztés generális minimumának leszállítása 1 napra, a fõbüntetés helyett kiszabott 
mellékbüntetés alkalmazhatósági határának két év börtönbüntetésrõl három évre 
emelése, a visszaesõket érintõ hátrányos rendelkezések hatályon kívül helyezése, 
különösen pedig a gazdasági, illetve vagyon elleni, kisebb súlyú bûncselekmények 
értékhatárának jelentõs megemelése. Mindezek hatására a fogvatartotti populá-
ció számottevõ csökkenése következett be: 1990-ben 12 319, 1991-ben 14 810, 
1992-ben 15 913, 1993-ban 13 169, 1994-ben 13 140, 1995-ben 12 454, 1996-
ban 12 762 fõ volt a fogvatartottak létszáma. A létszám csökkenésében további, 
jelentõs szerepe volt az 1989. és 1990. évi közkegyelmi rendelkezéseknek, amely-
nek során mintegy 3 ezer elítélt szabadítására került sor. Az 1993. évi Btk.-módo-
sítás pedig lehetõvé tette a többszörös visszaesõk feltételes szabadságra bocsátását, 
ez újabb 3 ezer fõ elítélt szabadítását jelentette. Az 1985. évi mutatókhoz viszo-
nyítva az 1995-ben mért adatokat, megállapítható, hogy miközben a hatóságok 
tudomására jutott bûncselekmények száma 302%-kal nõtt, a fogvatartotti létszám 
54%-kal csökkent. Az 1990-es évek második felének hazai szakirodalma joggal ki-
fogásolta, hogy az 1990–1995 között kialakult bûnözési helyzetre nem alakult ki 
átfogó kriminálpolitikai koncepció.

13. A kriminálpolitika újabb represszív irányvételét a Btk. módosításával az 1998. 
évi LXXXVII. törvény vezette be, válaszul a bûnözés struktúrájának kedvezõtlen 
változására, így a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ szervezett bûnözés meg-
jelenésére, az állampolgári biztonságérzetet is gyengítõ bûncselekmények számának 
növekedésére. A jogalkotó szerint a büntetõjognak „…a közvélemény által legiti-
máltnak kell lennie… [és] találkoznia kell a társadalom érzületével”, a novellát a 
bûnözés szigorú fellépést igénylõ megnyilvánulásaira reagáló „alapvetõen új ren-
delkezésnek” tekintette, amely „erõsíti az állam reakcióképességét.” A szigorítás 
hatásának büntetés-végrehajtási konzekvenciái 1997 és 2002 között a következõ 
adatokkal jellemezhetõk: 1997-ben 13 405, 1998-ban 14 399, 1999-ben 15 110, 
2000-ben 15 539, 2001-ben 17 275, 2002-ben 17 838 fogvatartottat regisztráltak. 
A fogvatartotti létszám ebben az idõszakban 33%-kal növekedett, egyidejûleg nõtt 
az intézetrendszer túltelítettsége: az 1997-ben mért 22%-ról 2002 végére 59%-ra 
emelkedett. Ebben az idõszakban különösen az elsõ bûntényesek és a többszörös 
visszaesõk száma és aránya növekedett (ez utóbbiak a feltételes szabadon bocsátás 
szabályainak szigorítása miatt). Ugyancsak jelentõsen megnõtt az intézetekben a rö-
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vid – 1 évig terjedõ – szabadságvesztésre ítéltek száma és aránya, miközben a közép 
(3–5 évig) és a hosszú tartamú (5 év feletti) szabadságvesztésre ítéltek száma alig 
emelkedett, arányuk pedig csökkent. A büntetõpolitika szigorítása a börtönfalakon 
belül is éreztette hatását. Így az enyhébb fokozatba helyezettek száma 1997-tõl 
2002-ig több mint 50%-kal, az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá helye-
zettek 90%-kal csökkentek. Különösen erõteljes csökkenés volt tapasztalható az 
intézetek ideiglenes elhagyását lehetõvé tevõ intézményi lehetõségek terén: míg 
1998-ban az ideiglenes intézetelhagyások száma 26 451 eset volt, addig ez 1999-re 
13 007-re, 2000-ben 4082-re, 2001-ben 2409 esetre csökkent. Ugyancsak látvá-
nyos volt a csökkenés a büntetésfélbeszakítás területén, ahol 1997-ben még 1158 
engedélyezés volt, ez 1998-ra 890-re, 1999-re 333-ra, 2000-re mindössze 147-re 
csökkent. Ezekre az évekre visszatekintve megállapítható, hogy a hazai börtön-
viszonyok materiális feltételei a fogvatartotti létszám dinamikus emelkedése foly-
tán tovább romlottak. Az 1997-tõl 2002-ig terjedõ idõszakban regisztrált, mintegy 
négy és fél ezres létszámemelkedést csupán 1200 fõs, rendkívüli erõfeszítéssel vég-
rehajtott férõhelybõvítés kompenzálta.

14. A 2002. évben hivatalba lépett igazságügyi kormányzat szükségesnek tartotta 
az 1998-as novella szellemében fogant minden büntetõ tárgyú intézkedés és intéz-
mény felülvizsgálatát. Ezen intézkedések egyik elemeként született meg és lépett 
életbe a Btk. módosítása a 2003. évi II. törvénnyel, amely mint kompromisszumos 
jogszabály a társadalmi érzület és a liberalizált kriminálpolitika közötti távolságot 
igyekezett csökkenteni. A börtönügy szempontjából újabb fordulatot hozott, hogy 
a novella erõfeszítése elsõsorban a börtönnépesség csökkentésére irányult. A fog-
vatartotti létszámnak 2002–2007 között mért mintegy 20%-os csökkenése (2002: 
17 838; 2003: 16 507; 2004: 16 543; 2005: 15 720; 2006: 14 811; 2007: 14 331) 
jól érzékelteti a büntetõpolitika ez irányú törekvéseinek eredményességét. E lét-
számcsökkenés hátterében kedvezõ folyamatnak volt tekinthetõ az elsõ bûnténye-
sek számának jelentõs, mintegy 32%-os, valamint az 1 éven aluli szabadságvesztésre 
ítélteknek mintegy 26%-os csökkenése, mindez szignifikánsan jelezte az ítélkezési 
gyakorlatban az elterelésnek és az alternatív szankciók alkalmazásának növekvõ 
súlyát. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyzendõ, hogy a Pártfogó Felügyelõi Szol-
gálat 2003-as reformjával lényegesen javultak a közérdekû munka végrehajtásának 
feltételei: míg 2003-ban a végrehajtott közérdekû munka 1131 volt, ez 2007-ben 
3203-ra, csaknem háromszorosára emelkedett, ugyanakkor kedvezõtlen a börtön-
népesség alakulására nézve, hogy ez utóbbi évben 896 esetben kellett a közérdekû 
munkát szabadságvesztésre átváltoztatni. A börtönnépesség csökkenésének másik 
oka az elítéltek megnövekedett fluktuációjával, nevezetesen a feltételes szabadon 
bocsátásnak a többszörös visszaesõkre ismételt kiterjesztésével, másfelõl a bv. bírák-
nak a korábbinál liberálisabb elbocsátási gyakorlatával magyarázható: míg a 2002-
ben feltételesre bocsátottak száma 6372 fõ volt, ez 2005-ben 8115 fõre emelkedett. 
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Utóbbi változás feltehetõen azzal magyarázható, hogy a szabadítás elõkészítésében 
a korábbinál eredményesebben mûködtek együtt az intézetek és a megújult párt-
fogó felügyelõi szervezet.

15. A fogvatartotti létszám újabb emelkedése 2007-tõl tapasztalható: 2008-ban 
14 748, 2009-ben 15 360, 2010-ben 16 328 fõre nõtt a börtönnépesség, annak 
ellenére, hogy a közzétett, a hatóság által ismertté vált bûncselekmények száma eb-
ben az idõszakban csökkent. Az elmúlt négy év során tehát a fogvatartotti létszám 
több mint 2 ezer fõvel növekedett, erre a jelenségre azonban a kriminológiai kuta-
tások még nem adnak egyértelmû magyarázatot. A közelmúlt jogszabályi változásai 
várhatóan tovább fokozzák ezen emelkedés ütemét.

Befejezésül az alábbiakban összegezném a büntetõpolitika és a börtönnépesség 
változásainak fontosabb következményeit:

Büntetõpolitikánkat a vizsgált idõszakban enyhülési és represszív periódusok 
gyakori váltakozása jellemezte. A büntetés-végrehajtás szakmai arculatára a 
represszív ciklusok különösen kedvezõtlenül hatottak. Megállapítható, hogy 
az elmúlt 65 évbõl hét represszív periódus emelhetõ ki, amely összességé-
ben 27 éven keresztül tartott. A represszív ciklusokra jellemzõ volt, hogy 2-3 
éven belül a fogvatartotti létszám 20–60%-os emelkedését eredményezték, 
e változások azonban sem a bûnözés kvalitatív, sem kvantitatív alakulásával 
nem hozhatók összefüggésbe. E ciklusokat az esetek többségében olyan kül- 
vagy belpolitikai fejlemények váltották ki, amelyekre a politikai vezetés sajá-
tos, büntetõpolitikai eszközökkel kívánt reagálni. Megállapítható az is, hogy 
egyetlen represszív ciklus sem csökkentette a bûnözést, de minden represszív 
periódus jelentõsen csökkentette a büntetés-végrehajtás szakmai esélyét a fog-
vatartottak reintegrációjában.
A represszív ciklusokban az egyébként is férõhelyszûkében lévõ hazai börtön-
rendszer túlnépesedése rendkívülivé vált. A vizsgált 65 évben a férõhelyek 
mindössze 7 évben bizonyultak elegendõnek. Megállapítható, hogy az 1960-as 
évek óta hozzávetõlegesen fél évtizedenként politikai vagy kormányzati szin-
tû döntések születtek a férõhelybõvítésre, azonban e döntések realizálására 
személeti vagy gazdasági okokból nem, vagy csak részben került sor. A ka-
pacitásnövelés, illetve a modernizálás elmaradása okainak hátterében olyan 
gazdasági tényezõk feltételezhetõek, mint a politikailag fontosabb területek 
finanszírozásának primátusa, a büntetés-végrehajtás önfinanszírozási, önfenn-
tartási képességének téves feltételezése, szemléleti tényezõként a kedvezõtlen 
társadalmi közmegítélés, ezzel összefüggõen a hálátlan és alárendelt közsze-
rep az állami szervek rendszerében, illetve a hatékonyan támogató politikai, 
tudományos és civil lobbi hiánya.
A represszív periódusok kedvezõtlen következményei jól kirajzolhatóak a 
büntetés-végrehajtás szakmai tevékenységének megnövekedett nehézségein, 
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így a fogvatartottak életterének, a foglalkoztatás, az individualizáció, a cso-
portképzés lehetõségeinek beszûkülésével, a rend, a fegyelem, a biztonság 
megõrzésének elõtérbe helyezésével, a személyzet és a fogvatartottak közötti 
együttmûködés csökkenésével a börtönök proaktivitása, bûnmegelõzési tevé-
kenysége esélyének gyengülésén.
A többnyire kedvezõtlen gazdasági periódusokban bekövetkezõ börtönnépes-
ség-növekedés a személyi állomány túlterheltségének fokozódásával és jöve-
delmi viszonyainak romlásával járt, amelynek következménye a személyi ál-
lomány idõszakonkénti riasztó elvándorlása, átlagéletkorának csökkenése (a 
tõlünk nyugatra esõ uniós országokban egzisztenciálisan stabil munkahelynek 
számít a büntetés-végrehajtás: a személyi állomány átlagéletkora 50 év körül 
van, míg Magyarországon a személyi állomány átlagéletkora jelenleg 36 év).
A büntetõpolitika és a büntetés-végrehajtási szervezet közötti kapcsolatnak a 
vizsgált idõszakban volt egy olyan dimenziója is, amelyben a büntetõhatalom 
represszív törekvéseit a börtönfalakon belül is érvényesíteni kívánta. Ennek 
eredményessége különösen kétséges. Az európai államokban és hazánkban is 
már régi keletû az a felismerés, hogy a büntetõjog érvényesülésének különbö-
zõ, egymásra épülõ stádiumai vannak: így a törvényi büntetéssel fenyegetés 
stádiumában a büntetõrendelkezések a cél szempontjából generálpreventív 
jellegûek, a büntetés kiszabásában a bûncselekmény tett- és bûnösségarányos 
viszonzásában kell a beavatkozás célját látni, míg a büntetés-végrehajtás so-
rán elsõsorban a speciálpreventív célt, az elítélt társadalomba visszavezeté-
sének elõsegítésére kell törekedni. Ez azt is jelenti, hogy míg a társadalom 
rosszalló értékítéletének megjelenése a törvényi szankciókban és az ítéletben 
helyénvaló, addig az a más funkciót viselõ büntetés-végrehajtás során szak-
mai korlátok közé szorítandó. A céltévesztés jelentõs mértékben torzíthatja a 
büntetés-végrehajtás bûnmegelõzési funkcióját, amely a társadalomra tekint-
ve próbálja befolyásolni az elítéltek jövõbeli sorsának alakulását.
Mint fentebb, a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó 65 évének felvázolá-
sakor megkíséreltük bemutatni, a börtön sem a bûnözés megfékezésére, sem 
struktúrájának átalakítására nem bizonyult alkalmasnak. Erre a felismerésre 
építették fel ideológiájukat a 20. század második felében felélénkülõ, a sza-
badságvesztésbõl kiábrándult – abolicionista és redukcionista – mozgalmak; 
de az ezek hatására kialakított két nyomvonalú szankciórendszer, az alternatív 
szankciók széles, valamint a diverziós megoldások gazdag választéka sem tette 
nélkülözhetõvé a börtönt. A 20. század utolsó harmadának bûnözési trendje, 
valamint strukturális romlása – a szabadságvesztés konokul az ultima ratio 
elvén alapuló kiszabása ellenére – arra inti az államokat, hogy a börtönintéz-
mény fennmaradásával még hosszabb távon számolniuk kell. Ennek ismere-
tében az uniós tagállamokban a börtönrendszer korszerûsítése nem került le 
napirendrõl és ez nem lehet másképpen hazánkban sem.
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A politikai hatalom gyakorlóinak joga és lehetõsége, alkalmasint kötelessége 
is a büntetõpolitikának a társadalom érdekében történõ formálása. Az már vi-
tatható, hogy a politikai hatalom milyen célok, eszközök és módszerek men-
tén kívánja a kriminálpolitikát a társadalom, vagy éppen a saját szolgálatában 
érvényesíteni. Gönczöl Katalin megállapítása szerint a fejlett demokráciák-
ban jórészt elfogadottá vált, hogy a büntetõhatalom nem mindenható, csupán 
segédeszköz, amely, ha közmegegyezésen alapul, hozzájárulhat a társadalmi 
béke erõsítéséhez. Király Tibor pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez 
a hatalom a társadalmat sehol a világon nem szabadította meg a bûnözéstõl, 
mert egyes bûnöket megtorolhat, de gyenge ahhoz, hogy megjavítsa a köz-
morált. Hazánkban az elmúlt évtizedek politikai hullámverésében, a bünte-
tõhatalom önkorlátozó megfontoltsága még nem vált jellemzõvé, szerepét a 
politika képviselõi többnyire túldimenzionálták, gyakorta rövid távú szük-
ségletek kiszolgálójává tették. Szakmai irodalmunk csaknem egységes abban, 
hogy az ilyen büntetõpolitika nem csupán eredménytelen, hanem erõteljes 
diszfunkcionális vonásokat is mutat.
A büntetés-végrehajtás a múltban sem tehette, a jövõben sem befolyásolhatja a 
büntetõpolitika alakításának irányát, de üzeneteket küldhet innen, az igazság-
szolgáltatási folyamat végpontjáról. Így üzenheti, hogy az igazságszolgáltatás 
folyamata az ítélethirdetéssel nem ér véget, az ítélet csupán potenciális lehetõ-
séget kínál a társadalom számára veszélyt jelentõ réteg féken tartására. Üzen-
heti, hogy szakmai érdekei nem öncélúak, hanem a társadalom békéjét szol-
gálják, így például szakmai érdeke a fogvatartottak létszámának mértéktartó 
és lehetõleg nagyobb hullámzásoktól mentes alakulása (ami nem eshet messze 
a demokratikus jogállam önkorlátozó büntetõhatalmának szándékától). Üzen-
heti, hogy a hazai börtönügy hagyományosan alacsony szintû, maradékelvû 
finanszírozása nem jellemzi azon államok sorát, amelyekhez a közelmúltban 
csatlakoztunk. Üzenheti, hogy szeretné elfoglalni méltó helyét a rendvédel-
mi és az igazságszolgáltatási szervek rendszerében, hogy mindezekkel együtt 
büszkén vállalja hivatását, a közbiztonság szolgálatát.
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A BÜNTETÕJOG VÁLTOZÁSAINAK
HATÁSA A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

SZERVEZETRE*

A tavalyi év a változások éve volt a büntetés-végrehajtási szervezet életében. Az 
országgyûlési választásokat követõen kialakult új kormányzati struktúra alapve-
tõen módosította a központi közigazgatás szervezeti rendjét, a büntetés-végrehajtás 
47 év elteltével ismét a Belügyminisztérium felügyelete alá került. Feladataink több 
területen módosultak, megnövekedtek, mégis elmondható, hogy megtaláltuk a he-
lyünket, szerepünket ebben az új helyzetben.

A feladatrendszert érintõen új kihívást jelentettek a büntetõjogi változások és 
a közbiztonsági törvénycsomag. A büntetõjogi változások esetében az ún. „három 
csapás” törvény, illetve a középmérték alkalmazásának lehetõségére kell gondol-
nunk. Feltételezzük, hogy ez által dinamikusan nõni fog a fogvatartotti létszám, 
hosszabbá válik a fogva tartási idõ és a fogvatartotti állomány összetétele kedvezõt-
len irányban változik.

A törvény elõkészítése kapcsán jeleztük, és azóta is azt hangsúlyozzuk, hogy a 
tavalyi büntetõjogi változások a jelenlegi fogvatartotti létszám növekedését nem 
magyarázzák, ugyanis a jogszabályi háttér változásának a hatása az általunk elem-
zett példák alapján általában 5–7 év után jelenik csak meg, ugyanis mindenféleképp 
a rendszerbe bekerült volna az a bûnelkövetõ, akit azután más megítélés alapján 
ítélnek el a bíróságok.

A közbiztonsági törvénycsomaggal kapcsolatosan el kell mondanom, hogy ed-
dig is hajtottunk végre szabálysértési elzárást, itt tehát alapvetõ változás nem volt. 
Ami különös hangsúlyt kapott: egyrészrõl az, hogy az elkövetõk dolgozzanak is, 
vagyis lehetõleg mindenki végezzen valamilyen hasznos munkát, vagy oktatás-

* „A szankciórendszer változásainak hatásai a börtönnépesség alakulására és ennek követ-
kezményei a büntetés-végrehajtás feladatainak végrehajtására” címû, a Magyar Kriminológiai 
Társaság szervezésében – az Országos Kriminológiai Intézetben 2011. március 9-én – megtartott 
kerekasztal-beszélgetésen elhangzott korreferátum szerkesztett változata.
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ban, képzésben vegyen részt; másrészrõl pedig, miután a szabálysértési jogkövet-
kezmények változása miatt a büntetés-végrehajtási intézetekbe bekerültek 14–18 
éves fiatalkorúak is, a legnagyobb kihívást az õ oktatásuk megszervezése jelentette. 
Szakmai szempontból úgy gondoljuk, elsõdleges az a cél, hogy az alatt a rövid idõ-
intervallum alatt, ami a rendelkezésünkre áll, a fiatalkorú elkövetõk iskoláztatása 
folytatódjék. A problémát bonyolítja, hogy a fiatalkorú anyaiskolájából nem lehet 
átjelentkezni 30 napon belül, hogy nem lehet a szükséges okmányokat beszerezni, 
mi azonban annak a rendszerét teremtettük meg, hogy ez alatt a 30 nap alatt is óra-
látogatással, egyéni felkészítéssel oldjuk meg az oktatás folyamatosságát.

A „három csapás” és a középmérték alkalmazásának hatásához még hozzátarto-
zik az is (a hosszabb büntetési idõn és az erõszakos bûnelkövetõk számának növe-
kedésén kívül), hogy az életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek létszáma, illetve 
– ami magyar sajátosság – a ténylegesen életfogytiglanra ítéltek száma is növekedni 
fog. Egy nemzetközi vizsgálat alapján ezek az elítéltek a legegészségesebb fogvatar-
tottak, tehát a várható élettartamuk viszonylag hosszú, nagyon soká „pörögnek ki” 
a rendszerbõl, és – ami a tényleges életfogytiglanosokat illeti – ne is kerüljenek ki, 
mert az sajnos a halálukat jelentené.

Jelen pillanatban Magyarországon 222 fõ tölti életfogytiglani szabadságvesztés- 
büntetését. Ez a szám azért is fontos, mert ezek a büntetések már nem 15–20–25 
éves életfogytiglani büntetést jelentenek, jelentõs részük 30 éves, illetve ezt megha-
ladó idõtartamú szabadságvesztés-büntetés. Ha az elkövetõ életkorát és az életfogy-
tiglani szabadságvesztés hosszát, illetve a feltételes szabadságra bocsátás várható 
idejét vesszük figyelembe, akkor ez együttesen majdnem kiteszi az elítélt élettarta-
mát, vagyis a büntetés közelít a tényleges életfogytiglanhoz.

Napjainkban 16 jogerõs, továbbá egy nem jogerõs elítélt tölti tényleges élet-
fogytig tartó szabadságvesztés-büntetését Magyarországon. Az ebbe a kategóriába 
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tartozó elítéltek száma is növekszik, a jogintézmény elsõ 3 évében mindössze egy 
fogvatartottat ítélt tényleges életfogytiglanra a bíróság.

Az elzárásra ítéltek számának lényeges növekedése nem tapasztalható. A korábbi 
években 100-110 volt az elzárásra ítélt személyek száma, ez a tavalyi évben 146-ra 
emelkedett. A tulajdon elleni szabálysértésekért elítéltek az összes elzárásos 20%-át 
teszik ki. A tavalyi évben a rendszerben 7 fiatalkorú fordult meg. Az elzárásra ítélés 
átlagos ideje 20 és fél nap volt az összes elítélt figyelembevételével. A fiatalkorúak 
esetében az ítéletek ideje alacsonyabb.

A szabálysértési elzárással sújtott személyek elhelyezésére való felkészülés jegyében 
nyitottuk meg újból tavaly az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektuma 
két ideiglenesen bezárt körletét (a két körlet bezárására 2009-ben takarékossági 
okokból került sor).

Az elzárással kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy a foglalkoztatási felté-
telek biztosítása abban a rendszerben, amelyben most már csak 55% körül van a 
foglalkoztatásban részt vevõ fogvatartottak aránya, nagyon nehezen megoldható, 
fõleg ilyen rövid ítéletû, ilyen motivációval, elõképzettséggel rendelkezõ populáció 
esetében. Az elzárásra ítélt fiatalkorúak oktatásának nehézségeire pedig már fen-
tebb kitértem.

Összehasonlításképpen, hogy a magyar büntetés-végrehajtás helyzetét értékelni 
tudjuk, érdemes tennünk egy rövid nemzetközi kitekintést.

A fogvatartottak összlétszámát és a rendelékezésre álló férõhelyek számát tar-
talmazó grafikon alapján megállapíthatjuk, hogy az európai országok döntõ több-
ségében a túlzsúfoltság ma még nem okoz jelentõs problémát, de kivételt képez ez 
alól például az Egyesült Királyság és hazánk is.
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A bebörtönzési rátát tekintve a középmezõnyben helyezkedünk el. Ami börtönügyi 
szempontból igazán problematikus, az a telítettségi szint, ezen a téren csak Olasz-
ország van rosszabb helyzetben nálunk.

Fontos megjegyeznem, mindig figyelembe kell venni, hogy a magyar büntetés-vég-
rehajtásnak befogadási kötelezettsége van. Tehát mi a bíróságok határozatát, ítéle-
tét kötelesek vagyunk végrehajtani, függetlenül attól, hogy a telítettségi ráta éppen 
hogyan alakul, tehát ezt a számot befolyásolni nem tudjuk.

Amiben viszont elõrelépést tervezünk, és azt a „Felelõsen, felkészülten” prog-
ramunkban is elsõ helyen szerepeltettük, hogy a visszaesõk számát szeretnénk az 
elkövetkezõ 10 évben 5%-kal csökkenteni.

Az átlagtelítettség terén a 2002-es év volt a csúcsidõszak, 159%-kal. A PPP-
programban épült két büntetés-végrehajtási intézet jelentõsen csökkentette a telí-
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tettségünket, amely azonban 2008 óta újból folyamatosan emelkedik, a mai adat 
szerint már 138%-on vagyunk.

Ez az emelkedés elsõsorban nem abból az okból történt, hogy a büntetõpolitikában 
milyen változások következtek be, úgy tapasztaljuk, hogy a hazai börtönnépesség 
létszáma azoktól függetlenül is jelentõsen emelkedik. A rendszerváltás óta 1995-
ben volt a legalacsonyabb a fogvatartotti létszám: 12 455 fõ – ezt a számot tekintve, 
ma 4612 fõvel vagyunk többen. A büntetés-végrehajtási szervezetnek tehát hagyo-
mányosan az egyik legnagyobb problémáját a túltelítettség okozza.

A fogvatartotti létszám tekintetében az idei évet 16 328 fõvel kezdtük, és 2011. 
március 7-én 17 067 fõ volt a létszám. Folyamatosan, nagyságrendekkel növekszik 
a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ bûnelkövetõk száma, ez a növekedés 10 
naponként is megfigyelhetõ. Ha ez az emelkedés így marad, akkor a hazai börtön-
populáció a 18 500 fõt is meg fogja haladni az év végére (lásd 129. o. felsõ ábra).

A büntetõjogi szabályok változása nyomon követhetõ Az elítéltek ítéleti idõ sze-
rinti megoszlása címû grafikonon, amelyben az elmúlt 5 év adatait dolgoztuk fel. 
Az utolsó évben, tavaly a rövid tartamú ítéletek száma csökkent, viszont az ennél 
hosszabb (1–3 év, 3–5 év, 5–10 év és a 10 év feletti) ítéletek száma egyaránt emel-
kedett. Vélhetõen az a prognózis, amely szerint a börtönnépesség összetétele az 
ítélkezési gyakorlatnak megfelelõen a hosszabb ítéleti idejû, illetve az erõszakos 
cselekményeket elkövetõk felé tolódik el, bekövetkezni látszik.

Véleményem szerint ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtás jól mûködjön, öt té-
nyezõ szükséges – az elsõ a jogszabályi háttér. A munkánkat alapvetõen meghatá-
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rozó jogszabály, az 1979. évi 11. tvr. túlélte az elmúlt évtizedek változásait, ugyan 
toldozva-foldozva van, de a megfelelõ jogszabályi kereteket rögzíti; a második az 
intézményrendszer, amirõl már szó volt, a harmadik a személyzet, a negyedik az ele-
gendõ mértékû költségvetés, az ötödik pedig a megfelelõ számú elítélt, mert – bár-
milyen hihetetlen – a „smasszerájhoz” fogvatartottak is kellenek.

Magas színvonalú feladatellátás csak jól képzett, felkészült és elkötelezett személyi 
állomány jóvoltából lehetséges, részletesebben szeretnék tehát szólni a büntetés-
végrehajtás személyi állományáról.

Az engedélyezett költségvetési létszámunk 2010-ben 8236 fõ, a tényleges lét-
számunk 7771 fõ, a feltöltöttség 94,3%-os volt. Az utóbbi években meg kellett 
tanulnunk, hogy van státusz és van bérrel fedezett státusz, ebbõl is adódik, hogy a 
létszámunkat nem sikerült jobban feltöltenünk.

A személyi állomány megoszlását tekintve, úgy gondolom, a fegyveres testüle-
tek között nekünk a legjobb az állománytábla szerinti piramisunk: a tiszthelyette-
sek aránya magas a tisztekéhez képest.
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A nemek szerinti arány (férfi: 71,2%, nõ 28,8%) nemzetközi összehasonlításban is 
jó. A személyi állomány képzettsége az utóbbi években lényeges változásokon ment 
keresztül: a felsõfokú végzettségûek aránya közel 22%-ot tesz ki.

Ha alacsony a személyzet létszáma és sok a fogvatartott, akkor stratégiai szem-
pontból egy dolgot lehet megtenni: a képzés magasabb szintre emelését. Az elmúlt 
két és fél évben a személyi állomány oktatására helyeztük a hangsúlyt, és ezt teljes 
egészében saját erõbõl oldottuk meg.

Az alap- és középfokú képzés a Büntetés-végrehajtás Oktatási Központjában zaj-
lik. Alapképzésünket jelentõs mértékben átalakítottuk: a négyhetes képzési idõt 
sikerült felemelnünk 16 hétre. A moduláris képzés 2012-es bevezetésével a képzési 
rendszer vélhetõen úgy alakul át, hogy valóban felkészült kollégákat küldhetünk a 
fogvatartottak közé.

Hosszú évek után vokális képzésben elindítottuk a büntetés-végrehajtási fel-
ügyelõi szakképzést, jövõ évben indítjuk a fõfelügyelõi képzést, illetve teljesen spe-
ciális kérdéseket is bevezettünk, amelyeket egyre több kollégánk végez el. Ezek a 
Bv.–KIT, amely büntetés-végrehajtási túsztárgyaló tanfolyam, valamint az SHRT, 
amely pedig egy, az extrém stresszhelyzetek kezelésére kialakított képzési modul.

A felsõfokú képzés a Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékén fo-
lyik, ugyanott a mesterképzés is elindult. A Belügyminisztériumhoz történt vissza-
térésünk a vezetõképzés, önvédelmi képzés terén, úgy gondolom, kedvezõ lehetõ-
ségeket jelenthet számunkra.

Engedjék meg, hogy a büntetés-végrehajtás gazdálkodásáról is ejtsek néhány 
szót. A büntetés-végrehajtási szervezet nehéz pénzügyi helyzetben, 1,7 milliárd Ft 
tartozásállománnyal kezdte a tavalyi évet, folyamatos likviditási nehézségek mellett 
végezte munkáját. Költségvetésünk kiadási fõösszege 40 781,5 milliárd Ft volt.

Tartozásainkat az év végén kapott minisztériumi támogatás segítségével sikerült 
rendeznünk. A 2011. év pozitív többlettámogatással indult, remélhetõen az idei 
évet is problémamentesen fogjuk tudni zárni.

A „Felelõsen, felkészülten” stratégiai fejlesztési programunkat 2008-ban készí-
tettük el, amely mindenfajta mûfaji követelménynek megfelelt, és államigazgatási 
szinten elfogadásra, illetve elismerésre került. Ebben a 120 oldalas dokumentum-
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ban – részletes bontásban, indikátorokkal, feladattervekkel – öt alappillért dolgoz-
tunk ki. Ezek a következõk voltak: „Rend és biztonság”, „Integráció, reintegráció”, 
„Európai színvonalú személyzet”, „Konszolidáció”, „Racionalizáció”.

A program végrehajtása 2010-ben zárult le. A program legnagyobb eredmé-
nyének egyrészt egy újfajta gondolkodás elterjedését, másrészt pedig a fejlesztésre 
szolgáló többletforrásokat tekinthetjük. A büntetés-végrehajtáshoz beáramló plusz-
források kivétel nélkül európai uniós vagy hazai pályázati pénzek voltak. Ha eze-
ket a számokat összeadjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy több mint 2,5 milliárd 
Ft-ot sikerült a büntetés-végrehajtásba bevonnunk, és olyan, évek óta elhalasztott 
fejlesztéseket sikerült végrehajtanunk, mint például az informatikai rendszer teljes 
átalakítása.

A kormányzat a tavalyi év végén hozott egy határozatot, amelynek alapján a 
büntetés-végrehajtási szervezetet a nemzetközi elvárások figyelembevételével vizs-
gálat alá kellett venni, és fejlesztési programot kellett meghatározni. Ezt a fel-
adatot elvégeztük, a Kormány az elõterjesztésünket február 23-i ülésén tárgyalta, 
és elfogadta. Ez számunkra a „Felelõsen, felkészülten” program folytatását, az ún. 
„FF-2” programot jelenti. Ennél is fontosabb, hogy a megszületett kormányhatáro-
zat [a Kormány 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozata] átfogó intézkedéseket ír elõ 
a büntetés-végrehajtás fejlesztésére, és ezek kibontásába, megvalósításába különbö-
zõ minisztériumokat is bevonja.

A kormányhatározatban elsõ helyen szerepel a büntetés-végrehajtási férõhelyek 
létesítése, amely nem PPP-rendszerû, hanem állami beruházásokat jelent. Ez egy-
részt a lehetõségek kihasználásával, a meglévõ intézet- és intézményhálózat bõví-
tésével, másrészt – a háttértervek szerint – három új országos börtön építésével 
valósulhat meg. A program jelen pillanatban elfogadott konkrétumokat még nem 
tartalmaz, de mi 5200 új férõhellyel tervezzük.

Ahhoz, hogy a személyi állománnyal kapcsolatos költségek csökkenthetõek le-
gyenek, hiszen a költségvetésünk igen jelentõs részét a személyi juttatások töltik ki, 
bizonyos elítéltcsoportok õrzésekor nem feltétlenül szükséges a hivatásos állományú 
személyzet szolgálatba állítása. A kormányhatározat számol ezzel a lehetõséggel.
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Cél a fogvatartottak teljes körû foglalkoztatása. Örömmel számolhatok be arról, 
hogy az új kormányzat a létrejötte óta eltelt viszonylag rövid idõ alatt megteremtet-
te annak a lehetõségét, amit mi 10 éve szeretnénk, hogy bizonyos állami megrende-
léseket a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai teljesíthessenek – megvalósítva 
az elítéltek foglalkoztatását. A fegyveres testületeken kívül azok a nagy állami cé-
gek, amelyek valamikor hagyományosan a partnereink voltak, mint például a MÁV, 
a honvédség vagy a különbözõ egészségügyi intézmények, szintén a büntetés-végre-
hajtási kft.-k megrendelõivé válhatnak.

A fogvatartottak ellátásának normatív finanszírozása nagyon régi probléma. 
Gondot jelent számunkra, ha nincs, mert azt a fejünkhöz lehet verni, és gondot 
jelent az is, ha van, mert akkor a megszabott normatívát oda kellene adni, ami vi-
szont nem mindig áll rendelkezésre.

Kívánatos lenne egy nyitott keret, amely folyamatossá tenné a finanszírozást, 
így nem jelentene nehézséget az a fajta elítélthullámzás, ami az idei évben is tör-
ténik, hogy a nyitott keret révén – a negyedévi elszámoláson felül – legalább azt 
az alapellátásra fordítható pénzösszeget kapja meg a szervezet, ami a folyamatos 
mûködés szempontjából fontos. A büntetés-végrehajtási szakmai munka az elmúlt 
évben 3 már lassan nem a szakmáról szól, hanem a „pénzkeresetrõl”, meg arról: ki 
tárgyal a pékkel, a vízmûvekkel és egyéb szolgáltatókkal. Évrõl évre folyamatosan 
tapasztaljuk, hogy a költségvetési keretünk nagyon korán elfogy, és az energiáink 
nagy részét a mozgósítható források elõteremtése köti le.

Nagyon jó ütemben halad – régi elképzelésrõl van szó – az elektronikus felügye-
let bevezetése, amely a büntetés-végrehajtás vonatkozásában elsõsorban az elõze-
tesek, másodsorban a szabadságvesztés-büntetésüket töltõ, arra érdemes elítéltek 
esetében kerülhetne bevezetésre. Ezáltal bizonyos mértékig csökkenne a börtön-
népesség, továbbá költségcsökkentést lehetne megvalósítani.

Tervezésünk során a biztonságos õrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítá-
sára viszonylag jelentõs pénzeszközöket állítottunk be. A szükséges tárgyi feltéte-
lek közé – a személyzet alapfelszerelésétõl kezdve a kommunikációs eszközökön, 
fémkeresõ kapukon, csomagvizsgálókon keresztül a gépjármûparkig – rendkívül 
sokféle eszköz tartozik.

Nagyon bízunk abban, hogy a program beindulását követõen ütemezetten és a 
fejlesztési igényekhez kapcsolódóan meg tudjuk teremteni azokat a – ha nem is 
ideális, de jobb – feltételeket, amelyeket nagyon régóta szeretnénk megvalósítani.

Churchill ismert mondása szerint egy ország színvonalát, állapotát le lehet mér-
ni a börtöneirõl. Régóta dolgozom a büntetés-végrehajtásban, de nem szeretnék 
olyan országban élni, amelyik a börtönügyére büszke. Azt se szeretném azonban, 
hogy a hazai börtönök állapota ne változzon meg, hogy a börtönügy folyamatos 
problémát okozzon mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ezzel a programmal is 
azt szeretnénk elérni, hogy a büntetés-végrehajtási intézeteinkben egy, a kiegyensú-
lyozott szakmai munkát támogató környezet jöjjön létre.
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A jogos védelem törvényi szabályai az elmúlt majd 40 éven keresztül szinte válto-
zatlanok voltak. Áttörést a 2009. évi LXXX. törvény hozott. Az abban szereplõ 
módosítások között van olyan, amely üdvözlendõ, így például a szembeszállási jog 
kivételt nem tûrõ lefektetése (pontosabban a kitérési kötelezettség immár általános 
[törvényi] eltörlése), van azonban olyan is, amelyrõl ugyanez nem mondható el: 
ilyen például a felismerési képességet korlátozó túllépés szabályainak a megszün-
tetése.

A jelenleg hatályos szabályozásnak az említett módosítással nem érintett részei-
rõl sem állítható azonban, hogy azok ne lennének hiányosságoktól vagy problé-
máktól mentesek. A megelõzõ jogos védelem mint új jogintézmény szabályozása 
pedig kiváltképp részletes elemzést és értékelést igényel.

Az elõadás egy, a jogos védelem intézményének átfogó vizsgálatát elvégzõ ta-
nulmány következtetésein alapul. Ennek során elõbb a jogos védelem általános sza-
bályait tekintem át, és mutatom be azokat a problematikus területeket, amelyek 
egy általánosabb büntetõjogi jogalkotás esetén figyelembe vehetõek lehetnek. Ezt 
követõen térek át a megelõzõ jogos védelemre, és ismertetem, illetve értékelem az 
új szabályokat.

(Arra való tekintettel, hogy az elõadás alapjául szolgáló tanulmány elkészülté-
nek ideje egybeesett az új Alkotmány megalkotásának idõszakával, amely kapcsán a 
jogos védelem és az önvédelem joga erõteljesen elõtérbe került, zárójelben tartom 
szükségesnek azt megjegyezni, hogy mind az elemzés, mind a megoldási javaslatok 
megfogalmazása szigorúan szakmai elvek, szempontok figyelembevételével, a dog-
matikai elemzés objektív módszerével történt.)

A továbbiakban igyekszem lényegre törõ lenni, és pontokba szedve bemutatni 
az általam átgondolásra javasolt témákat. A konkrét javaslatok megfogalmazása 
elõtt általános jelleggel ki szeretném emelni azokat a fõbb szempontokat, amelyek 
egy jövõbeni szabályozás során nem hagyhatók figyelmen kívül. Ezek a következõk: 



136

az új rendelkezések feleljenek meg az alkotmányos elveknek, a büntetõjog, illetve 
a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az alkotmányos elvek tekintetében a nor-
mák pontos és egyértelmû meghatározása, a normavilágosság követelménye eme-
lendõ ki. Mindez jelenti egyrészt azt, hogy a szabályozás az állampolgárok számára 
közérthetõen rögzítse a büntetõjogi tilalmakat, másrészt azt, hogy azok mind az 
állampolgárok, mind a jogalkalmazók számára egyértelmûek, és felismerhetõen ér-
telmezhetõek legyenek.1 A büntetõjog szakmai követelményei közül a hazai bünte-
tõ-jogalkotás és -alkalmazás több mint egy évszázados hagyományait, ugyanakkor a 
modern büntetõjogi elveknek való megfelelést, a rendelkezések alkalmazhatóságát 
kell kiemelni. A büntetõjogi normákat végül olyan formában kell rögzíteni, amely 
megfelel a jogszabályszerkesztés technikai követelményeinek, különös tekintettel az 
érthetõség, az adekvátság, a határozottság és a koherencia szempontjaira.2

Az elõadás szorosan vett témájára rátérve a következõket tartom említésre ér-
demesnek:

1. Elsõként utalni szeretnék arra a messzebbrõl induló igényre, amely a koráb-
bi kodifikáció (2001–2009) kapcsán is felmerült, nevezetesen, hogy a büntetõjogi 
felelõsséget kizáró okok eltérõ természetét nemcsak a büntetõjogi dogmatikának, 
hanem a törvény szövegének is tükröznie kellene. A büntetõjogi felelõsséget kizáró 
okok egyfajta csoportosítás szerint lehetnek objektív természetûek, amelyek a cse-
lekmény büntetendõségét zárják ki (jogos védelem, végszükség), és szubjektív ter-
mészetûek, amelyek az elkövetõ bûnösségét (vagy más rendszerben: büntethetõsé-
gét) zárják ki (gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés, tévedés). 
Üdvözlendõ lenne, ha ezt a terminológiai megkülönböztetést a törvény is akcep-
tálná. Ennek megfelelõen a jogos védelem szabályában nem a személy büntethetõ-
ségének, hanem a cselekmény büntetendõségének a hiányáról kellene rendelkezni.

2. Rátérve a jogos védelemre, szükségesnek tartom az arányosság fogalmát meg-
jeleníteni a jogellenességet kizáró jogos védelem [Btk. 29. § (1) bek.] fogalmában. 
A határozott normaalkotás jogállami követelményének ugyanis ez felelne meg.3 
Ekkor ugyanis a szükségességet a támadásból kellene származtatni, az arányosságot 
pedig kizárólag a védelmi cselekményre lehetne vonatkoztatni, így már normára hi-
vatkozva.4 A szükségesség és az arányosság fogalmának elkülönülése a bírói gyakor-
latban is általánossá vált.5 Az arányosság törvényszövegbeli hiánya jelenleg problé-
más, nem utolsósorban jogállami szempontból. Az arányosság túllépése ugyanis de 

1 Lásd 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 42/1997. (VII. 1.) AB határozat, 1/1999. (II. 24.) AB 
határozat.

2 Lásd bõvebben: Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus, Buda-
pest–Pécs, 2004. 313–377.

3 Mészáros Ádám: Megjegyzések az új büntetõ törvénykönyv tervezetének a büntetõjogi fele-
lõsséget érintõ rendelkezéseihez. Rendészeti Szemle, 2008/3:62–63.

4 Belovics Ervin: A büntetendõséget kizáró okok. HVG ORAC, Budapest, 2009. 124. és 203.
5 BH 1996. 405., BH 2004. 91., BH 2004. 92., BH 2007. 178.
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lege lata, ha nem ijedtségbõl vagy menthetõ felindulásból származik, nem szolgálhat 
alapul a büntetõjogi felelõsség megállapítására, mert nincs olyan törvényi rendel-
kezés, amelynek hiánya ezt megalapozná, vagy amely azt kifejezetten lehetõvé ten-
né. Azaz, mivel a törvény nem követeli meg az arányosságot a jogos védelem Btk. 
29. §-ának (1) bekezdése szerinti fogalmában, ha a védekezés egyébként szükséges, 
de a védekezõ az arányosságot túllépi úgy, hogy az nem ijedtségen vagy menthetõ 
felinduláson alapul, a jelenlegi szabályozás szerint a túllépõt fel kellene menteni, 
mivel a törvény csak a szükségességet követeli meg (ami megvalósul), az arányossá-
got ellenben nem (aminek a túllépése, pontosabban hiánya következik be). Ennek 
furcsa megnyilvánulása érhetõ tetten abban a paradox helyzetben, amelyben a Leg-
felsõbb Bíróság egy döntésében elõbb kimondta a jogos védelem fennállását, majd 
azt, hogy az nem alkalmazható, mivel olyan mértékben aránytalan volt.6 Azonban 
a büntetõjogi felelõsségnek egy, a törvényben nem megkövetelt kategória hiányán 
alapuló megállapítása ellenkezik a nullum crimen sine lege elvével. A helyzet ren-
dezésére jogtechnikailag két megoldást tartok elképzelhetõnek: Az egyik az, hogy a 
Btk. 29. § (1) bek. szabálya egészüljön ki azzal a szövegrésszel, hogy „szükséges és 
azzal arányos”. A másik pedig, hogy a törvényi fogalom változatlanul hagyása mel-
lett egy új (2) bekezdés írja elõ azt, hogy „Aki a jogos védelem szükséges mértékét 
szándékosan túllépi, felelõs ezért a cselekményért.” Véleményem szerint, az utóbbi 
megoldás teljesebb körû szabályozást nyújtana. Ez deklarálná a „fõszabályt”, amely 
alól a kivétel a menthetõ túllépés lenne.

3. Más fórumon már volt arról szó, hogy esetleg korrigálni kellene a jogos véde-
lem törvényi fogalmát a támadás tekintetében, utalva arra, hogy az nemcsak tevé-
kenység, hanem mulasztás is lehet. Erre irányuló konkrét javaslat született is, amely 
szerint a „jogtalan támadás” helyett a „jogtalan cselekmény” szerepelhetne a tör-
vényben.7 Véleményem szerint mind a jogtalanság, mind a támadás fogalma pon-
tosításra vagy helyesbítésre szorul. A jogtalanság helyett a jogellenesség kategóriá-
ját kellene a definíciónak tartalmaznia, arra való tekintettel, hogy itt nem pusztán 
arról van szó, hogy a támadónak nincsen joga a támadáshoz, hanem cselekménye 
kimondottan ellenszegül a jognak. A jogos védelem esetén pedig pont errõl van szó. 
Másrészrõl a bûncselekménytani szempontból a jogellenesség kategóriája az értel-
mezhetõ és alkalmazandó fogalom. Az objektíve jogellenes, azaz tényállásszerû és 
büntetõjog-ellenes cselekménnyel szemben van helye jogos védelemnek, és az nem 
szükséges, hogy a támadó ezen felül bûnösnek is tekinthetõ legyen (a gyermekkorú 
vagy kóros elmeállapotú személy támadása is megalapozza a jogos védelmi helyze-
tet). Azzal az említett felfogással pedig egyet lehet érteni, hogy a támadás valójában 
nemcsak aktív magatartás lehet, hanem akár mulasztás, akár valamely jogellenes 

6 BH 1998. 464.
7 Belovics: i. m. 203.
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állapot fenntartása. Ezt viszont a „cselekmény” terminológia jobban kifejezi, az 
esetköröket jobban átfogja.

4. A védelemben részesített értékek újrafogalmazása, pontosítása vagy kiterjesz-
tése is indokoltnak tûnik. A jelenlegi törvény a saját vagy mások személyét, javait, 
illetve a közérdeket említi. A legegyszerûbb nyelvtani értelmezésbõl az következik, 
hogy – figyelembe véve a többes számot – a saját személyét érõ támadáson kí-
vül csak az cselekszik jogszerûen, aki legalább két másik személy elleni támadással 
szemben védekezik, illetve egyetlen vagyontárgy elleni támadás szintén nem alapoz 
meg jogos védelmi helyzetet. Véleményem szerint a védelemben részesített értékek 
kapcsán utalni kellene a saját személyt, a más személyt, a saját vagy más jogát, va-
gyonát, végül a közérdeket érõ támadásra. Így válik lehetõvé az egyetlen személy 
vagy vagyontárgy elleni támadás során a jogos védelem.8 A „jog” mint új elem 
megjelenítését az indokolja, hogy nem csupán a személyt érõ, hanem adott esetben 
annak jogát sértõ támadás esetén is lehetõség van, és lehetõséget is kell biztosítani 
a jogos védelemre, így például a magánlaksértés esetén. A jelenleg hatályos törvény 
személy ellen intézettségét nem lehet azonosítani a Btk. személy elleni bûncselek-
mények kategóriájával, mert akkor a más fejezetben említett bûncselekmények, 
mint például az erõszakos közösülés (amely nem személy elleni, hanem nemi er-
kölcs elleni bûncselekmény), kívül állnának a védelem körén.

5. Meggondolandónak tartom az arányosságbeli túllépés korábbi szabályainak 
a visszaállítását. A közzétett bírósági döntéseket áttekintve, számos olyan eset van, 
amikor a jogos védelem szükséges mértékét az elkövetõ úgy lépi túl ijedtségbõl 
vagy menthetõ felindulásból, hogy az elhárítás szükséges mértékének felismeré-
sében az említett állapota csupán korlátozza õt, és így követ el indokolatlanul sú-
lyos bûncselekményt. Olyat, amely miatt a jelenlegi szabály szerint a felmentés is 
indokolatlan. A mostani szabályozás szerint azonban ezekben az esetekben a vád-
lottakat föl kell menteni, mert nincs lehetõség a megkülönböztetésre. Ez azonban 
objektíve nézve túl enyhe értékelése az ilyen jellegû túllépéses cselekményeknek. 
A másik megoldás az lehet, hogy ha bíróság úgy gondolja, hogy azért mégsem kel-
lene felmenteni a vádlottat, akkor nem tehet mást, mint nem állapítja meg, vagy 
nem veszi figyelembe az egyébként fennálló méltányolható felindulást, és a túllépés 
miatt szigorú büntetést szab ki. Ez viszont azon túl, hogy nem fér össze a törvény 
szövegével, túl szigorú megítélése az ilyen jellegû bûncselekményeknek. A törvény 
módosításakor többször hangoztatott azon érv, hogy a korábbi (3) bekezdés szerinti 
eset azért fölösleges, mert ilyenkor a bíróság ahelyett, hogy felmentené, csak „kicsit 
megbünteti” a túllépõt, több példát áttekintve,9 egyszerûen nem állja meg a helyét, 

8 Vesd össze: 1878. évi V. tcz. 79. § (2) bek.: „Jogos védelem az: mely akár a megtámadottnak, 
akár másnak, személye, vagy vagyona ellen intézett […]” (Kiemelés tõlem: M. Á.)

9 Így például: BH 2007. 178., BH 2004. 91., BH 2003. 225., BH 2002. 419., BH 2002. 
125.
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mert adott esetben – mint arra az említett példák tanítanak – 6 évi börtönbüntetés 
kiszabásáról van szó.

Az elõzõ pontok összegzéseként a jogos védelem szabályai a következõképpen 
hangoznának:

29. § (1) Nem büntetendõ az a cselekmény, amelyet jogos védelemben követ-
nek el.

(2) Jogos védelem az (vagy: Jogos az a védekezés), amely a saját vagy más szemé-
lye, joga, vagyona vagy a közérdek ellen intézett, illetõleg ezeket közvetlenül fenye-
getõ jogellenes cselekmény elhárításához szükséges.

(3) Aki a jogos védelem szükséges mértékét szándékosan túllépi, felelõs ezért a 
cselekményért.

(4) Nem büntethetõ, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl, mert ijedt-
ségbõl vagy menthetõ felindulásból képtelen felismerni.

(5) A büntetés korlátlanul enyhíthetõ, ha az ijedtség vagy menthetõ felindulás az 
elkövetõt korlátozza az elhárítás szükséges mértékének a felismerésében.

(6) A megtámadott nem köteles kitérni a jogellenes cselekmény elõl.
6. A megelõzõ jogos védelem intézményét a 2009. évi LXXX. törvény 5. §-a ve-

zette be a Btk.-ba 2009. augusztus 9-i hatállyal. Eszerint: „Nem büntethetõ, aki a 
saját, illetõleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelõzéséhez 
szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és an-
nak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá, ha a védekezõ a sérelem 
elkerülése érdekében mindent megtett, ami tõle az adott helyzetben elvárható volt.” 
Az új törvényi rendelkezést – figyelemmel arra is, hogy az indokolás szerint a jogos 
védelem általános szabályait is alkalmazni kell – a következõk miatt tartom érde-
mesnek az átgondolásra:

a) A jogtalan támadással kapcsolatos alapvetõ követelmény, hogy valamely bûn-
cselekmény törvényi tényállását valósítsa meg, amellyel kapcsolatban nem állhat 
fenn jogellenességet kizáró ok. Azonban, ha a „támadó” végszükséghelyzetben van, 
mert például egy kóbor kutya támadása elõl átugrik a kerítésen, a védelmi eszköz 
annak ellenére mûködésbe lép, hogy nincs jogtalan támadás. Szintén kizárhatja a 
„támadás” jogellenességét, ha arra jogszabály engedélye alapján, hivatali, hatósági 
jog/kötelezettség gyakorlása során kerül sor (például tûzoltó vagy mentõ behatolá-
sa válik szükségessé).

b) A védelmi eszközzel szemben támasztott követelmény, hogy nem lehet az élet 
kioltására alkalmas. A miniszteri indokolás ezzel kapcsolatban hivatkozik a Btk. 
felfegyverkezve történõ elkövetést meghatározó értelmezõ rendelkezésére, esze-
rint: felfegyverkezve követi el a bûncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy 
megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál. [Btk. 
137. § 4. b) pont]. Mint arra az 1978. évi IV. törvény e rendelkezéshez fûzött mi-
niszteri indokolása is utal, az emberi élet kioltására alkalmas eszköz lehet bármiféle 
fegyver, robbanóanyag, de egyéb célt szolgáló eszköz is, például kalapács, csákány. 
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Ez kiegészítendõ azzal, hogy „megfelelõ” használat mellett szinte bármi lehet az 
emberi élet kioltására alkalmas. További problémát jelent, hogy mi történik akkor, 
ha az eszközt annak tudatában telepítik, hogy az nem alkalmas az élet kioltására, 
és egyébként általában nem is alkalmas arra, de a támadó mégis meghal: például 
csapdába esik, és hosszú idõ alatt elvérzik. Ezért felelõsség terheli-e a telepítõt? És 
ha igen, milyen címen? A szándékos emberölés nem valósulhat meg, mivel az esz-
köz telepítõje nem kívánta, és nem is nyugodott bele a támadó életének kioltásába. 
A gondatlan emberölés szintén nem, mivel testi sértés okozására irányuló szándék 
van. Annyi bizonyos, hogy testi sértés okozására irányuló szándék van, és az is bi-
zonyos, hogy az eszköz a konkrét esetben alkalmas volt az emberi élet kioltására, 
hiszen a támadó meghalt. A halálos eredmény tekintetében a védekezõt szándékos-
ság nem terhelte, így legfeljebb a halált okozó testi sértés maradhat. Annak meg-
állapításához egyrészt szükséges az eredményre kiterjedõ gondatlanság, másrészt a 
gondatlan sérelemokozás belefér a védekezés arányosságába, így túllépésként nem 
értékelhetõ.

c) A védekezési szándék hiányával itt nincs különösebb probléma. A gondot 
azonban maga a védelmi szándék terjedelme jelenti. A védelmi berendezés ugyanis 
nem tudja felmérni azt, hogy a jogtalan támadás milyen veszéllyel fenyeget. Nem 
tudja felismerni azt, hogy a támadás mire irányul, mik lehetnek a lehetséges kö-
vetkezményei. Így, hogy az csupán egy „egyszerû” magánlaksértés, vagy lopásra, 
rablásra, esetleg nyereségvágyból elkövetett emberölésre irányul.

d) A bírói gyakorlat szerint az elhárító tevékenység arányosságának vizsgálatánál 
a támadás lehetséges következményeinek és nem a támadó szándéka felismerésének 
van jelentõsége. Kérdéses azonban, hogy a „védekezõ” hogyan ismeri fel elõre a 
még be sem következett támadás lehetséges következményeit? Mi ellen védekezik? 
Magánlaksértés, lopás, esetleg rablás, testi sértés, emberölés, vagy mi ellen? A véde-
kezõ a védelmi eszköz telepítésekor sem a támadó személyét, sem annak cselekvési 
módját, sem annak eszközeit nem ismeri, azonban mindezek ellenére, a rendszer 
úgy alkalmas jelentéktelen támadás esetén is igen súlyos és visszafordíthatatlan sé-
relem okozására, hogy nem alkalmas arra, hogy vizsgálja az elhárítás szükségessé-
gét, annak mértékét és az arányosságát sem.

e) Az idõbeli túllépés szempontjából az az alapvetõ probléma, hogy az hogyan 
akadályozható meg? Hogy védhetõ ki az idõbeli túllépés, ha a védekezõ nincs je-
len? Például a jogtalan támadás pillanatában a védelmi berendezés mûködésbe lép, 
a jogtalan támadás megszûnik, de a csapda a támadót még fogva tartja, és ezzel sú-
lyosabb sérelmet okoz neki, aki akkor már nem is támadó, mert támadásra képtelen 
állapotban van. A védekezést nem lehet leállítani, mert a védekezõ nincs ott.

f) A túllépéshez (pontosabban annak arányosságbeli változatához) kapcsolódva 
kell szót ejteni az önkéntes eredményelhárítás problémájáról. Az önkéntes ered-
ményelhárítás lehetõségétõl és az ahhoz kapcsolódó büntetlenségtõl a védekezõ itt 
– a jogos védelem „alapesetétõl” eltérõ módon – meg van fosztva. Ha a védelmi 
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eszköz által okozott sérelmet, illetõleg annak a támadáshoz viszonyított aránytalan-
ságát a jelen lévõ védekezõ észlelné, még lehetõsége lenne az eredményt elhárítani, 
így viszont erre esélye sincs.

g) Fontos törvényi elõírás, hogy a védekezõnek a büntetlenséghez a sérelem el-
kerülése érdekében mindent meg kell tennie, ami tõle az adott helyzetben elvárha-
tó. A miniszteri indokolás ennek körében arra utal, hogy ez teljesíthetõ például a 
jogtalan támadás esetleges következményeire a figyelmet közvetlen, vagy közvetett 
módon felhívó valamely jelzés (felirat, ábrázolás, fény- vagy hangjelzés) alkalma-
zásával. Ezzel kapcsolatban csak egyetérteni lehet Belovics Ervinnel, aki azt hang-
súlyozza, hogy a jogos védelem esetén a személyesen védekezõt sem terheli olyan 
kötelezettség, hogy a védelmi cselekmény kifejtése elõtt elõzetesen tájékoztassa a 
támadót arról, hogy védekezni fog. A védekezés joga ugyanis törvényben biztosí-
tott alapjog, így annak gyakorlásával minden külön figyelmeztetés nélkül kell szá-
molnia annak, aki jogellenes magatartást tanúsít.10

h) Az utolsó, de az elõzõhöz szorosan kapcsolódó probléma az, hogy a jogos 
védelemnek a lényege, hogy visszaverje a jogtalan támadást, ez pedig tipikus eset-
ben sérelmet okoz a támadónak. A jogos védelem esetén sem kitérési kötelezettség 
nincs, és a szükséges esetben és mértékben nem kell törekedni a sérelem elkerü-
lésére. Nem látom sem ésszerû indokát, sem módját annak a törekvésnek, amely 
ezt a védelmi berendezés telepítése esetén megköveteli. Nehezen képzelhetõ el a 
gyakorlatban az olyan eszköznek a hatékonysága, amely meglétére egyrészt elõre 
figyelmeztetnek (lehetõvé téve az ezzel való számolást, az arra való felkészülést, ár-
talmatlanná tételt), másrészt, amely nem okozhat sérelmet (mert nyilvánvaló, ha a 
vétlennek nem okozhat sérelmet, akkor a jogtalan támadónak sem tud).

Mindezeket figyelembe véve én ennek a rendelkezésnek az elhagyását javasolom. 
A megelõzõ jogos védelem jelenlegi szabálya olyan felelõsséget terhel a védelmi 
berendezés telepítõjére, amit õ maga az eszköz telepítésekor fel sem tud mérni. A 
közrend és a közbiztonság megteremtése alapvetõen állami feladat. Ezt – bizonyos 
határon túl – nem lehet az állampolgár kezébe adni. A megelõzõ jogos védelem je-
lenlegi szabályai, véleményem szerint, túl vannak ezen a határon. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az állampolgárnak ne lenne joga különféle riasztóberendezé-
seket használni, de a bizonytalan kimenetelû védelmi berendezések telepítése nem 
lehet a bûnözés elleni harc eszköze.

10 Belovics: i. m. 130.
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A JOGOS VÉDELEM1 MEGÍTÉLÉSE
NÉHÁNY EURÓPAI BÜNTETÕ

TÖRVÉNYKÖNYV SZABÁLYOZÁSÁNAK
TÜKRÉBEN – JOG-ÖSSZEHASONLÍTÁS

Az alábbiakban megvizsgált hét európai – kontinentális jogrendszerhez tartozó2 – 
Btk. jogos védelemre vonatkozó szabályanyagának elemzését azért látom célszerû-
nek, mert bemutatásuk termékenyítõleg hathat a kérdéssel kapcsolatos jogi gon-
dolkodásunkra.

A külföldi Kódexeknek a hazai viszonyok által felvetett problémák fényében 
való értelmezése adaptálható ötletet adhat jogalkotónak, jogalkalmazónak egy-
aránt.

I.
A Német Btk.3

32. § (1) Aki a cselekményt jogos védelmi helyzetben követi el, nem cselekszik 
jogellenesen.

(2) Jogos védelemnek tekintendõ az olyan védekezés, amely szükséges a saját, 
vagy másokat közvetlenül fenyegetõ jogtalan támadás elhárításához.

A jogos védelem túllépése
33. § Nem büntethetõ az elkövetõ, ha a jogos védelem határát zavarodottságból, 

félelembõl vagy ijedtségbõl túllépi.

1 A témáról lásd bõvebben: Belovics Ervin: A büntetendõséget kizáró okok (HVG ORAC, 
Budapest, 2009), továbbá: Ujvári Ákos: A jogos védelem megítélésének új irányai (Ad Librum, Bu-
dapest, 2009).

2 Döntõen a kontinentális jogrendszerek Büntetõ Kódexeinek elemzését látom indokoltnak, 
tekintettel hazánk kontinentális jogi kultúrájára. Konrad Zweigert és Hein Kötz: An introduction 
to comparative law (1977, translated from the German: Tony Weir) címû munkájában használt 
distinkciók alapján (Vö.: i. m. 59–67.) a magyar jogrendszert alapvetõen a római-germán gyöke-
rû jogcsaládba lehet sorolni. Az azonos jogcsaládba tartozás legfõbb kritériuma a jogi gondolko-
dás módszerének egyezõsége.

3 www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm
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Az (1) bekezdésben meghatározott deklaráció kifejezésre juttatja, hogy a jogos 
védelem esetén maga a tényállásszerû magatartások büntetendõségének oka, a jog-
ellenesség hiányzik. E rendelkezésbe foglalt szimbolikus jogalkotói üzenet alkalmas 
arra, hogy tudatosítsa a védelmi jog gyakorlásának társadalmi hasznosságát.

A német szabályozás – hasonlóan a jelenleg hatályos Kódexünkhöz – nem fo-
galmazza meg az arányosság követelményét, ehelyett a támadás elhárításához való 
szükségességet4 kívánja meg.

Az StGB nem differenciál a túllépés esetén a beszámítási képességet kizáró és 
korlátozó tényezõk között. A jogos védelmi helyzetben cselekvõ személy pozícióját 
erõsítve, egységesen büntethetetlennek nyilvánítja azon elhárító magatartásokat, 
amelyek az elhárítás szükséges mértékét a támadás által kiváltott félelem, zavaro-
dottság vagy ijedtség folytán lépték túl.

Ez a megoldás számol azzal a körülménnyel, hogy egy elõre fel nem mérhetõ 
jogtalan támadás által kiváltott pszichés állapotban lévõ személy, védekezõ maga-
tartásának utólagos megítélése során kevés esély van a tudatszûkület fokozatainak 
megállapítására, és ez semmiképpen sem eshet a jogosan védekezõ terhére.

Megjegyezendõ, hogy a hatályos jogunk5 részévé vált a fent írt német szabályo-
zási módszer, amely nem tesz különbséget a jogtalan támadás okozta tudatszûkület 
minõségén belül. A jogellenes támadás által létrejött ijedtség, menthetõ felindulás 
egységesen a büntetõjogi felelõsség hiányát eredményezi (az alanyi oldalon) az el-
hárítás szükséges mértékének túllépésekor.

A német jogirodalom – a hazaival egyezõen – a jogos védelmet mint jogellenes-
séget kizáró okot tárgyalja.

A jogos védelmi helyzetben végrehajtott cselekménybõl a „túlnyomó érdek el-
vébõl” következõen hiányzik a jogellenesség. A tényállásszerû érdekek kollíziója 
esetén a túlnyomó érdeket kell figyelembe venni, és a védelmi helyzetben lévõ sze-
mélynek tényleges beavatkozási jogot kell kölcsönözni.6

A németeknél az újabb bírói gyakorlat nem sorolja a jogos védelem körébe azt, 
amikor tisztán – személy elleni erõszakkal nem párosuló – vagyon elleni támadást 
hárít el valaki ölési cselekménnyel.7

Ugyanakkor a hasonló elvi alapokon nyugvó osztrák szabályozásra épülõ jogiro-
dalom szerint8 a vagyoni-dologi érdekek védelmében a szándékos öléssel járó elhá-
rításon kívül már jogszerû védekezés lehet az életveszélyes eszköz igénybevételével 
történõ elhárítás, például a menekülõ tolvaj lábára leadott lövéssel.

4 „…Which is required to avert…” StGB angol fordítás, lásd fent.
5 Btk. 29.§ (2) bek. 2009. augusztus 9-étõl hatályos szövege szerint.
6 Schönke–Schröder–Lenckner–Perron: Strafgesetzbuch Kommentar 26. Aufl. Beck, Mün-

chen, 2001. 602–603.
7 Schönke i. m. 629.
8 Kienapfel–Höpfel: Grundriss des österreichischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 

Manz, Wien, 2000. 45.
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Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a napjainkban érvényesülõ – és egyáltalán 
nem helyeselhetõ – magyar joggyakorlat szerint, a jogtalan támadás a büntetõjogi 
értelemben vett, stádiumtanilag értelmezett befejezettség esetén véget ér, ezért a 
megtámadott ezek után már nincs jogos védelmi helyzetben, ha ilyen esetben mégis 
a korábbi támadás hatása alatt diszpozíciószerû magatartást tanúsít, a cselekmény 
büntetendõségének kizártsága szóba sem jön, mivel a jogos védelem biztosította 
kereteket idõbelileg túllépte (praetextus) a korábban jogos védelmi helyzetben lévõ 
személy.

Ezzel szemben megfogalmazható, hogy a jogtalan támadás a megtámadott ol-
daláról nézve, és a dogmatika szabályaival is egyezõen akkor ér véget, amikor a 
jogi tárgy elleni sérelemokozás lezárul. A német büntetõjogi irodalom ennek meg-
felelõen különbséget tesz befejezett és bevégzett bûncselekmény között. Befejezett 
a bûncselekmény, ha az adott törvényi tényállás valamennyi eleme megvalósult, de 
bevégzettnek csak akkor tekintendõ, ha a jogi tárgy elleni támadás ténylegesen vé-
get ért.

Jelentõsége lehet e distinkciónak a vagyon elleni bûncselekmények esetében, 
mikor például: a lopás vagy rablás elkövetõje stádiumtanilag már befejezi a bûncse-
lekményt (a sértett kikerül a birtokosi pozícióból, és az elkövetõ kerül az elkövetési 
tárgy eltulajdonítására irányuló célzattal uralmi helyzetbe), de a jogi tárgy elleni 
támadás ezzel az elkövetõ részérõl még nem ért véget, még reális esély van arra 
nézve, hogy az eltulajdonítani szándékolt dolgot megszakítatlan, folyamatos (in 
continenti) üldözés árán visszaszerezzék.

II.
Az Osztrák Btk.9

3. § (1) Nem cselekszik jogellenesen, aki csak azzal a védekezéssel él, amely a sa-
ját vagy más élete, egészsége, testi épsége, szabadsága vagy a vagyona ellen irányu-
ló, fennálló vagy közvetlenül fenyegetõ, jogtalan támadás elhárításához szükséges. 
A cselekmény azonban nem jogszerû, ha nyilvánvaló, hogy a megtámadottat csekély 
hátrány fenyegeti és a védekezés, különösen – a támadó elhárításához szükséges be-
avatkozás súlyossága miatt – aránytalan.

(2) Aki a védekezés jogszerû mértékét túllépi vagy nyilvánvalóan aránytalan vé-
dekezést [(1)] alkalmaz, feltéve, hogy ez csupán zavarodottságból, félelembõl vagy 
ijedtségbõl történik, csak akkor büntetendõ, ha a túllépés gondatlanságon alapul és 
a gondatlan cselekményt a törvény büntetéssel fenyegeti.

Az osztrák törvényszöveg a jogszerû védelmi magatartás kritériumának tekinti 
az arányosság követelményét.

9 Nagy Ferenc: Gondolatok a jogos védelemrõl (Európai Jog, 2004/4:10. Függelék).

UJVÁRI ÁKOS



145

A szabályozás javára írandó, hogy az arányosság feltételrendszerének kellõen 
körülírt megfogalmazásával lényegében csak a jogos védelem köntösébe bújtatott 
leszámolás jellegû (visszaélésszerû) „védekezéseket” kívánja kiszûrni az osztrák jog-
alkotó.

Az elhárító magatartás gondatlan bûnösségbõl fakadó következményeinek a 
megtámadott terhére értékelése jelentõsen gyengíti a jogszerûen védekezõ pozí-
cióját.

Szerencsésnek tekintem, hogy a jelenleg hatályos törvényünk ilyen rendelkezé-
seket nem tartalmaz. A joggyakorlatunkban érvényesülõ tételek – teljességgel he-
lyeselhetõen – az osztrák elõírásokkal ellentétben az elhárító magatartás gondatlan 
következményeit az arányosság körén kívül rekesztik, így biztosítva, hogy a jogta-
lan támadásból eredõ kockázatot a támadó viselje.

Érdekesnek tartom, hogy a svájci szakirodalom az osztrák szabályozással szem-
ben, ugyanakkor a magyar bírói gyakorlattal egyezõen, jelentõséget tulajdonít a 
védelmi szándéknak (Verteidigungswille). Azaz az arányosság vizsgálatánál az elhá-
rítás gondatlan következményeit õk is figyelmen kívül hagyják.10

A védelmi szándéknak relevanciát tulajdonító hazai ítélkezési gyakorlat az el-
hárító magatartás gondatlan következményeit az arányosság körén kívül rekeszti. 
A jogtalan támadás és az elhárítás arányosságának vizsgálatánál a támadás és a vé-
dekezés szándékolt következményeit veti össze a bíróság (BH 2003/50.).

A BH 1996/292. szám alatti eseti döntésében fejtette ki a Legfelsõbb Bíróság a 
hazai bírói gyakorlatot helyes irány felé terelõ, a „támadó viseli a kockázatot” té-
telt. Ennek értelmében, a szükségesség, arányosság megítélésénél, nem a jogtalan-
ság talaján álló támadó, hanem a megtámadott szempontjait kell elsõdlegesen érté-
kelni, és a támadónak kell a kockázatot viselnie, vagyis azokat a következményeket, 
amelyeket a védelmi cselekmény okoz. A „támadó viseli a kockázatot” jogtételt 
késõbb közzétett elvi határozatok is megerõsítették (BH 2005/308.)

A fenti jogelvünk azonban korántsem új keletû.
E tézist már a 19. században mind elvi, mind gyakorlati éllel megfogalmazták. 

Edvi Illés Károly vélekedése szerint: „A személy ellen intézett támadásoknál alig-
ha kétséges, hogy túlnyomóan a védelmi helyzetben lévõnek felfogása irányadó… 
mert ily esetekben a nyugodt megfontolásra rendszerint nincs idõ.”11 A Curia ál-
láspontja pedig egybevágott a fent idézett szerzõvel: „a jogos védelem mindig tág 
értelemben magyarázandó a vádlott javára”12.

10 In: Peter Noll: Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I. Allgemeine Voraussetzungen 
der Strafbarkeit. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1981. 106–107. Kurt Seelmann: 
Strafrecht Allgemeiner Teil. Helbling&Lichtenhahn, Basel–Genf–München, 2005. 43.

11 Edvi Illés Károly: A büntetõtörvénykönyv magyarázata. Budapest, 1894. 296.
12 Curia BJT (XX. kötet, 241.)
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III.

A Francia Btk.13

5. § (1) Büntetõjogilag nem felelõs, aki saját vagy más személye ellen irányuló 
jogtalan támadást megelõzõen olyan cselekményt hajt végre, amelyet a jogos véde-
lem tesz szükségessé saját vagy más védelmében, kivéve, ha a védekezõ által alkal-
mazott eszközök és a támadó cselekménye között aránytalanság áll fenn.

(2) Büntetõjogilag nem felelõs, aki szándékos emberölés kivételével formálisan 
bûncselekménynek minõsülõ cselekményt hajt végre, azért, hogy ezzel egy vagyon 
elleni bûncselekmény véghezvitelét megszakítsa, ha ez a cselekmény a cél eléréséhez 
feltétlenül szükséges és az alkalmazott eszközök arányban állnak a jogellenes táma-
dás jelentõségével.

6. § A törvény vélelmezi, hogy jogos védelemben cselekszik az is, aki a cselek-
ményt

1. éjjel, lakott helyiségbe betöréssel, erõszakkal vagy megtévesztéssel történõ be-
hatolás elhárítása érdekében,

2. rablás vagy kifosztás elkövetõjével szembeni védekezés során fejti ki.
A Code Penal elsõsorban a személy elleni támadásokkal szemben teszi lehetõvé a 

jogos védekezést, azonban ekkor is megköveteli a védekezõtõl az eszközarányosság 
elõírásának való megfelelést. Ha a pusztán az arányossági kritérium gúzsba kötheti 
a védelmi helyzetben elhárító magatartást tanúsító személyt, akkor ez még inkább 
elmondható a középkori jogrendekbõl ismert eszközarányosság elvárásáról.14

Az 5. § (2) bekezdésbõl, ha elhagyjuk az eszközarányosság követelményére való 
utalást, akkor olyan feltételrendszerhez jutunk, amelynek keretei között elfogad-
hatónak látom a jogos védekezés lehetõségét a tisztán vagyon elleni támadásokkal 
szemben. Bármilyen furcsán hangzik, ezeket a kondíciókat a saját hatályos szabá-
lyozásunkból, és a ráépülõ bírói gyakorlatból is le lehetne vezetni.

Ugyanis a közvetlen személy elleni erõszakot, vagy fenyegetést nem hordozó va-
gyon elleni támadások elhárítása esetén az élethez való jog Alkotmányban foglalt, és 
az Alkotmánybíróság gyakorlata folytán kikényszerített abszolút védelmébõl faka-
dóan a szükségesség és a védelmi szándék dualista követelményének van egy kiegészí-
tõ, szûkítõ kritériuma: a jogtalan támadó élete szándékos kioltásának tilalma.

13 www.rabenou.org/code/penal/Ll.htm
14 Mai szemmel, a középkori szabályozás, és az akkor érvényesülõ gyakorlat legnagyobb hát-

ránya a fegyveregyenlõség elvének végletekig hajszolása, az arányossági követelmény értelmetle-
nül szigorú meghatározása volt. Ez annyit jelentett, hogy a megtámadott csak a támadóval azonos 
eszközzel, kizárólag a támadással azonos módon verhette vissza a támadást. Ezt a követelményt 
fejezi ki Baldus 14. században megfogalmazott tanítása, amely szerint a megtámadottnak a táma-
dóval egyenlõ fegyvert és harcmódot kell alkalmaznia. Kétségtelen, hogy a fenti szemlélet követ-
keztében, bizonyos esetekben a jogtalan támadással szembeni védekezés lehetetlenné válhatott. 
Vö.: Székely János: A jogos védelem (doktori értekezés, 1971.), 14.
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A testi épség, vagy élet elleni támadást magában nem foglaló vagyon elleni tá-
madásoknál, a támadás elhárításának szükségessége esetén a védelmi szándék még 
eshetõleges formában sem irányulhat a támadó életének kioltására.15

Ezért helyeslem a Code Penal a védelmi szándéknak nyíltan döntõ jelentõséget 
tulajdonító szabályozását. Egész gyakorlatiasan fogalmazva, egy „tisztán” vagyon 
ellen irányuló támadás, a jogos védelmi helyzetet megalapozó feltételek megléte 
esetén egy formálisan halált okozó testi sértésnek minõsülõ cselekménnyel (a halált 
szándékon túli eredményként elõidézõ magatartással) a Btk. 29. § (1) bekezdése 
alapján a büntetendõség kizártsága mellett elhárítható.

A Code Penal 6. §-ában meghatározott törvényi vélelem idõbelileg, és a felhasz-
nálható eszközök tekintetében terjeszti ki a jogos védekezés lehetõségét, elõre hoz-
va a védelmi magatartás kifejthetõségét. A vélelem felállítása felesleges szóismétlés 
volna az 5. § (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályozásra figyelemmel, ha a magán-
laksértés, rablás, avagy kifosztás képében jelentkezõ támadások közvetlen veszélye 
esetére nyújtana csak jogi oltalmat a védekezõnek.

E törvényi vélelem szerint: a 6. §-ban kiemelt jogtalan támadó magatartások vá-
ratlan bekövetkezésére, az életet, testi épséget minden esetben fenyegetõ, de pon-
tosan meg nem határozható veszélyre figyelemmel – a védekezõ kilátástalannak 
látszó pozíciójának erõsítése érdekében – az ilyen helyzetbe került megtámadott, 
ha elhárító magatartást fejt ki, akkor nem vizsgálható szigorú mérce alapján, hogy 
bevárta-e a jogtalan támadás közvetlen veszélyét, valamint a támadás jelentõségével 
arányban álló eszközt használt-e védekezése során.

15 Ennek az alkotmányos elõírásnak a nemzetközi jogi hátterét az 1993. évi XXXI. törvény-
nyel kihirdetetett emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezmény vonatkozó cikke az alábbiak szerint tartalmazza.

2. Cikk – Élethez való jog
1. A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Senkit nem lehet életétõl szándékosan 

megfosztani, kivéve, ha ez halálbüntetést kiszabó bírói ítélet végrehajtása útján történik, ameny-
nyiben a törvény a bûncselekményre ezt a büntetést állapította meg.

2. Az élettõl való megfosztást nem lehet e Cikk megsértéseként elkövetettnek tekinteni akkor, 
ha az a feltétlenül szükségesnél nem nagyobb erõszak alkalmazásából ered:

a) személyek jogtalan erõszakkal szembeni védelme érdekében;
b) törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen fogva tartott személy szökésének 

megakadályozása érdekében;
c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett intézkedés esetén.
Fenti cikk értelmezése folytán megállapítható, hogy az Egyezmény (is) a jogtalan támadót 

– tisztán vagyon elleni támadás esetén – csupán a szándékos élet elleni magatartásokkal szemben 
védelmezi.

Ez a követelmény valójában a támadás elhárítási célzat abszolút érvényesíthetõsége elé gördít 
alkotmányos, és emberi jogi szempontból igazolható akadályt. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a 
jogos védelmi helyzetben kifejthetõ vagyonvédelem felsõ határát – a támadás elhárítás szüksé-
gességének, és a védelmi szándék fennállásának esetében – a támadó élete szándékos kioltásának 
tilalma jelenti.
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IV.

A Svéd Btk.16

24. Fejezet
A büntetõjogi felelõsség alóli mentesülés általános alapjai
1. § A jogos védelemben végrehajtott cselekmény csak akkor minõsül bûncselek-

ménynek, ha a támadás természetére, jellegére, a megtámadott jogi tárgy jelentõsé-
gére és az eset összes körülményére tekintettel nyilvánvalóan igazolhatatlan.

A jogos védelemben cselekvés joga fennáll:
1. bûncselekményt megvalósító megkezdett, vagy közvetlenül fenyegetõ, személy 

vagy vagyon ellen irányuló támadással szemben,
2. olyan személlyel szemben, aki erõszakkal, vagy erõszakkal fenyegetve, vagy 

más módon ellenáll a tettenérése során a dolog visszaszerzésével szemben,
3. olyan személlyel szemben, aki jogellenesen behatol, vagy behatolni kísérel 

másnak a lakásába, házába, mûhelyébe, vagy hajójába,
4. olyan személlyel szemben, aki a jogosult utasítása ellenére megtagadja a lakás 

elhagyását.
Egy adott jogrendszerben uralkodó jogi kultúráról, a jogi gondolkodás elõfel-

tételeirõl nem csupán a joganyag pozitív rendelkezései alapján lehet képet alkotni. 
Ennél sokkal árulkodóbbak azok a paradigmatikus elgondolások, amelyek felõl az 
adott törvény azért hallgat, mert azok külön tételezés nélkül is a jogi gondolkodás 
természetes alkotóelemei. Ezért egyes Kódexek esetében (a Svéd Btk. ide sorolan-
dó) azok a kérdések juthatnak témánk szempontjából jelentõséghez, amelyeket a 
törvényhozó – szándékosan, vagy „tudat alatt” – nem rendez.

A svéd szabályozás, a törvényi rendelkezések mögé bújtatott külön tételes jogi 
megfogalmazást – a jogi gondolkodás egészséges elõfeltevéseibõl adódóan – nem 
igénylõ rejtett fõszabálya: a jogos védelemben elkövetett cselekmény nem bûncse-
lekmény.

Ebbõl a kiindulási pontból fakadóan a jogalkotó a jogos védelem elvi élû meg-
határozásakor nem azt definiálja, hogy mikor nem tekintendõ bûncselekménynek a 
védelmi helyzetben lévõ megvalósított magatartás, hanem azt, amikor az a túllépés 
folytán kivételesen mégis bûncselekménynek minõsül.

Ilyen elvi alapokról kiindulva, nem furcsálható, hogy a svéd modellbõl hiányzik 
az arányosság követelménye, de még a szükségesség terminológiáját sem alkalmaz-
za a törvényhozó, kellõen tág, de mégis felelõsségteljes mozgásteret biztosítva az 
ítélkezõ bírónak.

Az 1–4. pontig terjedõen konkretizált jogtárgy sértések, illetve veszélyezteté-
sek vonatkozásában a magánszféra jogellenes támadások lehetõségével szembeni 
kiemelt védelmén túl, meg kell jegyezni, hogy a svéd jogalkotó – a hazánkban a 

16 www.wings.buffalo.edu/law/bclc/sweden.pdf
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Be.-ben szabályozott – a „kvázi magánelfogási jogot” (2. pont) ügyesen építi be a 
jogos védelem normarendszerébe. E szabályozási mód speciálisan a vagyon elleni 
támadások esetén, a jogos védelemben megvalósítható cselekmények határait stá-
diumtanilag terjeszti ki, ugyanis lehetõséget biztosít a jogszerû védekezésre a jogta-
lan támadás befejezettségét követõen is a bevégzettségig terjedõen.

A svéd szabályozási rend mögött rejlõ jogpolitikai koncepciót azért helyese-
lem, mert álláspontom szerint, a támadó a védendõ jogi tárgy elleni támadással 
nem hagy fel abban az esetben, amikor erõszak alkalmazása nélkül, de ellenáll a 
dolog visszaszerzésével szemben (a bûncselekmény már befejezett, de nem bevég-
zett), ezért a jogos védelem nyújtotta oltalom kiterjed arra, aki a stádiumtanilag 
befejezett vagyon elleni bûncselekmény elkövetõjét folyamatos, megszakítás nélkü-
li magatartásával üldözi, mivel a védendõ jogi tárgy ellen irányuló támadás mind 
dogmatikai, mind az általános élettapasztalat szerinti értelemben mindaddig nem ér 
véget, amíg az elkövetõ oldalán a zavartalan birtoklás lehetõsége be nem következik 
(bevégzettség stádiuma).

A Svéd Kódex nem csupán a tetten ért személy által, a tettenérése folytán meg-
valósított, vagy felújított személy elleni erõszakos támadás elleni jogszerû védeke-
zést teszi lehetõvé, hanem a dolog visszaszerzésével, az eredeti birtokállapot hely-
reállításával kapcsolatos bármely ellenállást a jogi tárgy elleni további támadásnak 
tekinti, ezzel megteremtve a jogos védelem elõfeltételeit.17

V.
A Dán Btk.18

13. § (1) A jogos védelemben elkövetett cselekmény nem büntethetõ, ha az szük-
séges volt a megkezdett vagy közvetlenül fenyegetõ jogtalan támadás elhárításához, 

17 A magyar Be. 127. § (3) bekezdésén alapuló elfogási jog (a bûncselekmény elkövetésén tet-
ten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban õt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átad-
ni; ha erre nincs módja, a rendõrséget értesíteni) gyakorlása során megvalósított diszpozíciószerû 
magatartások materiális jogellenességének hiányát a bírói gyakorlat – meghatározott keretek kö-
zött – megállapítja. Ugyanakkor az eljárási törvényvben szabályozott jogintézmény rendeltetése 
más mint az anyagi jogi rendelkezések között elhelyezett jogos védelemnek. Az elfogás célja a 
bûncselekményen tetten ért személynek a kompetens hatóságok rendelkezésére bocsátása a bün-
tetõ eljárás lefolytatása végett. E jog gyakorlására lehetõség nyílik akkor is, ha a jogtalan támadás 
már minden szempontból véget ért. Ezzel szemben a jogtalan támadás befejezettségének szûk 
értelmezésébõl fakadóan (stádiumtani befejezettség) a jelenleg érvényesülõ hazai joggyakorlat 
jogos védelmi helyzetet nem állapít meg a jogtalan támadás befejezését követõen, ha a támadás 
felújításának a közvetlen veszélye nem fenyeget, annak ellenére, hogy a jogellenes támadás for-
májában jelentkezõ bûncselekmény még nem bevégzett.

18 The Danish Criminal Code: English version (Gitte Hoyer, Martin Spencer, Vagn Greve, 
Copenhagen, 1999) 20.
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feltéve, ha a cselekmény a támadásban rejlõ veszélyre, a támadóra, a veszélyeztetett 
érdekek jelentõségére tekintettel nem minõsül kifejezett túllépésnek.

(2) Aki a jogos védelem határát a támadás okozta indokolható félelembõl, vagy 
ijedtségbõl lépi túl, nem sújtható büntetéssel.

(3) A fenti rendelkezések alkalmazandóak a jogszerûen fogva tartott szökésének 
megakadályozására, kézre kerítésére.

A Dán Kódex egy nagyon jól hasznosítható terminológia segítségével fejezi ki e 
jogintézmény lényegét.

Az elhárítás szükségességét, valamint a szükségesség és a túllépés viszonyát a tá-
madásban rejlõ veszély19 mértéke határozza meg.

A támadásban rejlõ veszélyre lehet következtetést levonni az (1) bekezdésben 
felsorolt további két ismérv elemzésébõl is (a támadó jellemzõi, a veszélyeztetett 
érdekek jelentõsége).

Az elhárítás szükségességét mint alapfeltételt bele lehet sûríteni a „támadásban 
rejlõ veszély” kategóriájába, amelyet tágabb értelemben a támadó és a védekezõ 
attribútumai, a veszélyeztetett érdekek, a támadás realizálása esetén bekövetkezhe-
tõ sérelem mértéke határoz meg.

Ez a megoldás alkalmasabbnak látszik a jogos védelem alapjául szolgáló – nem 
sematizálható – élethelyzetek szabályozására, mint a vulgarizált arányosság krité-
rium.

A támadás kiváltotta félelembõl, vagy ijedtségbõl történõ túllépés – a tudatszû-
kület fokozatait figyelembe nem vevõ – szankcionálhatatlansága a német és a finn 
rendelkezésekkel mutat hasonlóságot.20 Bár a dán szabályozásból az tûnik ki, hogy 
ebben az esetben a büntetõjogi felelõsség megállapítására sor kerül, csak a büntetés 
kiszabása mellõzendõ.

VI.
A Lett Btk.21

29. § (1) Jogos védelemnek minõsül az a cselekmény, amely az államot, közérde-
ket, saját vagy mások jogait ért, avagy saját vagy más személyt ért támadást, vagy 
azzal való fenyegetést hárít el és a támadónak sérelmet okoz.

Az így cselekvõt csak akkor terheli büntetõjogi felelõsség, ha a jogos védelem ha-
tárát túllépi.

(2) A jogos védelem határának túllépése akkor állapítható meg, ha a védelmi 
cselekmény a támadás veszélyére, természetére tekintettel nyilvánvalóan arányta-
lan, azaz nem volt szükséges ahhoz, hogy megelõzze, vagy visszaverje a támadást a 
támadónak okozott sérelemre is tekintettel.

19 „…what is resonable with regard to the danger inherent in the attack…”
20 2009. augusztus 9. napjától hatályos magyar szabályozás is ezt a megoldást követi.
21 www.ttc.lv/new/lv/tulkojumi/E0032.doc
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(3) A támadás elhárítása során a támadónak gondatlanságból okozott sérelem 
miatt az elhárító magatartást kifejtõt büntetõjogi felelõsség nem terheli.

(4) A jogos védekezés joga mindenkit megillet, tekintet nélkül arra, hogy lehetõ-
sége van a támadás elkerülésére, vagy segítség kérésére.

A lett jogalkotó az arányosság követelményének meghatározásakor visszautal 
a támadás megelõzésének, illetve elhárításának szükségességére [(2) bekezdés]. 
A védelmi helyzetben cselekvõ által megvalósított tényállásszerû magatartás túl-
lépés szempontjából történõ vizsgálatakor, a támadónak okozott sérelem mértéke 
csupán az egyik, de nem kizárólagos tényezõ, amit figyelembe kell venni. Ezzel el-
kerülhetõ az arányossági kritérium – a megtámadottat sújtó – formalizálása, vagyis 
a támadó által realizált, vagy fenyegetõ sérelem és a védekezõ okozta sérelem me-
chanikus egybevetése.

Az osztrák modellel ellentétesen a Lett Kódex [(3) bekezdés]: a védelmi hely-
zetben cselekvõ javára írható jelentõséget tulajdonít a védelmi szándéknak, ezáltal 
mentesíti a megtámadottat az elhárítás gondatlan következményei alól.22

A védelmi szándék relevanciáját a szerencsés megfogalmazás helyes mértékben 
szûkíti, amikor kizárólag a támadónak okozott gondatlan sérelem okozás esetére 
biztosítja a büntethetõség kizártságát. Könnyen elképzelhetõ ugyanis olyan hely-
zet, amikor a jogos védelmi helyzetben cselekvõ nem csupán a támadónak, hanem 
vétlen harmadik személynek okoz gondatlanságból a támadás elhárítása során sé-
relmet. Ilyen esetekben a vétlen személy sérelmére elkövetett cselekmény büntet-
hetõségének kizártságát semmilyen érdek nem igazolhatja, ebben a relációban már 
nem a jog áll szemben a jogtalansággal.

A (4) bekezdésben foglaltak a másként el nem háríthatóság követelményének ta-
gadásaként foghatóak fel. A lett jogalkotó deklarálni kívánta a menekülési, kitérési 
kötelezettség elutasítását.23

22 Korábban már utaltam rá, hogy a hazai joggyakorlat is érvényesíti ezt a felfogást.
23 A 2009. augusztus 9. napjától hatályos magyar Btk. 29. § (3) bekezdése hasonló meg-

oldást követ. Azonban a joggyakorlatot a mai napig meghatározó Legfelsõbb Bíróság által kibo-
csátott 15. számú Irányelv – a fenti törvénymódosítás folytán nyilvánvalóan nem alkalmazható – 
III. pontja szerint: a jogtalan támadás esetén a megtámadott általában nem köteles meneküléssel 
kitérni a támadás elõl; kivételesen azonban a büntetõjogilag közömbös elhárítási mód választá-
sának a kötelezettsége terheli a hozzátartozót a felmenõje, testvére vagy házastársa részérõl ellene 
intézett, illetõleg fenyegetõ támadás esetén.

Megkívánható ez a súlyosabb fokban kóros elmeállapotban, szemmelláthatóan tudatzavarban 
levõ személyek jogtalan támadása esetén is, függetlenül attól, hogy a tudatzavart állapotot mi 
válthatta ki.

A kitérési kötelezettség bírói gyakorlatban érvényesülõ tételének morális tartalma elfogadha-
tó volt 2009. augusztus 9-ét megelõzõen is. Azonban alkotmányos-büntetõjogi szempontból nem 
lett volna létrehozható olyan helyzet, hogy egy törvényben meghatározott büntethetõséget kizá-
ró ok tartalmát a bírói gyakorlat contra legem, in peius szûkebben értelmezzen a jogalkotónál, 
ezzel büntetõjogi felelõsséget teremtsen olyan esetekben, amikor a felelõsség a Btk. rendelkezése 
folytán kizárt. A bírói gyakorlat ezen megnyilvánulása a nullum crimen sine lege elvébõl levezet-
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VII.

Az Észt Btk.24

28. § (1) A cselekmény nem jogellenes, ha saját vagy más törvényes jogait táma-
dó cselekményt hárít el, ha a jogos védelem határait át nem lépve sérti meg ez által 
a támadó törvényes jogait.

(2) A jogos védelem túllépésének tekintendõ, ha az elhárító magatartást kifejtõ 
személy (elõre) megfontolt egyenes szándékkal oly módon hajtja végre a védelmi 
cselekményt, amely nyilvánvalóan nincs összhangban a támadásból fakadó veszély-
lyel. Túllépésnek tekintendõ az is, ha a védelmi helyzetben lévõ (elõre) megfontolt 
egyenes szándékkal nyilvánvalóan súlyosabb sérelmet okoz a támadónak.

(3) A támadás elkerülésének, vagy másoktól való segítségkérésnek a lehetõsége 
nem zárja ki a jogos védekezés jogát.

Az Észt Kódex fenti szabályanyaga sok tekintetben egyezik a lett rendelkezések-
kel (védelmi szándék relevanciája, kitérési kötelezettség elvetése). A (2) bekezdés-
ben foglaltak szintén a védelmi szándék jelentõségét hirdetik. A védekezési szán-
dék, durva, visszaélésszerû megszegése jelenti egyben a jogos védelem határának a 
túllépését is.

Ebbõl a contrario következik, hogy az elhárító magatartással a támadónak oko-
zott gondatlan következmények a büntetõjogi felelõsség körén kívül rekednek.

Az objektív arányosság követelményének – helyeselhetõen – nincs szerepe a túl-
lépés szabályozásban, mivel a védekezõ által okozott súlyosabb sérelem csak akkor 
alapozza meg a büntetõjogi felelõsséget, ha azt egy alanyi oldali ismérv fennállása 
(elõre megfontolt, egyenes szándék formájában) is megerõsíti.

A jogalkotó hallgatólagosan számol azzal, hogy a jogtalan támadások az esetek 
többségében váratlanul érik a megtámadottat. A védelmi helyzetbe került személy 
lépéshátrányban van a támadóval szemben, aki a támadásra pszichésen, és a meg-
választott eszközök, módszerek tekintetében is felkészülhetett. Ilyen körülmények 
között a megtámadottól nem várható el, hogy helyzete veszélyességének minden 
elemét felmérve, egy objektivizált mérce keretein belül védekezzék.

Ugyanakkor, ha a védekezõnek van ideje a támadásra való felkészülésre, ak-
kor a jogos védelem mögé bújva a védekezés jogát elõre megfontoltan, egyenes 
szándékkal nem gyakorolhatja a jogintézmény társadalmi rendeltetésével ellentétes 
módon.

Ezen az alapon nem lehet a védekezés szándékosan kegyetlen, embertelen mód-
ját választani, még akkor sem, ha végeredményét tekintve a támadó és a védekezõ 
által okozott sérelmek objektíve arányban állnak egymással.

hetõ büntethetõséget alapító bírói jog tilalmába ütközik (vö.: Nagy Ferenc: A nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege alapelvrõl. Magyar Jog, 1995/5:257–270.).

24 www.legaltext.ee/text/en/X30068K3.htm
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Összegzés – záró gondolatok

A jogos védelem szabályozási koncepciója alapjául szolgáló kiindulópontnak te-
kinthetõ, hogy a jogos védelmi helyzetben lévõ személy büntetõjogilag tilalmazott 
magatartást hárít el, és ez a tevékenysége a közérdeket szolgálja.

A védekezõ formálisan tényállásszerû cselekménye „duplán jogszerû”, mivel sa-
ját, vagy más(ok) védelmében lép fel, valamint ezzel egyidejûleg szükségszerûen a 
társadalom egészének védelmében is eljár.

Szintén evidencia: amennyiben nem erõsítjük, vagy helytelen terminológia al-
kalmazásával gyengítjük a felkészületlensége, morális gátlásai folytán amúgy is ked-
vezõtlenebb helyzetbõl induló megtámadott pozícióját, azzal szükségszerûen nem 
kívánt mozgásteret biztosítunk a jogellenesen támadónak.

A védelmi helyzetben jogszerûen cselekvõt, a jogi szabályozás alakítása révén 
legalább olyan kedvezõ helyzetbe kell hozni, mint amilyenben a támadó van. A 
támadó ténylegesen fennálló helyzeti elõnyét a normatív elõírásoknak kell ellen-
súlyozniuk.

A jogos védelmi helyzetben cselekvés feltételrendszerét a védelmi helyzetben 
lévõ által számításba vehetõ szempontokhoz kell igazítani.

A jogrend nem támaszthat magasabb követelményt a jogszerûen védekezõvel 
szemben, mint amilyet a jogtalanság talaján állóval szemben megkíván.

Nem vezethetõ le a jogos védelemre vonatkozó szabályozásból, de más jogtéte-
lekbõl sem, hogy a jogellenes támadót lehetõség szerint kímélni kell.

A jogtalan támadó javára csak olyan törvényi kritérium fogalmazható meg, 
amely az életét a szándékos cselekményekkel szemben – az élet elleni, és az erõsza-
kos nemi erkölcs elleni támadásokat leszámítva – minden esetben, míg a testi ép-
ségét csak a visszaélésszerûen gyakorolt „jogos” védelmi magatartásokkal szemben 
védelmezi.

A JOGOS VÉDELEM MEGÍTÉLÉSE…
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JÁVOR ISTVÁN – JANCSICS DÁVID
ELTE–CUNY

KORRUPCIÓ A BÍRÓSÁGON
ÉS A GAZDASÁGBAN

A szervezeti korrupció kutatását 2009-ben kezdtük el – e tanulmányban két fon-
tos területét mutatjuk be: a bírósági szervezetben megtalálható korrupciós mecha-
nizmusok elemzését tartalmazza az elsõ része a tanulmánynak; a második rész a 
gazdaságban és a bürokráciában megtalálható korrupciót elemzi szervezeti meg-
közelítésben. Kiemelnénk, hogy a két eltérõ szervezeti típusban mennyire hasonló 
kérdések is jelentkeznek. Az átláthatatlanság, a domináns koalíció szerepe, a kont-
roll kikapcsolása és a szervezetközi kapcsolatok. A két résztanulmány együtt mutat 
rá a szervezeti korrupció sajátosságaira és összefüggéseire.

I.
JÁVOR ISTVÁN: IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS VAGY KORRUPCIÓS SZOLGÁLTATÁS? 

BELEFULLAD-E A POLGÁRI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KORRUPCIÓBA?

Bevezetés

A tanulmány empirikus anyagok és interjúk felhasználásával elemzi a bíróságokon 
kialakult korrupciós mechanizmusokat, azok szerkezetét és lehetõségeit. Azokra a 
peres eljárásokra fókuszál a kutatás, ahol igazságügyi szakértõt vezettek be a per-
be. Leginkább két szakértõi területre koncentrál jelenlegi stádiumában a kutatás, 
az írás szakértésre és az ingatlan értékbecslésre. Mindkét terület kiemelten fontos, 
hiszen az ingatlanok már értéküknél fogva is jelentõs perértéket képviselnek, az 
írásszakértés pedig megjelenik a szerzõdéseknél, az ingatlan-adásvételnél vagy ép-
pen az örökösödési ügyleteknél.

Természetesen nem azt fogom bizonyítani vagy kimutatni, hogy egy-egy bíró 
vagy szakértõ korrupt, mert ez témánk szempontjából érdektelen; továbbá tudomá-
nyos kutatásról és elemzésrõl van szó, és nem bûnügyi nyomozásról. Azonban ennél 
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sokkal többet fogok kimutatni: azt, hogy a magyar polgári bíróságok rendszere, kü-
lönösen a szakértõ bevonása esetén, jelentõs korrupciós veszélynek van kitéve.

Ennél is tovább fogok menni a következtetéseinkben, és arra mutatok rá, hogy 
olyan korrupciós mechanizmusok mûködnek, amelyek nem garantálják az ítélke-
zés tisztaságát, sõt éppen ellenkezõleg, a korrupció gyors elõretörése és terjedése 
irányába mutatnak.

Az az egyértelmû tapasztalatom, hogy az igazságügyi szakértéssel kapcsolatosan 
megtalálható problémákat sem a bíróságok, sem a szakértõk, de még a jog vagy 
jogszociológia területén dolgozó kutatók sem érzékelik eléggé. Ezért bizonyos állí-
tásaimat sarkosan fogalmazom meg, miközben ezek semmi esetre sem tekinthetõek 
túlzottaknak. Ehhez azonban a következõkben felvázolt logika szerint kell áttekin-
teni a bíróságok munkáját és mûködését.

Megközelítésem szervezetszociológiai, ami azt jelenti, hogy a bíróságot (bele-
értve az egyes bíróságot vagy bírói tanácsot, vagyis nem a bíróság egész irányítási 
szervezetét) is a szervezetszociológia fogalmaival fogom leírni. Az itt vázolt szer-
vezeti elemzést két másik tanulmányban már publikáltam, azok ott részletesen ol-
vashatóak.

A szervezeti megközelítés alapja a szervezet hatalmi rendszerként való leírása és 
elemzése: ennél fogva a bíróságot is hatalmi rendszerként mutatom be és elemezem 
annak mûködését.

Elõször röviden vázolom a szervezeti megközelítés alapgondolatát. A korrupció 
szervezetszociológiai elemzésénél az alábbi meghatározást fogom használni:

A korrupció a szervezeti erõforrások informális és illegális újraelosztása egyéni, 
és gyakran szervezeti haszon elérése érdekében.

A bírósági korrupciónál is a szervezeti erõforrások elosztása történi. A bíróság 
államilag garantált erõforrása a jogi határozatok, ítéletek meghozatala és hozzá 
az államilag garantált végrehajtás biztosítása. A korrupció célja ennek a szervezeti 
erõforrásnak a befolyásolása, manipulálása vagy megvásárlása. A per befolyásolása, 
vagyis az ítélet befolyásolása ezen szervezeti erõforrás megvételén vagy befolyáso-
lásán keresztül történik.

A bírósági szervezet mûködését ez alapján befolyásolni lehet a bíró magatartá-
sának, döntésének közvetlen megvásárlásával, vagyis a bíró korrumpálásával. Ezzel 
elvileg szemben állítható a másodfok, sõt a felülvizsgálat is. Ezek azonban sok eset-
ben nem elég hatékonyak. Ezzel azonban nem foglalkozom jelen tanulmány keretei 
között.

Azokkal az eljárásosokkal foglalkozom, amelyekben szakértõ kerül bevezetésre. 
Úgy tûnik számomra, hogy a szakértés jelenlegi mûködése és ellenõrzése olyan 
szintû, amely lehetõséget ad a szakértõn keresztüli korrupcióra. Ez az állítás termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy a bíró korrumpálása, befolyásolása nem lelhetõ fel, 
sõt egyre több erre utaló információt tár fel a kutatás. Jelen tanulmány azonban az 
igazságügyi szakértés jelen helyzetén keresztül mutatja a be a szervezeti korrupciót. 

JÁVOR ISTVÁN – JANCSICS DÁVID
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A kialakult gyakorlat azonban egyértelmûen rámutat arra a dinamikusan fejlõdõ bí-
rósági gyakorlatra, amely a bírói magatartást, annak látható motivációit is feltárja.

A szervezeti hatalom megközelítésének alapján a bírósági korrupció szerkezete 
az alábbi szervezeti strukturális elemeket tartalmazza:

1. Az a bírósági hatalmi szerkezet, amely segíti, és gyakran ösztönzi is a korrup-
ció kialakulását.

2. A bírósági mûködés kialakult gyakorlata, amely biztosítja a korrupció kiala-
kulását és elrejtését.

3. A rendszerben szereplõk, akik motiváltak a korrupcióban.
4. A kontrollrendszerek teljes hiánya, amely biztosítja a szabad korrupciót, és 

biztosítja azt, hogy a korrupció nullakockázatú „vállalkozás” és befektetés 
legyen.

5. Az a kialakított állami garanciarendszer, amely biztosítja azt, hogy a korrup-
ció mindig törvényes legyen, vagyis garantálja az illegális és informális legali-
tását, és formális rendszerbe való integrálását.

6. Megkülönböztethetetlenség: a jelen rendszerben a bíróságok korrupt mûkö-
dési állapota megkülönböztethetetlen a korrekt mûködési állapottól. Ez biz-
tosítja a korrupció intézményesen garantált láthatatlanságát.

A tanulmány a következõkben a korrupciós mechanizmusok bírósági eljárásban 
való kialakulását és mûködését elemzi.

Korrupciós mechanizmus alatt azt értem, amikor a szervezeten belül a tech-
nológiai (munkavégzési) folyamatok úgy kapcsolódnak össze, hogy az mûködési 
szempontból lehetõvé teszi, és valószínûsíti (életszerû) a korrupciós kapcsolatokat. 
A mechanizmus arra utal, hogy a korrupció ez által akár a szervezeti mûködés nor-
malizált, rutintevékenységévé is vált (válhatott). Ez azt jelenti, hogy nem kell fel-
tétlenül a folyamatokban korrupciót észlelnünk, vagy bizonyítanunk. Már azáltal, 
hogy a szervezet adott mechanizmusai mögött a történések logikailag korrupcióval 
magyarázhatóak, azt jelenti, hogy:

nem léteznek szervezeti biztosítékok arra, hogy a korrupció nem eleme a lé-
nyeges szervezeti mûködési mechanizmusnak,
nem megkülönböztethetõ a szervezet korrupciós és nem korrupciós állapota, 
továbbá
a dolgok menetének leglogikusabb értelmezése maga a korrupció.

Néhány gondolat az igazságügyi szakértésrõl

A polgári jog szerint a bíróságok a szakkérdések eldöntésére igazságügyi szakértõt 
kérnek fel. A törvény biztosítja azt (és elvileg erre a Kamara lenne a szervezeti biz-
tosíték), hogy a szakértõk pártatlanok, a nemzetközileg elfogadott, a tudomány je-

•

•

•
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lenlegi állása alapján legújabb módszerekkel végzik el a szakértést. A Kamara Etikai 
Kódexe alapján (de a szakértés általános követelményei szerint is) a szakértés mód-
szere követhetõ kell, hogy legyen, és a következtetések teljesen világosan láthatóak 
kellene, hogy legyenek. Az adatok és a bizonyítékok elemzése minden szakértés 
elengedhetetlen része. Ez a peres felek (és természetesen a bíróság számára is) ért-
hetõ kell, hogy legyen.

Általában véve is a szakértés a per szempontjából lényeges bizonyítékok szak-
szerû értékelését jelenti. Vagyis a bizonyítási eljárás része, és része a tárgyalásos ala-
pon folyó pernek. Ezen túl, minden szakértésre az alábbiak kell, hogy jellemzõek 
legyenek:

Pontosan definiálni kell a módszert.
Meg kell indokolni pontosan és követhetõen, miért azt a módszert alkalmazta 
(és miért nem mást).
Pontosan definiálni kell a bizonyítékok elemzéséhez használt eszközöket.
A bizonyítékok elemzését követhetõen és ellenõrizhetõen dokumentálni kell.
A bizonyítékok elemzésébõl levont következtetéseket egyértelmûen és követ-
hetõen le kell vezetni.
A bírósági kérdésekre adott válaszokat a végkövetkeztetésben, kategória, 
számszaki vagy egyéb minõsítési formák alapján, a szakmai szabályoknak 
megfelelõen kell közölni.
A végkövetkeztetésekhez valószínûségeket, hibahatárokat, bizonytalansági té-
nyezõket kell megadni.
Minden lépésnél ok-okozati érvelést kell alkalmazni.
Az ellenõrizhetõség érdekében a szakértõnek a saját szakmai megközelítési 
elveit közzé kell tenni.
Minden lépést és különösen a bizonyítékok és az adatok feldolgozását és elem-
zését dokumentálni kell, ezzel bizonyítva azt, hogy az adott eljárást elvégezte 
a szakértõ, és azt a szakmai követelmények alapján tette.

Végül pervezetési szempontból a szakértõ köteles minden szakmai és „laikus” kér-
désre konkrét, bizonyítékelemzéssel és szakmai ok-okozati érveléssel kifejtve vála-
szolni. Miért van erre szükség? Azért, mert a szakértõ a perben kétfajta szerepet 
tölthet be:

perdöntõ szerepet: vagyis azzal, hogy megmondja, hogy az aláírás kitõl szár-
mazik (vagy kitõl nem), eldönti a pert. Gyakran az egyéb perbeli eseményeket 
másodlagossá vagy formaivá teszi,
döntésminõsítõ szerepet: az ítélet esetén annak minõségét, vagy az érték nagy-
ságát határozza meg (például ingatlan-értékbecslésnél a kár nagyságát).

Ez azt is jelenti, hogy a szakértõvel és a szakértéssel szembeni fenti követelmények 
nem teljesülése egyértelmûen a perbeli esélyegyenlõség sérülését idézi elõ. A szak-
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értõi anyag módszertani kérdéseinek, következtetéseinek vitából való kivonása, a 
bizonyítékok elemzésének követhetetlensége egyben azt is jelenti, hogy a bizonyí-
tékok elemzése, szakmai értékelése a tárgyalásos eljárás alól ki lesz vonva. Egy 
ügydöntõ szakértésnél ez azt jelenti, hogy a pert a szakértõ eldönti anélkül, hogy 
a kedvezõtlenül érintett fél ebbe bármilyen módon beavatkozhatna, részt vehetne a 
tárgyalásos elv alapján.

Ezzel elérkeztem a bírósági korrupció alapjaihoz. Elõször a korrupció motivációs 
kérdéseit tekintsük át. Miért lenne érdemes korrumpálni, befolyásolni a szakértõt? 
Egy több tízmilliós vagy százmilliós per szakértõi díja általában néhány százezer, 
esetleg millió forint szokott lenni, amellyel nagyságrendileg megegyezõ korrupciós 
pénzekkel lehet befolyásolni a szakértés tartalmát. Vagyis egymillió forinttal meg 
lehet venni egy százmilliós pert. E mellett a perköltséget és a bírósági illetéket is 
megnyeri a korrumpáló fél, sõt a saját ügyvédi költségét sem neki, hanem a vesz-
tesnek kell állnia (beleértve az ügyvédi költségekbe azt a munkadíjat is, amelyet az 
ügyvéd kér a per befolyásolásának megszervezéséért).

Ez a legjobb üzleti befektetés. Az igazságszolgáltatásba befektetett korrupciós 
pénzek megtérülése akár több százszoros is lehet. Ilyen jó befektetést, amelynek 
ilyen elképesztõen magas hozama lenne nem található másutt, sem az üzleti sem 
pedig az úgynevezett nem-üzleti, bürokratikus piacon (ahol például, engedélyeket, 
stb. vesznek).

Az igazságügyi szakértéssel és a bírósági szakértéssel kapcsolatos jogszabályok 
szerint a bíróság speciális szakértést igénylõ ügyekben eseti szakértõt kérhet fel, 
például, amennyiben az adott szakértõi területen nem talál megfelelõ tudású igaz-
ságügyi szakértõt.

Egy mozgásszervi és károsodással rendelkezõ peres fél írását kellett szakérteni a 
per folyamán. A felkért írásszakértõ elzárkózott a számára ismeretlen betegség írásra 
gyakorolt hatásainak megvizsgálásához orvos bevonásától.

A bíróság a peres féltõl megtagadta a betegséggel kapcsolatos iratok átvételét 
(a betegség létét igazságügyi orvos szakértés bizonyította, amely alapján peres fél 
a betegsége miatt rokkantnyugdíjat kapott: a betegség a kézizom súlyos károsodá-
sa volt). A bíró határozatban a szakértõt kérte meg, hogy nyilatkozzon, az orvosi 
kérdésben kell-e igazságügyi orvos szakértõt bevonni. Az igazságügyi írásszakértõ e 
bevonást ellenezte.

Ezek után a szakvéleményében az alábbiakat írta: „…névtulajdonos betegség-
gel közvetlenül és okszerûen összefüggésbe hozható összefüggõ változást nem talál-
tam… Az izomzat görcsös összehúzódására, zsibbadásra, …az írásmozgás teljesen 
épp… orvosi szakértõi szakmai vélemények nem ismeretesek.”

A peres fél az Egészségügyi Minisztériumtól is állásfoglalást kért, amely az alábbi 
hivatalos határozatot hozta: „Az orvos bevonásának kérdése az igazságügyi írásszak-
értõ kompetenciájába tartozik.”
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A leírtak pontosan rámutatnak a korrupciós mechanizmus egyik fontos elemé-
re. Létezik egy, az igazságügyi orvos szakértõ által megállapított kézizombetegség, 
amelynek akár súlyos következményei lehetnek az aláírásra. Ezt az Országos Orvos 
Szakértõ Bizottság is megerõsítette, és leszázalékolta a névtulajdonost. Több évvel 
ezután a névtulajdonos aláírását vitatták egy perben.

Az írásszakértõ úgy döntött, hogy nem kíván orvos szakértést bevonni. Saját 
maga felülbírálta a korábbi orvos szakértéseket (amelyekre jogerõs bírósági ítélet is 
alapult), a kezet és kézírást épnek definiálta, vagyis az általa felállított orvosi diag-
nózis által definiált új írásfeltételeknek megfelelõen közölte szakértõi álláspontját 
a bírósággal.

A Minisztérium pedig állásfoglalásában megerõsítette: orvosi kérdésekben az 
írásszakértõ is hozhat szakmai diagnosztikai döntéseket és állásfoglalásokat, továb-
bá felülbírálhat korábbi igazságügyi orvosi és orvosi diagnosztikus eredményeket.

Hivatalos dokumentumból bizonyíthatóak, ezáltal, hogy az igazságügyi szak-
értõknek joga van bármely olyan területen szakérteni, amelyben magukat szakér-
tõnek definiálják.

A bírósági és szakértõi függetlenség és az egyedi ügyekbe való beavatkozás ti-
lalma mára az egyedi ügyek tetszõleges manipulációjának jogát hozta létre: állami 
garanciával.

Véletlenül egy másik interjúban találkoztam ugyanennek a szakértõnek egy pe-
res fél által felkért magán-írásszakértõvel kapcsolatos perbeli állásfoglalásával. Az 
írásszakértõ a perbeli meghallhatáson köteles a peres felek, akár laikus kérdéseire 
is, érdemben válaszolni, és a magánszakértõ (aki nem volt igazságügyi szakértõ) ál-
tal felvetett szakmai kérdésekre is válaszolni.

Az az írásszakértõ, aki az elõzõ esetnél, mint maga is leírta, orvosi szakirodalmat 
tanulmányozott (mûszaki végzettséggel és nulla orvosi, vagy akár elsõsegély-tanfo-
lyami végzettséggel, és ebbõl igazságügyi szakértést alapozott meg), a következõket 
írta: „…összehasonlító minták felületes vizsgálatán és értékelésén alapuló következ-
tetései szakszerûtlenek és megalapozatlanok, ezért azok elfogadhatatlanok.”

Majd megtagadta az azokra adott válaszokat. És a peres fél kérdéseire sem vála-
szolt. Ez volt a törvény és a Kamara által megkövetelt „szakmai vita”.

Egy másik szakértõ szakmai válasza és szakmai vitája a magánszakértõ vélemé-
nyével szemben: „A szakértõ nem igazságügyi szakértõ ezért írásszakértõi véle-
ménye… nem állítható szembe az igazságügyi szakértõ véleményével.”

Megjegyeznénk, hogy a szakértõnek államilag akkreditált írásszakértõi vizsgája 
és nyolc év szakmai gyakorlata volt. Az igazságügyi szakértés pedig ettõl csak ab-
ban különbözik, hogy egy tanfolyami jogi vizsgát is le kell tenni hozzá. Az igazság-
ügyi szakértéseknél a követelmények egyébként többször változtak: így például az 
1990-es években még a jogi vizsga sem volt követelmény.

Egy könyvvizsgálói példán mutatom be a probléma lényegét.

JÁVOR ISTVÁN – JANCSICS DÁVID



163

Ha például valaki igazságügyi könyvszakértõ akart lenni, akkor a könyvvizsgálói 
vizsga és hároméves gyakorlat után – büntetlen elõélet mellett – ezt simán megkap-
ta. A különbség azonban igen nagy az igazságügyi könyvvizsgáló és a nem igazság-
ügyi könyvszakértõ között. A nem igazságügyi szakértõ munkáját piaci megbízások 
alapján végzi, így ha nem megfelelõ a munkája, akkor nem kap több feladatot. Azt, 
hogy megfelelõek-e az ismeretei, azt a megbízó cégek, hivatalok könyvelõi és gaz-
dasági vezetõi is ellenõrzik, az adóhatósági revíziók alkalmával kiderül, hogy helyes 
volt-e a könyvvizsgáló munkája. A bíróságoknak és a rendõrségnek, az ügyész-
ségnek dolgozó, de különösen a polgári bírósági felkérésre dolgozó igazságügyi 
könyvszakértõket azonban senki sem ellenõrzi. A perek, a jog meghatározásánál 
fogva a peres felek érdekelt és nem szakértõ felek, így alkalmatlanok a szakértés 
ellenõrzésére, a bíróság pedig nem ért sem a könyvvizsgálathoz, sem az írásszak-
értéshez. Vagyis ebben az esetben a teljes kontroll hiányzik.

Az, hogy a kirendelt szakértõ megtagadja az érdemi vita lefolytatását, azt is 
jelenti, hogy az éppen ellenérdekû féltõl megtagadja a tárgyalásos eljárás biztosí-
tását.

Ezzel megszûnt a jogbiztonság. Ehhez pedig megkapja a bírósági pecsétet, mint 
ez az alábbi ítéleti részletbõl ki is derül: „…a perben kirendelt igazságügyi szakértõ 
véleményével szemben felperesek… az általuk beszerzett magánszakvéleményeket 
olyan személyek készítették, akik az igazságügyi szakértõi névjegyzékben nem sze-
repelnek.”

Ez annyit jelent, hogy a szakértõi képesítéssel rendelkezõ, vagy akár saját szak-
mai területén komoly szaktekintélynek számító személy (például ismert építész, 
tudományos ranggal rendelkezõ régész, multinacionális vállalat mérnöke, pénzügyi 
szaktekintély), de nem igazságügyi szakértõket a jogi szabályozás ellenére is ki-
szorítják a magánszakértõi piacról. Nem is kell szakszerû válaszokat sem adni a 
kirendelt szakértõnek (még adott esetben a felperesi laikus véleményekre sem). 
A szakértésen belüli egzisztenciaharc elérte a bíróságokat, és ennek megfelelõen 
kialakult a szakértõ és a bíró közötti egzisztenciális együttmûködés. Ennek pedig a 
per jogszerû tárgyalása is áldozattá válik.

Ennél sokkal több is igaz. Egy perben esélytelen egy ismert szaktekintély (mint 
peres fél) egy elavult tudással rendelkezõ igazságügyi szakértõvel szemben, mégoly 
elemi kérdésekben is, mint a tankönyvi alapfogalmak. Ha egy számviteli szakember 
peres félként észleli, hogy a szakértõ (a hivatalos adóhatósági álláspont szerint is) 
téves számviteli és adózási fogalmakat használ, elavult szabályokra hivatkozik, ak-
kor e módszertani kérdésben is szinte tehetetlen.

Ha egy közgazdász peres félként közli a mûszaki alapképzettségû ingatlan-érték-
becslõvel, hogy a kamatos kamat számításának képlete nem jó, teljesen tehetetlen. 
Van olyan eljárás, ahol az igazságügyi értékbecslõ vagy statikus azzal oldotta meg 
azt a problémát, hogy teljesen hibás képletet használt: „van olyan szakmai irányzat, 
amely szerint ez is megfelelõ”. Ezzel véget is ért a bíróságon a szakmai kérdés, mi-
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közben a kamatos kamat számítási képlete érettségi tétel – a szakértés e szint alatt 
maradt.

Az egyik ismert igazságügyi szakértõ egy interjúban is elmondta, hogy: „…az 
írásszakértés, vagy az ingatlanszakértés terén komoly belsõ harcok alakultak ki, két 
táborra oszlottak, és egymás ellen küzdenek a közgyûléseiken is.”

Ennek egyik fázisa a budapesti igazságügyi írásszakértõi Közgyûlési Nyilatkozata 
(2005. október 20.): „a grafológusi magántanfolyamok iü. Írásszakértõk általi aktív 
segítését (oktatás, vizsgáztatás), valamint egyéb olyan együttmûködését, amely az 
írásszakértõi szakterületre nézve hátrányt okoz, elítéljük, és etikátlan magatartás-
nak minõsítjük.”

Áldozat a jog, a per és a peres fél. Egyben megteremtik az alapot – bírósági tá-
mogatással – arra, hogy minden szakértést, akár magánszakértést, vagy laikus fel-
vetést, kérdést szakmai érvek nélkül lesöpörjenek.

Nem különbek a szakértõi reagálások a peres ügyfelek nyilatkozataira. Azokat 
általában laikusnak, megalapozatlannak minõsítve megtagadják a választ.

Ezzel a korrupciós mechanizmus egyik legfontosabb eleme ki is alakult: bármilyen 
szakértés jó, hiszen az nem vethetõ kontroll alá, nem kell bizonyítani és érvelni.

Kérdés az, hogy miért nem akarnak a szakértõk dokumentálni, bizonyítani és 
érvelni. Erre a szociológia az érdek kifejezéssel adja meg a választ. Ha bizonyítani 
kell, akkor láthatóakká válnak az összefüggések, ha nem kell bizonyítani, levezetni, 
dokumentálni, akkor megszûnik a transzparencia, vagyis eladhatóvá válik a szakér-
tés és a per. Egy-egy hiba, hiányosság elõfordulhat. Azonban látható, hogy a szak-
értõi válasz nem a kijavítás és az érvelés, a szakértõi anyag megvédése, hanem az 
egyre agresszívabb elutasítás.

Kialakult a bírósági korrupció: minden szakértés és ítélet eladhatóvá válik, még-
pedig kockázatmentesen.

A kontroll teljes hiánya

A példák bemutatását egy másik igazságügyi szakértõ idézésével folytatom: „…az 
igazságügyi szakértõi listán nem szerepel, a nem szakértõ által készített anyag szakmai 
szempontból nem értékelhetõ, az ott leírtakkal érdemben nem tudok foglalkozni.”

Megjegyeznénk ismét, hogy a magánszakértõ a jog szerint a peres fél vélemé-
nyének tekinthetõ csak, de a szakértõnek kötelessége a peres felek véleményére vá-
laszolni. Ennek megtagadása a per kimenetelének és a bizonyítékoknak a tudatos, 
szándékos manipulálása.

Hasonlóan néz ki a helyzet egyébként igazságügyi szakértõ magánszakértõként 
történõ bevonásakor is – itt azonban finomabbak a manipulációs eszközök.

„A tapasztalható formai azonosságok igen megtévesztõek, azok alapján arra le-
het következtetni, hogy az inkriminált aláírásokat a valódi aláírás minta birtoká-
ban… szabadkézi utánzás módszerével hamisították.”
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Most jönne az állítás bizonyítása, e hamisítási módszer szakmai árulkodó jegyei-
nek kimutatása. Ez azonban hiányzik az anyagból. Vagyis megint kikerüli a szakértõ 
a bizonyítást. Az igazságügyi magánszakértõ ezzel tehetetlen. A bíró és a szakértõ 
közös érdeke pedig az, hogy ezzel a magánszakértõt lesöprik, még a vita jogát is 
megtagadva a peres féltõl, ismét kialakítva a piacképes korrupciót.

Egy másik véleménybõl idézek (szintén az igazságügyi szakértõvel szemben): 
„Meggyõzõdésem, hogy ha… írásjellemzõit összevetné az általam vizsgált, már je-
lentõs mennyiséget képezõ minták írássajátosságaival, következtetéseit revideálná.”

Ezzel be is fejezõdött a szakértéssel kapcsolatos szakmai reagálás és vita. A szak-
értõ eldöntötte a pert. Mit csinál közben a bíróság? Eljátssza a jogi procedúra színi 
elõadását.

A szakértés sajátos manipulációs technikái alakultak ki, amelyek közül egy vál-
tozatot mutatok be dokumentálva. A szakértõi anyag az alábbiakat tartalmazza: 
„…az összehasonlítás során azt tapasztaltam, hogy az írásminták különös sajátossá-
gai a kérdéses névaláírás különös sajátosságaival megegyezõséget mutatnak.”

A peres fél felvetésére a szakértõ levélben minden konkrétum nélkül az alábbia-
kat válaszolta: „…az eltérések az írás nagyfokú variabilitásának tudhatóak be.”

A meghallgatáson már az alábbi kijelentést tette (jkv): „…itt egy egyszerû reflex-
szerû mozdulat látható… ezeknek a kérdéseknek nincsen létjogosultsága, a reflexmoz-
dulatnak nincsen állandó formai sajátossága, éppen errõl ismerszik meg.” „…a leg-
beidegzõdöttebb reflexmozdulatok az idõ múlásával is megmaradnak, ezek gyakran 
egy adott intervallumban sem értékelhetõk grafikai egyezõségként.” „…a jogszabály 
nem teszi kötelezõvé a szakvélemény illusztrációját… nem is tartottam célszerûnek, 
miután a vizsgált aláírások meglehetõsen nagy variabilitást mutattak…” „…hogyha 
a különbözõségeket is leírtam volna, csakúgy, mint a hasonlóságokat, akkor félre-
vezetõek lennének…, …kaotikussá válna a szakvélemény.”

A Werner D. Frönlich: Pszichológiai szótár (Springer Hungarica Kiadó Kft., 
1996, ITJ 66-12-2) az alábbi meghatározásokat adja a két fogalomra: 323. oldal: 
reflex (reflex): Automatikus, nem tanult és nem akaratlagos reakció egy belsõ vagy 
külsõ ingerre. Jellemzi az egyformaság, az állandóság és a viszonylag rövid laten-
cia…”

Ami egyértelmûen látható, a szakértõ egyszer megegyezõségrõl, egyszer varia-
bilitásról, máskor reflexmozdulatról beszél. Ez utóbbinál arra hivatkozik az elté-
rések magyarázatában, hogy a reflexmozdulat lényege (arról ismerszik meg), hogy 
nincs állandó formai sajátossága. A szakmai szótár szerint ennek pont az ellenke-
zõje igaz.

A másik érdekes elem a bizonyítékok elemzésének megtagadása, még demonst-
ráció céljából sem adott át ilyet a perben. Nincs bizonyítás, elemzés nem lelhetõ fel. 
Nincs módszer, nem tudni, megegyezik, vagy eltér. A jogszabály ellenére [31/2008. 
(XII. 31.)] hiányzik az aláírások mennyiségi és minõségi elemzése. Nincs jelentõsé-
ge a jogi szabályozásnak, a kötelezõen alkalmazandó Etikai Kódexnek.
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Vagyis az igazságügyi magánszakértõk jelenléte ellenére (e perben kettõ is volt), 
semmi sem mûködik, amely a szakszerûséget biztosítaná.

Visszatérve az érdekekrõl mondottakra, ismét látjuk a korrupciós mechanizmus 
kialakulását: a transzparencia teljes kikapcsolását. A szakmai kontroll lehetõségé-
nek megakadályozását a per folyamán. Ezzel kockázat nélkül eladhatóvá válik a 
szakértés és az ítélet is.

Nézzük az ingatlanszakértést, mert ott még kaotikusabbnak tûnik a helyzet. Az 
ingatlan-értékbecslés mint igazságügyis szakértõi terület van megjelölve a ma is ha-
tályos 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben. Amikor ingatlan értéke vagy hasznosítása a 
per tárgya, akkor ingatlan-értékbecslõt jelöl ki a bíróság. Neki lesz a feladata meg-
határozni az ingatlan forgalmi értékát, a hasznosításából szerezhetõ jövedelmet stb. 
Jelenleg a szakértõi lista szerint 307 ilyen igazságügyi szakértõ van.

Az ingatlan-értékbecslés tartalmilag két dolgot foglal magában: egyrészt a mû-
szaki alapú értékbecslést, vagyis annak meghatározását, mennyibe kerül egy adott 
épület felépítése (habár erre van külön igazságügyi szakterület kijelölve: építés-
gazdaságtan néven); másrészt piaci alapú értékbecslés, amely az ingatlan a piaci ke-
reslet-kínálat, a befektetés és megtérülés stb. közgazdasági kategóriája alapján kell, 
hogy megbecsülje az ingatlan értékét. Kereskedelmi, termelõ és egyéb hozamtípusú 
ingatlanok esetén a hasznosítás gazdasági értékelés, és többek között a befektetés 
egyéb formáinak elemzése is elengedhetetlen.

A 307 ingatlanszakértõbõl a keresések alapján összesen kettõnek van gazdasági 
képzettsége; 1994 elõtt ilyen képzések nem is voltak – vagyis jelenleg olyan szak-
értõk is dolgoznak, akik a minimális szakmai tudással sem rendelkeznek. Az idézett 
IM rendelet az igazságügyi ingatlan-értékbecslõ szakterületet a lakás- és építésügyi 
szakterületen belül helyezi el. Vagyis a gazdasági és a piaci alapú képzettséget nem 
várja el. Ténylegesen azonban a szakképzettségi elõírások alapján valamilyen tan-
folyami végzettséget elvár már az IM rendelet ezen a területen. Azok, akik e ren-
delet megjelenése elõtt szereztek képesítést, semmilyen piaci tudással sem rendel-
keznek.

Egy példa egy olyan értékbecslõre, aki manapság is tízmilliós vagy százmilliós 
ingatlanpereket dönt el, a tekintetben, hogy milyenek a befektetési és a piaci viszo-
nyok az adott piaci szegmensben.

A szakértõ képesítése a szakértõi névjegyzék alapján – Szakértõi területek: Beru-
házás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés, építésgépesítés, épí-
tési szakipar, építési szerelõipar, építéstechnológia, építõanyag-ipar, épületszerkezet, 
ingatlan-értékbecslés (mindegyik megszerzési éve: 1987).

Ez a következõt jelenti: egyik szakterületen sem kellett 1987 után bizonyítania 
tudását. Teljesen képtelenség, hogy ennyi területnek a mai napig is nemzetközi szín-
vonalon dolgozó szakértõje legyen.

A szakértés mögött állami garancia van, azonban az állam semmit sem garan-
tál, sem a szaktudást, sem a korszerû módszertant. Ez egy fiktív állami garancia. 
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Erre még kitérünk a késõbbiekben, mert ez a másik fontos eleme a bíróságokon 
kialakult korrupciós mechanizmusnak. 1987-ben szerzett szakképzés nem egyezik 
a mai, 2006-os IM rendelet alapján megkövetelt szakképzéssel: vagyis az állam ga-
rantálja, hogy tudás nélkül is lehet igazságügyi szakértést végezni, mégpedig olyan 
kompetenciaterületen, amelyben a szakértõnek sem képzettsége, sem tudása, sem 
adatai, információi, sem módszertani ismeretei sincsen.

A 2006-os IM rendelet szerint az igazságügyi ingatlan-értékbecslõnek az alábbi 
alap képzettséggel kell rendelkeznie: egyetemi szakmérnök, ingatlanszakértõ sza-
kon vagy ingatlangazdálkodási szakértõ vagy az OKJ-ben szereplõ ingatlanközve-
títõ szakképesítés.

Ezekkel az érintett szakértõ nem rendelkezik. Ma ezzel a szakképzettséggel, 
mint az egyik, az ügyben kompetens interjúalany mondta: „a szakmai kamarának 
nem lehet tagja. Ahhoz el kellene végeznie egy olyan kiegészítõ képzettséget adó 
tanfolyamot és le kellene tennie a vizsgát, amelyet mi ma már megkövetelünk… 
Kérdésére válaszolva: igen, ma nem lehet tagja a szakmai kamarának olyan személy, 
aki korábban szerezte az igazságügyi szakértési jogosítványát és eközben sajnos száz-
milliós, milliárdos perekben szakért. Sokszor próbáltunk tenni ez ellen, de a Minisz-
térium nem fogadóképes. Nyilván más érdekek is vannak.”

Ez a nem tudás és átláthatatlanság állami garanciája, amely biztosítja a korrup-
ció garantált, és megtámadhatatlan bírósági színterét.

Hogyan dolgozik egy ilyen szakértõ? Egy üzletközpontban kellett egy per során 
az ottani étterem piaci árát meghatározni, valamint a piaci befektetés hozamát. Az 
elvégzett munka 3 db, ismeretlen helyen levõ, ismeretlen mûszaki és kereskedelmi 
jellemzõvel rendelkezõ, nem éttermi (talán ruhabolt és hasonló) üzlet, valószínûsít-
hetõen az internet apróhirdetés-oldaláról letöltött hirdetési ár számtani átlagából 
állt: egy összeadás és egy osztás.

A szakértõi anyag többi része vagy olyan adatokból (hasonló éttermek bérleti 
szerzõdéseibõl) állt, amelyek relevánsak lettek volna, de semmire sem használta fel 
azokat a szakértõ. Vagyis értelmezhetetlen adatok voltak. Illetékhivatali (adásvétel) 
és egyéb piaci adatokkal a szakértõ nem rendelkezett. Kijelentette: a hozamszámí-
táshoz nem értett, „az euró-árfolyamokat nézegettem, de azok olyan összevissza 
mozogtak, hogy nem tudtam követni” (bírósági jegyzõkönyv). Ezzel a bérleti díj 
éves indexálását sem volt képes követni. Így leírta a bíróságnak: azok 8 éven ke-
resztül nem változtak. Az, hogy a megtekintett szerzõdések ennek ellenkezõ tény-
adatait mutatták, nem volt jogi jelentõsége.

Az alkalmazott módszerrel kapcsolatos kérdésre a jegyzõkönyv tanúsága szerint 
az alábbi válaszokat adta: „ez szakértõi kompetenciába tartozik”, „szabad szakértõi 
becsléssel állapítottam meg”, „szintetizáltam az adatokat”.

A szakértésbõl kiderül, hogy az adott étterem a szakértõ szerint 3 év alatt térül 
meg a közölt tényadatok alapján, amely egyébként a bíróságnak adott válaszok sze-
rint elõször (ez két szám elosztásával kiszámítható) 108 év alatt, a javított változat-
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ban 1312 év alatt térült meg, majd az újabb változatban már ez 9 évre (a tényekhez 
mérten úgy tûnik, háromszor rosszabbul) térült meg.

Az, hogy a bizonyítékokból, az alapadatokból hogyan lettek az outputok, vagyis 
azok, amelyeket a bíróságnak beterjesztett, nem fejthetõek meg. Az, hogy a ruha-
bolt átlaga hogyan lett étteremátlag, az látható: a ruhabolt átlaga elé odaírta az 
„étterem” szót.

Ez szerintem pontosan ugyanaz a helyzet, mintha valaki egy dunai panorámás 
belvárosi nagy teraszos lakás perében azzal találná magát szemben, hogy a lakás 
árát a szakértõ három ismeretlen helyen levõ városszéli panel árának átlagolásával 
számolná úgy, hogy a számtani átlag elé odaírná, hogy ez egy Dunára, várra nézõ 
nagy teraszos panorámás lakás ára.

Ingatlanszakértésnél is ugyanazt találjuk, mint az írásszakértésnél. Nincs tudás, 
nincs képzettség, nincs módszer, nincs bizonyítás, az inputok (bizonyítékok, alap-
adatok) és az outputok (amelyek alapján a bíróság dönt) semmilyen oksági, mód-
szertani összefüggésben nincsenek egymással. Az állítások nincsenek alátámasztva.

Ismét kialakult a korrupciós hatalmi mechanizmus szervezeti hatalmi erõtere. 
A szereplõk kikapcsolták a kontrollt, megteremtették az átláthatatlanságot.

Az ingatlan-értékbecslés azonban eltéréseket is mutat az íráselemzéstõl. Itt még 
az inkriminált minták sem adottak, vagyis a szakértõ által használt kiinduló adatok 
sem valóságosak, azok is manipulálhatóak. Az éttermi adatok negligálása, és helyet-
te az egyéb ellenõrizhetetlen adatok felhasználása megszokott.

Néhány sajátos idézet a szakértésbõl: „Jellemzõen a bérleti jog durván mint-
egy 1/10 forgalmi értéket képvisel.” A bérleti jog piaci értéke attól függ, hány éves 
jogot vesznek (ez gyakorlatilag elõre megfizetett bérleti díjként mûködik). Vagyis 
a bérleti jog értéke az évektõl függ. A kérdés akkor minek, hány évnek az 1/10-e a 
bérleti jog? Vagyis valaminek az 1/10-e, de nem tudni, minek. Talán a tízszeresének 
az 1/10-e.

A kereskedelmi forgalommal kapcsolatos szakértõi adat: „üzleti szempontból is te-
litalálat. Mindez megmutatkozik a hatalmas forgalomban”. Ez egy szakértési „adat”.

A szakértõi munkadíj-elszámolás szerint egy százezer forintot érõ szakmai infor-
máció a szakvéleménybõl: „A »fogyasztás templomai«”.

Végül a bevásárló központ mûszaki leírása a mûszaki alapképzettségû szak-
értõtõl:

„A következõ lapon beemelem korabeli alaprajzi részletét, hangsúlyozva,
a tervlap nem léptékhelyes,
az üzletek kiosztását illetõen, válaszfalszintû eltérések keletkeztek.”

Vagyis a perbeli üzletközpont a közölt térképhez a megvalósult állapotában nem is 
hasonlít, a perbeli ingatlan be sem azonosítható.

Az Igazságügyi Szakértõi Kamara Igazságügyi szakértõk minõségbiztosítása címû 
anyaga az alábbiakat írja:

•
•
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„Összefoglalva: A szakértõ személye valószínûleg akkor elfogadható a társada-
lom számára, ha

a szakértõi névjegyzékbe bejegyzik, de ezt megelõzõleg személye vizsgálat alá 
kerül (legalább egy meghallgatás erejéig),
benyújtott dokumentumai és szakmai életútja értékelésre kerülnek,
késõbb pedig a szakértõ folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken.

Az a szervezet, amely ezt a folyamatot képes támogatni, az igazságügyi szakértõk 
kamarája.

Ne feledjük, hogy egy hivatásrendi kamara alapvetõ és fõ feladata, hogy garan-
tálja a társadalom számára, hogy aki a kamarában tag, az jól képzett szakember.

Téves minden olyan szemlélet, amely a szakértõ mint egyén védelmébõl indul 
ki, a társadalmi követelményekkel ellentétben, például lazítva a szakmai követel-
ményeket. Ez azt is jelenti, hogy az a szervezet, vagy kamara, amely a névjegyzékbe 
vételért felelõs, meg kell, hogy alkossa a szakterületek és az ezekhez kapcsolódó 
szakmák megfelelõ szabályait (kompetenciaszabályok).”

Ez a kamarai dokumentum gyakorlatilag a minõségbiztosításnak még az elveit 
sem fogalmazza meg használható módon, és sem eljárási, sem egyéb alapvetõ bizto-
sítékot nem tartalmaz, jogi relevanciája pedig értékelhetetlen, a gyakorlatban hasz-
nálhatatlan.

Létezik a Kamarának Etikai Kódexe, amely viszont kötelezõen érvényes a szak-
értõkre. Ezt az etikai kódexet a bírók nem ismerik, nem értelmezik, de nem is tud-
ják és nem is akarják sem értelmezni, sem használni, sem számon kérni – peres felek 
által is számonkérhetetlen és betarthatatlan. Vagyis a kamara belsõ szabályozása a 
mûködõképtelenség határán van, legalábbis az általam vizsgált bírósági mûködés 
tekintetében.

Marad még a bíróságon beépített kontroll, a másodfokú eljárás. Kutatóként eb-
ben az a szerencse ért, hogy egy, a témánk szempontjából releváns ítélet született, 
éppen a vizsgált értékbecslés tekintetében (ezért is mutattam be ezt az esetet hosz-
szabban).

A másodfok szerint: „…a szakértõ az ügy iratait áttanulmányozta, helyszíni 
szemlét foganatosított, a kirendelõ végzésben felsorolt valamennyi kérdésre megadta 
a választ…”; „…az, hogy nem… melegkonyhás helyiségek bérleti díjait fogadta el, 
valamint a kijegyzetelt szerzõdéseket nem építette be…, nem bírhat relevanciával. 
…egyben a szakvéleményt a bíróság az érdemi döntés meghozatala során az egyéb 
bizonyítékok egybevetésével értékeli.”

A szakértõ „…a tárgyaláson megjelent, a bíróság, illetve a felek kérdéseire vála-
szolt…”

Idézet a válaszból a jegyzõkönyv alapján: „Elõre megmondom, amennyiben a 
felperes szakértõi módszerre kíván indítványt tenni, azzal kapcsolatban álláspon-
tom, hogy az a szakértõi kompetenciába tartozik…”

•

•
•
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Ennyit lehetett a módszerrõl megtudni, illetve még azt: „…a módszerhez… nem 
szükséges közgazdászképzés… tanfolyamokon elsajátítható… több száz oldalt töl-
töttem le magam is az internetrõl, és szoktam is nézegetni…” „A felperesi beadvány-
nyal foglaltakkal… nem tartottam szükségesnek érdemben nyilatkozni…”

Vagyis a másodfoknak igaza volt, a kérdésekre válaszolt: módszer, az, ami csak 
rá tartozik, a szakmai kérdések azok, amelyekrõl nem kíván nyilatkozni.

Valóban igaza volt a másodfoknak, megjelent a helyszínen, amely alapján megál-
lapította, a kereskedelmi jellemzõket („sok ember”), a mûszaki jellemzõit a perbeli 
ingatlannak („az üzletközpontban sok ezer virág és csobogó található”); és válaszolt 
a kirendelõ végzésre: három ruhabolt átlaga lesz az étterem piaci értéke (vagy a há-
rom panellakás átlaga lesz a dunai panorámás ingatlan ára). Ez inkább tûnik okirati 
hamisításnak, mint válasznak – jogilag azonban válasz.

Ezzel a másodfok (kontroll) jogilag legalizálta az ingatlanszakértés terén az in-
tézményesített korrupciós mechanizmust (akkor is, ha nem ez volt a tényleges célja).

Az érdek kérdéskörét is integrálva az elemzésbe, a valós korrupciót valószínû-
síthetjük a helyzetbõl, miközben azt nem lehet tudni, hogy ténylegesen mi történt. 
A szervezetszociológiai elemzés csak azt tárhatja fel, hogy ennek a helyzetnek egy 
logikus magyarázata a korrupció. Ettõl még persze lehetnek más okok is a háttér-
ben, mint például: bírói érdektelenség, vagy bírói és szakértõi empátia az üzletköz-
pont profitjának megõrzése érdekében.

A zéró állami garancia elve

Az állam garantálja a bírósági igazságügyi szakértés pártatlanságát, szakszerûségét 
és jogszerûségét. Ez a garancia azonban fiktív, mert nem tesz hozzá mûködõ garan-
ciális elemeket, és nem biztosítja a garancia érvényesülésének kontrollját.

Ezzel a garancia átalakul az átláthatatlan bírósági viszonyok államilag garantált, 
szinte teljes mértékben áthatolhatatlan védõköpenyévé. Az állam garantálja a kor-
rupciós hatalmi mechanizmusok kialakulását és kontroll, valamint kockázatmentes 
mûködését: ez a zéró garancia elve. Az állam garantálja a semmit, vagyis az állami 
garancia a tisztességes szakértéssel kapcsolatosan zérószintû.

Miért fontos ez? Azért, mert a szakértõs perekben a szakértõ az, aki a szakmai 
kérdésekben megalapozza a pert, jogalap és anyagi jogi szempontból is. Gyakran 
maga a szakértés az, amely eldönti a pert.

Ezért a perek tisztességes ítéleteinek sok esetben a tisztességes szakértés a ga-
ranciája. Ennek zéró a garanciája, s ez egyben a tisztességes bírósági döntések zéró 
garanciáját is jelenti.

Amennyiben a szakértés nem felel meg a szakértéssel szemben fennálló krité-
riumnak, akkor az input minõsége (adatok, bizonyítékok) és különösen az outpu-
toknak az inputból való szakmailag korrekt és elfogadott elõállítása sem garantált. 
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Azonban, ha mindegy, hogy mibõl és mit állít elõ a szakértõ, akkor ez a szakértés 
tartalmában eladhatóvá válik. Hiszen, ha mindegy, mi a végeredmény, akkor bármi-
lyen végeredmény jogszerû és szakszerû. Ha teljesen mindegy, hogy merre megyünk, 
akkor minden irány jó. Így megszûnik a szakszerûség és a kontrollálhatóság.

Ekkor a rendszer és szereplõi abba az irányba mennek, amelyik az érdekük. 
Ennek a mai idõkben kialakult „végjátékát” láthattuk a bírósági eljárásokban, két 
szakértõi területet kiemelve. Az is látható volt, hogy elemzésünk dokumentum-
elemzésen alapult nagyobb részt, illetve szakértõkkel készült interjúkat is bemu-
tattunk. Érdekelt féllel nem készítettünk interjút, és ebbõl a szempontból teljesen 
érdektelen, hogy a bemutatott szakértõnek van-e igaza, vagy éppen az ellenérdekû 
félnek.

A kontroll kikapcsolása az egyik legfontosabb része a korrupciós mechanizmus 
kialakulásának az államilag garantált védõernyõ mellett. Az elemzett esetek arra 
mutatnak rá, hogy a zéró garancia biztosítja a kontroll kikapcsolását: ennek számos 
eleme található meg.

A szakértés területén nem lelhetõek fel kötelezõ módszertani szabályok, eljárá-
sok, protokollok (éppen az ingatlan-értékbecslés területén a szakképzésben jelen-
nek meg a kötelezõ módszertannal foglalkozó rendeletek, de ezeknek a bírósági 
szakértésben nincsen semmi jogi erejük).

Nincs kötelezõ auditálás, ami azt jelenti, hogy a szakértõ nemcsak úgy elemez, 
ahogy akar, hanem az eszközigényes szakmákban olyan eszközt használ, vagy mel-
lõz, amit kénye-kedve lehetõvé tesz, vagy éppen amihez hozzáfér. Vannak, akik 
modern vizsgálati eszközökkel dolgoznak, és vannak, akik elavult eszközöket hasz-
nálnak. Olyan szakértõk is dolgoznak, akik semmilyen eszközt nem használnak, 
mert nem értenek hozzá, vagy nem férnek ilyenekhez. Az idézett értékbecslõ nem 
ért az értékbecslés piaci és befektetési részéhez, így nem is használja azokat. Ahol 
kell, kijelenti, hogy papírja van róla, hogy ért hozzá, továbbá ez a piaci probléma 
nem gazdasági kérdés, a megtérülés pedig értelmezhetetlen. De mivel semmilyen 
tudása sincs, ezért a szabad szakértõi becslést alkalmazza, továbbá átlagot számol és 
szintetizál. A nulla tudás állami garanciával válik perdöntõ tudássá.

Az értékbecslésben a komoly szakértõi cégek, befektetõk, ingatlanközvetítõ-há-
lózatok, bankok specializált szakértõket és elemzõket foglalkoztatnak. Más foglal-
kozik a lakossági szegmenssel, az irodai szegmenssel, a kereskedelmi vagy az ipari 
ingatlanokkal. A bíróságon azonban egy szakértõnek van jogosítványa mindezek-
hez – nem kétséges az igazságügyi szakértés szakmai ellehetetlenülése.

Emellett a fenti szakértõ képes a beruházás legkülönbözõbb területein mûszaki, 
építésvezetési stb. szakértést is adni.

Mit jelent az állam szaktudáson keresztüli biztosítéka? A tekintetben sem jelent 
semmit, hogy semmi garanciát nem ad arra, hogy a 20–30 évvel ezelõtt megszerzett 
jogosítvány mögött bármilyen életképes tudás lenne. Ezeknek a szakértõknek jelen-
tõs része a szabadpiacon nem is lenne képes megélni.
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Elég azonban ennek kimutatására átnézni a szakértõi névjegyzéket. Csak a ke-
resztnevük kezdõbetûjével utalok egyes szakértõkre. G. igazságügyi könyvszakértõ, 
ami napra kész tudást feltételez, és egész embert kíván. Emellett azonban a be-
ruházás lebonyolításhoz is ért, sõt az építési szakiparban és az épületszerkezetek 
területén is otthonos. B. 1968-ban szerezte meg az állami garanciát. Azóta már rég 
elévült a termõföld-forgalmazási tudása. Persze lehet, hogy utánaolvasott, de ez 
nem állami garancia, az már rég nem ér semmit. Így kétséges, hogy mezõgazdasági 
kárbecsléshez, termésbecsléshez ért-e. Lehet, hogy kiváló szakember, de az igaz-
ságügy mögötti állami garancia biztos, hogy mára értéktelenné vált. Azonban az is 
lehet, hogy szakmailag elmaradt, akkor is van papírja róla, hogy a mai piaci ismere-
tei megvannak és mindenhez ért. C. 1989-ben szerezte a jogosítványát alapvetõen 
biztonságtechnikai eszközök terén. Lehet, hogy a mai, teljesen más technológiákat 
is ismeri, de az is lehet, hogy húsz éve nem is látott ilyen, egyre modernebb esz-
közöket. De a bíróság számára jó: mint láttuk, minden eredmény eredmény, így 
érdektelen, hogy mi lesz a szakértés. Ezzel a szakértés eladhatóvá válik.

G. kiváló szakértõ lehet, mert nemcsak az idõpont a kérdés nála, hanem a sok-
irányú tudás is: igazságügyi orvos, de ért az ékszerekhez, a mûtárgyakhoz, ismeri 
a nemesfém piacot. Sõt numizmatikus, amihez komoly régészti és történészi tudás 
kell.

Ha valaki próbálja elhinni, hogy ilyen széles tudás lehetséges úgy, hogy ezzel ré-
gészeti vitákat tud eldönteni, akkor egy még nagyobb tudással találkozunk K.-nál. 
Nevezett igazságügyi szakértõ ért az agrár-környezetgazdálkodáshoz, az állatte-
nyésztéshez, a halászathoz, a kertészethez, a terménytároláshoz. Emellett kimagas-
ló tudása van a tápanyag-gazdálkodásban, a mezõgazdasági és az élelmiszer-ipari 
vállalatok gazdálkodásában, a termésbecslésben, és a termõföld-értékbecslésben… 
és természetesen ért a szántóföldi növénytermesztéshez. Egy teljes agráregyetem 
szakterületi spektruma jellemzi. Gy. viszont 1981 óta képes a volt Vízügyi Fõigaz-
gatóság széles tevékenységérõl minden vitás szakmai kérdésben dönteni.

A példák sorát hosszasan lehetne folytatni, de csak L.-re hivatkoznék utoljára. 
Igazságügyi szakértõ az egyedi és házi szennyvízkezelés és -elhelyezés terén, és a 
korszerûen automatizált épületenergetikai rendszerekben, továbbá a kis és nagy 
repülõgépek üzemeltetésében is… a hulladékgazdálkodásról nem is szólva.

Ekkor még nem szóltunk arról a lehetõségrõl, hogy ezek a szakértõk minden 
további nélkül megszerezhetik még az írás szakértési, a lõfegyver szakértési képe-
sítést, több más képzettséggel együtt. Gépészmérnöki diplomával – például – több 
tucat eltérõ területnek lehet valaki szakértõje.

Vagyis a szakmai garancia kezelhetetlen és gyakorlatilag nem is létezik.
Garancia lehet az, hogy a szakértés a perben megvitatható, a szakértõ kérdõre 

vonható. Mint láttuk azonban, ez sem mûködik. A szakértõ és a bíróság közös érde-
ke, hogy ezt teljesen kikapcsolják. Ennek az alapjait máshol tárgyalom. Ez azonban 
mind a bíró, mind a szakértõ függetlenségét megkérdõjelezi.
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Csak röviden utalnék arra, hogy a Kamara Etikai Bizottsága, vagy éppen az 
ügyészség mûködésképtelen garanciális elem, hiszen ezek a vizsgálatok csak utólag, 
a jogerõs ítélet után kezdõdhetnek. Ügyészi vádemelés pedig polgári bírósági igaz-
ságügyi szakértõ ellen a rendszerváltás óta nem indult.

Két interjúidézet: „Vannak szakértõk, akik számítógéppel dolgoznak. Maguk ír-
nak egy programot, ebbe beírnak néhány adatot, és ezt viszik a bíróság elé. Senki 
nem tudja, mit csinál a program, azonban a bíróság teljesen elfogadja, hiszen a 
számítógép számolta ki.”

„Nem vagyok igazságügyi szakértõ, de megvan az OKJ-s végzettségem, így eseti 
szakértõként dolgozom. Évekig abból éltem, hogy egy igazságügyi szakértõ meg-
kapta a munkákat, én pedig elvégeztem helyette, feketén. Aztán mindenki leszedte a 
maga részét. Természetesen a bíró is.”

A Hunvald-perben a helyszíni szemle módszere. „…oda mentünk, találkoztunk 
egy lakóval, beszédbe elegyedtünk vele. Ha beengedett, akkor úgy, ha nem, akkor 
meg becsléssel gyûjtöttünk adatot” (Magyar Nemzet, 2011. június 17.: idézi a per-
beli tanúvallomást). Az is kiderült, hogy az ingatlanszakértõ maga írt egy kis számí-
tógépes programot, abba belevitt néhány adatot és az kiadta az eredményt.

Úgy történt minden, mint az idézeteknél, csak azzal a különbséggel, hogy a 
polgári perben az Ítélõtábla mondta ki: ez egy helyes módszer. Az eredmény, mint 
láttuk, szakmailag kiemelkedõ. A szakértõ a perbeli ingatlan kereskedelmi adatait 
feltárta: sok ember gyalogol azon a környéken, és sok virág is van. Sõt ha szeren-
cséje van a szakértõnek, az egyik lakótól még kap is egy elavult, használhatatlan 
térképet, amit betesz annak bizonyítására, hogy volt helyszíni szemlén. A Hun-
vald-per szakértõjének a módszere alapján, az értékbecslés a polgári perekben úgy 
néz ki, hogy ha összefut egy-két lakóval, akkor megkérdi: szerinte mennyit ér a 
lakása (ezzel egyenértékû, hogy az interneten megnéz néhány apróhirdetést). És 
ezt leírja szakértésként 1 millió forintért. De ha a lakók nem engedik be, akkor 
arrafelé sétálgatva kérdezõsködik: teljesen mindegy, kinek a lakásáról tudja meg, 
mennyiért vette, az sem érdekes, mikor (úgysem ismeri a jelenlegi értékszámítást, 
nem is érti)… meg még úgyis szintetizálja az adatokat; az egyik papíron, a másik 
számítógépen.

Mit jelenthet a szintetizálás:
úgy tûnik, ha a felperes veszi meg, akkor szabad szakértõi becslés alapján fel-
szintetizál (ez egy hárommal megszorzó program),
ha az alperes veszi meg, akkor leszintetizál (a program ekkor hárommal 
oszt),
a másodfok pedig jogerõre emeli: mondhatnánk, átszintetizál: vagyis a kor-
rupciót legalizálja.

•

•

•
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Megkülönböztethetetlenség

Megkülönböztethetetlenségen azt értem, hogy a szervezet különbözõ mûködési ál-
lapotai nem észlelhetõek eltérõ állapotként. Ennek oka az lehet, hogy a szervezet 
mûködési jellemzõit nem monitorozzák olyan mértékben, amely ezeknek az eltérõ 
állapotoknak a megkülönböztetésére lehetõséget adna.

Egyik fontos szervezetszociológiai fogalom a szervezeti memória: ez a szerve-
zet mûködésével kapcsolatos információk gyûjtését, elemzését foglalja magában. 
A szervezeti memória egyben a szervezet mûködésének transzparenciáját is jelenti, 
sõt, memória nélkül a kontrollrendszerek sem képesek mûködni, nem lehet infor-
máció nélkül ellenõrizni.

Irányítani sem lehet a szervezetet monitoring nélkül. Az irányítás azt jelenti, 
hogy olyan irányítási aktusok tehetõk, amelyek a szervezet mûködését a megfelelõ 
irányba viszik. Más esetben a monitorozás jeleket ad a vezetésnek, hogy a szervezeti 
mûködés eltér a megfelelõ céltól, irányítási akarattól, és azt korrigálni kellene.

Memória nélkül nem mûködik a deviáns viselkedés észlelése sem. Ha egy szer-
vezet minden állapota megfelelõ, akkor nem megkülönböztethetõ a célkövetõ és a 
patologikus mûködési állapot.

Ezzel elérkeztünk a megkülönböztethetetlenség kérdéséhez. Milyen feltételek 
vezetnek ehhez a szervezeti állapothoz?

A bíróságok felelõtlen szervezetek. Ez a szervezeti hatalom szempontjából azt 
jelenti, hogy a környezet érdekekkel rendelkezõ szereplõi nem képesek a szervezet 
mûködésére visszahatni, ha az érdekeiket sérti. Itt nem arról van szó, hogy valaki 
elveszít egy pert, hanem arról, hogyha a tisztességes eljárás joga sérül. Vagyis a szer-
vezet nem észleli a környezeti reakciókat, immúnis a környezeti hatásokra.

Ez annyit is jelent, hogy a környezeti reagálások nem értékelik a szervezet szá-
mára értelmezhetõ módon a szervezeti viselkedést, nincs onnan visszacsatolás.

A szakértõt mint szervezetet tekintve, ebben a hatalmi rendszerben szintén fe-
lelõtlen szervezetként, szereplõként tekinthetjük, immúnis arra, hogy a környezet 
hogyan reagál tevékenységére. Ha érdekeket sért, nincs lehetõség viszont érdek-
sérelmet okozni, megszûnik ezzel a viselkedési kockázata.

Kialakul az a szervezeti hatalmi játszma, amelynek lényege, hogy minden szak-
értés jó, ahogyan minden bírói viselkedés jó. A szervezet azzal, hogy mûködik, 
legitimálja és legalizálja saját mûködését. Ami ellentétes a kockázati mûködésû szer-
vezetekkel, amelyek ha nem képesek reagálni, akkor a környezeti hatások követ-
keztében súlyos veszteségeket szenvednek. Ha nem teljesítik céljaikat, akkor prob-
lémáik lehetnek.

A bíróság és a szakértõ azonban felelõtlen szervezet. Együttmûködésük sajá-
tos szervezeti konstrukciót hoz létre: egymást legalizálják és legitimálják – ez lesz 
mindkét szereplõ érdeke. Ez azt jelenti, hogy a kontroll helyett ez az együttmûkö-
dés a kontroll kizárása irányába megy el.
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Ez logikus is, hiszen mindkét szervezet felelõtlen, ezért bármely viselkedésüket a 
környezet visszaigazolja, hiszen immúnisak a környezetre. Ezért minden környezeti 
reakciót mint nem reakciót, mint nem releváns reakciót értékelnek, vagyis meg-
szûnik a visszacsatolás A szervezet és tagjai nem is érzik, hogy kialakítanak egy kor-
rupciós mechanizmust. Pontosan tudják persze, hogy a rendszerben az egyre ala-
csonyabb teljesítmények nem megkülönböztethetõek a magasabb szakmai teljesít-
ménytõl. Azt is tudják, hogy érdekeiknek a teljesítmény folyamatos lerontása felel 
meg. A szakértõ kevesebb munkával tud egyre nagyobb pénzt keresni. A peres felek 
és a magánszakértõk kritikáinak, felvetéseinek elutasításán keresztül egyre kevésbé 
lesznek kiszolgáltatva a szakmai felvetések kockázatainak, amely, mint újabb védõ-
pajzs, lehetõvé teszi a romló teljesítmény terjedését (a munkadíjak megmaradása, 
vagy akár növekedése mellett): ez fiktív munkadíjak elszámolásában jelentkezik.

A bíró is érzi ennek az érdeknek a nyomását: vagyis látja, hogy az õ érdekei is 
ebbe az irányba hatnak: gyorsabban fejezõdhet be a per. Nem jelentkezik az a mér-
legelési bizonytalanság, hogy a szakértés nem ad egyértelmû válaszokat. Így a kate-
gorikus válaszok felé tolódnak el a szakértõi és a bírói érdekek. Senkinek sem érde-
mes szembeszállni az alkalmatlan szakértõvel, hiszen az csak újabb idõhúzást ered-
ményezhet.

Átértelmezõdik azonban a szakértõi alkalmasság is. Alkalmas az a szakértõ, aki 
megkönnyíti a bíró munkáját. Vagyis nem megy bele szakmai vitákba, mert az bi-
zonytalan és támadható mérlegelési helyzetet eredményez. Ezért bírói érdekké vá-
lik az a szakértõi magatartás, amely megtagadja a szakmai kérdésekre adott szakmai 
választ. A bírói döntéshozatal érdekévé válik az a magatartás, amely segítségével a 
tárgyalásos eljáráson kívülre teszik a szakértést. Ezzel bírói érdekké transzformáló-
dik a tárgyalásos eljárás kizárása a szakértõi területen: ezért terjednek a nem vála-
szok mint a válasz formái.

Ezzel a szervezeti hatalmi rendszeren belül kialakul az érdekek saját érvényesü-
lési formája, amely kialakítja a korrupciós mechanizmust. Ebben pedig a bíró és a 
szakértõ közös érdeke is kialakul.

Ebben az áttörhetetlen önlegalizáló és önlegitimáló rendszerben megvásárolha-
tóvá válik a szakértés és a bíróság. Azonban a rendszer eljárása nem lesz más: a bíró 
betartja az eljárásjogot, csak kiüresíti. A szakértõ formálisan eleget tesz az eljárási 
követelményeknek, de szakmai szolgáltatást nem nyújt.

Ebbe illeszkedik bele a másodfokú eljárás is. Ennek szervezeti hatalmi szem-
pontból a lényege, hogy mint kontroll formális-jogi szempontból tartalmat erõsít: 
úgy tünteti fel az elsõ fok és a szakértés teljesítményét, mint amely törvényes. Ezzel 
véglegesen pontot tesz a megkülönböztethetetlenségre. A magas teljesítmény és azt 
legalizáló folyamat nem megkülönböztethetõ az alacsony teljesítménytõl és az azt le-
galizáló folyamattól.

Ezek után már nem lesz megkülönböztethetõ a jó és rossz teljesítmény, a szak-
értés a szakértésszerûnek látszó produktumtól; a tisztességes a korrupttól.
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Kialakulnak a szakirodalomban is ismert elemei a korrupciós szervezetinek (pél-
dául Ashfort, Vaughn, Retz):

Elválik az output az inputtól, a közte levõ folyamatok, okozati viszonyok kö-
vethetetlenek.
Átláthatatlanná válik a rendszer.
Kialakul a normál korrupció, amely azt jelenti, hogy a korrupció a szervezeti 
tagok rutinteljesítményévé válik. Az új szereplõk úgy szocializálódnak, hogy 
ez a természetes mûködés.
Racionalizáció: a szereplõk maguknak is megmagyarázzák, hogy ez azért he-
lyes, amit és ahogy cselekednek, mert az igazságügyi szakértés a szakértés 
szakmai csúcsa, a szakértõ független és megfellebbezhetetlen. A bíró a maga 
választotta szakértõt védi, mert ez a saját presztízséhez tartozik.
Kialakul az együttmûködés, amelyben megjelennek és összeforrnak a bíró és 
a szakértõ korrupciós (vagy manipulációs) párosok.

A rendszer nemcsak, hogy tiltakozik a monitorozás ellen, hanem ahol adatokat 
gyûjtenek, azokat ez a hatalmi rendszer át is értelmezi. Csak néhány példa:

A perek idõhosszának adatai a bíró teljesítményét is mérik. Azonban ez azt is 
jelenti, minél kevésbé engedi a szakértõ és a bíró, hogy megvitatható legyen a 
szakértés, annál gyorsabban lefolytatható és befejezhetõ a per.
A másodfok jóváhagyó döntése nem a megfelelõ elsõfokú döntést jelenti, ha-
nem a korrupció jóváhagyását.
A szakértõ egyértelmû, kategorikus kijelentései nem a helyzet egyértelmûsé-
gét, vagy a szakértõ biztos tudását jelentik, hanem azt hogy a bíró és a szakér-
tõ egyértelmûsíti a bizonytalan helyzetet. Ezzel a bíró mérlegelési lehetõségét 
a szakértõ megfellebbezhetetlen állítása mögé teszi – így újabb védelmi pajzs 
jelenik meg.
A bizonyítékok és adatok feldolgozásának követhetetlensége és a bizonyítás 
hiánya nem a transzparencia hiányát testesíti meg: ellenkezõleg, a szakértõ 
fölényét és kérdezhetetlenségét bizonyítja: nem közli, úgysem értenék meg.
Az állam garanciája, a garancianélküliséget és a szakértõ korlátlan hatalmát 
testesíti meg.
A perbeli tárgyalás a tárgyalásmentes döntést legalizálja: csupán egy színjáték.

Mit lehetne monitorozni? Mindent. De ez már nem e tanulmány tárgya. Lehetne 
azonban kialakítani protokollokat, megkövetelni a Kamara Etikai Kódexét, lehetne 
elemezni a megbízásokat, a szakértõi díjakat, a szakvéleményeket feldolgozni an-
nak formai elemei szerint (tartalmaz-e bizonyítást, mellékelt-e a módszertan stb.). 
A bírósági jegyzõkönyvek is értékelhetõek. Elemezhetõ a bíró-szakértõ kooperáció. 
Kötelezõ érvelési és ok-okozat elemzési technikákat lehetne bevezetni. A tények 
elemzésének bírósági eljárását sokkal strukturáltabbá lehetne tenni.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Egy lehetséges példa: monitorozás alá vehetõek a szakma szabadpiaci díjai, a 
rendõrségi eljárásban kialakított díjak és a polgári eljárási díjak (ahol minden piaci 
hatástól függetlenítve a bíró dönt arról, mennyit fizet a fél). Az átlagokból kiderül, 
a polgári peres szakértésben hol, melyik szakértõnél és bírónál jelenik meg extra-
profit. Ennek lehetséges magyarázatai:

olyanról dönt a bíró, amirõl fogalma sincs,
a bírónak rendkívüli szociális empátiája van a szakértõ életszínvonalának eme-
lése irányában,
korrupció (vagy egyéb érdek-összefonódás).

Függetlenség és kontroll

Fontosnak tartom azt, hogy a két fogalom jelentését elkülönítsem.
A függetlenség azt jelenti, hogy a szervezet, így a bírói szervezet és annak mûködése 
nem állhat semmilyen személy vagy szervezet érdek és hatalmi befolyása alatt. Csak 
a kialakított (jogi) szabályok alapján mûködhet. Vagyis befogadja a szabályoknak 
megfelelõ ügyeket, azokat a feldolgozás szabályainak megfelelõen kezeli, és elõ-
állítja az outputot.

A szervezet mûködése, amely az input – feldolgozási folyamat – output hárma-
sával írnak le, elõre meghatározott, a konkrét ügytõl és az abban szereplõ szemé-
lyek és szervezetek érdekétõl függetlenül mûködik.

Kontroll az a tevékenység, amely képes nyomon követni a szervezet fentebb leírt 
feldolgozási folyamatát, és meg tudja állapítani azt, hogy a szervezet eltér-e attól a 
mûködési pályától, amelyen haladnia kellene.

A függetlenség és kontroll ezek szerint két teljesen más fogalom. Ez azt is jelenti, 
hogy a függetlenség nem biztosítja a szervezet megfelelõ mûködését kontroll nélkül.

A független, de nem kontrollált szervezet olyan struktúra, amelynek erõforrásait 
a szervezetet uraló személyek (domináns koalíció) értékesíteni tudják.

Domináns koalíció az a csoport, amely a szervezet legfontosabb erõforrásait 
(pénz, döntés, információ) uralja, kontrollálja.

Ráadásul e tekintetben a bíróság sajátos szervezet: egy bíró (esetleg másodfokon 
tanács) és egy szakértõ uralja mint domináns koalíció a szervezeti erõforrásokat. 
Erre bizonyos hatással bírnak a felek, hiszen õk viszik az ügyet, az információkat a 
tárgyalásra. A feldolgozási folyamat lényege az egymás elleni küzdelem, de lénye-
gében egy értelmezési vita a bíró meggyõzése érdekében.

Vita van a tények és az információk hitelességérõl, a szociális rendszerben (a va ló 
életben) történtek jogi lefordításáról, jogi relevanciájának értelmezésérõl, az ok-
okozati kapcsolatok és folyamatok összerakásáról, szerkezetérõl. Az látható, hogy 
ezeknek a vitáknak jelentõs része az elsõ fokon zajlik, és nem terjed ki rájuk a má-
sodfok kontrollja.

•
•

•
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Még sajátosabb a helyzet a szakértés terén. A szakértés információiról, doku-
mentumairól, vagyis inputjairól is folyik vita egészen addig a pontig, ameddig be 
nem lép a szakértõ. Már az input-output viszony is manipulálható, itt is döntési 
joga van a bírónak (például a kérdések feltételénél, a szakértés alá vont terüle-
teknél).

A szakértõ azonban a szakértõi módszerekkel dolgozza fel az inputokat, sõt sok 
esetben magukat az inputokat is maga határozza meg a kérdésfeltevés alapján. Ettõl 
kezdve érdektelenné válik a vita, és egy szakértési térbe kerül át a probléma. Kér-
dés, hogy ez az elkülönülten kezelt tér kontrollálható-e vagy nem.

Mint az eddigiekbõl is látható, ennek a kontrollnak két jelentése lehet:
szakmai (módszer, bizonyítékok elemzése, dokumentáció) és átláthatósági 
(transzparencia-) kontroll,
érdekkontroll.

Az elsõ kontroll biztosítja azt, hogy egyik szereplõ sem befolyásolhatja a szakértést 
érdekei alapján.

Külön ki kell emelni, hogy minden résztvevõnek vannak érdekei. A jog ki tudja 
jelenteni, hogy a bíró és a szakértõ semleges, de ilyen ember genetikailag nem léte-
zik. Emellett minden szervezet befolyásolja a benne levõk motivációját, alkalmaz-
kodási stratégiáját, gondolkodását és különösen érdekeit. Ki tudja mondani a jog, 
hogy egy bírónak vagy igazságügyi szakértõnek semmilyen egyéni érdeke nem lehet 
az eljárásban, de ez komolytalan és tényszerûen nem igaz.

Amikor egy szakértõ védi a szakértését, azt is védi, hogy megfelelõ munkát vég-
zett. Harcol a díjáért. Küzd egyéni megbízásának teljesítéséért, azért, hogy a bírótól 
– mint vállalkozó – máskor is kapjon megbízást. Szakmai presztízsharcot folytat a 
magánszakértõvel, tágabb értelemben piacért, egzisztenciáért küzd. Mint látható, 
minden jogi meghatározás ellenére a bírónak és szakértõnek már azzal közös érde-
kei vannak, hogy a bíró jelöli ki a szakértõt. Egymásnak kívánnak megfelelni a per 
során, számos perbeli területen. Így peres felekkel szemben itt erõsebbek a mani-
fesztálódó közös érdekek.

A szakmai kontroll és átláthatósági kontroll lényege, hogy biztosítsa azt, hogy a 
bíró és a szakértõ érdekei, egyéni értékei a perbeli konfliktusai ellenére a szakértés 
és a peres eljárás jogszerû legyen, vagy közelítsen ezen elvi kritériumhoz.

Ha a szakértõ és a bíró (vagy akár együtt mindkettõ) a kontroll kizárása, csök-
kentése irányába lép, ez azt is jelenti, hogy a spontán, nem tudatosan megjelenõ 
érdekek és értékek mellett, az érdekkontroll teljesen ellenõrizhetetlen szerepet kap: 
a per eladhatóvá válik.

A függetlenség alapja a kontroll. A függetlenség kontroll nélkül azt jelenti, hogy 
állami garanciával válik a függetlenség eladhatóvá, anélkül hogy a kontroll erre ké-
pes lehetne reagálni és a szervezeti hatalmi rendszert és annak mûködését kordában 
tartani.

•

•
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Összegzés

A tanulmányban kimutattuk a bíróságokon kialakult korrupciós mechanizmus mû-
ködését. A szervezet hatalmi rendszere felelõtlen szervezet, amelyhez hozzájárul az 
állami zéró garancia elve is. Ezzel kialakul az a szervezeti hatalmi rendszer, amely-
ben a cselekvõk érdekeik alapján viselkednek. Ennek bemutatását dokumentumok-
kal és interjúkkal végeztük el. Így elindult egy olyan szervezeti intézményesülési 
folyamat, amelyben a korrupciós mechanizmus stabillá vált. Megszûnt a transz-
parencia, a szereplõk között érdekkapcsolatok alakultak ki. A kontrollrendszer 
mûködésképtelensége mellett a szervezeti memóriát nem alakították ki, amelyek 
összességében lenullázták a korrupciós cselekvések kockázatát.

Kialakult az önlegitimáció és önlegalizáció, amikor a szereplõk egymás cseleke-
deteit legitimálják és legalizálják, áttörhetetlen védõpajzsot vonva.

A megkülönböztethetetlenség megerõsíti a nulla kockázatot, és megszünteti a 
szervezet tisztességes és tisztességtelen, legális és illegális állapota, mûködése kö-
zötti észlelhetõséget.

Ezzel elkészült a mû. Még kialakulnak a normalizáció, a rutinizáció, a szociali-
záció folyamatai, és megjelenik a normál korrupció, amelyet elfogadnak, sõt racio-
nalizálnak.

Az igazságszolgáltatásban a korrupció rendkívül jó befektetés. Erõs érdekek hat-
nak ebbe az irányba, és kialakul a szervezeti fogadókészség. Ezek után megjelennek 
a korrupciós ügyletek.

Ezzel elkezdõdhet a szervezeti erõforrások, lehetõségek piaci értékesítése a pe-
res felek részére. Értékesítik a szakértés tartalmát, a pervezetést, a mérlegelést, a 
döntést. A korrupció ezzel az egész eljárási folyamatban és az ítéletben is megjele-
nik. Ettõl válik elemezhetõvé a dokumentumok alapján. A korrupcióba befektetõ 
érdekében manipulálják a tárgyalást, a tanúmeghallgatást, a szakértõi anyag követ-
hetõségét stb. Minden, amit eddig kialakítottak szervezeti mûködési jellemzõként, 
az a manipuláció eszköze és színtere lesz.

Az elején, a címben feltettem a kérdést: belefullad-e a polgári bíróság a korrup-
cióba?

Egy biztos (és erre mutatnak a tények is), lebukni nem lehet. Vagyis, aki belép, 
az kockázatmentesen bent is tud maradni. Ez arra mutat, hogy egy dolog egészen 
biztos: nincs az a mechanizmus, ami a korrupció csökkenése irányába mutatna. 
Nincsenek szervezeti garanciák, legfeljebb egyéniek. Egy szervezet, szervezeti ga-
rancia nélkül a tönkremenés útjára lép.

Meg lehet kérdezni, milyen mértékû a korrupció? A kérdés jelenleg értelmetlen. 
Aminek nincs kontrollja, annak a mérõadata nulla szintet mutat. Nem látszik. Meg-
különböztethetetlen.

Az biztos, növekszik, és minden szervezeti, hatalmi mechanizmus arra mutat, 
hogy ez a növekedés dinamikus. Belefulladt? Igen, vagy lassan bele fog fulladni?
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Egy kontroll nélküli rendszer mindig a mûködés legalsó pontjára tendál, a szer-
vezeti érdek helyett az egyéni, illegális magánérdekek kerekednek felül.

Egy kontroll nélküli rendszerben annak a valószínûsége, hogy vannak tisztessé-
ges szakértõk, bírók és ítéletek, kicsi, és csökken. Ez azonban semmit nem mond 
a tényleges helyzetrõl. Lehet, hogy a szakértõk és bírók 99%-a tisztességes és kor-
rekt. Csakhogy egy kontroll nélküli rendszerben ennek a valószínûsége szinte nulla. 
Nagy valószínûséggel jelentõs részük tisztességtelen vagy korrupt. Azt egy teljesen 
más vizsgálat tudná eldönteni, jelenleg a kicsi vagy a nagy valószínûség következett 
be. Ha azonban egy szakértõ (vagy szakértõ-bíró páros erre az útra lép), nulla a le-
bukás veszélye, kockázata.

A leromlás mögött találunk ilyen irányba ható hatalmi mechanizmusokat és ér-
dekeket, a javulás irányában azonban nem. Ez egy felülrõl korlátos rendszer, bár-
mely állapotáról lejjebb tud csúszni, de egyik állapotáról sem tud feljebb lépni mint 
szervezet. Ha egy korrupt bíró nyugdíjba megy, és egy tisztességes belép, ezzel javul 
a szervezeti célelérés. De ez véletlenszerû, és nem szervezeti folyamat.

Amit még érdemes kiemelni, hogy nem minden korrupció tudatos és illegális. 
Az is korrupció – sõt legális korrupció –, ha bíró és a szakértõ által kialakított és 
leírt rendszer anélkül mûködik, hogy bárki értékesítené azt valamelyik peres fél 
számára. Egyszerûen megjelenik a túlszámlázás a díjakban, a bíró ítéletei csont nél-
kül átmennek. A szakértõ pedig monopolizálja ezt a piaci részt. Legálisan kapott 
hasznokat tesznek el a szereplõk: ezt pedig a szervezeti erõforrások és lehetõségek 
saját érdekû felhasználásán keresztül teszik.

Ekkor az sem biztos, hogy adott esetben nem az nyeri a pert, akinek tényleg 
„igaza” van – csak mivel egyéb érdekek uralták el a pert, és a rendszer mûködése 
teljesen kiszámíthatatlanná válik. A szakértõ-bíró játszma érdek- és hatalmi viszo-
nyai felülírják a per tárgyát, keresetét. Ettõl persze még nyerhet az a fél – akár a vé-
letlenek együttállása miatt –, aki egy korrekt eljárásban is nyerne.

Csak a per nem róla szól, hanem a peres felek vitájának ürügyén a szakértõrõl és 
a bíróról. Akik ezen ürügy alapján vesznek ki most hasznot a rendszerbõl. Számuk-
ra minden ügy, egy erõforrás-kivonási lehetõség a saját nyereség érdekében (minden 
ügy egy „buli”). Ez alapján tesznek, lépnek, mûködtetik az egész rendszert. Meg-
fordul a bírósági szervezet mûködési logikája, céljai.

IRODALOM

Jávor István: Felelõtlen szervezetek. Szociológia, 2004/1:66–87.; és Korrupciós mecha-
nizmus a magyar bírósági eljárásban. Társadalomkutatás, 2011/2:247–267. Szak-
irodalom továbbá a következõ, Jávor–Jancsics-tanulmányban található.
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II.
JÁVOR ISTVÁN – JANCSICS DÁVID: SZERVEZETI KORRUPCIÓ:

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT ÉS MODELL

Áttekintés

Tanulmányunkban a szervezeti korrupció elemzésével foglalkozunk. Azt vizsgáljuk 
meg, hogyan jelenik meg szervezeten belüli korrupció, a szervezeti hatalmi struk-
túra különbözõ szintjein. Kutatásunk kvalitatív módszeren alapul. Ennek alapja a 
szervezeti hatalom elmélete, és erre építve kifejlesztettük szervezeti korrupció új 
modelljét. Azt találtuk, hogy a szervezetekben megtalálható tartalékokat, erõforrá-
sokat informálisan és illegálisan reallokálják a szervezeti hatalmi rendszer különbö-
zõ szintjein. A korrupció megjelenhet egyének közötti interakcióként. Azonban fel-
fogásunk szerint ez általában ritkán fordul elõ, legtöbbször megtalálható mögötte a 
szervezeti aspektus. Ezek a kapcsolatok szinte mindig szervezeti résztvevõk között 
zajlik, vagy azok aktív részvételével, vagy hallgatólagos tudomásulvételével. Az iga-
zoltató rendõr, vagy a gyógyító orvos is a szervezeti tagságból származó hatalmát, 
tudását, lehetõségeit árulja. A szervezeten belüli események mindig értelmezhetõk 
a vezetés, ellenõrzés, szervezeti kultúra dimenziójában, hiszen ezekhez szorosan 
kötõdik. A szervezeten belül a környezet érzékeli, látja a korrupciós cselekedete-
ket, a lehetõségeket egyéni haszonra értékesítõk magatartását és annak következ-
ményeit.

A korrupt viselkedés beépül a szervezeti mûködésbe, része lesz az egyezteté-
seknek, a formális és informális vezetõi rendszernek. Munkánk során két alapvetõ 
korrupciós mechanizmust tártunk fel. Az elsõ a szervezetet irányító domináns koa-
líció tevékenységéhez kapcsolódik, illetve az ezt legalizáló középirányítói professzio-
nális terület közötti kapcsolatban jelenik meg. A korrupció legalizálásában fontos 
szerepet kapnak a szervezeten belüli és kívüli szakértõi csoportok. A másik mecha-
nizmus akkor jelenik meg, amikor erõs pozíciójú csoportok képesek a szervezeten 
belüli és kívüli ellenõrzési rendszereket kikapcsolni, ezzel megakadályozzák, hogy 
belelássanak az informális viszonyaikba.

Végezetül pedig tanulmányunk rámutat arra, hogy a korrupció intézményese-
dik, mind a szervezeten belüli és szervezetek közötti viszonyokban, hiszen az elit 
olyan komplex korrupciós rendszereket épít ki, amelyek piacképes árukká válnak. 
A korrupciós brókerek pedig, mint fontos, befolyásos szereplõk, franchise rend-
szerként árulják a korrupciós technikákat és szociális rendszereket.
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Bevezetés

Majdnem minden korrupciós kapcsolatnak vannak szervezeti aspektusai, mivel a 
résztvevõk vagy szervezeti tagok, vagy szervezeti kapcsolataik vannak. A korrupció-
val foglalkozó szakirodalom leegyszerûsíti, vagy gyakran negligálja a szervezeti as-
pektusokat. Még azok a szerzõk is elhanyagolják a szervezeti viszonyok elemzését, 
akik a szervezeti korrupciót vizsgálják (Pinto et al. 2008). Természetesen az, hogy 
ezek a szervezeti aspektusok alárendelt szerepet játszanak, abban fontos szerepe 
van annak, hogy e kutatási területen nehéz megfelelõ információkat szerezni.

Kutatásunk legfontosabb aspektusa az volt, hogy kimutassuk: a korrupciós kap-
csolati formák – akár egyéni, akár szervezeti jelenségrõl van szó – milyen módon 
és irányban befolyásolják a szervezeti viselkedést. Másik, kutatásunkat megalapozó 
szempont az volt: milyen kapcsolat mutatható ki a korrupció kialakulása, mûködé-
se, formája és a szervezeti hatalmi struktúra között. A szervezeti korrupció külön-
bözik-e a hierarchia felsõ és alsó részén, vagyis függ-e attól a korrupció szervezeti 
technikája, formája, lehetõsége, az abban megszerezhetõ haszon mértéke, hogy ki, 
milyen helyet foglal el a szervezeti hatalmi struktúrában.

Milyen szervezeti mechanizmusok teszik lehetõvé és alakítják a korrupciót? Mi-
lyen szervezeti erõforrások jelennek meg a korrupciós piacon, át kerülnek be a 
korrupciós „árucserébe”?

Cikkünkben kidolgoztuk a szervezeti korrupció szervezeti hatalmi megközelíté-
sen (Jávor 1988, 2007) alapuló elméletét. 2009-ben és 2010-ben interjúkat készí-
tettünk: ez alapozta meg a szervezeti korrupció elméletét. Összesen 42 mélyinterjút 
készítettünk, vállalati felsõ vezetõkkel, középvezetõkkel, szakemberekkel és alacso-
nyabb beosztású alkalmazottakkal is. Mélyinterjúk készültek, állami és önkormány-
zati tisztviselõkkel, politikusokkal, és tényfeltáró újságírókkal is.

Empirikus kutatásokban az alábbi korrupciós szervezeti hatalmi modellt vizs-
gáljuk meg.

1. Informális szervezeti klikkek

A szervezeteken belül három jellegzetes informális klikket fogunk megkülönböztet-
ni (Jávor 1986). Az elsõ formája a klikkeknek arra irányul, hogy megakadályozza 
általában az informális alkukat és mögöttük a szervezeti információk, illegális te-
vékenységek, a formális szervezetek (szabályok, dokumentumok) manipulációját. 
Vagyis megakadályozza az ellenõrzést. Ezért az ilyen klikkek lényege, hogy a szer-
vezeten belüli összes ellenõrzési ponton legyen embere, vagy olyan laza dokumen-
tációt vezessen, amely alapján ellehetetlenítse az ellenõrzést. Általánosságban ezt 
úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az összes kontrollpont személyi kapcsolatokkal, az 
ellenõrizhetõ információk, dokumentumok manipulálásával, érdekmegegyezések-
kel vagy más módon kikapcsolhatóak.
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Az informális klikkek másik típusa az, amikor a fontos információt birtokló sze-
mélyek adnak át olyan információkat, amelyek lehetõséget adnak érdekeik ellen 
ható lépések kikerülésére, például váratlan ellenõrzésekre való felkészülésre (vagyis 
védelemre: passzív hatalom; Jávor 1983), vagy folyó ügyek, érdemi befolyásolására 
(például pályázatoknál: aktív hatalom).

A harmadik klikk azokból a személyekbõl áll, akik képesek az informális meg-
egyezéseket legalizálni. Ezek olyan személyek, testületek, amelyek lényeges kérdé-
sekben döntési helyzetben vannak, vagy ilyen döntést hozó testületeket befolyásolni, 
manipulálni tudnak. Az ilyen klikkek sokszor igen zárt személyi csoportot hoznak 
létre, de kapcsolódhatnak külsõ szakértõkkel is, akik legalizálhatják munkájukat. 
Ezek a klikkek gyakran sajátos módon összekapcsolódnak. Egymás döntéseibe nem 
avatkoznak bele csak azért, hogy egyik fél se robbantson ki konfliktusokat.

Az informális kapcsolatoknak a szervezeten belül az a sajátossága, hogy nem a 
szervezet fizet az itteni munkáért, hanem a résztvevõk jutalmazzák meg magukat 
azzal, hogy saját haszonra hasznosítanak szervezeti erõforrásokat. Így ezek rész-
vételére jellemzõ, hogy csak akkor mûködnek, ha mindenki hasznot remél. A kor-
rupciós klikkek esetén azonban sokan félelembõl is részt vesznek vagy hallgatnak. 
Erre sokszor ráépül egy sajátos vezetési rendszer is.

2. Korrupciós vezetési rendszer

Ennek a rendszernek az alapelemei közé a jutalmazás, a megfélemlítés, az illegális 
tevékenységbe kényszerítés szerepel – többek között. Egy lehetséges modellje az 
alábbi rendszer. A vezetõ ki akarja választani bizalmi embereit. Ezeket formálisan 
jobban megfizeti. Azonban nemcsak annak van ára, ha valaki dolgozik, hanem a 
politikai megbízhatóságnak is, így a fizetések látszatra e miatt is magasak lesznek 
egyes embereknél. A fõnök emberének lenni hasznos, de konfliktusos is, így a bu-
kás nagyobb veszélye miatt esetleg magas végkielégítésre is számíthatnak. Ezzel 
azonban extrabizalmat is elvár a domináns koalíció tõlük, többek között az illegális 
tevékenység, korrupció támogatását. Ennek a felvállalása a felsõ-közép és közép-
szint, a szakmai területek illegális cselekedetekbe való érintettségét is jelenti. Ez 
számukra veszélyt is jelenthet. A domináns koalíció szereplõi is veszélyben érezheti 
magukat, hiszen megkerülhetetlen, hogy az alattuk levõ bizalmi csapat ne lásson 
bele illegális cselekedeteikbe. Erre a nagyobb jutalmazás nem elégséges válasz, mert 
az illegális cselekedeteknek nagy a kockázata. Így a középszinttõl kikényszerítik 
(egyben motiválják is õket arra), hogy a szervezet érdekében aktívan részt vegyenek 
a korrupciós üzletekben. Ennek keretében saját ismeretségi körükben hoznak szak-
értõt, beszállítót, szolgáltatókat, vagyis megengedik nekik, hogy a szervezetet saját 
hasznukra is használják: ezzel azonban zsarolhatóvá is válnak. A hatalom mûködé-
sének egyik alaptétele jelenik meg: a bizalom alapja a fenyegetettség és félelem.
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3. Piacképes rendszerek jelennek meg: korrupciós franchise

A szervezeteken belüli és szervezeteken kívüli korrupciós kapcsolatok stabil szer-
vezetközi rendszerek, kapcsolati hálók alakulnak ki. Ezek a stabil korrupciós rend-
szerek nem csak arra alkalmasak, hogy egy-egy ügyletet lebonyolítsanak a centrális 
résztvevõk érdekében. Ezeket a rendszereket korrupciós brókerek összekötik. Kap-
csolatot alakítanak ki ismeretlenek között, személyükben garantálják a megbízha-
tóságot, az illegális pénzek korrekt elosztását stb. Azonban megjelennek olyan kor-
rupciós brókerek is, akik kész rendszereket árulnak egy-egy ügylet lebonyolítására, 
vagy kész szervezeti eljárásokat, technikákat, sõt technológiákat értékesítenek, ame-
lyeket megbízás esetén korrupciós tanácsadóként készek kiépíteni, megvalósítani. 
Vagyis szociális rendszereket, szervezetei kapcsolatrendszereket franchise-szerûen 
árulnak. A korrupciós tranzakciókat elvégezni képes szervezetek és szervezetközi 
struktúrák szabályos piacképes áruvá váltak.

Szakirodalmi áttekintés

A szakirodalom jelentõs része rendszeresen felveti azt a kérdést, hogy a szerveze-
ti korrupciót egyéni vagy szervezeti problémaként kell-e kezelni, értelmezni (Co-
leman 1987; Wheeler és Rothman 1982). Ezt a szakirodalom idõnként a férges 
alma (bad apple) – rothadt gyümölcs (bad barrels) dichotómiaként fogalmazza meg 
(Brass et al. 1998; Ashford et al. 2008; Pinto et al. 2008). A „férges alma”-mo-
dell elnevezés arra utal, hogy a szervezeti korrupció leginkább egyéni mohóságra, 
beilleszkedési vagy éppen etikai problémára vezethetõ vissza (Trevino 1986). Ez 
a megközelítés leginkább az egyéni haszonra összpontosít, és a korrupció tipikus 
megjelenéseként a formális szabályok és célok megsértését emeli ki. Ezek szerint a 
korrupció nem más, mint a szervezet patologikus mûködése, amely a szervezet szá-
mára veszteségeket okoz, aláássa a szabályok és normák érvényesülését. Továbbá 
megnehezíti a szervezeti célok elérését, sõt még veszélyeztetheti a szervezet túlélési 
céljait is (Robinson és Bennett 1995; Murphy 1993; Lange 2008). Ez nem más, 
mint a korrupciós játszmák szervezet kontra egyén típusú felfogása.

Ruth Aguilera és Abhijeet Vadera (2007) arra a következtetésre jutott, hogy 
a szervezeti korrupció elsõsorban az egyéni haszonszerzés oldaláról közelíthetõ 
meg, és nem a szervezet egészének, vagy valamely egységének érdeke szempontjá-
ból. A szerzõk szerint a korrupció tipizálásához a weberi autoritás fogalom hasz-
nálható, vagyis az autoritás típusai alapján lehet a kérdést megközelíteni. Például 
a legális-racionális autoritásnak a procedurális korrupció feleltethetõ meg, amely 
nem más, mint az, hogy a korrupt személyek megszegik a szervezet formális szabá-
lyait, egyéni haszonszerzés céljából.
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A „rohadt hordó” megközelítés lényege, hogy a szervezeti korrupció nem eset-
leges egyéni cselekvéseken alapul, hanem a szervezet struktúrájának és folyamatai-
nak rendszerszintû következménye (Vaughan 1999). Ennek az iskolának a kutatói 
abból az irányból közelítik meg a kérdést, hogy a szervezeti korrupció és korrupt 
viselkedés alapvetõen összhangban van a szervezeti célokkal. Az illegális cselekede-
tek elsõdleges haszonélvezõje a szervezet és nem az egyén (Schrager és Short 1978; 
Marshal 1990).

Stanton Wheeler és Mitchell Lewis Rothman (1982) a mellett áll ki, hogy a 
szervezeti környezet sokkal nagyobb lehetõségeket biztosít az illegális tevékeny-
ségek számára, mint amit az egyéni fehérgalléros bûnözõ el tudna érni. A szerve-
zeti lehetõségek, az ott megjelenõ igen komplex viszonyok rendkívül kifinomult 
technikákat hívtak életre. A szervezeten belül elrejthetõ a felelõsség, jelentõs erõ-
források állnak rendelkezésre az illegális cselekedetek elrejtésére, az egyéni érdekek 
védelmére, a felelõsség alól való kibúvásra. A szervezetek viselkedését általában 
adminisztratív hibaként, polgárjogi (vagyoni) felelõsségként lehet megközelíteni, 
és az illegális cselekedetek kevésbé kriminalizálódnak. A rendkívül bonyolult szer-
vezeten belüli viszonyok, a feladat és a felelõsségmegosztás miatt nehéz felfedni a 
felelõsöket (Schrager és Short 1978). Mivel a szervezeti bûnözés területén az ügyé-
szek sem képesek sokszor átlátni a helyzetet belsõ informátorok nélkül, az sokkal 
nehezebb, problematikusabb az ilyen bûncselekmények feltárása (Katz 1979a).

Egyes kutatók egyetértenek abban, hogy a tisztességtelen magatartásért a szer-
vezeti hierarchia felsõ szintjének megvan a maga felelõssége (Gellerman 1986; 
Daboub et al. 1995). Lawrence Sherman (1980) modelljében felhasználja Thomp-
son (1967:128) dominánskoalíció-elméletét. Thompson domináns koalíciónak 
nevezi azt a hatalmi csoportot (elitet), amelynek elég hatalma van ahhoz, hogy 
a szervezet formális céljaitól különbözõ, operatív célokat határozzon meg. Sher-
man megközelítésében a domináns koalíció által felállított operatív (valós: vagyis 
ténylegesen megvalósuló) célok kapcsolatban lehetnek a korrupcióval, sõt gyakran 
maga a korrupció válik operatív céllá.

Más kutatók szerint a szervezetek a miatt korrumpálódnak, mert a vezetés szinte 
megvalósíthatatlan pénzügyi vagy kereskedelmi célokat tûz ki: ezek eléréséhez pedig 
a törvényes eszközök elégtelenek. A vezetõk behunyják a szemüket a törvénytelen 
megoldások elõtt. Ennél azonban sokszor több is igaz: arra kényszerítik az alkal-
mazottakat, hogy szegjék meg a szabályokat, minden áron teljesítsék a célokat, és 
ezzel gyakorlatilag a szervezeten belül kialakítják és elterjesztik a korrupció kultú-
ráját (Ashfort et al. 2008; Toffer 2003). Ashforth és Anand (2003) arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a vezetõk olyan nyílt és rejtett ellenõrzési technikákkal, ösztönzési 
eszközökkel és szocializációs folyamatok kialakításának lehetõségével rendelkeznek, 
amelyekkel ki tudják kényszeríteni a korrupciót. A korrupció a szervezet rutintevé-
kenységévé válik, intézményesedik. Végül a korrupció annyira beivódik a szervezet 
mindennapjaiba, hogy ez lesz az elvárt viselkedés, szervezeti normává válik.
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Jonathan Pinto és szerzõtársai (2008) megkülönböztették egymástól a szervezeti 
és az egyéni korrupciót. Álláspontjuk szerint a korrupt egyének szervezete egy alul-
ról felfele (bottom-up) kialakuló jelenség, ahol a korrupció haszonélvezõi az egyes 
egyének lesznek, és a költségek a szervezetnél csapódnak le. Ez a típusú korrup-
ció alapvetõen az alsóbb szervezeti szinteken jelenik meg, és általában szervezeten 
belül marad a jelenség. Ezzel ellentétben a felülrõl lefelé irányuló terjedés esetén 
(top-down) a domináns koalíció kezdeményezi a szervezeti korrupciót, és ennek a 
haszonélvezõje maga a szervezet. Ez a korrupció tipikusan a szervezet kulcsfontos-
ságú tevékenységei (core) köré épül, és gyakran külsõ szereplõk is részeseivé válnak 
a korrupciós rendszernek.

Nagyon kevés tanulmány foglalkozik a szervezeten belüli korrupciós viszonyok-
kal. Diane Vaughan arra mutatott rá, hogy a szervezetek közötti tranzakciók egyre 
komplexebbekké válnak és ennek következtében a szervezeti döntések sokkal in-
kább piaci hatásokra reagálnak, és kevesebb lehetõség van a részletes elemzésekre. 
Azonban a piaci jelzések könnyen manipulálhatóak, és a szervezetek közötti kap-
csolatokba e miatt sokszor épülnek be illegális akciók, információk, rejtett mani-
pulációk, a lebukás legkisebb veszélye nélkül. Sokszor az illegális akciók felbukka-
násának sikeres terepe lehet az, ha a szervezetek viselkedése merev, bürokratikus, 
lassan, nehezen lehet az erõforrásokhoz hozzáférni. Ekkor az egyes szervezetek 
sikeresen képesek meglelni az erõforrások elérésének kevésbé törvényes útjait is. 
Kitty Calavita (1997) társaival együtt azt találta, hogy az 1980-as amerikai hitel-
válság alatt a vállalati tulajdonosok és a menedzserek együttesen sikkasztottak, és ez 
kimutatható volt a kapcsolati hálózat elemzésével. Ezek a hálózatok belsõ és külsõ 
embereket vontak be, és rendkívül jól kidolgozott technikákkal fedték el a valódi 
ügyleteket, manipulációkat. Végezetül azt a következtetést vonták le, hogy ez a kol-
lektív csalóhálózat az egyik tipikus 20. század végi szervezeti bûnözési forma.

Az egyes irányzatok számos érdekes és rendkívül perspektivikus irányt mutattak 
fel annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy a szervezeti korrupciót hogyan 
tekintsük: egyéni, vagy szervezeti (intézményesedési) kérdésnek. Azonban ezek a 
felvetések inkább az elméleti modell szintjén maradtak, és nem mentek el a rész-
letes, empirikus elemzés irányába. Olyan fontos kérdések maradtak megválaszo-
latlanok, mint: mi a kapcsolat a szervezete különbözõ szintjein jelen lévõ korrupt 
aktorok között? Az egyes szintek ismerik-e a más szintek korrupciós játékait?

Kutatási stratégia és empíria

A kutatás folyamán 42 mélyinterjút készítettünk Budapesten, 2009 decembere és 
2010 júliusa között. A korrupció rejtett cselekvés. A kutatás folyamatában a hó-
labdamódszer alapján szerveztük az interjúkat. Ezt a technikát akkor szokták al-
kalmazni, amikor nagyon nehéz lokalizálni, azonosítani a fontos interjúalanyokat, 
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és a kapcsolat keresése is nehézségekbe ütközik. A hólabdamódszer olyan eljárás, 
amikor az adatgyûjtés folyamatában az egyik interjúalany ajánlására jutunk el a 
következõhöz, aki megfelelõ releváns információval rendelkezik. Ez a módszer a ki-
alakított bizalmi viszonyon alapszik. A válaszolók 29%-a volt kormányzati (állami 
vagy önkormányzati) személy, 19%-a állami vállalat tagja, és 38%-uk dolgozott 
magáncégeknél. Egy mási dimenzió szerint 36%-uk felsõ vezetõ, 29%-uk közép-
vezetõ vagy szakember volt, és 21%-uk alsó vezetõként dolgozott – ezen kívül 
négy tényfeltáró újságíróval is készítettünk interjút. A Transparency International 
magyarországi tagozata szintén segített az interjúk szervezésében.

Eredmények

A szervezeti korrupció: a szervezeti erõforrások informális reallokációja

A szakirodalom döntõ többsége abban az értelemben használja a korrupció fo-
galmát, hogy a szereplõk legitim hatalmukat tisztességtelen módon használják fel 
egyéni haszonszerzés megvalósítására. Álláspontunk szerint e mellett lényeges kér-
dés az is, hogy milyen erõforrásokat használnak fel tisztességtelen módon. Ez alap-
ján az általunk kidolgozott és követett meghatározás a következõt tartalmazza: kor-
rupciónak nevezzük az egyéni, csoport- vagy szervezeti érdekek olyan követését, 
amelynek az eredménye a formálisan elosztott szervezeti erõforrások informális 
vagy illegális reallokációja. Azon az állásponton vagyunk, hogy az egyéni korrup-
ciós cselekedeteknek mindig jelentõs következményei vannak az egész szervezetre, 
vagyis a korrupció soha nem egyedi, elkülönülõ, izolált jelenség.

(Egyedi eseteknél is kihasználják a szervezeti szabályozás gyengeségeit, az ellen-
õrzés sajátosságait, bevonnak másokat legalább szívességi-informális alapon – füg-
getlenül attól, hogy ezekben az esetekben tudatos, vagy passzív, vagy nem is tudott 
kapcsolódás van a korrupcióhoz. Érdektelen az is, hogy az ellenõrzés gyengesé-
gérõl beszélhetünk-e, vagy egy jól mûködõ ellenõrzési rendszer kijátszásáról van 
szó. Mindegyik változat a szervezet rendszerének mûködését írja le, az abban lévõ 
lehetõségeket mutatja meg.)

Thompson (1967) szerint bizonyos szervezeti területek, feladatok és tevékeny-
ségek kiemelten fontosak – szervezeti mag –, miközben más területek nincsenek 
közvetlenül kapcsolatban a kiemelt célokkal. Ez utóbbiak a szervezet perifériáját 
alkotják. A szervezet viszonylag kevesebb erõforrás kézben tartására összpontosít, 
a periférikus területeken (Jávor 1988).

Ez azt jelenti, hogy a szervezeti aktorok ezekben a kevésbé fontos tevékenysé-
gi területeken sokkal nagyobb manõverezési lehetõségekkel rendelkeznek. Ezeken 
a szinteken az erõforrások bizonyos reallokációja érdektelen a domináns koalí-
ció számára. Sokszor ezeket az ismereteket azonban felhasználja mint egy illegális 
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ösztönzési rendszert. Így a korrupció egy informális-formális irányítási rendszert 
alkot, a szervezet menedzselésének részévé válik. Ezt fogjuk a továbbiakban kor-
rupciósmenedzsment-technikának, illetve rendszernek nevezni.

A domináns koalíció szintjén megjelenõ korrupció különbözik attól, amit alsó 
szinten tapasztalunk. A domináns koalíció alkotja a szervezeti mûködés szabályait, 
itt van lehetõség azok változtatására, értelmezésére és átértelmezésére, kialakítják a 
formális struktúrát, meghatározzák a szervezet kiemelt céljait. A domináns koalíció-
nak megvan a lehetõsége arra is, hogy kifinomult technikákat dolgozzon ki a kor-
rupciós tranzakciók legalizálására, de meg tudják tenni azt is, hogy kikapcsolják a 
belsõ és külsõ kontrollmechanizmusokat, elmossák a legális és illegális tevékenység 
határait. Ezzel rendkívüli nehézségekbe ütközik az ilyen esetek feltárhatósága is.

Egy magánszektorban tevékenykedõ vállalat felsõ vezetõje említette az egyik 
interjúban: „Ha elég hatalmad van, hogy mûködtess egy korrupt rendszert, amelyik 
hasznot hoz a cégnek hétfõtõl csütörtökig, akkor ki akadályozhatna meg abban, 
hogy ezt a rendszert pénteken a saját magad hasznára mûködtesd?”

A szervezet formális és informális rendszere teljesen összefonódik és egymásba 
ágyazódik. A formális rendszer láthatóan jól mûködik, finanszírozza, monitorozza, 
motiválja és kontrollálja a tagjait, azonban az informális rendszer átértelmezheti, 
az összes folyamatot, kapcsolatot. A reinterpretáció alapja a hatalom, amely ter-
mészetesen nem mindig esik egybe a hierarchiával. Az egyének hasznot húznak a 
formális, hivatalos rendszerbõl (fizetés, kapcsolatok, elõremenetel stb.), azonban 
a szervezet illegális, informális „sötét” oldala is hasznot hozhat a résztvevõknek.

Szervezeti hatalmi struktúra

A szervezeti hatalmi struktúra három ideáltipikus szintjét különböztethetjük meg 
(Jávor 1988). Ezek a hatalmi zónák, amelyek eltérõ szervezeten belüli hatalmi 
strukturális helyük és hatalmi funkciójuk alapján eltérõ korrupciós tevékenysége-
ket tesznek lehetõvé. Ennek megfelelõen, eltérõ módon, mennyiségben és minõ-
ségben képesek értékesíteni a korrupciós gyakorlaton belül a szervezet erõforrásait.

A hatalmi struktúra a végrehajtó szinten: a végrehajtás hatalmi zónája

Ezen a szinten viszonylag egyszerû mérni a teljesítményeket, ellenõrizni a tevé-
kenységet. Ennek a zónának a tagjai kevesebb informális manõverezési lehetõséggel 
rendelkeznek. A tagok nem rendelkeznek jelentõs befolyással a fontos szervezeti 
döntésekkel, az erõforrások elosztásával és felhasználásával kapcsolatosan, nem ké-
pesek befolyásolni a legfontosabb célokat. Képesek azonban bizonyos mértékben 
befolyásolni és kihasználni a lokális lehetõségeket, saját érdekeik alapján. Értéke-
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síteni tudnak bizonyos szervezeti erõforrásokat azzal, hogy gyorsítják, vagy éppen 
lassítják a szervezeti ügymenetet, játszanak az idõvel, visszatartanak információt, 
vagy éppen az engedélyezési folyamatokat manipulálják.

A végrehajtó szint tagjai közötti összejátszásról egy budapesti uszoda pénztárosa 
mesélt nekünk: „A beengedõk »meghekkelték« az egész rendszert. Azt csinálják, hogy 
visszatartják a beengedõkaput, úgy, hogy ne forduljon át, és a következõ vendégnek 
a jegyét, ami igazából egy kis elektronikus kártya, nem húzzák be a szkenneren. Az 
ember átmegy a visszatartott beléptetõn úgy, hogy nincs behúzva a jegye…, érted, 
nincs regisztrálva. A használatlan jegyet visszahozzák nekem, és én újra eladom…, 
de ez már tiszta nyereség nekünk. A nap végén elfelezzük, amit kerestünk.”

Korrupció középszinten: a hatalmi közvetítõ zónában

A második hatalmi zóna a közvetítõ hatalmi zóna a szervezeten belül egy fontos ha-
talmi közvetítõ funkcióval rendelkezik. Ez a szakértõk, középvezetõk területe. Az 
egyik legfontosabb feladata, hogy közvetítsen a domináns koalíció felé. Lefordítja 
a hatalom nyelvét a formális eljárások nyelvére. A közvetítõ zóna „technicizálja” 
azokat a megállapodásokat, érdekkompromisszumokat, döntéseket, amelyek az elit 
köreiben születtek. Átfordítja ezeket szabályokba, eljárásokba, számokba, technikai 
megoldásokba, vagy éppen jogilag korrekt formákba önti azokat. Ez azt jelenti, 
hogy a hatalmi közvetítõ zóna legalizálja a hatalmi és érdekmegállapodásokat. A 
hatalmi erõviszonyokból, érdekkompromisszumokból, azokat elfedõ „fordításo-
kat” készít, mûszaki megoldások, szerzõdési feltételek, gazdaságossági adatok, el-
járási lépések stb. formájában.

Egy magas beosztású kormányzati hivatalnok a következõképpen jellemezte a 
közbeszerzések testre szabását: „Amikor kiírsz egy pályázatot, azt nem könnyû úgy 
megcsinálni, hogy a barátod nyerje meg… akkor elkezdõdik egy ilyen pár hónapos 
kavarás. Ez alatt te keresed a barátod cégében azokat az apró jellegzetességeket, 
amik a pályázatban majd elvárásként fognak megjelenni. Például, hogy az elmúlt 
x évben ilyen és ilyen speciális szaktudással rendelkezõ emberek dolgoztak a cég-
nél… meg ilyenek. Eléggé óvatosan kell ezt csinálni, mert egyrészt ki kell zárnod a 
konkurenciát ezzel, de közben védve kell, hogy maradj. Ki kell alakítanod egy köve-
teleményrendszert, aminek csak a barátod felel meg. Az egész tenderdokumentációt 
rá kell szabni, de mondom, óvatosan, mert vannak olyan projektek, amiket nem 
csak a Közlönyben, hanem Uniós közlönyökben is meg kell jelentetni.”

A középvezetés szintén alkalmas arra, hogy az illegális gyakorlatot technoló-
giai vagy bürokratikus „tévedéssé” transzformálja. A szakértõk és a vezetõk ezen 
a szinten olyan ezoterikus, „megfoghatatlan”, nehezen mérhetõ hatalommal ren-
delkeznek, amely segítségével a kontrollrendszerek kikapcsolásából keletkezõ lyu-
kakat mint kivételes hibákat jellemezzék, átértékeljék a korrupció mögötti sajátos 
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ügyleteket mint mérlegelési lehetõséget, mint technikai vagy technológiai bizony-
talanságot. Relativizálják a hatásláncokat és felelõsséget a szakmai szempontok sok-
rétûségével, a jogszabályok eltérõ értelmezésével, a szakmai mérlegelés különbözõ 
koncepcionális eltéréseivel.

Egy budapesti belvárosi önkormányzati képviselõ mesélte a következõ esetet: 
„Volt ez az épület, ami utcaképi védettséget élvezett, ami azt jelenti, hogy a hom-
lokzatot meg kell tartani, de mögötte bármit lehet csinálni. Magasságot sem lehet 
emelni. Egyik éjszakáról a másikra ez az épület eltûnt. A polgármester két napon 
belül megküldte a vállalkozónak a papírt a helyreállítási kötelezettségrõl. Érdemes 
elmenni oda, hogy mit építettek helyette. A jegyzõ arra hivatkozik, hogy a KÖH-nél 
egy hivatalnok kiadott egy papírt, de persze õket a kutya nem számoltatja el. A jegy-
zõ eleve azért fordult kérdéssel a KÖH-höz, hogy ezzel legitimálja az egész ügyet.”

A szervezeti hatalmi elit tagjai – egyének, csoportok, klikkek – kifejezetten igény-
lik, hogy érdekeik technicizáltan jelenjenek meg. Ez egyébként önmagában semmi 
különlegeset nem tartalmaz, hiszen ez a hatalmi zóna felelõs azért, hogy a szervezet 
eltérõ hatalmi területeit és tevékenységi területeit összekösse. Ebbõl a szempontból 
minden szervezet alaptevékenysége a végrehajtás felé technicizálni a hatalmi csúcs 
döntéseit, és fordítva, az alsó szintû érdekeket becsatornázni technikai problémák 
rendszerébe, és átalakítani azokat a konfliktusokat bérezési, szabályozási, munka-
rendi és egyéb kérdésekké. A középszint a korrupció esetén alkalmas arra, hogy a 
politikai érdekeket, hatalmi erõpozíciók érvényesítését becsempéssze a bürokra-
tikus személytelen formák dzsungelébe. Mivel erre csak a hatalmi közvetítõ zóna 
képes, az ügyvédek, a könyvelõk, a kontrollerek, a mérnökök és a közgazdászok 
szakértelme olyan piacképes vagyon, amelyet a hatalmi közvetítõ zóna értékesíteni 
tud. Ez a zóna legalizálni és intézményesíteni képes a szervezeti korrupciót.

Egy önkormányzati képviselõ a szakértõkrõl: „A szakértõ minket is véd, tehát 
egy önkormányzati képviselõ mondhatja azt, hogy ha 40 millió forintért elad-
tunk egy ingatlant, amirõl késõbb kiderül, hogy 200 milliót ér, akkor én mondha-
tom azt, hogy én egy önkormányzati képviselõ vagyok, hogy ez 40 milliót ér, akkor 
én azzal elég nehezen vitatkozhatok, maximum azt mondhatom, hogy ez egy rossz 
igazságügyi értékbecslõ.”

Egy magáncég felsõ vezetõje a középszint korrupcióba való közremûködésérõl 
így fogalmazott: „Mindig szükség van beosztottakra, akik a korrupciót megcsinál-
ják… és mindig találsz valakit, aki elvégzi neked a piszkos munkát. Õk is maga-
sabbra akarnak jutni, és ezért megcsinálják. Sokszor csak azért asszisztálnak a ve-
zetõ korrupciójához, mert ez a »nyugodt élet titka«. Megcsinálom azt, amit a fõnök 
mond, és a többi nem érdekel…, szóval nem érdekük a konfliktus.”

Létrejön egy sajátos, bizarr kooperáció a szervezeti elit és a középszint, vagyis a 
két hatalmi zóna között. A professzionális területen dolgozók, a szakértõk (a köz-
vetítõ zóna) és a domináns koalíció között bizalmi viszony alakul ki, hiszen ez nem 
is történhet másképpen. Ennek a bizalomnak azonban a minimális szintjét sok szer-
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vezetben nem az üzleti, szervezeti lojalitás, erkölcs vagy szervezeti szakmai együtt-
mûködés kívánt szintje határozza meg, hanem a korrupciós együttmûködés húzza 
meg a szervezeti kooperációba beépült bizalom kívánt minimális szintjét.

Azzal, hogy a közvetítõ zóna mossa ki a domináns koalíció szennyesét, egyben 
saját szennyesét is tisztára mossa. Azok, akik részt vesznek ebben a „tisztasági rend-
szerben”, maguk is kiszolgáltatottá és függõvé válnak, nemcsak formálisan, hanem 
informálisan is. A középszint azért kényszerül rá erre a megkérdõjelezhetõ alapú 
(korrupciós) lojalitásra, hogy ezzel csökkentse annak kockázatát, hogy bûnbakká 
váljon. Még azoknál a nagy cégeknél is ez a helyzet, ahol egyébként a hallgatás és 
az elrejtés kultúrája könnyen kialakítható (Katz 1979b).

Domináns koalíció: a korrupció mesterei

A legfelsõ hatalmi zóna a domináns koalíció, amely kialakítja a szervezet alapvetõ 
céljait, kontrollálja az erõforrásait, és kézben tartja a legfontosabb döntéseit. A do-
mináns koalíció a szervezet politikai szintje, amely pragmatikus érdek- és hatalmi 
kompromisszumokon nyugszik. Csak a viszonylag stabil és jól mûködõ koalíció 
biztosítja a szervezet túlélését (March és Simon 1958). Kutatásunk arra mutatott rá, 
hogy csak a felsõ vezetés képes kialakítani olyan kifinomult technikákat, amelyek 
igazán alkalmasak a korrupció elrejtésére. A jól mûködõ korrupciós mechanizmu-
sok feltétele, hogy sikeresen kikapcsolják a szervezeti kontrollmechanizmusokat 
(Jávor 1986).

Egy eset a domináns koalíción belüli pragmatikus érdek- és hatalmi kompro-
misszomra.

Egyik interjúalanyunk egy kereskedelmi vállalat felsõ vezetõje volt. A céget két 
igazgató közösen irányítja. Beszélgetõpartnerünk így mesélt a vezetõtársához fûzõ-
dõ viszonyáról: „Nagyon jól mûködik a dolog együtt. Már közel 10 éve irányítjuk 
közösen a céget. Látom, hogy [a másik igazgató] asszisztense túl sokat lop. Nem 
nagyon bírom azt a fickót. Tavaly például [az asszisztens] megszervezte a céges kará-
csonyi ünnepséget, ami a piaci ár háromszorosába került. Egyszerûen röhejes volt…, 
és volt pofája ennyit lenyúlni…, de nem akarom õt kirúgatni, mert nincs szükségem 
konfliktusokra a társammal [a másik igazgatóval]. Egyszerûen túl jól mennek a dol-
gok a cégnél…, nem fogom ezt beáldozni ilyen piti ügyek miatt.”

A szervezeti korrupció során olyan informális klikkek, hálózatok jönnek létre, 
amelyek képesek kikapcsolni a kontrollköröket, a kontrollrendszereket, a szerve-
zeten belül és kívül is. A klikkek beavatkoznak a kontrollszervezet mûködésébe, 
vagy informális kapcsolatokat építenek ki korrupciós brókereken keresztül. Végül 
ezek az informális kapcsolatok olyan komplett kontrollköröket alakítanak ki (Jávor 
1986), hogy minden kritikus kontrollponton képesek megakadályozni az érdekük 
ellen való beavatkozást.
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Egy állami vállalat gazdasági igazgatója mesélte a következõ történetet: „Nor-
mális esetben a pénzügyi folyamatok igazolásához egy elég tisztességes papírhátteret 
kellett biztosítani, tehát volt egyfajta protokoll. A protokoll abból állt, hogy milyen 
célra, milyen szerzõdéshez kötõdõen, ki a szerzõdés mûszaki ellenõre, az ellenõr iga-
zolja, hogy a beszerzett holminak a paraméterei ténylegesen megegyeznek-e azzal, 
amire szükség volt satöbbi. Minden számlának ez volt a melléklete. Ez most teljesen 
hiányzik a folyamatból. Az új igazgató egyszerûen megszüntette az egészet. Arról 
szólt, hogy a pénzügyi folyamatok másképp mûködjenek, mint elõtte, kevesebb le-
gyen a kontroll…, és persze most [az új igazgató] lapátolja is ki rendesen a pénzt 
cégbõl…”

Szervezetközi szint: a korrupció franchise-rendszere

A szervezetek nyílt rendszerek, szoros kapcsolatban vannak a környezetükkel. Az 
egyének és szervezetek be vannak ágyazódva a szélesebb társadalmi és intézményi 
rendszerbe (Granovetter 1985). Számos kutató látja úgy, hogy a kapcsolati tõ-
kének sokkal nagyobb szerepe van a volt szocialista országokban, mint a nyugati 
világban. Ennek történelmi, politikai és kulturális okai vannak. A magyarországi 
kapcsolati hálózatok jó terepet kínálnak a korrupció számára, mivel ez egy alacsony 
költségû infrastruktúra, viszont lehetõséget ad a korrupciós tranzakciók számára. 
Ezekben a mindent behálózó informális kapcsolatokban rejtve maradnak a szíves-
ségi, viszonossági ajándékozáson alapuló, a megvesztegetésre vagy korrupcióra 
épülõ viszonyok (Sík 1994, 2002; Böröcz 2000). Interjúink rámutattak arra, hogy 
a szervezet domináns koalíciójának tagjai szoros kapcsolatokat ápolnak a helyi és 
az országos befolyással rendelkezõ elit csoportokkal, és együttesen egy sokrétegû, 
lazán kapcsolt hálózatot alkotnak.

A hálózatok központi figurái metahatalommal rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy 
olyan hatalmuk volt, amely segítségével mások hatalmi bázisát képesek aláásni. 
Ezek a személyek nemcsak az egyes embereket tudták manipulálni, és nemcsak 
kontrolláltak szervezetközi tranzakciókat, hanem egész rendszerek, társadalmi 
szintû kontrollrendszerek befolyásolására is képesek (Baumgartner et al. 1976).

Egy oknyomozó újságíró, aki több nagyszabású korrupciós hálózatot leleplezé-
sében közremûködött, így nyilatkozott a szervezeteken átívelõ korrupcióról: „Ezek 
a csoportok sok esetben felszámoló cégeken keresztül szereznek meg vállalatok felett 
ellenõrzést. Nagyon csúnya összejátszások vannak banki vezetõk, bírók és felszámo-
lócégek között. Ezek a körök sokszor képesek prosperáló vállalkozásokat bedönteni, 
a hatalom képviselõivel együtt mozgó felszámolócégek kijuttatják oda a vagyon-
elemeket, ahol éppen igény mutatkozik rá. Õket csak bizonyos vagyonelemek ér-
deklik, nem a mûködõ vállalkozások. Azokat, akik ezeket a cégeket létrehozták vagy 
irányítják, félreállítják, és õk a saját embereiknek kiosztják az ingatlanokat, gépeket 
és egyéb vagyonelemeket. Ez egy nagyon jól szervezett rendszer, egy hálózat. Amikor 
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egy csoki elcsenésénél többet szeretnél lopni, mondjuk egy doboz csokit, akkor már 
lehet, hogy meg kell beszélned az osztálytársaddal, hogy fedezzen téged, miközben 
azt te végrehajtod. Ez is már egyfajta összeesküvés. És itt azért komolyabb dolgokról 
beszélünk, gyárakról, komplexumokról, akkor hogy a jóistenbe ne kelljen már össze-
beszélni emberekkel, ahhoz, hogy ez a dolog mûködjön. Ne legyünk már naivak…”

A kutatásunk egyik legfontosabb eredménye, hogy a korrupció nem egy magá-
nyos szervezet tevékenysége a piacon, de gyakran nem is két szervezet vezetõjének 
megállapodása egy sötét szobában. Egy olyan, tudatosan létrehozott szervezetközi 
rendszer, amely nemcsak egy-egy korrupciós cselekedetet bonyolít le, hanem maga 
a korrupciós szociális és szervezeti rendszer is piacképes, sõt a rendszer maga jele-
nik meg a piacon: eladásra kínálják mint szolgáltatást azok számára, akik egy adott 
esetben korrupciós megállapodásokat szeretnének kivitelezni.

Összegezve, a korrupciós tranzakciók egy jól kialakított, megszervezett és me-
nedzselt szervezeti rendszerek és az abban folyó játszmák együttese. Itt utalnánk 
vissza arra is, hogy láthatóvá vált ezzel még inkább, milyen jelentõs különbség van 
az alsó szintû korrupció (amikor a lehetõségekbõl „csipegetnek” bármilyen kicsit 
vagy nagyot) és a domináns koalíció szintjén kiépülõ korrupciós rendszer között. 
Ez utóbbi esetben is azt láthatjuk, hogy két részre bomlanak a lehetõségek. Az elsõ 
esetben a rendszert használják a saját érdekeik céljából (ezek lehetnek egyéni és 
szervezeti érdekek, illetve ezek valamilyen elegye), vagy magát a korrupciós rend-
szert hozzák létre, korrupciós céllal. Nem mindegy, hogy a polgármester használja 
ki a helyzetet, vagy õ építi ki a helyzetet, vagy esetleg valamilyen csoport azért indít 
képviselõt és polgármestert, hogy a rendszerben ott is legyen saját, megbízható em-
bere, aki beépül egy tágabb és már mûködõ szervezeti korrupciós hálózatba.

A korrupciós hálózatnak a fõszereplõi képesek lefegyverezni a társadalmi ak-
ciókat és tiltakozásokat, azzal, hogy elhúzták, vagy éppen jegelték a hatósági el-
járásokat (a nem döntés hatalmi játékairól: Crenson 1971). A folyamat vizsgálata 
során az is kiderült, hogy egy ügyvédi iroda központi szerepet játszott a rendszer 
mûködtetésében és fenntartásában. Az ügyvédi iroda tartotta a kapcsolatokat a kü-
lönbözõ szereplõk között. Végül az is kiderült, hogy az ügyvédi iroda elõzõleg 
ugyanezt a rendszert építette ki és mûködtette egy másik kerületben néhány évvel 
azelõtt. Itt tehát nem a rendszert, hanem a technológiát árusította az ügyvédi iro-
da, annak komplett, „kulcsrakész” megvalósításával, mint egy olyan tanácsadó cég, 
amely például a legális piacon franchise kereskedelmi rendszereket árul.

Így mesélt errõl az újságíró: „Volt ez az ügyvédi iroda ebben az ügyben. Õk »A« 
kerületben kezdték a korrupt tevékenységüket, azután az egész modellt átvitték 
»B« kerületbe. Mindent áthoztak, az offshore cégeket, az embereiket… Õk ezt a 
rendszert árulták…, ez volt a know-how-juk.”

Az egyik helyi, közepes cég igazgatója elmondta, hogy a helyi kormányzati hiva-
talnokok és céges vezetõk hogyan építették ki a rendszerüket Budapest egyik ipari 
kerületében. Ebben az esetben mindegyik szereplõ hozta magával az üzletbe a saját 
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hálózatát: „Ezeknek az embereknek tarifájuk van, ez magasabb szint, mint az iroda-
vezetõ, itt jegyzõkrõl, alpolgármesterekrõl, az önkormányzat által tulajdonolt társa-
ságok vezetõirõl beszélünk. Ezek közül a helyi vállalkozók, néven nevezve, egymás 
között meg tudják mondani, hogy kinek, mennyit kell adni. Ez egyik önkormányzati 
szervezet vezetõjét például úgy hívják, hogy Dr. 30%.”

Korrupciós brókerek

A szövetségesek mobilizálása abból a célból, hogy az érdekcsoportok ismét fel-
álljanak egy adott akció végrehajtására, az egyik legösszetettebb feladat a korrup-
ció menedzselésének terén. Ezeknek a problémáknak a kezelésére jelentek meg a 
korrupciós közvetítõk, kereskedõk (az ügynöktõl a nagykereskedõig), vagyis a kor-
rupciós brókerek. A szakma régen felismerte a közvetítõemberek fontos szerepét, 
akik a szereplõket összekötik. A korrupciós brókerek számos funkciót töltenek be 
(Granovetter 2007). Mivel a lehetséges partnerek nem tudják üzleti ajánlataikat 
vagy szolgáltatásaikat nyíltan hirdetni, a korrupciós brókerekre hárul a szereplõk 
összehozása (Lambsdorf 2002) – vagyis a korrupciós bróker menedzseli a partne-
rek közötti csereviszonyokat (Lomnitz 1988).

Kutatásunk megerõsítette a szakirodalmi eredményeket. A korrupciós bróke-
rek között sok ügyvédet találunk, de tanácsadók (például adó-, pénzügyi, vezetési 
tanácsadók), jelenlegi vagy volt köztisztviselõk is megtalálhatóak.

Az ügyvédek tehát képesek a korrupt tranzakciókat legalizálni, korrekt jogi for-
mába önteni.

Egy a kormányzati elithez közel álló tanácsadó a következõket mondta az ügy-
védi irodák szerepérõl a közbeszerzésekben: „Az ügyvédi irodák nyilvánvalóan 
partnerek a korrupcióban. Vannak olyan irodák, amik azzal foglalkoznak, hogy a 
korrupciót százalékos díjazás fejében átveszik a cégektõl. A teljes közbeszerzést bo-
nyolítják. Egyrészt a pályázat technikai beadása nagyon bonyolult és bürokratikus. 
Õk azok, akik a rendszert kívülrõl belülrõl ismerik. Õk kerülnek kapcsolatba a köz-
beszerzés kiíróival és a közbeszerzéseken indulókkal: mindenkit ismernek. Nagyon 
jól tudják, hogy mikor, melyik határokat lehet átlépni, és hogy hol van lyuk a rend-
szerben. Ezt a bejáratott struktúrát nagyon jó pénzért el is adják.”

Összegzés

Tanulmányunkban a szervezeti korrupció olyan elemzését mutattuk be, amely em-
pirikus vizsgálaton alapult. Elemeztük a korrupció és a szervezeti hatalmi struktúra 
közötti összefüggéseket. Abból indultunk ki, hogy a korrupció szervezeti jelenség, 
mivel szorosan kapcsolódik a szervezet hatalmi rendszeréhez. Arra is rámutattunk, 
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hogy a szervezetekben megtalálható erõforrások adják a korrupció egyik lehetséges 
mozgásterét („táplálékát”).

Négy témát emelnénk ki eredményeinkbõl:
az elsõ, amely szerint az illegális cselekedeteket a szervezet közvetítõ hatalmi 
zónájában lévõ szereplõk legalizálják a kezükben lévõ technikai tudás és ezo-
terikus szakértelem segítségével;
a második alapján a domináns koalíció tagjai képesek kikapcsolni az ellen-
õrzést, és teljes kontrollkörök kikapcsolása révén elfedik, legalizálják és be-
biztosítják a szervezeti korrupciós rendszereket;
a harmadik a korrupciós vezetési rendszer, a korrupciós menedzsment. Ez 
arra mutat rá, hogy a különbözõ hatalmi zónákban folyó korrupciós üzletek 
rendszerré állnak össze, intézményesednek, és a szervezetirányítás, a hatalmi 
rendszer és a szervezeti kultúra szerves részévé válnak;
végül a negyedik: kimutattuk, hogy kialakulnak szervezetközi korrupciós 
rendszerek, amelyeket korrupciós brókerek árusítanak.
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A FEHÉRGALLÉROS KORRUPCIÓ2

Tanulmányom elsõ részében a címben szereplõ fogalmak rövid magyarázatát fejtem 
ki, illetve a fehérgalléros korrupció kifejezést indokolom. Második részében pedig 
egy folyamatban lévõ, a témához szorosan kapcsolódó empirikus kutatás elõzetes 
eredményeit ismertetem, mely a Magyarországon befektetéssel rendelkezõ finn cé-
gek korrupciós tapasztalatait mutatja be.

A fehérgalléros
bûnözés fogalma

A fehérgalléros bûnözés fogalmát Edwin H. Sutherland használta elõször, a követ-
kezõképpen határozva meg: „közelítõleg olyan bûncselekményként lehet meghatá-
rozni, amit egy jó hírû és magas társadalmi státuszú személy foglalkozási körében 
követ el.”3

Dr. Schäfer István egyetemi magántanár, ügyvéd dolgozatának elsõ részében 
bûnügyi statisztikák alapján elemzi azt, hogy a vagyoni helyzet és a bûnözésben való 
részvétel milyen kapcsolatban van egymással. Schäfer elismeri azt, hogy a „szegény-
ség bûnözésre indító kondíciókat produkál, de – idézi Sutherland 1947-ben meg-
jelent munkájának gondolatát – a vágyak terjedelme végtelen és úgy a jómódban 
élõket, mint a társadalmi hatalom birtokosait is gyakran bujtja fel a bûnözésre”. 
A problémát abban látja, hogy „a bûnügyi adatszolgáltatások csupán a tényleges 

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg (a támogatás száma TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

2 A Magyar Kriminológiai Társaság 2011. június 2-i kerekasztal-beszélgetésén elhangzott elõ-
adás szerkesztett változata.

3 Edwin H. Sutherland: White-Collar Crime. Dryden Press, New York, 1949. 9.
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elítéltek számát közlik, de a büntetõbírói ítélkezés elé nem jutott bûntettesekrõl 
nem szólnak”. Lényegi következtetése a következõ: „gazdag anyagi helyzet és a 
társadalmi tekintély hatásos tényezõknek bizonyultak a valóságos kriminalitás leg-
alább egy részének láthatatlanná tételében.” Schäfer István a fogalmat – Sutherland 
meghatározására támaszkodva – így definiálta: „a bûncselekményt a gazdasági vagy 
társadalmi hatalmuk eszközével és annak bástyái mögül követik el”4.

A fehérgalléros bûnözés
fogalmának meghatározására vonatkozó

további megközelítések

A Szövetségi Nyomozó Iroda (Federal Bureau of Investigation – FBI) 1989-ben pró-
bálta a fehérgalléros bûnözést meghatározni. Õk a bûncselekmény jellemzõ voná-
sait részesítik elõnyben: „…azok a törvénytelen tettek, amelyeket csalárdság (meg-
tévesztés, fortély), eltitkolás vagy a bizalommal való visszaélés jellemez, és amelyek 
nincsenek kapcsolatban fenyegetés, fizikai erõ vagy más erõszak alkalmazásával. 
Ilyen bûncselekményeket személyek vagy szervezetek követnek el; pénz, tulajdon 
vagy más szolgálatok megszerzése érdekében, vagy azért, hogy készpénzfizetést, 
szolgáltatást elkerüljék, illetve személyes vagy üzleti elõnyökre tegyenek szert”.5 Az 
FBI definícióját sokan bírálták, mert nem foglalkozik az elkövetõ társadalmi-gazda-
sági helyzetével. Az FBI praktikus okokra hivatkozik, nevezetesen arra, hogy olyan 
nyilvántartás van, amelyik a bûncselekmény típusait tartja számon, olyan viszont 
nincs, amelyik az elkövetõ társadalmi-gazdasági pozícióját vagy részvénytársaság 
felépítését, mûködési módját, mint mutatót használná.

Adler–Mueller–Laufer szerint „…a fehérgalléros bûnözés körébe tartozik min-
den olyan törvénysértés, melyet egy személy vagy egy csoport követ el egyébként 
megbecsült és törvényes foglalkozása vagy üzleti tevékenysége során.” Az egyé-
nek által elkövetett fehérgalléros bûncselekményeket nyolc kategóriába sorolják: 
az értékpapírokkal kapcsolatos bûncselekmények; a csalárd csõd; a kormányzatot 
megkárosító csalás; a fogyasztók megtévesztése; a biztosítási csalás; az adócsalás; a 
vesztegetés, gazdasági és politikai korrupció; valamint a bennfentes kapcsolatokra 
épülõ csalás.6

4 Dr. Schäfer István: A „fehérgalléros bûntettes”. Büntetõjogi dolgozatok. Új folyam, 7. szám, 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Büntetõjogi Szemináriuma, Budapest, 1948

5 U. S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A Report 
to the Public. Goverment Printing Office, Washington, D. C., 1989

6 Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, William S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Buda-
pest, 2002. 419–428.
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A fehérgalléros bûnözés meghatározásával foglalkozott Thomas Feltes7, Matt-
hew Lippman8, David Nelken9, valamint Tóth Mihály10. Ennek a tanulmánynak a 
keretein belül eme nézetek részletes bemutatását mellõzöm.

A fehérgalléros bûnözés meghatározásának bemutatásával – ez irányú kutató-
munkámnak – az volt a célja, hogy egy olyan definíciót alkossak, amely a bûnüldö-
zõ szervek által vagy statisztikai célokra is használható. A területen alkotott eddigi 
javaslatokat áttekintve, valamint a gyakorlat igényeit is figyelembe véve egy adek-
vát meghatározásnak az alábbi négy fogalmi feltételt kell magába foglalni:

1. gazdasági, politikai vagy társadalmi hatalom, tekintély, melyet eszközként 
használ vagy azzal él vissza az elkövetõ a bûncselekmény elkövetésekor;

2. foglalkozása körében követi el a bûncselekményt (ide sorolandó minden 
olyan bûncselekmény, amit államigazgatásban dolgozó köztisztviselõ vagy közal-
kalmazott, illetve politikus bármilyen szinten foglalkozásával összefüggésben el-
követ kárértékre való tekintet nélkül figyelembe véve a társadalmi veszélyességét, 
a morális kárt; minden cég (iparvállalat, bank, biztosító, kereskedelmi, számító-
gépes stb.) vezetõje, vezetõ beosztottja, aki veszteget, csal, bennfentes információt 
használ fel, versenyszabályokat játszik ki, egészségkárosítást okozó vagy környezet-
szennyezésre vezetõ utasítást ad; valamint a számítógépes bûnözés, ha a rendszer-
gazda, operátor vagy az adatokhoz vezetõként, magas beosztású hivatalnokként 
hozzáférõ egyén követ el);

3. bizonyos kárérték meghatározása, az elõzõ pontban említett esetet kivéve; 
továbbá

4. a bûncselekmények pontos meghatározása.
A fehérgalléros bûnözés fogalmi körébe tartozó legjellemzõbb bûncselekmény-

típusok a következõk: a gazdasági bûncselekmények (például: adócsalás, csõd-
bûncselekmény), a közélet tisztasága elleni bûncselekmények (például: vesztege-
tés, befolyással üzérkedés), vagyon elleni bûncselekmények közül például a csalás, 
sikkasztás, hûtlen kezelés, zsarolás, továbbá a számítógépes bûnözés, valamint a 
környezetkárosító bûncselekmények. Hangsúlyozandó, hogy a felsorolás nem tel-
jes, és óhatatlanul bõvül az újabb és újabb bûncselekményi formák megjelenésével, 
például a számítógépes bûnözés csak az elmúlt évtizedekben jelent meg.

 7 Thomas Feltes: Economic Crime. Remarks on a new challenge for the Criminal Justice Sys-
tem. Ruhr-Universität, Bochum, 1998

 8 Matthew Lippman: Contemporary Criminal Law, Concepts, Cases, and Controversies, Ch. 
14: White-Collar Crime, Sage Publ., 2007. 501–531.

 9 David Nelken: White-collar and corporate crime. In: The Oxford Handbook of Crimi-
nology (Eds: M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, 2007). The criminology of white-collar crime 
(Eds: S. S. Simpson, D. Weisburd. Springer, New York, 2009)

10 Tóth Mihály: A fehérgalléros bûnözés; a gazdasági bûnözés. In: Gönczöl Katalin, Kerezsi 
Klára, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia. Complex Jogi és 
Üzleti Kiadó, Budapest, 2006. 399–418.
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A fehérgalléros bûnözés a Büntetõ törvénykönyvünk (1978. évi IV. törvény) 
IX. fejezet Értelmezõ rendelkezések között szerepelhetne, mint például a bûnszer-
vezet fogalma. Ez alapján a fehérgalléros bûnözés fogalmi körébe vont bûncselek-
mények (például: csalás) különös részi tényállásainál pedig lehetne utalni a fehér-
galléros jellegre, amely a büntetési tétel emelésével járna.

Természetesen önmagában ezen fogalom bevezetése és a büntetési tétel emelé-
sének kilátásba helyezése keveset ér abban az esetben, ha ezek a cselekmények a 
hatóság tudomására sem jutnak, illetve ha indul is büntetõeljárás az hosszú évekig 
tart, kevés vagyonelkobzással; azaz Tóth Mihály11 szavait idézve „megéri” elkövet-
ni ezeket a fehérgalléros gazdasági bûncselekményeket.

A következetes, azonnali (legalábbis gyors) és elkerülhetetlen büntetésekre len-
ne szükség, ahogy ezt Beccaria óta – vagyis 1764 óta – jól tudjuk.12

Kránitz Mariann13 kutatási eredményei szerint a fehérgalléros bûnözés a vagyon 
elleni bûnözés 10%-át, a gazdasági bûnözésnek 40%-át teheti ki. A fentiekben ki-
fejtettek ellenére úgy gondolom, hogy a fehérgalléros bûnözés inkább kriminoló-
giai fogalom, azonban büntetõjogi alkalmazását is lehetségesnek találom.

A rendszerváltást követõ években a tervgazdaságból a piacgazdaságba, az egy-
pártrendszerbõl a többpártrendszeri demokráciába történõ átmenet számos olyan 
lehetõséget teremtett – a jogszabályok lassú változása, a még kialakulóban lévõ, 
új politikai rendszer bizonytalansága, továbbá a szoros kapcsolat és közös érdek-
rendszer politikusok és a gazdasági élet meghatározó szereplõi között – amely a 
fehérgalléros gazdasági bûncselekmények tömeges elõfordulását eredményezte. Az 
elmúlt húsz évben tipikus esetei a bank botrányok (Ybl Bank, Lupis Brókerház, 
Agrobank, Postabank, K&H Bank); az állami támogatásokkal való visszaélés; a pri-
vatizáció; csõdbûncselekmények, cégek fantomizálása; áfa-csalások; az ún. „szám-
lagyárak”; az „olajügyek”; biztosítási csalások; „kartellbûncselekmények” és a kor-
rupció.14 Ezen esetek többségében érintettek voltak magas állami pozíciót betöltõ 
személyek, politikusok vagy a gazdasági élet prominens szereplõi.

A korrupció fogalmáról

A korrupciót sokféleképpen definiálták. A corruptio a latin nyelvben romlottságot 
jelent, ez a corrumpo (kárt tesz valamiben, elront, elcsúfít) igébõl származik. Innen 

11 Tóth Mihály (2006) i. m. 408.
12 Cesare Beccaria: A bûnökrõl és a büntetésekrõl. Ford.: Madarász Imre. Országos Pedagó-

giai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1989
13 Kránitz Mariann: A „fehérgalléros bûnözés” Magyarországon az ezredfordulón. Krimino-

lógiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 36. kötet. OKKRI, Budapest. 43.
14 Eva Inzelt: White-collar crime during the political and economic transition in Hungary. 

US-China Law Review, Vol. 8. No. 4. April, 2011. 352–379.
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eredeztethetõ a korrózió szó is, amit ugyan fõleg fémek rozsdásodására haszná-
lunk, de általában a jó tulajdonságok (mechanikai szilárdság, alak, fény) romlását 
jelenti. A korrupció a társadalom korróziója.

A korrupcióra vonatkozó néhány definíció: Gombár Csaba: „A korrupció mint 
romlottság az etikailag és jogilag minõsített bûnök gyûjtõfogalma”.15 Lengyel Lász-
ló: „Az állam romlottsága, a közérdek rontása a közérdek magáncélú befolyásolása 
által”.16 Csermely Péter, Fodor István, Eva Joly, Lámfalussy Sándor: „Ide sorolható 
a törvénytelen befolyásolás, a vesztegetés, a jelentõs protekció, a korrupcióalapú 
csalás, a hálapénz, a hatalommal való visszaélés, és hasonló törvénytelenségek”.17 
Kránitz Mariann: „A korrupció – össztársadalmi szinten – másodlagos jövedelem, 
újraelosztási rendszer, aminek léte az elsõdleges elosztási rend függvénye”.18

A nemzetközi szervezetek is megpróbálták meghatározni a korrupció mibenlétét: 
„hivatali hatalom felhasználása saját nyereség céljára”, „using public office for pri-
vate gain”

(OECD/DAC)19; „hivatali tekintéllyel és hatalommal való visszaélés saját haszon 
céljára”, „abuse of public authority and power for private benefit”(Utstein Anti-
Corruption Resource Centre)20; „ráruházott hatalommal való visszaélés”, „abuse 
of entrusted power for private gain” (Transparency International)21; „A korrupció 
pozícióval vagy (köz)hatalommal való visszaélést jelent jogosulatlan elõny megszer-
zése érdekében… rendkívül sokszínû, heterogén jelenségrõl van szó, amely amel-
lett, hogy számtalan megjelenési formával rendelkezik, sem konkrét helyzethez, 
sem konkrét személyekhez, sem pedig konkrét területhez nem köthetõ” (szerkesz-
tette: L. Kirchknopf)22.

A társadalom elfogadott mûködési, erkölcsi és jogi normáitól függ az, hogy mi 
a korrupció és mennyire ítéli el a társadalom.

Egyes társadalmakban a szociális-kulturális tradíció része a korrupció, amely 
átöröklõdött a rendszerváltozások során. Így a hivatalos személy megajándékozása 
a tisztelet kifejezése, az ügyintézésért való fizetség természetes. A hivatalos személy-
nek sem illik az ajándékot visszautasítani, de a szívességtevést sem egy rokonnak, 
ismerõsnek.

15 Gombár Csaba: A korrupció mint közrossz. Írások a korrupcióról. (Szerk.: Gombár Cs., 
Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.) Korridor–Helikon, Budapest, 1998. 47–87.

16 Lengyel László: Esszé a politikai korrupcióról. Írások a korrupcióról. (Szerk.: Gombár 
Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.) Korridor–Helikon, Budapest, 1998. 105–123.

17 Csermely Péter, Fodor István, Eva Joly, Lámfalussy Sándor: Szárny és teher. Bölcsek Taná-
csa Alapítvány, 2009. 127–216.

18 Kránitz Mariann: A korrupciós bûnözés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988
19 OECD/DAC, Policy paper on anti-Corruption, 2006
20 Utstein Anti-Corruption Resource Centre (U4) http://www.U4.no
21 Transparency International, Global Corruption Report, 2006
22 L. Kirchknopf (szerk.): Hogyan elõzzük meg a korrupciót? Corvinus Egyetem, Budapest, 

2009
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A fentiek miatt a korrupció fogalmának nincsen egységes meghatározása. A fo-
galom megközelítésének lehet jogi, szociológiai, kriminológiai vagy közgazdaság-
tani hangsúlya.

A korrupció jogi megközelítését tekintve az 1978. évi IV. törvény a Büntetõ-
törvénykönyvrõl (a továbbiakban: Btk.) XV. fejezete Az államigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bûncselekmények VII. címe A közélet 
tisztasága elleni bûncselekmények címszó alatt szabályozza a korrupciós bûncse-
lekményeket, melyek a Vesztegetés (Btk. 250. § – 255/A. §, a hivatali és gazdasági 
vesztegetést és annak mind aktív, mind pedig passzív oldalát büntetni rendeli a 
törvény), Vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 255/B. §) és a Befolyással 
üzérkedés (Btk. 256. §). A törvény a VIII. cím alatt A nemzetközi közélet tiszta-
sága elleni bûncselekményeket szabályozza (Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban, 
Btk. 258/B. § – 258/D. §; Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban 258/E. §; 
Vesztegetés feljelentésének elmulasztása nemzetközi kapcsolatban 258/F. §).

A korrupció mértékének megismerési módszerei

A hazánkban elkövetett korrupciós bûncselekmények volumenének megismerésére 
három forrás együttes vizsgálata adhat teljes képet. Az elsõdleges, kiinduló forrás-
nak mindenképpen az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bûnügyi Statisz-
tikát tekintem (a továbbiakban: ENYÜBS).23 Másodlagos forrás az ún. érzékelések, 
szubjektív benyomások mérése például: a Transparency International Korrupciós 
Érzékelési Indexe. Harmadlagos megismerési módszerként a tényleges tapasztala-
ton alapuló kutatásokat említeném.

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Az ismertté 
vált bûncse-
lekmények 
száma 413  343 418  883 436  522 425  941 426  914 408  407 394  034 447  186

Vesztegetés 707 545 821 363 313 396 915 376

Befolyással 
üzérkedés 75 50 137 117 37 144 47 106

A kriminálstatisztikai adatokból látszik, hogy az elmúlt 8 évben 500 és 1000 között 
mozgott a korrupciós bûncselekmények száma, mely az összes ismertté vált bûn-
cselekményhez képest csak ezrelékben mérhetõ. A korrupciós bûnözés dinamikáját 

23 http://crimestat.b-m.hu/Default.aspx
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tekintve nagy eltérések tapasztalhatók évrõl évre, mely a kis statisztikai halmazokra 
általában jellemzõ tulajdonság.

A kriminálstatisztikából a vesztegetések valós mértékét megismerni nem lehet. 
Az adatok a magyarországi kriminális korrupció minimumáról adnak számot.

2002. április 1-jén lépett hatályba az önfeljelentés büntethetõséget megszüntetõ 
okként, mely egyáltalán nem befolyásolta a korrupciós bûncselekmények számának 
alakulását.

Az ismertté vált korrupciós esetek 70-80%-a a kisstílû korrupció körébe tarto-
zik, mint például a parkolóõrnek vagy rendõrnek adott pár ezer forint.

A fehérgalléros korrupció

A fentiek alapján is kitûnik, hogy a korrupció társadalmilag legveszélyesebb formá-
ját, a fehérgalléros korrupciót, mint a fehérgalléros bûnözést is óriási látencia jel-
lemzi. Semmi esetre sem szeretném a kisstílû korrupciós cselekmények jelentõségét 
elvitatni, azonban azt hangsúlyoznom, hogy a fehérgalléros korrupció mennyivel 
nagyobb károkat okoz mind anyagilag, mind erkölcsileg a társadalomnak. Példa-
ként említeném a pár éve lebukott ügyészt, aki egy cselekmény jogi minõsítésének 
a vádlottra nézve kedvezõbbre változtatásáért kért pénzt a vádlottól. Elég egyetlen 
ilyen eset és az egész állami intézménybe (jelen esetben az ügyészségbe) vetett bi-
zalom meginog.

A bûnügyi statisztika eszközeivel nem alkotható reális kép a korrupció valós 
terjedelmérõl.

A korrupciós bûncselekmények látenciája általában is igen magas – többek kö-
zött a felek közötti érdekegység miatt – így szükség van látenciakutatásokra, ame-
lyek közül két típust emelnék ki.

A rejtett bûnözés volumenét vizsgáló empirikus kutatások egyik fajtája az olyan 
típusú közvélemény-kutatások, melyek során az állampolgárok véleményét (például 
TÁRKI-kutatások) vagy a közhivatalnokok és politikusok körében mért a korrupció 
érzékelt mértékét (lásd alább: Transparency International Korrupciós Érzékelési 
Indexe) vizsgálják. Másik fajtája a korrupcióval kapcsolatos konkrét tapasztalatok 
mérése. A magyarországi korrupcióról szóló kutatási eredmények szakirodalmának 
áttekintésérõl szóló tanulmányból24 is kiderül, hogy a kutatások elsõsorban a kor-
rupcióval kapcsolatos szubjektív vélekedést mérték és nem a valós tapasztalatokat.

A tapasztalatok mérése kapcsán azonban látszik, hogy a vélt és valós esetek nagy 
százalékban eltérnek egymástól. Erre lehet példa a Gallup–UNICRI 2000-ben ké-
szült vizsgálata,25 amelyben a válaszadók 9%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, 

24 http://www.transparency.hu/uploads/docs/kutatasi_eredmenyek.pdf
25 http://www.gallup.hu/gallup/monitor/kutatas/001106_1bplakoss.html
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hogy „Magánszemély vagy tisztviselõ kért-e Önt, vagy várta-e Öntõl, hogy csúszó-
pénzt fizessen?”26 Ugyanezen felmérés kapcsán a válaszadók 71%-a mondta orvo-
sokra és nõvérekre, hogy valószínû, hogy ennek az embernek pénzt, ajándékot, 
szívességet kell felajánlani azért, hogy segítséget kapjon.27 Vagyis a valós korrupciós 
esetek száma 9% (konkrétan 131 eset), míg a vélt esetek 71%-os arányt mutattak 
a felmérés szerint.

A Transparency International Korrupciós Érzékelési Indexe, 2010

A Transparency International – egy nemzetközi, nem kormányzati korrupcióel-
lenes szervezet –, amely minden évben elkészíti a Korrupciós Érzékelési Indexet 
(Corruption Perception Index – CPI)28. Ezen index a korrupció közhivatalnokok és 
politikusok körében érzékelt mértéke alapján rangsorolja az országokat. Magyar-
ország 2010-ben 4,7 ponttal az 50. helyen végzett, így 4 hellyel rosszabbul szere-
peltünk, mint 2009-ben (2009: 5,1 pont, 46. hely). Az Európai Unió 27 tagállama 
közül a 18. helyen állunk és a közép-kelet-európai régiós átlagnál rosszabb a pont-
számunk; 2010-ben az elsõ öt helyen Dánia, Új-Zéland és Szingapúr szerepel (9,3 
ponttal), valamint Finnország és Svédország (9,2 ponttal). A lista utolsó helyein 
Irak (1,5 pont), Afganisztán (1,4 pont), Mianmar (1,4 pont) és Szomália (1,1 pont) 
található.

26 http://www.gallup.hu/gallup/korrupcio/icvs1_big.gif
27 http://www.gallup.hu/gallup/korrupcio/icvs2_big.gif
28 http://www.transparency.hu/CPI_2010
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A magyarországi korrupció külföldi szemmel.
Kutatás a finn befektetõk magyarországi helyzetérõl

Bár nyilvánvalóan tudjuk, érzékeljük, hogy van hazánkban korrupció, külföldiek 
tapasztalatainak megismerése több mint kívánatos. Egyrészt mi már a korrupció bi-
zonyos formáihoz szinte hozzászoktunk, így alig fordítunk rá figyelmet. Másrészt, 
egy olyan ország polgára, akitõl idegen a korrupció az üzleti életben, illetve az álla-
mi szervekkel való kapcsolatban, fel tudja tárni a módokat, segíteni tud a probléma 
mérséklésében. Az sem közömbös hogy látnak minket külföldrõl. Ha egy országot 
korruptnak tartanak az nem csak szégyenlésre méltó morális gond, hanem komoly 
gazdasági következményekkel is jár, például az befektetések területén. Ezért gon-
doltam úgy, hogy egy gondosan kidolgozott módszertan szerint empirikus kutatást 
kezdek finn cégeknél, akiknek magyarországi érdekeltségeik vannak.

E folyamatban lévõ empirikus kutatásom elõzetes eredményeit ismertetem a 
továbbiakban.29 Kutatásom az üzleti környezetrõl, finn cégek üzleti biztonságáról 
Magyarországon, bûncselekményekkel való tapasztalatairól, beleértve a korrupció 
jelenségét is terjed ki.

A kutatás célja, hogy információt kapjunk arról milyen problémákat okoz a bû-
nözés a finn befektetõknek Magyarországon, annak érdekében, hogy segítse a finn 
vállalatokat bûncselekmények és a korrupció megelõzésében.

A kutatás módszertana mélyinterjúk készítése mind a finn anyacég képviselõi-
vel, mind a magyarországi leányvállalatok képviselõivel.

A minta 46 cégbõl áll, amelybõl a kutatási idõszak alatt 1 végelszámolás, 1 fel-
számolás miatt megszûnt, így az elérhetõ cégek száma 44.30

Az anyacég képviselõi közül Finnországban 10 cég képviseletében 11 személy-
lyel (4 felsõvezetõ, 7 középvezetõ) készítettem interjút 2011. január eleje és 2011. 
március közepe között. A leányvállalat képviselõi közül – 2011. június 2-ig – 6 felsõ-
vezetõvel készítettem interjút.

A cégek üzleti szektora széles spektrumon mozog az elektronikától, kereskedel-
men, építõiparon, szállítmányozáson, csomagoláson át, a termékértékesítésig.

Az eddig elkészül összesen 17 interjú 11 céget takar. A vállalatok közül 8 kisvál-
lalat (100 munkavállaló alatti), 1 közepes (100 és 1000 munkavállaló) és 2 nagy-
vállalat (1000 fõ feletti alkalmazottal) található.

29 A magyarországi interjúk még zajlanak, így elõzetes adatokkal tudok szolgálni. A teljes ku-
tatási anyag elõreláthatóan 2011 végén jelenik meg.

30 A kutatásban érintett cégek listáját a Magyar Köztársaság Finnországi Nagykövetsége által 
rendelkezésemre bocsátott adatok alapján, az ITD Hungary adatai alapján, valamint az interne-
ten fellelhetõ adatok alapján készítettem el.
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Kiindulópont és kérdésfelvetés

A finnekrõl köztudott és statisztikai felmérésekben kimutatott31 az, hogy a világon 
az egyik leginkább korrupciómentes társadalommal rendelkeznek. A kérdés, amely 
felmerült bennem, hogy hogyan viselkednek külkereskedelmi kapcsolatokban. 
Mennyire játszanak a helyi játékszabályok szerint, illetve mennyire kényszerülnek 
a helyi játékszabályok szerint játszani?

Finnországra is, mint az összes skandináv országról megállapítható, hogy az or-
szágunkon belül csekély mértékben vannak jelen korrupciós cselekmények. Azon-
ban külkereskedelmi kapcsolataikban fõleg fegyverkereskedelem terén az õ „tiszta-
ságuk” is elveszni látszik. Például a Wärtsilä- és Partia-esetek Finnországban vagy a 
Svédországot érintett Gripen-eset.32

Finn cégek korrupcióellenes politikája

A finn cégek korrupció ellenes politikájának egyik példája az Etikai Kódex, amely-
lyel a vállalatok 90%-a rendelkezik. Fontos hangsúlyozni, hogy az Etikai Kódex 
tartalmát a munkavállalókkal képzések formájában ismertetik meg és évrõl évre 
tesztelik tudásukat, továbbá a megfelelõ munkahelyi légkör megteremtésére töre-
kednek. Fontosabbnak tartják, hogy az Etikai Kódex szellemével, sem mint tartal-
mával legyenek tisztában a munkavállalók.

Valamennyi Etikai Kódex zéró toleranciát ír elõ, vagyis azonnali elbocsátással 
büntetik bûncselekményt elkövetõ munkavállalóikat.

Az anyacég válaszadói közül két cégvezetõ mondta azt, hogy a helyi cégvezetõre 
bízza a korrupciós jellegû problémák megoldását, amelyekrõl nem óhajt tudni.

A kutatás alapvetõ tanulságai, avagy a finn tapasztalatok

A Büntetõ törvénykönyvvel összhangban és a kutatás alapján két fõ kategóriát ér-
demes megkülönböztetni: az üzleti és az állami (hivatali) szektor közötti illetve az 
üzleti (gazdasági) partnerek közötti korrupciós viszonyrendszert. Az alábbiakban 
azt ismertetem, hogy e csoportosításon belül a finn ipari-kereskedelmi cégek kép-
viselõi mit látnak jellemzõ vonásoknak.

31 Lásd a Transparency International Korrupciós Érzékelési Indexét, ahol Finnország az utób-
bi években mindig az elsõ öt helyen belül végez.

32 http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2011/oecd_progress_2011
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I. Korrupció az üzleti és az állami szektor között

E területen a finn interjúalanyok a következõ tipikus esetekrõl számoltak be:
1. Vámtartozás csökkentésének felajánlása a vámtisztviselõ részérõl szívesség 

fejében; a finnek elutasították és feljelentést tettek.
2. Engedélyek kiadása, például: építési engedélyek megszerzésénél; a „gyors 

ügyintézésért” fizetni kell, de a finn cégek inkább kivárják az eljárási határidõket. 
Egy esetben számolt be a magyar képviselõ, hogy kénytelen volt élni a felkínált le-
hetõséggel, a tisztviselõ aránylag csekély összeg fejében azonnal intézkedett.

3. Tendereknél szakértõk megvesztegetése; az egyik válaszadó elmondta azt, 
hogy ez az Etikai Kódexükben külön nevesített tilalomként szerepel, viszont Ma-
gyarországon e nélkül képtelenek boldogulni.

4. Adó- és vámhatóság érdekeltsége; a korrupció egy furcsa formája, amikor az 
adóellenõrt maga a fõnöke korrumpálja azáltal, hogy meghatározza, számára meny-
nyi bírság kiszabását teljesítse egy év alatt, hiszen az adóellenõr premizálására ez 
alapján kerül sor (hasonlatos, mint a bírságterv a rendõröknél, vagy mint a Közbe-
szerzések Tanácsának költségvetése, amelynek 1/5-e bírságból van elõirányozva). 
E helyütt szó szerint idézem a válaszadót: „Az Apeh-nak berendezett szobája van 
nálunk, mert olyan gyakran jönnek.” „Legutóbb az ellenõr közölte, hogy 35 millió 
forint bírságigénye van, a dokumentumok megnézése elõtt. A végén 5 millió forintig 
lealkudtuk a dolgot.”

Több cég is beszámolt arról, hogy az adóellenõrök konkrét bírság igénnyel 
érkeztek. Volt olyan revizor, aki a cég alkalmazottjától kérdezte meg, hogy nem 
tudna-e mutatni valami olyan tételt a könyvelésben, amiben bizonytalanok, mert 
akkor amiatt kiszabna valami jelképes bírságot. Az is elhangzott egy revizortól bír-
ságkiszabás után, amelyet a cég megfellebbezett, hogy „a céget nem fogja padlóra 
küldeni az a pár millió forint”.

Sok vezetõnek az a benyomása, hogy azokat a cégeket ellenõrzik, akik fellelhe-
tõk, elérhetõk.

Az az általános véleményük, hogy az adójogszabályok gyakori, és esetenként 
szinte követhetetlen változtatása és a jogszabályok eltérõ értelmezése miatt, bár-
mikor és bárkit meg lehet Magyarországon büntetni. Az egyik esetben új ûrlapot 
kellett volna kitölteni – ami alig különbözött a régitõl –, és e hiba miatt róttak ki 
pénzbírságot, noha a bevallott és megfizetett adó összege megfelelõ volt. Az ellent-
mondásos jogi környezet miatt gyakran kérnek az APEH-tól (újabban a NAV-tól) 
egyedi állásfoglalásokat, amiket meg is kapnak, ezt pozitívnak értékelik.

5. Közbeszerzés; a válaszadó finn cégek 80%-a nem vesz részt közbeszerzések-
ben Magyarországon, s ez sok esetben tudatos távolmaradást jelent. A vállalatok 
úgy látják, hogy a közbeszerzési eljárások során a verseny nem tiszta, sejthetõen 
korrupciós problémák vannak. A piacról próbálnak és meg is tudnak élni.
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II. Korrupció az üzleti partnerek között

Érdemes a finn tapasztalatokat számba venni az üzleti kapcsolatokban is.
1. Termékek eladásának „elõsegítése”; a megrendelõk beszerzési igazgatói jelzik 

az árajánlatban szereplõ ár elfogadását abban az esetben, ha a szerzõdésben ehhez az 
árhoz képest 5%-kal kevesebb szerepel, de az 5%-ot a cég visszacsorgatja neki vagy 
a cégének. Ezeket a megkereséseket, az ilyen feltételû szerzõdéseket a válaszadók 
100%-a visszautasítja. A megkeresések viszont vannak. Természetesen találnak má-
sik beszállítót, aki vállalja a szerzõdés ilyen feltételekkel való megkötését. Ez azon-
ban a finn cégeknek versenyhátrányt és anyagi veszteséget okoz.

2. Bennfentes információkkal való visszaélés; a tendert végzõ személyek gyak-
ran kiadják a cég árajánlatát a versenytársaknak (az interjúalanyok 70%-a számolt 
be ilyen esetrõl), így õk képesek az adott árajánlat alá ígérni és a tendert megnyerni.

3. Forgalom utáni bónusz; e tekintetben egy szemléletbeli különbség figyelhetõ 
meg, mely véleményem szerint nagyon jellemzi a két ország eltérõ erkölcsi (társa-
dalmi és gazdasági) fejlettségét. A forgalom utáni bónusz jogilag mind Magyaror-
szágon, mind Finnországban megengedett intézmény. Azonban a finnek még ezt a 
legális lehetõséget is kétes kimenetelûnek tartják, így Magyarországon megengedik, 
Finnországban viszont nagyon ritkán alkalmazzák.

Összefoglalóan megállapíthatjuk: a külföldi multinacionális cégek jobban ki 
vannak téve a fehérgalléros korrupciós megkereséseknek, viszont õk azok, akik 
képesek a nyugati/északi kultúrát behozni hazánkba, és a helyzeten változtatni el-
utasító magatartásukkal, valamint szemléletformáló attitûdjükkel.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás megvalósítását pénzügyileg támogatta a Magyar Ösztöndíj Bizottság, va-
lamint a Finn Nemzetközi Mobilitási Központ (Centre for International Mobility 
of Finland, CIMO).

Szeretném hálás köszönetemet kifejezni Prof. Kauko Aromaa-nak, Marti Lehti-
nek, Jelnikó Árpádnak, valamint a kutatásban részt vevõ interjúalanyoknak.
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VÁLOGATÁS A VIKTIMOLÓGIAI 
SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEIN

ELHANGZOTT ELÕADÁSOKBÓL





HERCZOG MÁRIA
az ENSZ Gyemekjogi Bizottságának tagja, egyetemi docens

A GYEREKEK FOKOZOTT
VÉDELMÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Elvileg mindenki elfogadja annak szükségességét, hogy a gyerekek életkoruk, élet-
helyzetük miatt különös és fokozott védelmet élvezzenek. Azt, hogy ennek a véde-
lemnek a gyerekek jogainak tiszteletben tartásával kell megvalósulni, figyelembe 
véve az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében1 foglaltakat, és mindazokat a hazai 
és nemzetközi jogi és szakmai szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a gyerekek 
akár áldozatként, akár elkövetõként, vagy tanúként minden szükséges segítséget 
és védelmet megkapjanak, már sokkal kevesebben tekintik kiindulási pontnak. En-
nek egyik oka, hogy sajnálatos módon még a szakemberek körében is nagyon 
kevéssé ismertek ezek a dokumentumok, másrészt rengeteg félreértés, ismeret-
hiány tapasztalható, az értelmezések elmaradásából adódóan is. m történt meg, 
sokszor figyelembevétele sem. Magyarországon a segítõ szakmák oktatásában na-
gyon esetlegesen szerepel a gyermeki jogok, a nemzetközi dokumentumok – EU, 
Európa Tanács, UNICEF stb. – oktatása, nagy részük nem is hozzáférhetõ magyar 
nyelven.

A Gyermekjogi Egyezmény (1991. évi LXIV. törvény) és a kapcsolódó Fakul-
tatív jegyzõkönyvek a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról, illet-
ve a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció és gyermekpornográfia tárgyában 
(2009. évi CLX. és CLXI. törvény)2, továbbá a Gyermekjogi Bizottság 2011 feb-
ruárjában elkészült 13. Átfogó Kommentárja a gyerekek elleni erõszakról3, vala-
mint az Európai Bizottság 2011. február 15.-én nyilvánosságra hozott közleménye 
a gyermekek jogairól4, amelynek egyik meghatározó hivatkozása az Európa Tanács 
Minisztreri Tanácsa által elfogadott „Iránymutatás Gyermekbarát Igazságszolgálta-

1 http://www.unicef.hu/gyermekjog-egyezmeny.jsp
2 http://www.csagyi.hu/wp-content/uploads/2009/11/konyv.pdf
3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm?
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0060:EN:NOT
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táshoz”5 címû dokumentuma, kiemelkedõ jelentõségû lenne a gyerekek fokozott 
védelme szempontjából.

Ezt az Európa Tanács idézett ajánlása így foglalja össze:
1. A gyerekeket gondosan, érzékenyen, tisztességesen, és kellõ tisztelettel kell 

kezelni, különös figyelmet fordítva egyéni élethelyzetükre, jóllétükre és speciális 
szükségleteikre, minden tekintetben figyelembe véve fizikai és lelki integritásukat. 
Ilyen bánásmód illet meg minden gyereket, függetlenül attól, hogy milyen módon 
kerültek kapcsolatba jogi vagy nem jogi eljárásokkal, vagy másfajta beavatkozások-
kal, és függetlenül jogi státuszuktól és részvételi képességüktõl az egyes eljárásokban, 
vagy ügyekben.

A gyerekek nem vethetõk alá kínzásnak, embertelen, vagy megalázó bánásmód-
nak vagy büntetésnek (4. oldal).

Az Európai Unió, a Lisszaboni Szerzõdés kiemelten fogalmazza meg a gyerekek 
védelmének és e jogok biztosításának szükségességét, ahogyan a gyermeki jogok az 
EU Alapjogi Chartájának. 24 cikkelyében is helyet kaptak. Az Európa 2020 Straté-
gia (IP/10/225) és a Bizottság Akció Terve az ún. Stockholmi Program6 alkalmazását 
célozza meg, amely a 21. századi Európában olyan gyermekkort láttat, amelyben 
jobb az oktatás, a különféle ellátásokhoz való hozzáférés, és jogaik biztosítása alap-
vetõ követelmény.7

A gyerekek fokozott védelmének meghatározott feltételei vannak, amelyeket a 
fenti dokumentumok és a hozzájuk tartozó alkalmazási eszközök nagyon széleskö-
rûen biztosítanak, de szükség lenne a magyarországi konkrét körülmények, kapcso-
lódó jogszabályok, szakmai szabályok komplex elemzésére, különben ezek csak elvi 
lehetõségek maradnak.

A védelemre szoruló gyerekek esetében a család felelõsségét csak akkor lehet 
felvetni, ha az állam és intézményei minden lehetséges segítséget megadnak ehhez, 
és szükség esetén maguk is megfelelõ védelmet nyújtanak a gyereknek.

A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikke szerint:
1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási 

hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintõ döntésükben a 
gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsõsorban.

2. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek 
számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelõs más szemé-
lyek jogait és kötelességeit, biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, 
e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket.

5 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Guidelines%20on%20child-friendly
%20justice%20and%20their%20explanatory%20memorandum%20_4_.pdf

6 www.szmm.gov.hu
7 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/156)
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3. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel 
foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények mûködé-
se megfeleljen az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak, különösen 
a biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzeti létszámával és szak-
értelmével, továbbá a megfelelõ ellenõrzés meglétével kapcsolatban.

A magyar fordítás a kezdetektõl hibás, és korrekciójára minden kérés ellenére 
sem került sor, hiszen az Egyezmény a gyerek legjobb, legfõbb érdekérõl – best 
interest – beszél, ami azért problematikus, mert sokan vitatják, hogy a gyerekek 
mindenekfelett álló érdekét kell, lehet minden esetben figyelembe venni. Valójá-
ban vannak esetek, amikor ez elvárható, más, különösen konfliktusos esetben az 
optimális lehetõségre kell törekedni, ami tekintetbe vesz más szempontokat is, de 
legalább ezt el kellene érni, hogy a gyerek szempontjából lehetséges legjobb meg-
oldás szülessen.

Ehhez nagy szükség van arra, hogy a gyerekek véleményét is meghallgassák és 
figyelembe is vegyék.8 Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a gyerek olyan nyelve-
zeten kapjon mindenre kiterjedõ tájékoztatást, hogy képes legyen azt megérteni, sa-
ját álláspontját kialakítani és elfogadó, támogató légkörben azt ki is fejteni. Ebben 
a tekintetben is nagyon sok a tennivaló, hiszen a gyerekek meghallgatása a minden-
napos esetekben is nagyon sok problémát vet fel, akár a családban, iskolában, nem 
is említve a közéletet, de kiemelten problémás azokban az esetekben, amikor a gye-
rekek áldozattá, elkövetõvé válnak, illetve tanúi olyan cselekményeknek, amelyek-
rõl be kell számolniuk. A Gyermekjogi Bizottság 2009-ben egy átfogó kommentárt 
szentelt e kérdésnek az összetettsége és jobb megértés miatt.9

Emellett a legújabb, 13. Számú Átfogó Kommentár a gyerekek elleni erõszakkal 
foglalkozva, részletesen elemzi azokat a feladatokat és megközelítési lehetõsége-
ket, amelyek lehetõvé teszik a gyerekek védelmét az erõszak minden lehetséges 
formájától. Ebben nemcsak a „klasszikusnak” tekithetõ erõszak formáiról, hanem 
az intézményes és rendszerbántalmazásról is részletesen szó esik, a szükséges meg-
oldások bemutatásával.10

Az ENSZ fõtitkárának megbízása alapján készült „Világjelentés az erõszakról” 
címû kutatás és összegzés 2006-os megjelenése óta alapvetõ dokumentum, amely-
nek alkalmazása minden régióban meghatározó összefoglalása a kialakult hely-
zetnek és a teendõknek. Sajnálatos módon, kiemelt fontossága és gyakori idézettsé-
ge ellenére sem érhetõ el magyarul, így esély sincs arra, hogy a jogalkotók, jogalkal-
mazók, szakemberek számára elérhetõ legyen ez az átfogó, holisztikus szemléletû 

 8 Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásáról. Csagyi, Budapest, 2009
 9 General Comment 12., http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
10 General Comment 13., http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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kötet, amelybõl további ismereteket szerezhetnének a gyerekek védelmének szük-
ségességérõl és ennek lehetséges formáiról.11

Az áldozattá vált, elkövetõként, vagy tanúként meghallgatott gyerekek sok-
szor csak véletlenszerûen kerülnek egyik, vagy másik helyzetbe, nemritkán ezek 
a szerepek fel is cserélõdnek. Arról sokféle ismeretünk van, hogy kik és milyen 
okokból veszélyeztetettek az áldozattá vagy elkövetõvé válással, s ezek között je-
lentõs átfedés van. Sokan éppen áldozattá válásukat követõen válnak maguk is 
elkövetõvé, vagy egyidejûleg áldozatai és elkövetõi is az erõszaknak. Ezért is ki-
emelkedõ jelentõségû, hogy az Európa Tanács 2010. november 17-én elfogadott 
gyermekbarát igazságszolgáltatással foglalkozó iránymutatása12 mindegyik terü-
letre kiterjed. Az Európai Bizottság által kiadott Közlemény a gyermekek jogairól 
címû dokumentum is ezt tekinti a tagországok számára irányadónak. A közlemény 
világosan körülhatárolja a kiemelt fontosságúnak ítélt területeket. Ha nem is fel-
tétlenül értünk egyet a hangsúlyokkal, és a problémák körének meghatározásával, 
annak jelentõségét, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás a gyerekek fokozott 
védelme érdekében európai uniós normává változik, és ebben a tekintetben is 
szorosabbá válik az együttmûködés az Európa Tanáccsal, azt mindenképpen üd-
vözölni kell.

„A Bizottság – a polgári és büntetõjogi jogérvényesülési politikái keretében, va-
lamint az Alapjogi Charta hatékony végrehajtására vonatkozó stratégiájával össz-
hangban – hozzájárul az Unión belüli igazságszolgáltatás gyermekbarátabbá változ-
tatásához.”

1. 2011-ben elfogadja a sértettek jogairól szóló irányelvjavaslatot, amely erõsíti 
a veszélyeztetett sértettek – köztük a gyermekek – védelmének szintjét;

2. 2012-ben elõterjeszti a veszélyeztetett gyanúsítottakat vagy vádlottakat meg-
illetõ különleges biztosítékokról szóló irányelvjavaslatot;

3. 2013-ig felülvizsgálja a szülõi felelõsségre vonatkozó határozatok elismerését 
és végrehajtását elõsegítõ uniós jogszabályokat annak biztosítása céljából, hogy a 
gyermekek érdekében a lehetõ leghamarabb elismerhessék és végrehajthassák az 
említett határozatokat. Adott esetben sor kerülhet közös minimumszabályok meg-
állapítására is;

4. Elõmozdítja az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló 
2010. november 17-i iránymutatásának13 alkalmazását, és figyelembe veszi azt a 
jövõbeni jogi aktusok megalkotásakor a polgári és büntetõjogi jogérvényesülés 
terén.

11 Pinheiro, P.: World Report on Violence Against Children. ENSZ, Genf, http://www.violen-
cestudy.org

12 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1705197Site=CM
13 Az Európa Tanács iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról – a Miniszterek 

Tanácsa 2010. november 17-i ülésén fogadták el, hozzáférhetõ az alábbi internetcímen: https://
wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=CM.
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Támogatja és ösztönzi a bírák és egyéb szakemberek uniós szintû képzésének kidol-
gozását a gyermekek igazságszolgáltatásban való optimális részvétele tekintetében.

Külön említi a kiemelten veszélyeztetett csoportokat, többek között:
„A gyermekek egyes csoportjai különösen kiszolgáltatottak, és bizonyos társa-

dalmi, politikai és gazdasági tényezõk miatt az életük és jólétük nagyobb veszélyben 
forog. Például a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben felnövekvõ – gya-
korta szerhasználó – gyermekek ritkábban érnek el jó iskolai eredményeket, illetve 
a fizikai és mentális egészségük sem kielégítõ. Emellett nagyobb valószínûséggel ke-
rülnek összeütközésbe az igazságszolgáltatással is. A szegénység és társadalmi kire-
kesztés által fenyegetett gyermekek szükségleteit a Bizottság gyermekszegénységre 
vonatkozó ajánlása fogja tárgyalni, amely hangsúlyozza a közös elveket, és javas-
latot tesz a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platform-
jának keretében a gyermekszegénység megelõzése és az ellene folytatott küzdelem 
nyomon követésére szolgáló, hatékony eszközökre.

A fogyatékos gyermekeket szintén jobban veszélyezteti, hogy megsértik a jogai-
kat, így különleges védelmet igényelnek és érdemelnek.

A gyermekjólét csak a gyermekkel szembeni erõszaktól, visszaéléstõl és kizsák-
mányolástól mentes társadalomban valósítható meg. 2010 márciusában a Bizott-
ság két irányelvjavaslatot fogadott el, amelyek a legveszélyeztetettebb gyermekek 
egy részének – a szexuális kizsákmányolás és a gyermekkereskedelem áldozatai-
nak – védelmére szolgáló keret megerõsítésére irányulnak. A gyermekkereskede-
lem tekintetében fontos, hogy a szakpolitika továbbfejlesztése során – különösen az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó integrált stratégia 2012. évi elfo-
gadásakor – teljes mértékben figyelembe vegyék a gyermekek sajátos szükségleteit.

A gyermekek jogi érdekeinek magas szintû védelme szempontjából alapvetõ kö-
vetelmény, hogy ténylegesen hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz, és részt ve-
gyenek a közigazgatási és a bírósági eljárásokban.”14

„Különösen nyugtalanító az Európai Unióban élõ roma gyermekek helyzete, 
akik számos tényezõ miatt kiváltképpen sebezhetõek,15 és rossz egészségi állapot, 
rossz lakhatási körülmények, nem megfelelõ táplálkozás, kirekesztés, diszkriminá-
ció és erõszak fenyegeti õket… Az iskolai szegregáció a fõ gátja annak, hogy a roma 
gyermekek hozzájussanak a minõségi oktatáshoz.

A gyermekek életkoruktól, nemüktõl és társadalmi helyzetüktõl függetlenül sok-
szor eltûnnek, megszöknek, szerencsére többségükben csak átmenetileg. Keveset tu-
dunk arról, hogy milyen okokból szöknek meg az otthonukból, vagy a nekik otthont 

14 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, az EU gyermekjogi ütemterve , COM (2011) 60. 6.

15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlõség: 
megújított kötelezettségvállalás, COM (2008) 420 végleges, hozzáférhetõ az alábbi internetcí-
men: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0420:FIN:HU:PDF.
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adó intézményekbõl, viszont tisztában vagyunk az õket fenyegetõ óriási veszélyekkel: 
a biztonságuk, a mentális és fizikai egészségük, a jóllétük és az életük forog kockán.”

Arról is sokan számolnak be, hogy az iskolákban fizikai és érzelmi zaklatásnak 
vannak kitéve, ami ugyancsak összefügghet a szökésekkel, de a megfelelõ szülõi, isko-
lai segítség hiányával is, ha a gyerekek bizalom híján nem mernek, akarnak szólni.

Az eltûnt, megszökött gyerekeknek nyújtandó hatékony segítségnyújtás érdeké-
ben európai egységes segélyhívószám bevezetését határozta el a Bizottság, amelyet 
elsõként Magyarország vezetett be, a Kék Vonal Segélytelefonhoz kapcsolódóan.16

A gyerekek véleményét is megkérdezték a gyermekjogi stratégia elõkészítése 
során, és ebben a gyerekek elsõ helyen említették az erõszaktól való védelem szük-
ségességét. A korábbbi Eurobarometer-felmérés adatai szerint a megkérdezett több 
mint 10 ezer – EU-s országokban élõ – gyerek körében 80%-uk nem ismer senkit, 
aki jogsérelem esetén bármiféle segítséget kért volna, és a gyerekek elleni erõszakot 
említették mint a hazájukban létezõ legfontosabb problémát 45%-ban.17 Ez a tény 
világosan jelzi, hogy egyrészrõl a probléma nagyon kiterjedt, másrészt, hogy a meg-
elõzés, a nyújtott védelem nem elégséges.

Az Európa Tanács is felmérést készített a gyermekbarát igazságszolgáltatással 
kapcsolatosan a gyerekek körében a tagországokban mûködõ civilszervezetek rész-
vételével: 25 országban került sor a konzultációkra, különféle életkorú gyerekek-
kel. A legszembetûnõbb az volt, hogy míg a megkérdezettek baj esetén természe-
tesen és elsõsorban a szüleikhez, testvéreikhez és barátaikhoz fordulnának, addig 
riasztóan alacsony arányban bíznak a szakemberekben, így az egészségügyben, az 
oktatásban, a szociális ellátásban, a rendvédelemben, az igazságszolgáltatási dol-
gozókban, az ügyvédekben, ami felveti annak a kérdését, hogy megfelelõ-e a szak-
emberek képzése, eléggé gyermek- és általában is kliensbarát módon mûködnek-e a 
különféle szolgáltatások, ellátások, és miképpen kellene ezeket átalakítani.

A gyerekek véleménye szerint a leginkább a következõkre lenne szükség:
méltóságuk tiszteletben tartására minden körülmények között,
meg kellene hallgatni a véleményüket és figyelembe venni,
megfelelõ nyelvezeten biztosítani a felvilágosítást és tájékoztatást, hogy biz-
tosan megértsék,
sokkal több információt kellene kapniuk a jogaikról.18

E vélemények világosan jelzik a feladatokat, hiszen a gyermekek által megfogalma-
zott igények kielégítése jól szolgálná fokozott védelmüket is, és a jogaikat ismerõ, 
azzal élni tudó gyerekek vélelmezhetõen többnyire olyan felnõttek lesznek, akik 
maguk is elismerik mások jogait, és nem sértik azokat.

16 http://www.kek-vonal.hu/index2.php?m=42
17 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_273_sum_en.pdf
18 Child Friendly Justice: the Views and Experiences of Children in the Council of Europe, 

Summary Document prepared by Ursula Kilkelly, 3rd June 2010, www.coe.org
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PARTI KATALIN
az OKRI fõmunkatársa

VIRÁG GYÖRGY
az OKRI igazgatója

VALÓS KOCKÁZATOK ÉS LEHETÕSÉGEK
A VIRTUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓBAN

A KELET-EURÓPAI GYEREKEK NETHASZNÁLATÁNAK SPECIFIKUMAI1

1. Problémafelvetés

A médiahírek és a különbözõ kutatási közlemények egyaránt azt üzenik, hogy sok-
féle és jelentõs veszély leselkedik az internetezõ gyerekekre. Talán még több is, mint 
azokra, akik csupán az utcán játszanak, hiszen a netes veszélyek nem annyira nyil-
vánvalóak. Az új médium sajátosságai – elsõsorban az anonimitás lehetõsége – miatt 
sokáig titokban tartható az ismerkedés valódi motivációja, így, amikor fény derül 
erre, már késõ lehet ahhoz, hogy a gyerek nemet mondjon. Vajon valósak-e ezek a 
veszélyek, vagy csak a médianyilvánosság és a felnõtt társadalom csinál „ügyet” az 
internetezésbõl? Vannak-e különbségek a nethasználatot a szülõkkel együtt elsajátí-
tó, „féltett” nyugat-európai gyerekek és a netes veszélyek felõl jórészt manapság is 
felvilágosítatlan, „magára hagyott” kelet-európai gyermekek internetezési szokásai 
között? Másként kezeli-e a veszélyes helyzeteket az, aki nem fordulhat sem a szülei-
hez, sem a tanáraihoz akkor, ha zavaró tartalommal, felhívással találkozik a neten? 
A tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat.

2. Az internet társadalmi narratívája

Az internet az elmúlt évtized talán legszexibb tematikája: egyaránt foglalkoztatja 
a tömegtájékoztatást és tárgya a sokasodó társadalomtudományi kutatásoknak. A 
figyelem, érthetõen, leginkább az online világban megjelenõ és otthonosan mozgó 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatás készült a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Tanácsadó Intézet, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával, az 
Eszter Alapítvány közremûködésével, 2010-ben.
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gyerekekre, illetve az õket fenyegetõ veszélyekre fókuszálódik. Az internet-narra-
tíva jellegzetes elemei:

a) az új technológia társadalmi következményei – az internet „radikális”, „forra-
dalmi”, „új világot teremtõ” hatása;

b) a világ megkettõzõdése, mint az új médium egyik markáns folyománya – az 
offline vagy valós világ mellett létrejövõ online vagy virtuális valóság megjelenése 
és egyre gyorsuló kibontakozása; valamint

c) az internet révén megjelenõ új potenciálok és kockázatok – ennek a világnak 
a sajátos és új lehetõségei, de sokkal inkább a félelmetes (vagy annak mutatott) ve-
szélyei.

3. Az online-veszélyek és mérhetõségük

A fiatalok nethasználata intenzívebb, kiterjedtebb és hozzáértõbb, mint a felnõt-
teké. Az internet a fiatalok (6–18 éves generáció) életének integráns részévé vált, 
az ismeretszerzés, a kommunikáció elsõdleges, a kapcsolatteremtés és fenntartás 
kiemelkedõen fontos eszköze lett. Néha egyenesen úgy tûnik, hogy a net-generáció 
már egy másik, a felnõttek, a szüleik számára idegenszerû vagy éppen ismeretlen 
világban él (Livingstone–Haddon 2009:1). Bár ez, tendenciaként, többé-kevésbé 
a korábbi korok váltásait is jellemezte, a helyzet talán soha nem volt ennyire éles. 
A könnyen elérhetõ és megszerezhetõ tartalmakhoz való avatottabb hozzáférés az 
addig egyértelmû generációs viszonyokban is sajátos változást, elmozdulást ered-
ményezett. Miközben továbbra is a felnõttek azok, akik hatalmi pozícióban van-
nak, meghatározzák a nevelés, a szocializáció elveit és uralják annak gyakorlatát, 
eldöntik az intézményesen megszerezhetõ tudás tartalmát (mit kell megtanulni), és 
megalkotják azokat az elveket és politikákat, amelyek a jóllétet hivatottak biztosí-
tani, az új, és a felnõttek számára nehezebben kezelhetõ és követhetõ digitális világ-
ban a fiatalok vannak otthon. A szülõk digitális mûveltsége jóval a gyermekeké alatt 
marad. Marc Prensky terminológiájával élve, a szülõ csupán digitális bevándorló 
a digitális bennszülött gyerekek birodalmában (Prensky 2001). Jelentõs különbség 
van az „õslakosok” és az „újonnan érkezõk” perceptuális készségei és kognitív mû-
ködési módja tekintetében: a gyerekek képesek különbözõ információk egyidejû 
befogadására és párhuzamos feldolgozására, és mindezt gyorsabban, rövidebb idõ 
alatt is teszik, mint a felnõttek, akik továbbra is lépésrõl lépésre haladnak és egy-
szerre csak egy információt képesek vagy hajlandóak befogadni. A felnõttek úgy 
gondolják, hogy az internetes kommunikáció (CMC – computer mediated com-
munication) ugyanolyan, mint az offline médiumon történõ, csupán a technika 
változott. Ezért a digitális világban is a korábbi, általuk elsajátított és ismert, vagyis 
analóg módon próbálnak kommunikálni. A digitális migránsok, Prensky szerint, 
soha nem fogják akcentus nélkül megtanulni a digitális világ nyelvét.
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A felnõttek számára a net-generáció világa egyszerre reményteli és félelmetes. Az 
internet egyfelõl a lehetõségek világa, ahol, úgy tûnik, minden sokkal jobban elér-
hetõ és könnyebben hozzáférhetõ. Az internet a szabadság világa is: az információ 
nem zárható el, nem lehet kevesek monopóliuma. Az ismeretek beszerzéséért nem 
kell már a könyvtárba menni vagy a tanárhoz fordulni. Nemcsak az ismeretekhez 
való hozzájutást, hanem a személyes kapcsolatokat, a találkozásokat sem korlátoz-
za többé a tér, az idõ és az anyagi lehetõségek. Az internet vonatkozásában is jól 
megfigyelhetõ azonban a felnõtt társadalom hagyományos konzervativizmusa és 
(gyakran hiszterizált) félelme a megváltozott/„megromlott” fiatalok miatt általá-
ban, és szorongása a fiatalok erkölcsiségét veszélyeztetõ új médiumtól. A jelenség 
maga nem új, mi több, ha visszatekintünk, nagyon is hasonló reakciókkal találko-
zunk a korábbi médiumok megjelenésekor, népszerûvé válásakor is. Valójában a 
Gutenberg-galaxis létezése óta valamennyi új és széles körben elterjedt médium fé-
lelmet és szorongást, következésképpen jelentõs támadásokat, vagy, ahogyan Star-
ker 1989-ben publikált könyvének címe megfogalmazta, „keresztes hadjáratokat” 
indukált a „sátáni hatással” szemben (Starker 1989). Starker elemzésében azt is 
jelzi, hogy egy adott médium miatti aggodalom egyenes arányban áll annak nép-
szerûségével. „Minél nagyobb a közönség, annál nagyobb az egyén egészségét és a 
társadalmi rendet fenyegetetõ veszély feltételezése.” Ha csupán az internet elõt-
ti legnagyobb hatású médiumig, a televízióig megyünk vissza, Hetherington már 
1958-ban azt írta: „Minden új kommunikációs médium a maga idejében szorongá-
sokat okozott. […] Most a televízión a sor” (Hetherington 1958). A szorongások 
pedig mindig leginkább a gyerekekkel kapcsolatosak.

A felnõtt társadalom jellegzetes konzervatív attitûdje tehát hajlamos felnagyí-
tani és eltúlozni egy új médium veszélyeit. A tradicionális aggodalom (talán a fent 
írt paradigmaváltás miatt is) fokozottan mutatkozik meg a CMC esetében, és ez a 
viszonyulás idõnként akár morális pánikot is eredményezhet. Felerõsíti mindezt 
a tömegkommunikáció mûködési jellegzetessége, pontosabban a tömegkommuni-
káció a morális pánik generálásának elsõdleges eszköze. A média az extrém ese-
teket felkapva, azokat kontextusából kiragadva az internetet különösen veszélyes 
üzemként jeleníti meg. Az internet biztosította táguló lehetõségek a fokozódó ve-
szélyekkel asszociálódnak, és a média headline-jai elsõsorban az utóbbiakat emelik 
ki. A médiumok által reflektált online világ teli van a növekvõ kockázatokkal: csa-
lások, megtévesztések, bántalmazások, pornográf és egyéb „nem kívánt” tartalmak, 
szélsõséges és rasszista megnyilvánulások, és szexuális kizsákmányolás fenyegeti a 
virtuális világ útjain bukdácsoló gyermekeinket. Ahogyan a lehetõségek is egyre 
könnyebben elérhetõek és rendelkezésre állnak, úgy a veszélyek, kockázatok is egy-
re fenyegetõbbnek tûnnek. Ráadásul ez a veszély, miként a családi erõszak, nem a 
külvilágban van: átlépi az otthonok kapuját, behatol a hálószobákba is, és a roha-
mosan fejlõdõ technika jóvoltából ma már gyakorlatilag mindenütt elérhetõ és így 
bárhol rátalálhat potenciális áldozatára.
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A témában sok a nemzeti szintû kutatás, de kevés a nemzetközi reprezentatív, 
tehát az összehasonlításra alkalmas vizsgálat. Jelenleg az egyetlen nemzetközi rep-
rezentatív kutatás az online gyermekabúzus terén a Livingstone–Haddon-féle EU 
Kids Online (Livingstone–Haddon 2009). Ebben 27 ország, azaz az összes EU-tag-
állam adatait hasonlították össze. A kutatás szerint a kockázatok sorrendje, gyakori-
sága nagyon hasonló az egyes európai országokban.

A személyes információ kiadása/nyilvánosságra hozása a leggyakoribb kockázati 
tényezõ mindenütt, hozzávetõlegesen az online a tizenévesek felét érinti.2

A második leggyakoribb az online pornográf tartalmakkal való találkozás; ez 
hozzávetõlegesen tízbõl négy tinédzsert érint.

Az erõszakos vagy gyûlölködõ tartalmakkal való online találkozás a harmadik a 
gyakorisági listán, ez a tinédzserek mintegy harmadát érinti.

Az online bántalmazás vagy zaklatás a negyedik, ezzel 5-6 tinédzserbõl egy ta-
lálkozik.

A nem kívánt online szexuális megjegyzések érkezése a következõ, ennek a gya-
korisága azonban változó: tízbõl egy tinédzser tapasztalt ilyet Németországban, Ír-
országban és Portugáliában, 3-4-bõl egy Izlandon, Norvégiában, Svédországban és 
az Egyesült Királyságban, míg már minden második fiatal Lengyelországban.

Az online megismert személlyel való offline találkozás az utolsó a kockázati sor-
ban. Errõl átlagosan a fiatalok 9%-a számolt csupán be (tizenegybõl egy), bár az 
arány Lengyelországban, Svédországban és a Cseh Köztársaságban magasabb (ötbõl 
egy) volt.3

Saját vizsgálatunk (a továbbiakban: budapesti kutatás) a fõvárosi 16 éves kö-
zépiskolás fiatalok internetezési szokásainak felmérésére, valamint az online kör-
nyezetben õket fenyegetõ veszélyek megismerésére irányult.4 A kutatás egy közel 
1200 fõs, az iskolatípusokra (gimnázium, szakiskola, szakközépiskola) és az érintett 
évfolyamokra (9–10. évfolyam) reprezentatív budapesti minta önkitöltõs, osztály-
termi körülmények között, online felületen felvett kérdõíves lekérdezésével, 2009 
novemberében–decemberében zajlott.

2 Mindjárt az elsõ, a leggyakoribb kockázati tényezõ egyúttal jelzi is a kockázat fogalmá-
nak összetettségét. A személyes információ megõrzésére vonatkozó prevenciós tanácsnak ugyan-
is igen kevés értelme van olyan közösségi oldalakon, szociális hálókon vagy hasonló szájtokon, 
amelyek éppen a személyes jelenléten, a valódi nevek és személyes adatok használatán alapulnak. 
Mi több, egyes kutatási adatok szerint az anonim kommunikáció nem kevésbé kockázatos, mert 
„deindividualizálja” a résztvevõket, és így, a konvencionális korlátozások kiiktatásával potenciá-
lisan inkább növeli a kockázatot (Lüders et al. 2009:125).

3 Meg kell itt jegyezni egyrészt, hogy szemben a média által sugallt képpel, más kutatási 
adatok szerint is ez a veszély – általában és a többi kockázati faktorral összevetve is – jelentõsen 
kisebb, valamint elsõsorban a „problémás” gyerekeket fenyegeti, vagyis azokat, akik az offline 
világban is veszélyeztetettek (Lüders et al. 2009:123).

4 A kutatást 2009 novembere és 2010 áprilisa között végeztük, az adatfelvétel 2009 novem-
berében-decemberében zajlott.
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A kutatás célja volt átfogó képet kapni a magyar fiatalokat az online-környe-
zetben – a számítógép és az internet használata során – fenyegetõ veszélyekrõl, így 
különösen:

az ártalmas és káros tartalmak elérésének mértékérõl,
az ilyen tartalmakkal való szándékolt vagy akaratlan szembesülés – lelki és fi-
zikai – következményeirõl,
az iskola és a szülõk veszélytudatosságáról és esetleges megelõzõ lépéseirõl,
a gyermekeket fenyegetõ, szexuális abúzusnak minõsülõ magatartások meg-
jelenési formáiról, valamint
a gyermekek veszély-, illetve traumakezelési/elhárítási mechanizmusairól.

A továbbiakban a budapesti kutatás néhány eredményét ismertetjük, összevetve 
azokat a fellelhetõ nemzetközi kutatások tapasztalataival. Mindeközben a nyugati-
európai és a kelet-európai, vagy ha úgy tetszik, a régi és az új EU-tagállamok gye-
rekei nethasználati attitûdjeinek és a szülõk veszélyérzékelésének az összevetésére 
törekszünk.

Joggal kérdezheti az olvasó, hogy mi értelme különbséget tenni Európa két régió-
ja között manapság, amikor éppen az internet már mindent és mindenkit összeköt, 
és ugyanolyan esélyeket teremt a nézetek megismerésére, alakítására, a szellemi és 
gazdasági értelemben vett boldogulásra, függetlenül az adott régió politikai múltjá-
tól, szellemi örökségétõl vagy társadalmi rétegzõdésétõl. A kutatások azonban azt 
mutatják, hogy a hagyományos, kelet–nyugati régiók a hidegháború után, a 21. szá-
zadban is tovább élnek, függetlenül a globális média adta lehetõségektõl. A Csepe-
li–Prazsák szerzõpáros például több kutatás metaanalízisét végezte el, ugyanakkor 
saját kutatása alapján is megállapította, hogy a Bibó, majd pedig Szûcs Jenõ által 
felismert, több évszázados európai történeti régiók határvonalai az internet korá-
ban is tovább élnek. Ez leginkább a lakosság új ismeretekkel és egymással szembeni 
toleranciaszintjében mutatkozik meg. Igaz, a gyerekek, akik már beleszülettek a 
globális média világába, kevésbé viselik magukon a történelmi béklyókat, ám szü-
leik, akiktõl felkészítést kapnak az életre, nem léphetik át saját árnyékukat, nem 
ugorhatják át ezeket a történeti – történelmi – földrajzi korlátokat (Csepeli–Prazsák 
2010; Szûcs 1981). A változást az internet sem egy lépéssel hozza létre; az átala-
kulás lassú és szisztematikus. Mindezek ellenére szeretnénk elkerülni a sematikus 
„fejlett Nyugat–elmaradott Kelet” ellentétpár „good guy – bad guy”, fekete-fehér 
típusú felállítását.5 Ugyanakkor szeretnénk megvizsgálni a kimutatható különbsé-
geket, mert csak ezek ismeretében vehetõk át a máshol mûködõnek bizonyult pre-
venciós megoldások, illetõleg alakíthatóak ki saját stratégiák.

5 A két „régió” lassú közeledését, egymásra hatását érzékelteti a közösségbe tömörülés is, ép-
pen ezért az Unió régi és új tagállamai megnevezés a politikailag korrekt.

•
•

•
•

•
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4. A régi és az új EU-tagállamok különbségei

4.1. A felnõttek és a gyerekek nethasználata

Az EU-tagállamok lakosságának 60,7%-a rendelkezett széles sávú internetkapcso-
lattal 2008-ban. A 18 éven aluli lakosság minden országban az átlagot meghala-
dó mértékben fér hozzá az internethez. Megfigyelhetõ azonban, hogy az EU-hoz 
2004-ben vagy ezután csatlakozott tagállamokban – Magyarországon, Litvániában, 
Lengyelországon, Máltán, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában – a gyerekek 
a szüleiknél is gyakrabban használják az internetet (EU Kids Online, 2009). A sort 
kiegészíti Portugália, amely ugyan a régi tagállamok közé tartozik, ám szocio-
ökonómiai mutatóit tekintve inkább a 2004 után csatlakozottak közé illeszkedik 
(1. ábra).

Az is tudható, hogy az alacsonyabb szocio-ökonómiai mutatókkal rendelkezõ tag-
államokban a netes veszélyekrõl szóló iskolai és lakossági felvilágosítás késõbb kez-
dõdött meg, illetve még ma sem teljes körû az EU régi tagállamaihoz képest (EU 
Kids Online, 2009:23). Ennek az erõforrások szûkössége mellett az is oka lehet, 
hogy a szegényebb, alacsonyabb szociális státuszú régióban az internet-penetráció 
csak az utóbbi években ugrott meg drasztikusabban, így nem volt idõ felkészülni 
az internettel járó veszélyekre. Az Eurobarometer kimutatásaiból megtudjuk, hogy 
a gyerekek internethasználata 2008-ban elsõsorban a friss tagállamokban – fõként 
Litvániában, Máltán, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriá-
ban – emelkedett rapid módon 2005-höz viszonyítva (míg az említett országokban 
20–40 százalékponttal nõtt a gyermekek internetelérése, addig a régi tagállamok-

1. ÁBRA • A széles sávú internetkapcsolat aránya, valamint a gyerekek és a szülõk
internetelérése az EU-ban (EU Kids Online, 2009)
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ban a 2 vizsgált év között nincs számottevõ eltérés; az új tagállamok sorát itt is ki-
egészíti Portugália, ahol 2005-ig csak 54%-os volt a gyerekek körében az internet-
használat, így a 2008-as 68% nagy ugrásnak számít) (Eurobarometer, 2005; 2008).

4.2. Jogtudatosság és szankcionálás

A budapesti kutatásban majdnem minden negyedik megkérdezett (a válaszolók 
22,5%-a) mondta, hogy tett már (a megítélése szerint) törvényellenes dolgot az in-
terneten. A gyakorisági skála két végpontját bejelölõk voltak a legtöbben – 23,9% 
csak egyszer tett ilyet az elmúlt 12 hónapban, míg 27,2% százszor.

A válaszolók nagy része sem jogellenesen, sem pedig deviánsan (netikettet sér-
tõen, de nem törvényellenesen) nem szokott viselkedni az interneten. Minden-
esetre, akik bevallásuk szerint elkövettek már valamilyen jogellenes dolgot az in-
terneten, azok arányában szembetûnõen többször mondták, hogy mástól kapott 
jelszóval vagy jelszófeltöréssel léptek be valamilyen védett weboldalra (ami bûn-
cselekménynek minõsül), de azt is, hogy csupán kiabáltak vagy csúnyán viselkedtek 
valamely internetes beszélgetõ-szobában (nem bûncselekmény, csak közösségelle-
nes, netikett-sértõ magatartás). Figyelemre méltó, hogy a csúnya szavak haszná-
lata a fiatalok legelterjedtebb deviáns viselkedése az internetes kommunikációban 
(2. ábra). Ez egybecseng a Ritter, Fábián, Pillók és Hoyer által 2000-ben elvégzett 
és 2002-ben megismételt kutatásának eredményeivel, amely megállapította, hogy 
a fiatalok csetelés közben erõteljesebben, sokszor trágár szavakkal fejezik ki indu-
lataikat (Ritter et al. 2004). A fiatalok erõteljesebb érzelmi reakciója azonban, úgy 
véljük, nem az online környezet terméke, hanem pusztán életkori sajátosság.

2. ÁBRA • Vélt és valós törvényellenes cselekmények a neten (budapesti kutatás)
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A magyar lakosság számítástechnikával kapcsolatos jogtudatosságát 2006-ban 
az ISRD2 során már vizsgálták.6 A kutatás szerint sem a gyermekek (a mintába 
13–15 évesek kerültek), sem pedig szüleik nem voltak tisztában azzal, mit szabad 
és mit nem szabad tenni számítástechnikai környezetben. A megkérdezett gyerekek 
egyharmada (32,5%) válaszolta például, hogy gondolt már arra, hogy a zene- vagy 
filmletöltési tevékenysége illegális. (Ez a tevékenység Magyarországon mindaddig 
legális, amíg a szerzõi mûveket csak saját részre töltik le, és nem anyagi haszon-
szerzési célból.) A tanulók lapszélre skiccelt glosszái azonban mégis következtetni 
engedtek a jogtudatosságra, illetõleg az egyes viselkedéstípusok társadalmi megíté-
lésére: a szerzõi mûvek letöltése ugyan az átlagember szerint bûncselekmény, mégis 
nagyon népszerû. Ezt az is mutatja, hogy az ISRD2 adatai szerint az „ártatlan” le-
töltésért arányosan több gyermek kapott valamilyen házi fenyítést, mint a tényleges 
bûncselekménynek számító hackingért (számítástechnikai rendszerbe való jogelle-
nes behatolásért). Ennek oka lehet, hogy a büntetést kiszabó tisztában volt azzal, 
hogy a gyermeket üzleti célok vezetik a szerzõi alkotások megszerzésében, ám való-
színûbb, hogy éppenséggel nem volt tisztában a letöltés legális mivoltával (Kerezsi 
et al. 2008:132–133). Az ISRD2 más országokban is hasonló szülõi attitûdökkel 
találkozott, de szembetûnõ volt az a negligencia, amellyel az új EU-tagállamok fel-
nõttjei (szülõk, pedagógusok) kezelték a környezetükben élõ gyermekek számítás-
technikai devianciáit. A szerzõi alkotást letöltõ gyerekek mellett általában ott ültek 
a szülõk is (Kerezsi et al. 2008:133–134).

A felnõttek azonban nemcsak a törvények, de az általuk állított – s így némileg 
egyszerûbben indokolható és ellenõrizhetõ – szabályok megszegését sem szankcio-
nálják. A budapesti kutatás szerint sok gyerek látogat célirányosan felnõtteknek 
szóló oldalakat: minden ötödik gyerek (20,1%) válaszolta azt, hogy szexuális/por-
nográf oldalak látogatására (is) használja az internetet. Ez annak ellenére így van, 
hogy a válaszolók 60,7%-át a környezetében élõ felnõttek kifejezetten óvják bizo-
nyos weboldalak kínálatától. A tiltás ellenére a válaszolók 31%-a keresett fel ilyen 
weboldalakat. Az esetek nagy részében ugyan ezt nem vették észre a szülõk vagy a 
tanárok (70,1%), de a legtöbben akkor sem kaptak büntetést, ha a felnõttek tudo-
mására jutott, hogy a kifejezett tiltás ellenére tett valamit az interneten (70,8%). 
A felnõttek nagyon kevés esetben vezettek be internet-használatra vonatkozó kor-
látozást akkor is, amikor már bizonyossá vált, hogy a gyermek veszélyesnek ítélt 
weboldalakon szörfözik (7,1%).

6 Az ISRD2 egy 30 országot tömörítõ, nemzetközi, önbevallásos látenciakutatás volt, amely 
13–17 éveseket kérdezett meg, Magyarországon nemzeti reprezentatív mintán.
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4.3. A net önálló felfedezése

A felnõttek helytelen számítástechnikai jogismereteihez csak az internetezéssel kap-
csolatos veszély-tudatosságuk hiánya mérhetõ. Nem magyar sajátosság, hanem a 
2004-ben és a késõbb csatlakozott EU-tagállamokra egyaránt vonatkozó megálla-
pítás, hogy a szülõk kevesebbet tudnak a netrõl, mint a gyerekek és – ennek meg-
felelõen – kevésbé is próbálnak védekezni a netes veszélyek ellen a régi EU-tagálla-
mokhoz viszonyítva. Az Eurobarometer vizsgálatai szerint világos cezúra húzható 
a régi és az új tagállamok között, ami a szülõk otthoni internetes védekezését illeti. 
Míg a régi tagállamokban csupán 15-24% azon szülõk aránya, akik semmiféle sza-
bályhoz nem kötik a gyermekük otthoni internetezését, addig az új tagállamokban 
ez az arány 34–60% (az EU 27-ek átlaga 25%, tehát az új tagállamok ettõl igencsak 
lemaradnak) (Eurobarometer, 2008).

A régi és az újabb tagállamok között a védekezés, illetve az ellenõrzés módsze-
rében is lényeges különbségek fedezhetõk fel. Így például a személyes védekezési 
formák (a gyerekkel együtt ülnek a számítógép elõtt, vagy olyan megszorítások, 
minthogy nem tölthet fel személyes adatot a gyerek a netre, nem beszélhet on-
line idegennel, nem találkozhat online megismert személlyel stb.) inkább a régi 
tagállamokban jellemzõek, míg az újabb tagállamokban csak kevés szülõ törekszik 
arra, hogy személyesen beszélje meg gyermekével ezeket a szabályokat, illetve hogy 
egyáltalán alkalmazzon szabályokat. A filterezõ vagy monitorozó szoftverek sem 
a régi, sem az újabb tagállamokban (Antal–László 2008) nem népszerûek, ám kü-
lönbözõ okokból. Míg a régi tagállamokban a szülõk jobban bíznak a személyes 
elbeszélgetésben, és inkább így készítik fel a gyerekeket a netes veszélyekre, addig 
az újakban a felnõttek kevésbé ismerik a szoftveres megoldásokat, és emiatt nem 
alkalmazzák õket. Az újonnan csatlakozó tagállamok legkedveltebb szabályozási 
módszere az otthoni számítógép használatának idõkorláthoz kötése (Antal–László 
2008), ami viszont kevésbé hatékony, hiszen nem alkalmas a gyermeket fenyegetõ 
veszélyek tudatosítására, így megelõzésére (Eurobarometer, 2008).

Nem meglepõ, hogy az új tagállamokban a gyerekek többet tudnak az internet-
rõl – következésképpen a valódi netes veszélyekrõl is – a szüleiknél, hiszen ezekben 
az országokban arányában több gyermek használja az internetet napi rendszeres-
séggel, mint felnõtt (1. ábra). Ezek után nincs semmi meglepõ abban sem, hogy az 
újonnan csatlakozott tagállamokban az internetezõ fiatalok legtöbb ismerete arról, 
hogyan kell biztonságosan használni az internetet, magáról az internetrõl, illetve az 
internet-használati rutinból, nem pedig a felnõttektõl származik. A budapesti kuta-
tásban az egyéni vélemények között sokan vallották, hogy a rendszeres nethasználat 
során jöttek rá az internet természetére, például arra, hogy nem kell mindent kriti-
ka nélkül elfogadni, amit a neten találnak. Megnyugtató, hogy a szülõk (19,9%), a 
család (0,3%), és az iskola (12,6%) is arra törekszik, hogy fontos tanácsokkal lássák 
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el gyermekeket, ám a válaszolók 16% még így is azt állította, hogy soha sehonnan 
nem kapott felvilágosítást az internet veszélyeirõl (3. ábra).

A budapesti kutatásban a legtöbb megkérdezett szülei internettel kapcsolatos is-
mereteit közepesre (34,9%), vagy ennél is jobbra (43,6%) értékelte. 16,8% szerint 
szülei vagy vele együtt élõ felnõtt családtagjai rutinos internetfelhasználók, ezért jól 
értenek a médiumhoz (4. ábra).

Talán épp emiatt, a vizsgált populáció szülei annyira a mindennapi élethez tarto-
zónak tekintik az internethasználatot, hogy 76,7% semmiféle szabályhoz nem köti 
azt. A válaszolók 20,1%-ának (N = 219) szülei leginkább idõkorlátot szabnak, 

3. ÁBRA • Honnan származik a legtöbb tudásod arról, hogyan használd biztonságosan
a netet? (budapesti kutatás)

4. ÁBRA • Hogyan értékelnéd szüleid internettel kapcsolatos tudását? (budapesti kutatás)
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mintegy harmaduk tiltja, hogy a gyermek személyes adatot adjon ki magáról, és 
23,3% tiltja bizonyos weboldalak látogatását. Ehhez képest elenyészõ azoknak az 
aránya (16,2%), akiknek kifejezetten felhívták a figyelmét arra, hogy nem találkoz-
hatnak online megismert idegennel. További 10,2% nem ismerkedhet idegennel 
az interneten (chatszobában). A zene- és filmletöltés annyira elfogadott a felnõtt 
lakosság körében (is), hogy csak 3,4% tiltja ezt meg gyermekének. Szûrõszoftvert 
csak az otthonok 5,3%-ában használnak (5. ábra).

Az a megállapítás, hogy minél többet tudnak a szülõk az internetrõl, annál inkább 
szabályokhoz kötik a használatát, némi torzítással igaz csak, hiszen akiknek szülei 
a legrutinosabb internetfelhasználók, azoknál visszaesik a netes veszélyek elleni vé-
dekezés. Leginkább azoknak a szülei állítanak szabályokat, akik csak négyesre érté-
kelték szüleik felhasználói ismereteit (1. táblázat).

1. TÁBLÁZAT • A szülõk internethasználati rutinja és az internethasználat szabályozása
(budapesti kutatás)

Szabályokhoz kötik-e a szülõk az internethasználatot attól függõen, hogy mennyire
rutinos felhasználók maguk is? (igenlõ válaszok) (k28; k29)

1
(egyáltalán nem

értenek az internethez)

2 3 4 5
(nagyon rutinos 

felhasználók)

N Valid % N Valid % N Valid % N Valid % N Valid %

11 15,6 30 18,2 66 17,9 73 25,5 38 20,7

5. ÁBRA • Milyen szabályokhoz kötik szüleid az internethasználatot? (budapesti kutatás)
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Azoknál a szülõknél, akik rutinos internet-felhasználók, szabályként megjelenik, 
hogy a gyermek csak engedéllyel regisztrálhat valamely weboldalra, a zene/film le-
töltésének tilalma, valamint a szûrõszoftver használata. Ezek magasabb szintû isme-
retekrõl árulkodnak, mint például hogy a szerzõi mûvek letöltése bûncselekmény 
lehet, valamint hogy egyes weboldalak veszélyt jelenthetnek a számítógépre (víru-
sok, kéretlen levelek) és a gyermekre is (személyes adatok kiadása visszaélésekre 
adhat lehetõséget). Másfelõl olyan aktív felhasználói védekezést igényelnek, ami-
lyen a szûrõszoftverek telepítése, beállítása és rendszeres frissítése. A rutinos in-
ternetezõ szülõknél tehát a tájékozottság a számítógép-, illetve a gyermekvédelem 
kifinomultabb módszereiben is megmutatkozik, azonban az idõkorláthoz kötött 
internetezés itt is megmarad fõszabályként. A „nem találkozhatok idegennel, akit 
az interneten ismertem meg”, valamint a „nem chatelhetek / nem ismerkedhetek 
idegennel” szabály még a kevésbé rutinos szülõknél is megjelenik, ám csak a negye-
dik-ötödik legnépszerûbb szabály, amit csak a szülõk 15–23%-a ír elõ. Csak a 
gyerekek 4–10%-ának írják elõ például, hogy szóljon, ha zavaró tartalmakat talál 
az interneten. Ezt támasztja alá az is, hogy a válaszolóknak csak kis része mondja 
el felnõttnek (2,8%-a tanárnak, 11,1%-a szülõnek), ha ténylegesen zavaró vagy tá-
madó (például szexuális, pornográf) felhívással vagy tartalommal találkozik a neten 
vagy ilyet küldenek neki (lásd még: 3. táblázat).

Az internethasználatot valamilyen szabályhoz kötõk száma a digitális analfabéta 
szülõkkel rendelkezõ csoportban a legkevesebb, míg a legtöbb szabályt az átlagos 
szintû nethasználó szülõk fogalmazzák meg az internet-használattal kapcsolatban. 
Kutatásunk eredményeivel egybecseng az Eurobarométer nemzetközi felmérése ar-
ról, hogyan aránylik a szülõk internet-használati gyakorisága az általuk támasztott 
szabályokhoz. Ezek szerint az átlagos felhasználói ismeretekkel rendelkezõ szü-
lõk tesznek a legtöbbet azért, hogy gyermekük biztonságban érezze magát a neten 
(2. táblázat).

2. TÁBLÁZAT • Hogyan segítik a szülõk a gyerek otthoni internethasználatát?
(EU-tagállamok, összesítés) (Eurobarometer 2008)

Milyen arány-
ban használják 
a szülõk
a netet?

Megbeszélik 
a gyerekkel, 
mit csinált 

vagy tapasz-
talt online

A gyerek 
közelében 
vannak, 

amikor az 
internetezik 

A gyerek-
kel együtt 
ülnek le 
interne-

tezni

Utólag ellen-
õrzik a gé-
pen, milyen 
oldalakat 

látogatott a 
gyerek

Megnézik, 
mit tett fel 
a gyerek 

magáról a 
közösségi 
profiljába

Megnézik, 
milyen üze-
neteket kap 

a gyerek
(e-mail, IM)

Nem használják 60% 44% 28% 24% 17% 18% 

Alkalomszerûen 
használják 75% 65% 40% 44% 29% 26% 

Gyakori
felhasználók 76% 60% 36% 44% 31% 24% 
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Összefoglalva megállapíthatjuk: az új EU-tagállamokban a tanulók felvilágosítá-
sa a régi EU-tagállamok tanulóinál késõbb kezdõdött meg (vagy még mindig csak 
várat magára), ezért sokáig magukra voltak utalva. Így a legtöbb információjuk 
arról, hogyan is mûködik a net, milyen veszélyeket tartogathat, épp magáról a 
netrõl származik. Ehhez járul még, hogy – részben az otthonok alacsonyabb szintû 
infokommunikációs felszereltsége miatt – az új tagállamokban a felnõttek sokkal 
kevesebbet tudnak a netrõl, mint a régiekben. Tehát míg a régi EU15-ök gyermekei 
megkapják a megfelelõ felvilágosítást az iskolában és a médiából, valamint bátran 
megbeszélhetik a szülõkkel a kérdéses szituációkat, addig a 2004-ben és késõbb 
csatlakozó tagállamok gyermekei mindebbõl kimaradnak. Jórészt barátaikkal, kor-
társaikkal kell, hogy megosszák netes élményeiket. Talán ez is az oka annak, hogy 
sokkal bátrabbak online kommunikációjuk során: bátrabban ismerkednek, talál-
koznak személyesen is idegennel, de, megismerve az internet „farkastörvényeit”, 
azt is elfogadhatóbbnak tartják, ha az idegen nem mond igazat eredeti céljáról.

4.4. A kettõs morális standard markánsabb megjelenése

A kutatások szerint a gyakori netes kommunikáció, az online közösségekben való 
részvétel olyan „második morál” kialakulásához vezet, amelyet a „netizenek”, azaz 
a nethasználó polgárok a neten alkalmaznak. Ez az offline társadalmi normák la-
zább értelmezését jelenti. A felhasználók nagy része hagyományosan (offline) nor-
makövetõ marad, de az internetes kommunikáció során eltérõ normák szerint él. 
Például nem lopna mobilt, táskát stb., ezzel szemben nyugodt szívvel letölt jog-
védett szoftvereket másoktól (például fájlcserélõ hálózatban) az internetrõl, azokat 
szabadon másolja és továbbadja, jogellenesen belép valamely védett weboldalra, 
vagy megsért másokat a netes közösségben. Ennek a második morálnak az alapja az 
anonimitás, de legalábbis a feltételezett anonimitás, hogy ti. a neten „láthatatlan” 
az ember. Ezért nem kell vállalnia a felelõsséget tetteiért: nem kell szembenéznie 
netpolgártársával, hogyha megsértette, hiszen a sérelem nem a hús-vér egyént éri, 
az okozott kár pedig nem materiális, de legalábbis nehezen meghatározható. A Mi-
chelet által „kettõs morális standardnak” nevezett jelenség nemcsak a nethasználó 
felnõtteknél, a gyakori nethasználó gyerekeknél is megfigyelhetõ, mégpedig mind 
a netes devianciák elkövetõjeként, mind pedig elszenvedõjeként. A gyerekek (is) 
könnyebb szívvel okoznak másoknak sérelmet (csúfolják társaikat, engedély nélkül 
feltöltik mások képeit vagy megváltoztatják mások személyes adatait, nevetség tár-
gyává tesznek másokat stb.), hiszen nem látják a sérelmet elszenvedõ arcát. Tettü-
ket a megsértett személy tagadása mellett az okozott kár megfoghatatlanságával és 
a felelõsség távolításával is neutralizálják. A bolgár közvélemény-kutatási központ 
(Bulgarian National Centre for Study of Public Opinion – NCIOM) 2006-ban pub-
likált tanulmánya szerint a bolgár tanárok elmondták, hogy a gyakran, hosszú ideig 
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internetezõ gyerekekbõl hiányzik az empátia és az arcról olvasás képessége, nem 
tudják érzékelni az olyan finom jelzéseket, amilyeneket az ember nem verbálisan 
vagy írásban kommunikál, és ez sok konfliktus alapja az offline kommunikáció 
során. Ez, az online környezetben tanult érzéketlenség például az online zaklatás 
vagy bullying alapja (Apostolov 2008:159). Kutatások szerint a gyakori nethaszná-
lat mellékhatása, hogy a felhasználók offline is egyre inkább úgy kommunikálnak, 
mint az online térben, áthozzák az online begyakorolt szabados viselkedési normá-
kat, amelyek szerint megsérthetõk az emberek, eltulajdoníthatók, megrongálhatók 
a tárgyak. A gyerekek körében különösen megfigyelhetõ a kettõs morális standard, 
amelynek oka, hogy nincsenek még kialakult gátlásaik, az offline morális fékek 
rendszere még fejlõdésben van.

A kettõs morális standard jelenléte ugyanakkor egyfajta második védõpajzsként 
szolgál, hiszen a kommunikáló felek nincsenek jelen személyesen, így a zaklatás nem 
„bõrre megy”, a személy fizikailag nem sérülhet. Michelet kutatásában (Michelet 
2003) a 12–25 évesek 17%-a gondolta úgy, hogy veszélytelen a szexrõl idegennel 
beszélni online, mert az interneten a kommunikáció anonim. A svéd nemzeti bûn-
megelõzési tanács felmérése szintén úgy találta, hogy az interneten tapasztaltakkal 
szemben kifejlesztett kettõs morális standard mintegy második pajzsként megóvja a 
gyermekeket a lelki kiszolgáltatottságtól (frusztrációtól, stressztõl, lelki sérüléstõl) 
azokban az esetekben is, amikor szexuális felhívással találkoznak online kommuni-
kációjuk során (Brå report, 2007:9).

A kettõs morális standard jelenléte ugyanakkor a netes kommunikáló féllel 
szembeni nagyobb toleranciaszint kialakításában is megfigyelhetõ. A 2000-es évek 
elején és a majd’ egy évtizeddel késõbb készített kutatási beszámolók összehason-
lításából kiderül, hogy mára a gyerekek nagyobb hányada találkozik online meg-
ismert idegennel és könnyebben kezelik a netes ismerkedés során a hazugságokat. 
Így például a budapesti gyerekek egyszerûen túltették magukat azon, ha a neten 
megismert idegen hazudott az életkoráról, nemérõl, vagy valódi célját illetõen, és 
ebben az internet természetének ismerete segítette õket. Az interneten megismert 
idegennel személyesen is találkozók 78,3%-a (a válaszolók 34,1%-a) válaszolta, 
hogy az idegen a találkozón mindenben megfelelt a várakozásainak. Ám ameny-
nyiben az idegen a találkozón nem felelt meg az általa korábban lefestett képnek 
(az online megismert idegennel való találkozások 13%-ában) ez akkor sem okozott 
meglepetést a válaszolónak. Ez arra utal, hogy az internetet rendszeresen haszná-
ló budapesti fiatalok felkészültek arra, hogy az emberek nem mindig a valóságos 
arcukat mutatják. Ehhez járul az a fentiekben tett megállapítás, hogy a válaszolók 
sokszor (a teljes minta 27,8%-a) nem a valóságnak megfelelõ adatokat (nemet, 
életkort) adják meg magukról. A kérdõív megjegyzés rovatába beírtakból kitûnik, 
hogy az interneten talált információ tartalmát többször ellenõrzik, ha meg akarnak 
bizonyosodni valóságtartamáról. Ugyanígy, az idegennek sem hisznek el mindent, 
sõt, maguk sem mondanak igazat mindig. A toleranciaszint-emelkedés ahhoz az 
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adaptációs folyamathoz hasonlítható, amellyel a fiatalok internettel kapcsolatos is-
mereteiket elsajátítják, így például hogy a legtöbb, internet természetével kapcsola-
tos ismeret éppen az internetrõl származik.

Úgy tûnik, hogy az új tagállamokban a gyerekek azzal, hogy a legtöbb ismere-
tet autodidakta módon, a nethasználat során, illetve a kortársaktól, nem pedig a 
felnõttektõl szerezték meg, inkább tisztábban lehetnek a net és a netes visszaélések 
természetével, mint nyugat-európai társaik, akik némileg letisztított, a felnõttek ál-
tal megszûrt információtömeggel indulnak az internet felfedezésére. A kelet-nyuga-
ti differencia a gyermekek nettel kapcsolatos eltérõ tolerancia-szintjében, a veszély-
távolítás önvédõ mechanizmusának eltérõ mértékében (a kelet-európai nethasználó 
gyerekek bátrabban vállalják a veszélyeket), valamint a veszélyes helyzetek egysze-
rûbb kezelésében (látszólag könnyebben jutnak túl a szexuális tartalmak, felhívások 
okozta megrázkódtatásokon) mutatkozik meg.

A budapesti kutatásban a pornográf tartalmakat akaratlanul elérõk (N = 390; 
54,9%) közül a legtöbben izgatónak (N = 140; 22,0%), érdekesnek (N = 113; 
17,7%) vagy semlegesnek (N = 93; 14,6%) találták a weboldalt, a legkevesebben 
azok voltak, akik undorkeltõnek találták azt (N = 15; 2,4%).

Antal Imola és László Éva (2008) kutatási beszámolójából megtudjuk, hogy azok-
nak a kolozsvári tizenéveseknek, akik találkoztak már valaha akaratlanul szexuális 
tartalommal (60,5%), nagy része jól reagált erre: általában (58,9%) semmiféle ne-
gatív hatást nem gyakorolt rájuk, és csak 21,3% számolt be arról, hogy érzékenyen 
érintette a dolog (Antal–László 2008:233). Az Australian Broadcasting Authority 
(ABA) tanulmánya szerint az ausztrál 11–17 évesek 47%-a szembesült már az inter-
neten szörfözés közben olyan anyaggal, amelyet „támadónak vagy undorkeltõnek” 
talált (ABA 2001:6). Bár a budapesti kutatás csak a pornográf weboldalakkal kap-
csolatos toleranciára kérdezett rá, mégis szembetûnõ, mennyivel toleránsabb mind 
a budapesti, mind az ismertetett kolozsvári minta az említett tartalmakkal szemben. 
Ennek egyik oka lehet, hogy a kelet-európai minták átlagéletkora magasabb volt 
(mind a budapesti, mind a kolozsvári mintában 15–16 éves volt az átlagéletkor), 
másfelõl pedig hogy a kelet-európai felmérések (különösen a budapesti) késõbb 
készültek, ami szintén magyarázhatja a mai rendszeresen internetezõ kamaszok ma-
gasabb toleranciaszintjét a zavaró tartalmakkal szemben. Ezt támasztja alá Flood 
tanulmánya is, amely szerint 2006-ban már az ausztrál fiatalok 75%-a találkozott 
akaratlanul pornográf tartalommal (Flood 2007).

Az új tagállamok gyermekeinek online veszélyekkel szembeni nagyobb immuni-
tására utal az is, hogy ebben a régióban a gyerekek látszólag könnyebben jutnak túl 
a szexuális tartalmak, felhívások okozta megrázkódtatásokon. A budapesti kutatás-
ban azok, akikkel az interneten megismert idegen szexuális tartalmú beszélgetést 
kezdeményezett (13,3%), általában nem jöttek zavarba – legalábbis annyira nem, 
hogy megszakítsák az idegennel a kapcsolatot (50,7%). A válaszolók egy másik ré-
sze zaklatásnak vélte, tehát megszakította a beszélgetést, de ez nem rémítette meg 
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annyira, hogy ne folytatta volna a kommunikációt a többiekkel (22,9%). A válaszo-
lóknak csak 31,1%-a mondta el az esetet valakinek. A legelõkelõbb bizalmi helyen 
a barátok álltak (17,2%), õket követték a szülõk vagy más családtag (11,1%), míg a 
pedagógusok csak a sor végén következtek – nekik számoltak be a gyerekek a leg-
kevésbé a történtekrõl (2,8%). A szexuális zaklatás tényét a sértettek 7,2%-a nem 
mondta el senkinek (3. táblázat).

3. TÁBLÁZAT • Mit tettél, ha valamely idegen szexuális beszélgetést kezdeményezett
veled online? (budapesti kutatás)

Ha az idegen szexuális tartalmú beszélgetést/üzenetváltást kezdeményezett… (k23.1)

Válaszolók száma
(N)

Válaszolók aránya
(%)

Nem folytattam a beszélgetést az idegennel, de a többiek-
kel (a chatszobában) igen 36 22,9

Kiléptem a chatszobából 26 16,8

Megszakítottam a beszélgetést az idegennel, és elmondtam 
az esetet a barátaimnak 27 17,2

Megszakítottam a beszélgetést az idegennel, és elmondtam 
az esetet szüleimnek vagy egy velem együtt élõ felnõtt 
családtagomnak 17 11,1

Megszakítottam a beszélgetést az idegennel, és elmondtam 
az esetet a tanáromnak 4 2,8

Megszakítottam a beszélgetést az idegennel, de nem 
mondtam el az esetet senkinek 11 7,2

Tovább folytattam a beszélgetést vele 79 50,7

Összesen 155 100,0

A „zavartsági skála” kedvezõ képet mutat, amennyiben a szexuális beszélgetést foly-
tatók (N = 272) 69,2%-a egyáltalán nem érezte kellemetlennek a beszélgetést, és 
csak 7,8%-uk érezte magát nagyon zavartnak a beszélgetés hatására.

5. Összegzés

A kelet-európai – az EU-hoz újonnan csatlakozott – országokban élõ gyerekek na-
gyobb kockázatoknak vannak kitéve a nethasználat során, amit az alábbi tényezõk 
indokolhatnak:

a felnõtt és a kiskorú lakosság között nagyobb a digitális szakadék, mint Nyu-
gat-Európában;
a szülõk kevésbé veszélytudatos nethasználók, emiatt nem vagy kevésbé készí-
tik fel gyerekeiket a nethasználat kockázataira;

•

•

PARTI KATALIN – VIRÁG GYÖRGY



235

a nethasználat drasztikus megugrása, mindennapivá válása még mindig csak a 
6–18 éves lakosság körében tapasztalható és túl gyorsan történt ahhoz, hogy 
felvilágosító programokat vagy kampányokat lehetett volna kidolgozni. (pél-
dául Bulgária, Románia, Észtország, Görögország, Lengyelország, Portugália, 
Magyarország, lásd EU Kids Online, 2009:23);
Kelet-Európában késõbb kezdõdött meg (vagy jelenleg is teljesen hiányzik) 
a biztonságos nethasználatra oktatás, a gyerekek jórészt csak technikai se-
gítséget kapnak az iskolában, és a szociális és/vagy biztonságos nethasználói 
készségek kialakítása, fejlesztése nem elégséges. Ugyanakkor a megkésett fej-
lõdéssel együtt járó sajátosság, hogy a kelet-európai gyerekeket szüleik lema-
radása nagyobb önállóságra készteti a nethasználattal kapcsolatos problémák 
megoldása során – legyen az technikai probléma vagy illegális, illetve káros 
tartalommal való szembesülés.

Szükség van a meglévõ felvilágosító programok hatásvizsgálatára, annak felméré-
sére, hogy milyen eredményességgel alkalmazzák a felvilágosító órákon szerzett 
ismereteiket a tanulók, illetve hogy ezek az ismeretek mennyire alkalmasak a ve-
szélyhelyzetek kivédésére és megfelelõ kezelésére. Az újonnan csatlakozó tagálla-
mok nem elég, ha átveszik a régiek bevált felvilágosító stratégiáit – azokat olyan 
változtatásokkal, helyi tapasztalatokkal, gyakorlati ismeretekkel szükséges kiegészí-
teni, amelyek a rutinos internetezõ gyerekek számára is használható és elfogadható 
ismereteket jelentenek.
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RÉVAI MÓNIKA
rendõr õrnagy, BRFK

A FIATALKORÚAK SÉRELMÉRE
ELKÖVETETT NEMI ERKÖLCS ELLENI

BÛNCSELEKMÉNYEK

Bevezetés

A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály önálló szervezeti egységként mûködik, je-
lenleg a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Fõosztályán belül. Létszámunk 
25 fõ. Ebbõl 1 fõ osztályvezetõ, 2 fõ alosztályvezetõ, 19 fõ hivatásos (nyomozó, 
fõnyomozó, kiemelt fõnyomozó), 3 fõ közalkalmazott.

Az osztályon belül két alosztály mûködik. Az I. alosztály feladata az ismeretlen 
elkövetõs ügyek nyomozása. A II. alosztály feladata az ismert elkövetõs ügyek nyo-
mozása.

Alapvetõ feladatunk a gyermek- és fiatalkorúak által, illetve a kiskorúak sérel-
mére elkövetett kiemelt bûncselekmények nyomozása, amelyek a következõk:

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények közül – amennyiben 
az elkövetõ fiatal- vagy gyermekkorú – az emberölés (Btk. 166. §), életveszélyt vagy 
halált okozó testi sértés (Btk. 170. § (6) bekezdés);

A vagyon elleni bûncselekmények közül – amennyiben az elkövetõ fiatal- vagy 
gyermekkorú – a rablás minõsített esetei [Btk. 321. § (3), (4) bekezdés].

A nemi erkölcs elleni bûncselekmények közül az erõszakos közösülés minõsített 
esetei [Btk. 197. § (2), (3) bekezdés], a szemérem elleni erõszak minõsített esetei 
[Btk. 198. § (2), (3) bekezdés], a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bûntette és 
vétsége (Btk. 204. §), az üzletszerû kéjelgés elõsegítése minõsített esetei [Btk. 
205. § (2), (3) bekezdés], valamint a kerítés minõsített esetei [Btk. 207. § (2), (3) 
és (4) bekezdés].
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A kiskorú fogalma

Szükséges megkülönböztetni a gyermekkorú, a fiatalkorú, és a kiskorú fogalmát, 
mivel általános hiba a büntetõ eljárásokban ezek nem megfelelõ, szakszerûtlen 
használata.

A kiskorú fogalmát a Polgári Törvénykönyv határozza meg, amely szerint: Kis-
korú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot 
kötött. Korlátozottan cselekvõképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már 
betöltötte és nem cselekvõképtelen.

Cselekvõképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, il-
letve cselekvõképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit, a 
bíróság cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett.

Tehát kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. Ezt a meg-
nevezést a büntetõeljárás során akkor használjuk, ha sértettként vagy tanúként hall-
gatjuk ki a 18 év alatti személyt, aki nem kötött házasságot.

Amikor azonban elkövetõi minõségben szerepel a kiskorú, akkor megkülönböz-
tetjük a fiatalkorú és a gyermekkorú elnevezést. Fiatalkorú megnevezés használatos 
akkor is, ha gyámhatósági engedéllyel 18. életévének betöltése elõtt házasságot kö-
tött, és a Be.-ben meghatározottak az irányadóak rá.

1. A 14 év alatti személy kihallgatására vonatkozó
speciális rendelkezések

a) A 14 év alatti személyt nem kell figyelmeztetni a hamis tanúzás következmé-
nyeire [Be. 86. § (1) bek.], tekintettel arra, hogy életkoránál fogva nem lehet bûn-
cselekmény alanya. Helyette az igazmondás fontosságát kell elmagyarázni neki, 
amit jegyzõkönyvben is rögzíteni kell. Továbbá életkorának megfelelõen fel kell 
hívni a figyelmét, hogy önmagára, illetve közvetlen hozzátartozójára nézve nem 
köteles terhelõ vallomást tenni, ezzel kapcsolatban is jegyzõkönyvben nyilatkoz-
nia kell.

b) A kihallgatásánál a törvényes képviselõje vagy gondozója, illetve az általa 
megjelölt hozzátartozója jelen lehet [Be. 86. § (3) bek.].

Ha a 14 év alatti tanút megilleti a vallomás megtagadásának joga – mert például 
elkövetõi minõségben kerül kihallgatásra –, tanúként csak akkor hallgatható ki, 
ha vallomást kíván tenni és a törvényes képviselõje vagy a tanúként kihallgatan-
dó személy által megjelölt felnõtt korú hozzátartozója ehhez hozzájárul [Be. 86. § 
(2) bek.].

Amennyiben a törvényes képviselõi jogokkal rendelkezõ személy nem járul hoz-
zá a gyermekkorú kihallgatásához, úgy a jegyzõkönyvet le kell zárni, mivel a gyer-
mekkorú nem hallgatható ki tanúként.
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c) A törvényes képviselõ jelenléte mellett (amennyiben él jelenléti jogával), a 
jegyzõkönyvet hatósági tanú jelenlétében kell felolvasni, s a 14 év alatti személy-
nek a hatósági tanú elõtt nyilatkoznia kell, hogy „igen, ezt mondta el, amit neki 
felolvastak”. A hatósági tanú nem lehet rendõrségi alkalmazott. Hatósági tanú nél-
kül a jegyzõkönyv bizonyítékként nem vehetõ figyelembe. Amikor a gyermekkorú 
személy elmondta az üggyel kapcsolatban tanúvallomását és már több kérdés sincs 
hozzá, akkor kell behívni a hatósági tanút, s a jegyzõkönyvben szerepelnie kell ne-
vének és elérhetõségének (kivéve, ha kéri adatai zártan történõ kezelését), valamint 
annak, hogy jogaira és kötelezettségeire történt figyelmeztetést megértette-e, to-
vábbá észrevételi és indítvány tételi joga van.

A 14 év alatti sértettek tanúkihallgatása után lehet dönteni arról, hogy a nyomo-
zóhatóság a Be. 207. § (4) bekezdésére tekintettel indítványozza-e a tanú nyomozási 
bíró elõtti meghallgatását.

Ha a szülõ rendelkezik a törvényes képviselõi jogokkal, akkor az ö megjelölése 
a jegyzõkönyvekben törvényes képviselõ.

Amennyiben nem a szülõk rendelkeznek a törvényes képviselõi jogokkal, vagy 
például a szülõk elváltak, akkor be kell szerezni azokat az okiratokat, amelyek ren-
delkeznek a törvényes képviselõi jogokról (válás esetén a bírói végzést, átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhatósági határozatot). Ha a törvényes 
képviselõi jogok ellátására gyám lett kijelölve, akkor a jegyzõkönyveken õt nem 
törvényes képviselõként, hanem gyámként kell feltüntetni.

Ha a 18 év alatti személy ideiglenesen került elhelyezésre gyermekotthonban, 
akkor is be kell szerezni az errõl szóló határozatot. Ilyen esetekben függetlenül 
attól, hogy gyermekotthoni elhelyezett, a törvényes képviselõi jogokkal az esetek 
többségében még a szülõ rendelkezik. Amennyiben gyermekotthoni elhelyezett 
az eljárás alatt másik gyermekotthonba kerül, akkor változik a gyámi tisztség is, 
amelyrõl be kell szerezni a határozatot.

A törvényes képviselõknél részletezettek alapján nevelõszülõ szülõi felügyeleti 
jogot nem gyakorolhat, így törvényes képviselõként sem járhat el, a nevelõszülõ jog-
állása a 14 év alatti személy vonatkozásában gondozó, vagy a tanú által megjelölt 
hozzátartozó lehet.

A vallomás megtagadásával összefüggésben a Be. 86. § (2) bekezdésének alkal-
mazásakor a következõ kérdések, problémák vetõdnek fel:

az eljárásjogi törvény idézett rendelkezése nem a 14 év alatti tanúról beszél, 
hanem olyan személyrõl, aki szellemi- vagy egyéb állapota miatt korlátozot-
tan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét. A tanúknak 
ebbe a körébe a személyek két csoportja tartozik. Egyrészt a 14 év alattiak, 
másrészt életkoruktól függetlenül mindazok, akik szellemi állapotuk miatt 
korlátozottan képesek erre. Így például azok, akik cselekvõképességet kizáró 
gondnokság alatt állnak. A törvénynek az „egyéb állapotra” utalása ugyanis 
értelemszerûen vonatkozik a tanú életkorára is. Ebbõl a szempontból a 14 év 
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alatti személy cselekvõképtelennek tekintendõ, hiszen az általános élettapasz-
talat és a kellõ ismeret hiányában, nyilvánvalóan nem tudja pontosan értel-
mezni a vallomás megtagadásának jelentõségét;
a 14 év alatti tanú esetében, a vallomás megtagadásának, a Be. 82. § (1) be-
kezdésében meghatározott okai közül csak az a) – terhelt hozzátartozója – és 
b) pontban – magát vagy hozzátartozóját bûncselekmény elkövetésével vádol-
ná – írtak merülhetnek fel, a c) pontban szabályozott ok, az életkor miatt nem 
kerülhet szóba;
a 14 év alatti személy törvényes képviselõjét, vagy hozzátartozóját a Be. 82. § 
(1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott megtagadási okról kell figyelmez-
tetni. Amennyiben e szabályoknak a nyomozóhatóság, adott esetben a nyo-
mozási bíró nem tesz eleget, úgy a 14 év alatti személy tanúkihallgatása bizo-
nyítékként az eljárás során nem vehetõ figyelembe.

2. A törvényes képviselõ

A kiskorú törvényes képviselete a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 
1952. évi IV. törvény (Csjt.) értelmében a szülõi felügyeleti jog része, törvényes 
képviselõként tehát csak olyan személy járhat el, aki jogosult a szülõi felügyeleti 
jog gyakorlására. A Csjt. szerint szülõi felügyeleti jogot a vér szerinti, az örökbe 
fogadó szülõ, illetve a gyám gyakorolhat. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyer-
mek esetében pedig a gyámhivatal által határozatban kirendelt gyám (nevelõotthon 
vezetõje).

Amennyiben 18 év alatti a sértett és sérelmére a törvényes képviselõje követ el 
bûncselekményt, akkor a Csjt. 87. § (1) bekezdése alapján a nyomozóhatóság hatá-
rozatban eseti gondnok kirendelésérõl rendelkezik a lakóhely szerinti gyámhatóság 
felé. A 18 év alatti személy ebben az esetben csak az eseti gondnok jelenlétében 
hallgatható ki, s nyomatékosan fel kell hívni a figyelmét, hogy közvetlen hozzá-
tartozójára nézve nem köteles terhelõ adatokat közölni, illetve. Ebben az esetben a 
fentebb már leírtak szerint az eseti gondnoknak kell hozzájárulnia a kihallgatáshoz. 
Ellenkezõ esetben a jegyzõkönyv bizonyítékként nem értékelhetõ.

Biztosítani kell, hogy a törvényes képviselõ a nyomozás során megtekinthesse 
azon eljárási cselekményrõl felvett jegyzõkönyvet, amelyen jelen lehetett, továbbá 
azt, hogy a nyomozás befejezése után az ügy iratait megtekinthesse. Észrevételeit és 
indítványait – illetõleg, ha e jogával nem kíván élni, akkor ennek tényét – a jegyzõ-
könyvben rögzíteni kell.

A Btk.-ban meghatározott magánindítványra büntetendõ – kiskorúak sérelmé-
re elkövetett – bûncselekmények esetén a magánindítvány megtételére a törvényes 
képviselõ és a sértett állandó lakhelye szerint illetékes városi gyámhivatal is jogosult 
[113. § (2) bekezdés b) pontja]. Tekintettel arra, hogy a gyámhatóságoknak is mér-

•

•
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legelési jogkörük van, Budapesten nincs egységes joggyakorlat. Ezért fordulhat elõ, 
hogy Budapest egyik kerületében megrontás bûntette miatt egy esetben sem tett az 
illetékes gyámhivatal magánindítványt, míg más kerületekben ezt elõterjesztik.

3. Statisztikai adatok

A bûnügyi és rendészeti statisztikai adatok alapján a regisztrált fiatalkorú bûnel-
követõk száma Magyarországon tíz év óta folyamatosan 10 ezer és 12 ezer között 
változik.

A regisztrált 14 évesnél fiatalabb sértettek számát az utóbbi években egyetlen 
bûncselekmény, a tiltott pornográf felvétellel visszaélés elkövetéseinek ugrásszerû 
növekedése torzította. Az utóbbi években regisztrált sértettek nagyjából másfél szá-
zalékát teszik ki a 14 évesnél fiatalabb sértettek.

A 14 és 18 év közötti sértettek összes sértetthez viszonyított aránya az utóbbi 
években viszonylag stabil, 3,5–4 százalék körül alakult.

Az osztályon folytatott eljárások száma

2009 évben 2010 évben

Erõszakos közösülés [Btk. 197. § (2)] 1 7

Szemérem elleni erõszak [Btk. 198. § (2)] 8 19

Üzletszerû kéjelgés elõsegítése [Btk. 205. § (3) a)] 3 0

Kerítés [Btk. 207. § (3) a)] 1 3

Megrontás – Budapest területén hosszú évek óta évente 
50–60 esetben folytatnak nyomozást

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés [Btk. 204. §] 18 11

4. Pedofília

Szinte nem telik el nap, hogy ne kerülne napvilágra olyan eset, amelyben kiskorú 
személyeket érne szexuális abúzus. A mindennapokban az ilyen jellegû cselekmé-
nyekre a pedofília kifejezés használatos.

A pedofília görög eredetû szó, jelentése gyermekszeretet. Ezt mindenki vállal-
hatja, mert az nem elítélendõ, ha valaki szereti a gyerekeket. Mára ennek a szónak 
pejoratív értelme van.

A pedofíliát általában valamilyen szexuális aberrációnak tartják. Az ilyen jellegû 
bûncselekményekért elítélt személyeknél nagyon nagy százalékban elõfordulhat a 
visszaesés.
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A pedofíliát – a kiskorúakkal történõ nemi kapcsolatot – a mai közfelfogás elí-
télendõnek, bûnösnek tartja. Érdekes azonban, hogy ennek a magatartásformának 
a megítélése koronként és társadalmanként különbözõképpen változott. Az ókori 
Görögországban és Rómában teljesen természetes volt, hogy nemileg még alig érett 
személyekkel létesítettek nemi kapcsolatot. Senki nem tekintette ezt bûnös vagy 
elítélendõ cselekménynek. Ugyanerrõl az elfogadottságról a távoli Kínában is ma-
radtak fenn írásos anyagok.

Amikor pedofil személyrõl van szó, akkor általában férfiakra gondolunk, mert 
az elkövetõk jellemzõen férfiak. Ennek ellenére kijelenthetõ, hogy nagyon sok pe-
dofil nõ is van, még ha az ügyek számát tekintve a férfiak javára billen is a mérleg 
serpenyõje. Ennek oka lehet, hogy a sértett is másképp viszonyul az elkövetõhöz. 
Általában a testi kapcsolatot, az érintést jobban elfogadja és természetesnek veszi 
egy nõtõl, mint egy férfitól, s fel sem merül benne esetleg a szexualitás.

A büntetõjog nem tartalmazza a pedofília meghatározását.
Az 1997. évi LXXIII. törvény iktatta be a szemérem elleni erõszak és az erõ-

szakos közösülés minõsített esetei közé azt az esetet, amikor a sértett a 12. élet-
évét nem töltötte be. E módosítás azonban nem érintette a Btk. 210. §-a szerinti 
azon értelmezõ rendelkezést, mely szerint e bûncselekmények vonatkozásában a 
12. életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni. Eb-
bõl adódóan a 2005. évi XCI. törvényig a Btk. 197. §, Btk. 198. § szerinti bûntett 
esetén alapesetként és minõsített esetként is értékelhették azt a körülményt, ha a 
sértett a 12. életévét még nem töltötte be.

A kétszeres értékelés tilalmára figyelemmel a Btk. 197. § és Btk. 198. § (2) be-
kezdés a) pontjában, valamint az erre visszautaló (3) bekezdésben a 12. életév be 
nem töltése csak abban az esetben minõsít súlyosabban, ha az erõszakkal, avagy 
élet, vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel párosul. Ebbõl követke-
zõen tehát az erõszak, vagy kvalifikált fenyegetés hiányában a 12. életévét be nem 
töltött sértett sérelmére elkövetett szemérem elleni erõszak vagy erõszakos közösü-
lés alapesetnek minõsül.

Az elkövetõk többsége közvetlen családtag, vagy a rokonságból, esetleg a csa-
lád baráti társaságából kerül ki. Ilyenkor, ha a sértett jelez is, általában nem veszik 
komolyan, nem hiszik el, hogy ilyen megtörtént, s a gyerek fantáziálásának tulajdo-
nítják, illetve megnyugtatják magukat, hogy biztos látott valamit a tévében. Bár az 
utóbbi idõkben egyre több esetben fordul elõ, hogy a család tud arról, hogy „mit 
tesz” egyik rokonuk, de e fölött szemet hunynak, anyagi érdekek miatt. Illetve az is 
az elmúlt évek tapasztalata, hogy a megindított nyomozások során derül ki, hogy a 
család többi, már felnõtt tagja is hasonló bûncselekményt szenvedtek el gyermek-
korukban.

Elõfordul, hogy a sértett az iskolában az osztályfõnökének meséli el a vele tör-
ténteket, ilyenkor az iskola ahelyett, hogy egybõl értesítené a rendõrséget, jó eset-
ben jelez a gyermekjóléti szolgálatnak, bár az is elõfordult, hogy behívták a sér-
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tett szüleit és ott megkérdezték az apukától, hogy valóban molesztálja-e a 12 éves 
lányát, mire apuka közölte, hogy nem. Ezután a szülõk hazavitték gyermeküket, 
majd a kislányt tettleg bántalmazták, és apuka folytatta lánya szexuális zaklatását. 
A kislány fél évig bírta a sérelmére ismét elkövetett bûncselekmények elszenvedé-
sét, majd telefonon értesítette a rendõrséget. A gyermekjóléti szolgálatoknál is álta-
lános, hogy „megpróbálják saját hatáskörben kideríteni”, hogy történt-e szexuális 
bántalmazás, holott ha bármi ilyen jellegû információ jut a tudomásukra, akkor fel-
jelentést kellene tenniük. A gyermekjóléti szolgálatok a kérdéseinkre mindig azzal 
válaszolnak, hogy a gyámhatóság felé jeleztek és azoknak kellett volna feljelentést 
tenni. A gyakorlatban sajnos megállapítható, hogy a jelzõrendszer nem mûködik, 
legalábbis Budapesten, a rendõrség felé. Általános tendencia, hogy évente 2-3 eset-
ben érkezik a gyámhatóságtól ilyen jellegû bûncselekmény miatt feljelentés a ható-
ságunkhoz.

5. Üzletszerû kéjelgés elõsegítése, kerítés

Ezen cselekmények bizonyítása igen nehéz, tekintettel arra, hogy az üzletszerû ké-
jelgést végzõ „lányok” és „fiúk” maximum szabálysértést követnek el. Pénzért nyúj-
tanak szexuális szolgáltatásokat, vagy azért mert „szegényebb” családokban élnek, 
kilátástalannak ítélik helyzetüket. Viszont a saját korosztályukhoz, csoportjukhoz 
való tartozás, illetve a csoport elismerése miatt, sem öltözködésileg sem egyéb te-
kintettben nem akarnak lemaradni a többiektõl, illetve a mindennapi élelem meg-
vásárlása miatt is áruba bocsátják testüket. Ugyanez elmondható a nevelõotthonok-
ban lévõ kiskorúak többségérõl is. Azzal a különbséggel, hogy ott egymást viszik 
ki a „placcra”, a lányok többsége úgy áll hozzá, hogy így könnyen és gyorsan lehet 
sok pénz keresni. Visszatartó erõ nincs, az otthonokban a nevelõk leterheltek, nem 
érnek rá a gyerekekkel foglalkozni, beszélgetni és valójában szankciót sem alkal-
mazhatnak, nem tarthatják vissza a növendéket, ha az el akarja hagyni az otthon te-
rületét. Minden nevelõ intézetben tudják a nevelõk, hogy kik azok a lányok és fiúk, 
akik így egészítik ki a zsebpénzüket. Ezeket a „gyerekeket” el kellene különíteni a 
többiektõl, illetve meg kellene védeni õket elsõsorban saját maguktól. Ezt pedig 
csak úgy lehetne álláspontom szerint, ha kiemelnék õket az adott környezetükbõl, 
akár úgy, hogy zárt intézetbe kerülnek.

Mivel ezeknek a „gyerekeknek” a többsége érzelmileg kötõdik a „futtatójához”, 
ezért terhelõ adatokat nem közölnek róluk, és igyekeznek elhallgatni azt is, hogy 
hol, melyik lakásban „dolgoznak”.
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6. Tiltott pornográf felvétellel visszaélés

Az utóbbi években ugrásszerûen megnõtt a tiltott pornográf felvétellel visszaélés 
bûncselekmények száma. Magyarországon egyre többen férnek hozzá az internet-
hez, szaporodott az ún. internetkávézók száma, illetve nõtt az internet-elõfizetések 
száma is. Az internetet munka során, szórakozásként, vagy szórakoztató médium-
ként is igénybe veszik. Az elkövetõk az internetet ismerkedésre, kapcsolattartásra, 
tiltott pornográf felvételek közzétételére használják fel.

A kiskorúak döntõ többségében napi rendszerességgel használják az internetet. 
Ez a saját gyermekeinknél is megfigyelhetõ. Egy-egy számítástechnikai újítást sok-
kal könnyebben sajátítanak el, mint a felnõttek. A szülõknek sokszor fogalma sincs 
arról, hogy gyermekeik milyen oldalakat látogatnak, kikkel tartanak kapcsolatot. 
Ez alól természetesen a gyermekotthonokban elhelyezett kiskorúak sem kivételek.

A kiskorúak naivitása, felelõtlensége sokszor olyan helyzeteket teremt, melyek-
ben könnyen bûncselekmények sértettjeivé válhatnak. Az interneten gyakran hasz-
nált csevegõ programok, a különbözõ chat szobák, valamint a közösségi portálok 
mind-mind magukban hordozzák a veszélyforrást.

Az elkövetõk anonim módon ismerkedhetnek meg velük és könnyen a bizal-
mukba férkõznek. Bizonyos idejû „ismerkedés” után következhet a személyes ta-
lálkozó, ahol már – még ha nem is az elsõ alkalommal – megtörténik sérelmükre a 
bûncselekmény elkövetése. Álláspontom szerint sokkal több bûncselekmény törté-
nik, mint amennyi ismertté válik. Az ilyen jellegû cselekmények sértettjei sokszor 
senkinek sem beszélnek a velük történtekrõl.

Több olyan ügyünk is volt, amikor az elkövetõ csetelés során a sértettel azo-
nos korúnak adta ki magát, majd a személyes találkozás alkalmával úgy oldotta fel 
a „kínos” helyzetet, hogy mindenféle dologgal elhalmozta a kiskorút. Sajnos, ez a 
módszer döntõ többségben „mûködni” is szokott.

Az internet használatának terjedésével megnõtt a tiltott pornográf felvétellel 
visszaélés bûncselekmények száma. Sok kiskorú könnyen rávehetõ arra, hogy akár 
saját magáról készítsen pornográf tartalmú felvételeket és azt megküldje az elköve-
tõnek. Innen kezdve pillanatok alatt elterjedhetnek a felvételek a világhálón. Más 
esetekben a személyes találkozások során készülnek ilyen felvételek. A már koráb-
ban említett felelõtlenség, naivitás miatt sok kiskorú könnyen rávehetõ olyan csele-
kedetekre, amelyeket egy felnõtt ember valószínûleg nem vállalna.

Az elkövetõk beazonosítása sokszor komoly akadályokba ütközik. Ma már 
gombnyomással bárki, bárhonnan, bármilyen e-mail címet létrehozhat, szinte bár-
hol üzemeltethet szervert. Egyre több cég foglalkozik szerver host szolgáltatással, 
amikor is nagyobb cégektõl bérelnek szervereket és IP címeket, majd azokat na-
gyobb összegért bérbe adják. Legtöbbször szóbeli szerzõdéssel történnek ezek a 
bérbeadások, de ha készül írásos szerzõdés, akkor az is csak az interneten keresztül, 
tehát a benne foglalt bérlõi adatok nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak.
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Amennyiben sikerül beazonosítatnunk akárcsak az elkövetési helyet, akkor min-
den esetben házkutatást foganatosítunk, melyek során lefoglalásra kerülnek a kü-
lönbözõ számítástechnikai eszközök. A lefoglalt CD–DVD lemezeket az elõadók 
nézik át, hiszen ennél a bûncselekménynél a laikus személy számára is egyértelmûen 
pornográf tartalmú felvételek megléte a szükséges, tehát ez nem szakértõi feladat. 
A számítógépek, merevlemezek, fényképezõgépek, videokamerák vizsgálata már 
szakértõi vizsgálat tárgyát képezik.

Hangsúlyozandónak tartom, hogy pusztán a meztelen test nem minõsül porno-
gráf felvételnek.

Több esetben érkezett olyan bejelentés, mely szerint meztelen kiskorúakat vél-
tek látni az interneten. Ez önmagában nem bûncselekmény.

Az elkövetõk nagy része a gyanúsítotti kihallgatásuk során azzal próbál védekez-
ni, hogy az általuk használt számítástechnikai eszközökön talált tiltott pornográf 
felvételek a tudtukon kívül kerültek az eszközeikre, illetve õk csak felnõtt pornog-
ráf tartalmú oldalakat néztek és valószínûleg azokon szerepelhettek kiskorúakról 
készült pornográf felvételek is. Néhány ügyben valóban errõl van szó, de kijelent-
hetõ, hogy nagyobb számban azonban szándékos le-, illetve feltöltésekrõl van szó.

A bûncselekmény elkövetõje bárki lehet. Több olyan ügyünk volt, amikor kö-
zépiskolások készítettek egymásról felvételeket akár közösülésrõl, akár pedig fajta-
lankodásról. Fel sem merült bennük, hogy ezzel a fenti bûncselekmény elkövetõivé 
váltak.
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TÓTH ZSÓFIA
áldozatsegítõ szakreferens, KIMISZ

A SEBEZHETÕ ÁLDOZATOK
MEGHATÁROZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

Bizonyos (pszichológiai, illetve érzelmi) értelemben – megítélésem szerint – min-
den bûncselekmény áldozatává vált személy sebezhetõnek tekinthetõ, hiszen a 
bûncselekmény traumával jár, kizökkenti az áldozatot megszokott élethelyzetébõl. 
Mégis, a nemzetközi dokumentumok kiemelik az áldozatok körébõl a különösen 
sebezhetõ vagy sérülékeny áldozatokat (’particularly vulnerable victims’). Elõadá-
somban arra koncentrálok, hogy a sebezhetõ áldozatok kapcsán milyen definíciós 
nehézségekkel találkozunk, valamint arra, hogy a nemzetközi dokumentumokban, 
valamint néhány európai uniós tagállamban és hazánkban milyen szabályozás érvé-
nyesül a sebezhetõ áldozatok vonatkozásában.

1. Nemzetközi dokumentumok

A nemzetközi dokumentumok közül elsõként az Európai Unió Tanácsának 2001. 
március 15-i, a büntetõeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB számú 
kerethatározatát (a továbbiakban: kerethatározat) kell megemlíteni. A kerethatá-
rozat 2. cikk (2) bekezdése szerint minden tagállam biztosítja, hogy a különösen 
veszélyeztetett sértettek a különleges helyzetüknek legmegfelelõbb bánásmódban 
részesüljenek.1 Látható tehát, hogy a kerethatározat felhívja a figyelmet a különö-
sen sebezhetõ áldozatokra, illetve a velük való különleges bánásmód fontosságára. 

1 A kerethatározat hivatalos magyar fordításában (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=DD:19:04:32001F0220:HU:PDF) a „különösen veszélyeztetett sértettek” ki-
fejezés szerepel, én azonban a továbbiakban a „különösen sebezhetõ áldozatok” terminoló-
giát használom. Itt szeretnék utalni a hazai szabályozásban a büntetõeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény (Be.) 51. §-ában szereplõ sértett fogalma és a bûncselekmények áldozatainak se-
gítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) 1. §-ának áldozat 
fogalma közötti különbségre.
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Ugyanakkor a sebezhetõség tekintetében a kerethatározat nem határoz meg definí-
ciót vagy kritériumot, ezért teljes mértékben az uniós tagállamok mérlegelési jog-
körébe tartozik az erre vonatkozó koncepció és szabályozás kialakítása.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a bûncselekmények áldozatainak 
nyújtandó segítségrõl szóló R (2006) 8. sz. ajánlása (a továbbiakban: ajánlás) némi-
leg közelebb visz bennünket a sebezhetõség koncepciójához. Az ajánlás 3.4. pontja 
értelmében az államoknak biztosítaniuk kell, hogy azok az áldozatok, akik különö-
sen sérülékenyek vagy a személyiségük vagy a bûncselekmény körülményei miatt, 
a körülményeikhez leginkább illõ különleges segítségben részesüljenek. Az ajánlás 
tehát a sebezhetõség kritériumait egyrészt az áldozat személyiségjellemzõi, másrészt 
pedig a bûncselekmény körülményei alapján tartja meghatározhatónak.

Az európai szakirodalomban2 az áldozat személyiségjellemzõi közül az alábbia-
kat tekintik a sebezhetõség szempontjából leginkább meghatározónak:

az áldozat szellemi fogyatékossága,
az áldozat életkora – például gyermek- és fiatalkorú áldozatok.

A bûncselekmény körülményei szerint az áldozat sebezhetõségét a következõ ténye-
zõk befolyásolhatják:

a bûncselekmény súlya,
a bûncselekmény típusa – például szexuális bûncselekmények vagy családon 
belüli erõszak áldozatai.

Összefoglalásként megállapítható: a különösen sebezhetõ áldozatokra vonatkozóan 
nincs egységesen elfogadott definíció Európában. Számos EU-tagállam jogrendsze-
re egyáltalán nem is használja a sebezhetõ áldozatok fogalmát, de implicit módon, 
egyes áldozati csoportokra vonatkozó speciális szabályok révén elismeri e kategó-
ria létezését. Mind a 27 tagállamban különleges bánásmódot elõíró, az általánostól 
eltérõ szabályok vonatkoznak a gyermekkorú áldozatokra, 19 tagállamban pedig a 
fogyatékos áldozatokra is. 20 tagállam a bûncselekmény típusa szerint is különbsé-
get tesz az áldozatok között.

2. Különleges bánásmód – tanúkihallgatási szabályok

A sebezhetõ áldozatokkal kapcsolatos különleges bánásmód elsõdleges célja, hogy 
a másodlagos viktimizáció kockázatát csökkentse. A másodlagos áldozattá válás 
olyan viktimizációt jelent, amely nem a bûncselekmény közvetlen eredménye, ha-

2 Groenhuijsen és Pemberton. In: Project Victims in Europe – Implementation of the EU 
Frame work Decision on the standing of victims in the criminal proceedings in the Member States 
of the European Union. APAV, 2009. 39.
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nem a hatóságoknak és egyéneknek az áldozathoz való (nem megfelelõ) hozzáállása 
következtében alakul ki (Ajánlás 1.3. pont).

A különleges bánásmód pregnáns példáját jelenti a tagállami jogrendszerekben, 
hogy a büntetõeljárás során a sebezhetõ áldozatok tanúként történõ kihallgatását 
illetõen speciális eljárási szabályokat állapítanak meg és alkalmaznak. Ilyen speci-
ális szabályok vonatkozhatnak többek között a kihallgatás maximális hosszára, az 
ismételt kihallgatás korlátozására, illetve a kihallgatásnál jelenlévõ személyek kö-
rére stb.

A kerethatározat 3. cikke szerint minden tagállam megfelelõ intézkedéseket tesz 
annak biztosítása érdekében, hogy hatóságai a sértetteket csak a büntetõeljárás cél-
jainak eléréséhez szükséges mértékben hallgassák ki. Ez a rendelkezés megint csak 
tág mozgásteret hagy a tagállamoknak a kihallgatásra vonatkozó eljárási szabályok 
megalkotása terén.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (85) 11. sz. ajánlása az áldozatok 
büntetõjogi és büntetõeljárás-jogi helyzetérõl a gyermekkorú és a mentálisan fogya-
tékos áldozatokat nevesíti a kihallgatás szempontjából „különleges jogokkal” bíró 
személyekként. Az ajánlás C. pontja „Az áldozat kihallgatása” címet viseli, és úgy 
rendelkezik, hogy a gyermekeket és a szellemileg fogyatékosokat vagy betegeket 
– értelemszerûen, és ha ez lehetséges – szüleik vagy gondnokaik, illetve a segítésük-
höz képesítéssel rendelkezõ egyéb személyek jelenlétében hallgassák ki.

A) Gyermekkorú áldozatok kihallgatására vonatkozó eljárási szabályok Európá-
ban. Minden EU-tagállamban elfogadott koncepció, hogy a gyermekkorú áldoza-
tok büntetõeljárásban való kihallgatása során az általánostól eltérõ szabályokat kell 
alkalmazni. Ennek eszközei azonban az egyes tagállamokban változóak:

a) A gyermekkorú áldozatok kihallgatását speciálisan kiképzett rendõrök vég-
zik. (Ez 20 tagállamban, például Ausztriában és Belgiumban jellemzõ.)

b) A kihallgatás felnõtt jelenlétében és/vagy gyermekbarát környezetben törté-
nik. (Mind a 27 tagállamban a jogi szabályozás lehetõséget biztosít erre.)

c) A bírósági tárgyalás során a kihallgatás élõ telefonkapcsolat révén vagy egy 
korábbi kihallgatásról készült videó-felvétel lejátszásával történik. (Romániában, 
Bulgáriában és Olaszországban erre nincs mód.)

B) Szellemileg fogyatékos áldozatok, mint tanúk kihallgatása. A tagállami szabá-
lyozás példái e körben is többfélék:

a) Nincs speciális szabályozás a szellemi fogyatékos áldozatok kezelésére vonat-
kozóan. (Példaként említhetõ Ciprus és Görögország.)

b) A kihallgatás olyan személy jelenlétében történik, akiben a fogyatékos sze-
mély megbízik. (Ez 15 tagállamban, például Németországban és Svédországban jel-
lemzõ.)
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c) A gyermekkorú áldozatokhoz hasonlóan a mentálisan fogyatékos személyek 
bírósági tárgyalás során történõ kihallgatása is élõ telefonkapcsolat révén vagy egy 
korábbi kihallgatásról készült videó-felvétel lejátszásával történhet. (11 tagállam-
ban – többek között Ausztriában és Belgiumban – van erre lehetõség.)

C) Szexuális bûncselekmények, illetve családon belüli erõszak áldozatainak ki-
hallgatása. Az uniós tagállamok jogi szabályozása ezen áldozati csoport vonatkozá-
sában még inkább eltér egymástól:

a) Egyáltalán nincs speciális szabályozás 10 tagállamban, többek között Magyar-
országon.

b) A kihallgatást az áldozattal azonos nemû rendõrnek kell végeznie. (Itt példa-
ként lehet említeni Ausztriát vagy Franciaországot.)

c) A kihallgatásnál jelen lehet egy olyan személy is, akiben az áldozat megbízik. 
(Például Svédországban van erre lehetõség.)

d) A nyomozást és a kihallgatást is egy erre szakosodott, speciális csoport végzi. 
(Ennek legfõbb példája Anglia.)

e) A kihallgatás speciális irányelvek mentén történik. (Ez 12 tagállamban, pél-
dául Hollandiában jellemzõ.)

D) Tanúkihallgatás külföldi áldozatok esetén.
7 tagállamban (Cipruson, Csehországban, Dániában, Írországban, Magyaror-
szágon, Olaszországban, Szlovákiában) kizárólag a tolmács biztosítása jelenik 
meg a kihallgatásnál alkalmazandó speciális rendelkezésként a külföldi áldo-
zatok esetében.
14 tagállamban külföldi áldozatok esetén is biztosított a bírósági tárgyalás 
során a kihallgatás videokonferencia útján vagy egy korábbi kihallgatásról ké-
szült videó-felvétel lejátszásával történõ megvalósítása. (Példaként Ausztriát 
vagy Angliát lehet említeni.)

3. Magyar szabályozás

Hazánkban jogszabályi szinten nem definiált a sebezhetõ áldozatok köre, a bünte-
tõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) azonban a kiskorú 
és a szellemileg fogyatékos sértettek tekintetében külön szabályokat állapít meg.

A) Kiskorú áldozatok

A Be. 64/A. §-a kiskorú áldozat érintettsége esetén a büntetõeljárás soron kívüli 
lefolytatását írja elõ:

•
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a) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, meghatározott bûncselekmények ese-
tén (élet, testi épség és egészség elleni vagy házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs 
elleni bûncselekmények), illetve

b) más, személy elleni erõszakos bûncselekmény esetén, ha a kiskorú sértett ér-
deke a büntetõeljárás mielõbbi befejezését indokolja (különösen akkor, ha a sértett 
testi, értelmi vagy erkölcsi fejlõdését a bûncselekmény jelentõsen veszélyeztette, 
illetve ha a terhelt az eljárás lefolytatásakor is ellátja a sértett nevelését, felügyeletét 
vagy gondozását, vagy egyébként is a sértett környezetében él).

A büntetõeljárás gyorsításán kívül a kiskorú áldozatok érdekét szolgálja az is, 
hogy a Be. feltételt szab a 14 éven aluli személyek tanúként való kihallgatása kap-
csán. A Be. 86. § (1) bekezdése értelmében a 14. életévét meg nem haladott sze-
mélyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték 
mással nem pótolható. A Be. emellett – valamennyi uniós tagállam szabályozásához 
hasonlóan – lehetõvé teszi a kihallgatásnál a kiskorúhoz közel álló személyek tá-
mogató jelenlétét. [Be. 86. § (3) bekezdés: A 18. életévét meg nem haladott tanú 
kihallgatásánál a tanú törvényes képviselõje és gondozója (érdekellentét esetén a 
gyámhatóság képviselõje) jelen lehet.]

A Be. továbbá a bizonyítási eljárások között szereplõ szembesítés szabályainál is 
kiemeli a kiskorúakat. A 124. § (3) bekezdése értelmében a 14. életévét be nem töl-
tött személyt csak akkor lehet szembesíteni, ha ez a kiskorúban nem kelt félelmet.

Végül, büntetõeljárási kódexünk a büntetõeljárás bírósági szakaszát illetõen, a 
bírósági tárgyalásra vonatkozóan is speciális rendelkezésekkel védi a kiskorúak ér-
dekeit. Abban az esetben, ha megalapozottan feltehetõ, hogy a 14. életévét be nem 
töltött tanú tárgyaláson történõ kihallgatása a fejlõdését károsan befolyásolná, a 
vádirat benyújtása elõtt az ügyész indítványára a nyomozási bíró hallgatja ki az ilyen 
tanút. Ezt kezdeményezheti: a törvényes képviselõ, a gondozó és a tanú érdekében 
eljáró ügyvéd [207.§ (4) bekezdés]. Emellett a bíróság zárt tárgyalás tartását ren-
delheti el az eljárásban részt vevõ kiskorú védelme érdekében (237. §), illetve a 14. 
életévét be nem töltött tanúnak zárt célú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatását 
rendelheti el (244/A. §). Ez utóbbi két rendelkezés azonban csak törvényes lehetõ-
séget jelent, tehát az adott ügyben eljáró bíróság saját mérlegelési jogkörében dönt 
ezek elrendelésérõl.

B) Fogyatékos áldozatok

A Be. 86. § (2) bekezdése értelmében, aki szellemi vagy egyéb állapota miatt kor-
látozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét, tanúként 
csak akkor hallgatható ki, ha vallomást kíván tenni, és a törvényes képviselõje vagy 
az általa megjelölt hozzátartozó ehhez hozzájárul. Az ilyen személy tanúként való 
kihallgatásánál a tanú törvényes képviselõje és gondozója (érdekellentét esetén a 
gyámhatóság képviselõje) jelen lehet.
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4. Konklúzió

A sebezhetõ áldozatok meghatározásának fent vázolt nehézségei és az egységes 
európai definíció hiányában az alábbiakat tartom megfontolásra érdemesnek:

A jogi szabályozás tekintetében át kellene gondolni, hogy szükséges-e speciális 
szabályokat alkotni a bûncselekmény súlya vagy típusa alapján sebezhetõnek 
tekinthetõ áldozatokkal kapcsolatban (például nemi erkölcs elleni bûncselek-
mények, családon belüli erõszak vagy a rasszista indíttatású ún. gyûlölet-bûn-
cselekmények áldozatai).
Elengedhetetlennek tartom a sebezhetõ áldozatokkal kapcsolatba kerülõ szak-
emberek folyamatos képzését, és ennek akár jogszabályban való rögzítését.
Végül fontos, hogy a különösen sebezhetõ áldozatok kapcsán a velük kapcso-
latba kerülõ szervezetek (áldozatsegítõ szolgálat, rendõrség, ügyészség, bíró-
ság, önkormányzatok, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, család-
segítõ szolgálatok, szociális és közoktatási intézmények stb.) szoros együtt-
mûködésben, a jelzõrendszert hatékonyan mûködtetve járjanak el.

•

•
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Jegyzõkönyv
a Magyar Kriminológiai Társaság Közgyûlésérõl

2011. május 27. 13 óra

A Közgyûlésen a Társaság 38 tagja jelent meg.
Gönczöl Katalin, a Társaság elnöke köszöntötte a jelenlévõket és ismertette a Köz-
gyûlés célját. Elmondta, hogy a Magyar Kriminológiai Társaság legutóbbi alapsza-
bály-módosító Közgyûlését 2008. január 25-én tartotta, amelyen a Társaság Alap-
szabályát a közhasznú mûködés érdekében a közhasznúságról szóló és az egyesületi 
törvény elõírásai szerint módosítottuk. A közgyûlést követõen a Társaságot a Fõvá-
rosi Bíróság 2009. február 14-én kelt és 2009. március 12-én jogerõre emelkedett 
12. Pk.60531/1998/17. számú végzésében közhasznú szervezetté minõsítette. Az 
új Alapszabály értelmében a Magyar Kriminológiai Társaságnak évente kell köz-
gyûlést tartania.

Gönczöl Katalin felkérte Inzelt Éva titkárt a Közgyûlés jegyzõkönyvének vezeté-
sére. A jegyzõkönyv-vezetõ személyét a jelenlevõk egyhangúlag elfogadták.

A jegyzõkönyvet két tag aláírásával hitelesíti, az elnök a hitelesítésre Dr. Mo-
hácsi Barbarát és Dr. Palánkai Tibornét kérte fel, akiknek személyét a Közgyûlés 
egyhangúlag elfogadta.

Gönczöl Katalin a napirendi pontok tárgyalása elõtt megállapította, hogy a Köz-
gyûlés határozatképességéhez 287 tag jelenlétére lenne szükség. Mivel a Közgyûlés 
nem határozatképes, az elnök a közgyûlési meghívóban foglaltaknak megfelelõen a 
Közgyûlést bezárta, és a megismételt Közgyûlést azonos napirenddel 2011. május 
27-én 13 óra 15 percre hívta össze.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Inzelt Éva     Dr. Gönczöl Katalin
          jegyzõkönyvvezetõ titkár      elnök

Aláírásával hitelesítette:

Dr. Mohácsi Barbara     Dr. Palánkai Tiborné
            jegyzõkönyv-hitelesítõ      jegyzõkönyv-hitelesítõ



Jegyzõkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság
megismételt Közgyûlésérõl

2011. május 27. 13 óra 15 perc

A Közgyûlésen a Társaság 39 tagja jelent meg. A megismételt Közgyûlés a hatá-
lyos Alapszabály 15. § 4. pontjára tekintettel a jelenlevõk számára tekintet nélkül 
határozatképes.

Gönczöl Katalin ismertette a napirendi pontokat:
1. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanács jelentésének megvitatása 

és döntéshozatal (elõadó: Gönczöl Katalin)
2. A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenõrzõ Bizottság jelentése a 2010. évrõl 

megvitatása és döntéshozatal (elõadó: Bócz Endre)
3.  A 2010. évi közhasznúsági jelentés megvitatása és döntéshozatal (elõadó: 

Kadlót Erzsébet)
4. A Magyar Kriminológiai Társaság Alapszabály módosításának megvitatása és 

döntéshozatal (elõadó: Kadlót Erzsébet)
5. A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Pénzkezelési Szabályzatá-

nak megtárgyalása (elõadó: Kadlót Erzsébet)
6. A GYES/GYED ellátásban részesülõk tagdíj összegének megvitatása és döntés-

hozatal (elõadó: Kadlót Erzsébet)
7. Az ülésnek a Magyar Szociológiai Társasággal közös tudományos programja:

„Pártfogás és Bûnözés”, „Sorsod Borsod” címû dokumentumfilm levetítése után 
szakmai vita, amelynek résztvevõi Hatvani Erzsébet (jogász, szociális munkás), 
Szatmáry-Király Orsolya (pártfogó felügyelõ) és Bányai Emõke (szociológus, ELTE 
TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék).

Az ülés moderátora: Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, az MKT elnöke
A napirendi pontokat a tagok egyhangúlag elfogadták.

Gönczöl Katalin az elsõ napirendi pontban ismertette az Igazgató Tanács beszámo-
lóját, (1. számú melléklet), amelyet a Közgyûlés egyhangúlag elfogadott.

A második napirendi pontban Bócz Endre ismertette az Ellenõrzõ Bizottság je-
lentését. (2. számú melléklet) A Közgyûlés az Ellenõrzõ bizottság jelentését egyhan-
gúlag elfogadta.
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A harmadik napirendi pontban Kadlót Erzsébet ismertette a 2010. évi közhasz-
núsági jelentést (3. számú melléklet). Fõtitkár asszony elmondta, hogy a közhasznú-
sági jelentés pénzügyi beszámolójából látható, hogy a Társaság a takarékosság je-
gyében gazdálkodik. A közhasznúsági jelentés része a szakmai beszámolón túl a 
könyvelõ által készített egyszerû éves beszámoló, melyet Inzelt Éva és Vig Dávid 
titkárok és a fõtitkár is ellenõrzött. A jelentésbõl látszik, hogy mely tevékenységek 
által valósítottunk meg közhasznú célokat: hét tudományos ülést és egy egész na-
pos konferenciát rendeztünk tavaly, a Kriminológiai Közleményeknek három új 
száma jelent meg.

A Közgyûlés a 2010. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.
A negyedik napirendi pontban Kadlót Erzsébet beszámolt az Alapszabály-mó-

dosítás (4. számú melléklet) szükségességérõl és indokairól. Elõadta továbbá, hogy 
a mindenki számára közreadott tervezetet az Igazgató Tanács három menetben tár-
gyalta. Elmondta, hogy az Alapszabály-módosításra az eddigi gyakorlati tapaszta-
latok és felmerült vitás kérdések elrendezése, illetve a szabályszerû mûködés meg-
erõsítése miatt volt szükség. Ezáltal átgondolt, minden részletet tartalmazó sza-
bályozások kerültek kialakításra például a Tisztújító Közgyûlés lebonyolításával, 
továbbá a Jelölõbizottság tevékenységével kapcsolatban. A Társaság operatív, dön-
tés elõkészítõ és tanácsadó testületeként jelölte meg az Elnökséget, amely a remé-
nyeink szerint hozzájárul a Társaság gyorsabb és hatékonyabb mûködéséhez. Erre 
– többek között – azért volt szükség, mert a Minisztériumok 3 napos határidõvel 
küldenek meg jogszabályokat véleményezésre. Ilyen rövid határidõvel Igazgató Ta-
nácsi ülés tartása kivitelezhetetlen a közhasznû mûködésünk lényegéhez viszont 
hozzátartozik, hogy megkeresés esetén a élünk véleményezési, javaslattételi jog-
unkkkal. Szintén a gyors reagálás, valamint az ügyintézés egyszerûsítése céljából 
került bevezetésre az elektronikus – e-mailes – szavazás intézménye az Igazgató 
Tanácsi döntéshozatal kapcsán.

A Közgyûlés az Alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta.
Gönczöl Katalin tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy Vig Dávid korábbi titká-

runk lemondott, azzal, hogy az Alapszabály szerinti megbízásási lehetõség kereté-
ben szívesen vállalja a kötetek szerkesztését. A titkári teendõkkel az Igazgató Tanács 
Gaál József Krisztián titkárt bízta meg.

Az ötödik napirendi pontban Kadlót Erzsébet ismertette az Adatvédelmi (5. szá-
mú melléklet) és Pénzkezelési Szabályzatot (6. számú melléklet). Az Adatvédelmi 
Szabályzat elkészítésére azért volt szükség, mert a Társaság személyes adatokat kezel.

A Közgyûlés az Adatvédelmi és a Pénzkezelési Szabályzatot egyhangúlag tudo-
másul vette.

A hatodik napirendi pontban Kadlót Erzsébet elmondta, hogy a GYES/GYED el-
látásban részesülõk tagdíjának összege – arra az idõre vonatkozóan, amikor ezen 
ellátásban részesülnek – a hallgatók és nyugdíjasokéval azonos 2500 forint (kedvez-
ményes) éves tagdíj fizetésére jogosító idõszak.
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A Közgyûlés egyhangúlag elfogadta a GYES/GYED ellátásban részesülõk ked-
vezményes tagdíjára vonatkozó elõterjesztést.

Napirenden kívül az Igazgató Tanács elõzetes döntése alapján a Társaság elnöke 
a Viski- és Vámbéry-emlékérmeket adta át.

Vámbéry Rusztem Emlékérem I. fokozatát:
Dr. Katona Géza (ny. rendõr dandártábornok, a jogtudományok doktora), Dr. 

B. Aczél Anna (intézetigazgató), valamint Dr. Virág György (az OKRI igazgatója) 
részesült.

Vámbéry Rusztem Emlékérem II. fokozatát: Dr. Vincze István (fellebbviteli fõ-
ügyész), Dr. Bárd Petra (az OKRI osztályvezetõje), valamint Dr. Vaskuti András 
(bíró) kapott.

Viski László Emlékérmet Dr. Tóth Mihály (egyetemi tanár, a jogtudományok 
doktora) kapta, amelynek átadására a díjazott egyéb elfoglaltságára tekintettel 
2011. június 2-án kerül sor.

Dr. Katona Géza méltatását Dr. Finszter Géza, Dr. B. Aczél Anna méltatását 
Dr. Gönczöl Katalin, Dr. Virág György laudálását Dr. Hack Péter, Dr. Vincze Ist-
ván munkájának bemutatását Dr. Györe István, Dr. Bárd Petra laudálását Dr. Her-
ke Csongor, valamint Dr. Vaskuti András méltatását Dr. Bárándy Péter valósította 
meg.

A hetedik napirendi pontban Gönczöl Katalin az ülés – a Magyar Szociológiai 
Társasággal közös – tudományos programjának megtartására kérte fel az elõadó-
kat. A „Sorsod Borsod” címû dokumentumfilm levetítése után a szakmai vita részt-
vevõi Hatvani Erzsébet (jogász, szociális munkás), Szatmáry-Király Orsolya (párt-
fogó felügyelõ) és Bányai Emõke (szociológus, ELTE TÁTK Szociális Munka és 
Szociálpolitikai Tanszék) voltak. Gönczöl Katalin megköszönte a vita részvevõinek 
a közremûködését és a hozzászólásokat.

Gönczöl Katalin megköszönte a részvételt, majd bezárta a Közgyûlést.

Budapest, 2011. május 27.

Dr. Inzelt Éva     Dr. Gönczöl Katalin
          jegyzõkönyvvezetõ titkár      elnök

Aláírásával hitelesítette:

Dr. Mohácsi Barbara     Dr. Palánkai Tiborné
            jegyzõkönyv-hitelesítõ      jegyzõkönyv-hitelesítõ
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A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának
beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységérõl

Magyar Kriminológiai Társaság
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

I. Szervezeti és anyagi kérdések

A Magyar Kriminológiai Társaság 1983-ban alakult. A Társaság a kriminológia, 
a viktimológia és minden más, a bûnözéssel, a bûnmegelõzéssel összefüggõ tudo-
mányterület, továbbá a büntetõ jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt 
érdeklõdõ szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlõ-
désének elõmozdítása, eredményeinek széles körben történõ ismertetése, hasznosí-
tása, illetve ennek kezdeményezése, valamint a különbözõ országok említett körbe 
tartozó szakemberei együttmûködéséhez való hozzájárulás.

Az Igazgató Tanács tagjait, a Társaság tiszteletbeli elnökét, elnökét és fõtitkárát, 
valamint az Ellenõrzõ Bizottság elnökét és tagjait a 2004. júniusi tisztújító Közgyû-
lés választotta meg hat évre az Alapszabály 14. § 2. pontjának megfelelõen. 2010. 
október 15-én a Társaság Közgyûlése új Igazgató Tanácsot választott hat évre. Az új 
Igazgató Tanács a beszámolási idõszakban megkezdte munkáját.

A közhasznúsági törvény elõírásainak megfelelõen, a közhasznúsági beszámoló 
elfogadása érdekében a Társaság Közgyûlést tartott 2010. május 28-án és a tiszt-
ségviselõk választása érdekében 2010. október 15-én. Társaság egyéni (ezen belül 
tagdíjat is fizetõ) tagjainak száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

Év Taglétszám Tagdíjfizetõk száma Fizetõ tagok %

2005 470 247 57,4

2006 538 288 53,1

2007 346 346 100, 0

2008 373 268 71,9

2009 358 209 58,4

2010 391 213 54,4
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2007 óta a Társaság tagsága kismértékben bõvült, a nem fizetõ tagok száma 
viszont visszaesett a 2007. elõtti szintre. Az Igazgató Tanács 2007-es döntése értel-
mében 2009-ben töröltük azok tagságát, akik már több éve nem fizettek tagdíjat. 
A tagsági viszony egyértelmûsítésére a Titkárság rendszeresen felszólító leveleket 
küldött ki a tagoknak. Az Igazgató Tanács 2010. szeptemberi döntése értelmében a 
Közgyûlésen csak az szavazhat, aki az adott évre érvényes tagdíjat befizette. Ennek 
elõsegítése érdekében tagdíjfizetési lehetõséget biztosítottunk közvetlenül a Köz-
gyûlés elõtt.

Az egyéni tagsági díj 2005. január 1-jétõl 3000 (nyugdíjasoknak és diákoknak 
1000 Ft). A Társaság pártoló tagjai számának csökkenése, valamint a tagdíjfizetési 
fegyelem lazulása miatti bevételkiesés következtében a Társaság Közgyûlése arra 
kényszerült, hogy a tagdíjat 2010. január 1-jétõl megemelje. A 2009. júniusi Köz-
gyûlési határozat szerint a tagdíj 6000 Ft (nyugdíjasoknak és diákoknak 2500 Ft). 
Ennek köszönhetõen 2010-ben a tagdíjbevétel már meghaladta az 1 000 000 Ft-ot, 
amely a korábbi évek tagdíjbevételénél lényegesen magasabb.

A 2005. évben az egyéni tagok közül 202 budapesti és 258 nem budapesti lakos 
volt. 2007. májusában a 346 egyéni tag lakóhely szerinti megoszlása: 187 budapesti 
és 170 nem budapesti. 2009-ben a 358 tag közül 168 volt nem budapesti, 190 volt 
budapesti, 2010-ben 391 tagunk közül 207 fõvárosi, 184 nem.

A Társaság szakmai tevékenységét a korábbi idõszakban jelentõsen segítette pár-
toló tagjaink támogatása. Pártoló tagjaink: a Legfelsõbb Bíróság, a Legfõbb Ügyész-
ség, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium, az ORFK, a BVOP, az Országos Polgárõr Szövetség, a Magyar Ügyvédi 
Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara. 2010-ben csak a Legfõbb Ügyészségtõl 
kaptunk pártoló tagi tagdíjat. Ezen kívül mûködési támogatást nyújtott a beszámo-
lási idõszakban: a Dr. Bárándy Ügyvédi Iroda, és Budapest Fõváros Önkormányza-
ta. A Társaság szakmai tevékenységének sikeréhez jelentõsen hozzájárult a szoros 
együttmûködés az Országos Kriminológiai Intézettel, az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karával, valamint a Magyar Szociológiai Társasággal.

A Magyar Tudományos Akadémia a Társaság megalakulás óta, így a beszámolási 
idõszakban is jelentõs támogatást nyújtott a Társaságnak. 2010-ben 413 000 Ft-tal 
segítette a Társaság mûködését. Az Akadémia rendszeres és nagy összegû támoga-
tása nélkül elképzelhetetlen lenne a Társaság mûködése, szakmai munkájának fej-
lesztése, valamint a Kriminológiai Közlemények kiadása.

A Társaság szakmai teljesítményéhez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar is 
jelentõs mértékben hozzájárult azzal, hogy a tudományos ülések és az Igazgató 
Tanácsi ülések megtartásához ellenszolgáltatás nélkül folyamatosan helyiséget biz-
tosított. A kerekasztal-beszélgetések lefolytatásához jelentõs segítség az, hogy az 
Országos Kriminológiai Intézet rendszeresen lehetõvé teszi helyiségeinek használa-
tát a rendezvényekhez.
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A Társaság anyagi helyzetének javítására a beszámolási idõszakban folyamato-
san pályáztunk. Az SZMM NCA pályázatán 2010-ben 350 000 Ft-ot nyertünk el.

Az adófizetõ polgárok jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják szervezetünk 
mûködését (részleteket lásd a IV. pontban).

A beszámolási idõszakban továbbra is a Társaság keretein belül – ám teljes önál-
lósággal – mûködött szakmai szekcióként a Viktimológiai és a Helyreállító Igazság-
szolgáltatási Szekció, továbbá területi szervezetként a Dél-alföldi Regionális Szekció 
és az Észak-dunántúli Regionális Szekció.

Noha, a szakmai csoportok tevékenységének támogatása az IT számára mindig 
prioritást jelentett, a szekciók „önfejlõdése” nem volt mindig töretlen. Úgy tûnik, 
hogy sok esetben a területi szekciók munkája egy-egy személy, vagy szakembercso-
port elkötelezettségére, önfeláldozó munkájára épül, s e személy vagy személyek 
távozásával a szervezet tevékenységének egésze veszélybe kerül (így például a Ti-
szántúli Regionális Szekció vagy Büntetés-végrehajtási Szekció). Minthogy a terü-
leti és szakmai szekciók nem egyforma intenzitással tevékenykednek, ugyanakkor 
e szervezetek sikeres mûködése a Társaság eredményes mûködésének, fejlõdésének 
egyik záloga, ezért támogatásukra a jövõben is különös figyelmet kell fordítani.

II. Szakmai és tudományos tevékenység

Az elmúlt évtizedben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos munkássága, 
kiadványai, tudomány-szervezõi tevékenysége meghatározó szerepet játszottak a 
tágabb értelemben vett büntetõpolitikai szakmai életben. A rendezvényeken a bûn-
ügyi szakembereket leginkább foglalkoztató aktuális kérdések, problémák megvi-
tatását tûztük ki célul. Az egyes témák kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a 
legújabb tudományos eredményeket közkinccsé tegyük, de arra is, hogy fórumot 
biztosítsunk minden olyan kriminálpolitikai, valamint büntetõ jogpolitikai kérdés 
megvitatására, amely tagjaink érdeklõdésére számot tarthat. A tudományos ülése-
ken 30–150 személy vett részt, s alkalmanként az elõadásokat élénk vita kísérte.

A beszámolási idõszakban megrendezett tudományos ülések, illetve kerekasztal-
beszélgetések témakörei az alábbiak voltak:

2010. január 22.: A cigánykutatások kritikai elemzése
2010. február 26.: Az áldozatsegítés helyzete és jövõképe
2010. április 9.: Ismerjük meg az ismertté vált bûnözést!
2010. április 16.: Rendészeti stratégiák
2010. május 28.: A bírósági szervezet aktuális kérdései
2010. június 18.: A Btk.-módosításról
2010. október 15.: A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok
2010. december 3: A migráció büntetõjogi vonatkozásai

•
•
•
•
•
•
•
•
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2010-ben a Társaság egész napos tudományos konferenciát rendezett, amelynek 
címe: „A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok” volt. A rendezvényen 
több plenáris elõadás hangzott el, valamint 7 szekcióban 30 szakember tartott elõ-
adást. A résztvevõk száma meghaladta a 200 fõt. A szekciók a következõ témákat 
vitatták meg:

1. A mediáció tapasztalatai – európai legjobb gyakorlatok
2. Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban
3. Technika és bûnözés a globális társadalomban
4. Szülõgyilkosságok történeti, kulturális és társadalomlélektani elemzése
5. A fiatalkorúak büntetõ igazságszolgáltatása: reformelképzelések
6. Technikai innováció a biztonság szolgáltában: elektronikus felügyelet, on-line 

házkutatás
7. Korrupció: módszerek- technikák -megelõzés

A Társaság a beszámolási idõszakban is folytatta több mint egy évtizedes gyakor-
latát, a tudományos ülések anyagának közreadását a Kriminológiai Közlemények-
ben. E kiadványsorozat, megjelenése óta a bûnügyi tudományok területén az egyik 
legtöbbet hivatkozott forrássá vált. A Kriminológiai Közlemények továbbra is té-
rítésmentesen áll tagságunk rendelkezésére, de mindig annyit állítunk elõ, hogy a 
szakkönyvtárak is kaphassanak belõle. Az Igazgató Tanács számára prioritás volt, 
hogy a Társaság anyagi helyzetéhez képest a Közlemények az aktuális elõadások 
anyagát tartalmazzák. Ezt a beszámolási idõszak végére sikerült elérni, amikor a 
több mint 550 példányban közreadott 67. Közlemények a megjelenésig megtartott 
összes 2010. évi elõadás és kerekasztal-beszélgetés tanulmányait tartalmazta.

A beszámolási idõszakban az alábbi kiadványokat jelentette meg az MKT:
Kriminológiai Közlemények 66. kötet: A büntetõeljárási és a büntetõ joggya-

korlat empirikus elemzésének eredményei, A rendõrség modernizációja, A fia-
talkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai, 
Iskolai erõszak, Az uzsorakölcsön aktuális problémái, Épített környezet – Bûnmeg-
elõzés, A fiatalkorú elítéltek áldozati minõségének vizsgálata, A cigánykutatások 
kritikai elemzése, A másodlagos áldozattá válás és elkerülésének lehetõségei, A sér-
tett és a mediáció, Mediáció az áldozat szemszögébõl.

Kriminológiai Közlemények Különkiadása: „Koncepciók és megvalósulásuk a 
rendszerváltás utáni kriminálpolitikában” (az VI. Országos Kriminológiai Vándor-
gyûlés anyaga)

Kriminológiai Közlemények 67. kötet: Mediáció a büntetõeljárásban és a bûn-
megelõzésben, Távoltartás – új törvény a családon belüli erõszak ellen, Helyi köz-
biztonság – települések biztonsága, A közérdekû munka kiszabása és végrehajtása, 
Az Áldozatsegítés helyzete és jövõképe, rendészeti stratégiák, A bírósági szervezet 
aktuális kérdései, A Viktimológiai Szkeció rendezvényei.
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Kriminológiai Közlemények 68. kötet: „A globalizáció kihívásai – kriminálpoli-
tikai válaszok” címû, 2010. október 15-i konferencia anyagát tartalmazza.

A Társaság 2005 februárjában kezdte el honlapja megújítását, amelynek ered-
ményeként a www.kriminologia.hu webcím új formában és naprakész tartalommal 
szolgálja ki a Társaság tevékenysége iránt érdeklõdõket. A honlapon nemcsak a 
Társaság legfontosabb adatai, szervezeti felépítése ismerhetõ meg, hanem a Tár-
saság kiadványa – a Kriminológiai Közlemények – is kutathatóvá válik az egyete-
mi hallgatók és a szakemberek számára. Ezen kívül a tudományos ülésekrõl, vala-
mint a kapcsolódó aktuális hazai és nemzetközi tudományos rendezvényekrõl is 
hírt adunk. Az információk napra készen követik a legújabb eseményeket, továbbá 
2005. évtõl kezdõdõen tagjainkat a 2-3 havonta, majd késõbb havonta megjelenõ 
Hírlevél-ben tájékoztatjuk a Magyar Kriminológiai Társaság eseményeirõl, illetve 
olyan szakmai hírekrõl, amelyek a tagság érdeklõdésére számot tarthatnak.

A beszámolási idõszakban a Vámbéry Rusztem Emlékérem, illetve Viski Emlék-
érem kiadására nem került sor.

A 2010. május 28-i Igazgató Tanácson a kriminológia vagy rokon tudomány-
ágak mûvelésében kifejtett jelentõs elméleti vagy gyakorlati munkássága alapján a 
Társaság tiszteletbeli tagjává választotta Denis Szabó, Hans-Jürgen Kerner, Hans-
Jörg Albrecht, Tony Peters professzorokat, Alex Carlile angol jogászt.

Az MKT nemzetközi megítélése igen kedvezõ, amelyet – többek között – az is 
jelez, hogy a Nemzetközi Kriminológiai Társaság (ISC) 2006. január 16-án pári-
zsi tisztújító közgyûlésén egyik elnök-helyettesének Gönczöl Katalint, a Magyar 
Kriminológiai Társaság elnökét választotta meg. A Nemzetközi Kriminológiai Tár-
saság Tudományos Bizottságának tagja Kerezsi Klára, társaságunk egyik alelnöke, 
valamint Lévay Miklós az Igazgató Tanács tagja.

A nemzetközi megítélésünket tovább javítja, hogy az Európai Kriminológiai 
Társaság (ESC) 2009-i konferenciáján és éves közgyûlésén Lévay Miklóst három 
évre elnökévé választotta, e funkciót 2010. szeptember 10-én vette át a belgiumi 
Liège-ben.

III. Az Igazgató Tanács mûködése

A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa az elmúlt években is évente 4-5 
alkalommal tartott ülést. Az Igazgató Tanács minden ülésére meghívta az Ellenõrzõ 
Bizottság elnökét és tagjait, valamint a szekciók és a területi regionális szervezetek 
elnökeit, illetve titkárait. IT ülésekre az alábbi idõpontokban került sor 2010-ben:

2010. 02. 26.
2010. 05. 28.
2010. 09. 17.
2010. 10. 15.
2010. 11. 05.
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Az Igazgató Tanács a beszámolási idõszakban is megtárgyalta a Társaság és a sa-
ját munkatervét, megvitatta és elfogadta az éves pénzügyi jelentést, a költségvetési 
tervezetet és minden, a Társaság mûködésével kapcsolatos érdemi és szervezeti kér-
dést. 2010-ben megkezdõdött az Alapszabály-módosítás tervezetének kidolgozása, 
valamint a Pénzkezelési és Adatkezelési Szabályzatok kidolgozása is.

Az Igazgató Tanács a beszámolási idõszakban folyamatosan készítette elõ és szer-
vezte a Társaság tudományos rendezvényeit.

2010 végén megalakult az Elnökség, amely az Igazgató Tanács operatív, döntés-
elõkészítõ, tanácsadó testülete. Az Elnökség az elnökbõl, az elnökhelyettesekbõl és 
a fõtitkárból áll. Mûködését 2011-ben kezdte meg.

Az Igazgató Tanács 2009. decemberben megalakította a „Helyreállító igazság-
szolgáltatás a kriminálpolitikában” Szekciót, amely tényleges mûködését 2010-ben 
kezdhette meg és azóta is kéthavonta rendezvényt tart.

A Társaság által szervezett tudományos tanácskozások nagyban hozzájárulnak a 
különbözõ területeken dolgozó tudományos érdeklõdésû gyakorlati szakemberek, 
kriminológusok, szociológusok, pszichológusok, illetve az általuk képviselt intéz-
mények közötti együttmûködés szélesedéséhez. Szoros együttmûködés alakult ki 
az Országos Kriminológiai Intézettel is, amely a Társaság által szervezett szakmai 
kerekasztal-beszélgetések számára rendszeresen helyet biztosít. A Társaságot párto-
ló tagként támogató hivatalokkal, intézményekkel való kapcsolatot a korrekt és a 
rendszeres együttmûködés jellemezte.

Az Igazgató Tanács a beszámolási idõszakban foglalkozott a nem kormányzati 
szervezetekkel (NGO) történõ együttmûködés lehetõségeivel, tovább kívánta fej-
leszteni a kooperációt. A Társaság többször tartott közös rendezvényt más szerve-
zettekkel (például: Rendõrtiszti Fõiskola, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Ma-
gyar Jogász Egylet Büntetõjogi Szakosztálya, Magyar Tudományos Akadémia, 
Magyar Szociológiai Társaság stb.).

IV. Gazdálkodás és anyagi helyzet

A Társaság mûködését döntõen az egyéni és pártoló tagsági díjakból (azaz intézmé-
nyi támogatásokból) eredõ bevételekbõl, az elnyert pályázati támogatásból, vala-
mint az SZJA 1%-ok felajánlásaiból biztosítja.

A Társaság anyagi helyzete a beszámolási idõszakban az alábbiak szerint alakult:
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Év/tétel 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nyitóegyenleg 929 1711 1522 2452 1814 1258

Bevétel összesen 4573 3049 3548 4557 3400 3336

Tagdíjbevétel 606 1264 973 544 393 1821

Központi költségvetési támogatás 150 686 850 600 1491 376

NCA-pályázat 358 742 500 0 350 350

MTA 400 480 480 563 713 413

SZJA 1% 536 388 489 252 389 376

Kiadások 3790 3238 2623 5337 3342 3583

A Társaság gazdálkodásának néhány tájékozató adatát tartalmazza fenti táblázat. A 
Társaság a legnagyobb veszteséget a 2008-as pénzügyi évben szenvedte el, amikor 
a Vándorgyûlés pozitív eredményét nem ideszámítva 961 ezer Ft hiányt könyvel-
hetett el. Ennek több oka is volt. A kollektív tagok egy része a támogatását ebben 
az évben a Vándorgyûlésre utalta, 2008-ban nem kaptunk NCA-pályázaton támo-
gatást, illetve az SZJA 1% utalása is csak 2009-ben történt. Így a 2008-as évre 
„esõ, tényleges” veszteségünk a beszámolóban megjelöltnél valójában alacsonyabb, 
a 2009-es évre esõ pedig magasabb. A 2007-es pozitív mérlegû évet tehát két nega-
tív mérlegû év követte csakúgy, mint 2006-ban.

A bevételek között jelentõs arányú a személyi jövedelemadó 1%-ának felaján-
lásából beérkezõ összeg, ám sajnos ez is komoly mértékben csökkenõ tendenciát 
mutat. A beszámolási idõszakban 1 130 308 Ft-ot kaptunk a felajánlásokból, a 
2006-os évre 440433 Ft-ot, 2007-ben 489 252 Ft-ot, 2008-ban 251 692 Ft-ot 
(2009-ben utalva) és 2009-ben 389 364 Ft-ot, majd 2010-ben 375 700 Ft-ot kap-
tunk tagjainktól.

A Társaság anyagi helyzetének javítására a beszámolási idoszakban folyamato-
san pályáztunk. 2005 és 2010 között 350 000–742 000 Ft anyagi támogatásban 

Az MKT bevételeinek és kiadásainak alakulása 2005–2010
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részesültünk az Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain. A 2008-as évben azonban 
nem volt sikeres NCA-pályázatunk.

A Vándorgyûlések jelentõs kiadást jelentenek egy adott év költségvetésében, 
még akkor is, ha a Vándorgyûlés bevételei általában fedezik ezeket. Ez az oka an-
nak, hogy 2005-ben és 2008-ban nagyobbak voltak a kiadások.

A kiadások között a kötetek elõállításán felül, a legnagyobb tételt – az egyéb-
ként csupán nélkülözhetetlen létszámmal mûködõ – titkárság fenntartása jelentette, 
amely 2005 és 2009 között 1 500 000 – 1 600 000 Ft-ba került a Társaságnak. 
Ebbõl minden évben két titkár, egy ügyintézõ, valamint egy könyvelõ díját és a 
kapcsolódó közterheket fedezte a Társaság. Annak érdekében, hogy a Társaságunk 
mûködése még kevesebb költséget emésszen fel, 2010-ben a Társaság könyvelõt 
váltott, illetve az egyébként is minimális díjazású alkalmazottainak foglalkoztatá-
sát is úgy valósítja meg, hogy összesen elõreláthatólag éves szinten 150–200 000 
Ft-tal kerül kevesebbe a mûködési kiadás. A Társaság folyamatos mûködtetése, a 
tudományos rendezvények szervezése, a pályázati, illetve a támogatási összegek-
kel kapcsolatos kötelezõ tevékenységek ellátása, a honlap üzemeltetése, a kötetek 
szerkesztése, továbbá a közhasznúságból következõ egyéb feladatok ellátása sem 
létszám-, sem díjazáscsökkentést ezen a téren nem tesz lehetõvé.

Igen jelentõs a postaköltségre fordított összeg is, amely részint a postai szolgál-
tatás díjának fényében, részben annak függvényében változik, hogy hány kötetet 
és meghívót postáz a Társaság. Ez az összeg akkor csökkenhet, ha a tagok a postai 
kézbesítés helyett az elektronikus levelezést választják, illetve operatív módon köz-
remûködnek a köteteknek a címzettekhez való eljuttatásában. Az elmúlt években 
ez az összeg évente 250 000–300 000 Ft között alakult. Bankköltségre 60 000 és 
80 000 Ft-ot fordított a Társaság. Ennek csökkentése érdekében 2010-ben elektro-
nikus banki szolgáltatásra tértünk át.

Jelentõsen emelkedett a kötetek kiadásának költsége is. Amíg 2005-ben és 
2006-ban 330 000 Ft-ért jelent meg a Közlemények aktuális száma, ez az összeg 
2010-ben már 550 000 Ft feletti volt egy kötetre. Fontos volt azonban az, hogy a 
Közlemények kiadásában tapasztalható „lemaradást” behozzuk, ezért a Társaság 
2010-ben 4 kötetet adott ki. A Közlemények 68. számában már könyvkiadók hir-
detéseit is elhelyeztük, amelybõl 110 000 Ft bevételre tett szert a Társaság.

Budapest, 2011. május 27.
Gönczöl Katalin

elnök

(Megjegyzés: a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én tartotta Tiszt-
újító Közgyûlését. Emiatt 2010-ben az Igazgató Tanács összetétele a következõkép-
pen alakult.)
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MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG IGAZGATÓ TANÁCSA

2010. január 1. és 2010. október 15. között

Örökös tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró

Elnök
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Krimi-

nológiai Tanszék
Fõtitkár

Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró, tanszékvezetõ egyetemi tanár, ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Helyettes elnökök
Dr. Finszter Géza osztályvezetõ, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Korinek László fõszerkesztõ, Belügyi Szemle

Tagok
Dr. B. Aczél Anna, a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója
Dr. Bánáti János ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke
Dr. Bárándy Gergely ügyvéd, országgyûlési képviselõ
Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügyminiszter
Dr. Bócz Endre miniszteri fõtanácsadó, Igazságügyi Minisztérium
Dr. Fehér Lenke tudományos fõmunkatárs, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete
Dr. Fekete Jenõ fõügyész, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség
Dr. Hatvani Erzsébet fõigazgató, IM Országos Pártfogó Felügyelõi Szolgálat
Dr. Németh Zsolt rendõr alezredes, Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatójának tudo-

mányos helyettese
Dr. Vaskuti András tanácselnök, Fõvárosi Bíróság
Dr. Vavró István miniszteri fõtanácsadó, Igazságügyi Minisztérium
Dr. Vince István fellebbviteli fõügyész, Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség

AZ IGAZGATÓ TANÁCS TAGJAI 2010. október 15-tõl
Örökös tiszteletbeli elnök

Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró
Elnök

Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Krimi-
nológiai Tanszék

Fõtitkár
Dr. Kadlót Erzsébet alkotmánybírósági fõtanácsadó, Magyar Köztársaság Alkot-

mánybírósága
Helyettes elnökök

Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügy-miniszter
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Dr. Finszter Géza fõszerkesztõ-helyettes, Belügyi Szemle
Dr. Kerezsi Klára igazgató-helyettes, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Virág György igazgató, Országos Kriminológiai Intézet

Tagok
Dr. Ábrahám László ügyvéd
Dr. B. Aczél Anna, a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója
Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
Dr. Borbíró Andrea tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Hack Péter egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-

végrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Hatvani Erzsébet
Dr. Herke Csongor tanszékvezetõ egyetemi docens, PTE ÁJK Büntetõ Eljárásjogi 

Tanszék
Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, ME ÁJK Büntetõjogi és Kriminológiai Intézeti 

tanszék
Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Dr. Németh Zsolt rendõr alezredes, Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatójának tudo-

mányos helyettese
Dr. Vavró István, az ELTE tiszteletbeli tanára

A Társaság titkárai:
Dr. Inzelt Éva PhD-hallgató, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék
Dr. Vig Dávid tudományos segédmunkatárs, OKRI

A Társaság adminisztrátora:
Laczkovich Dorottya

Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
Dr. Bócz Endre

Tagok
Dr. Csemáné Váradi Erika dékánhelyettes, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-

dományi Kar
Dr. Turi András

A Viktimológiai Szekció elnöke
Dr. Görgényi Ilona tanszékvezetõ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Büntetõ-

jogi és Kriminológiai Tanszék
A Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció elnöke

Dr. Hatvani Erzsébet
Titkárai

Dr. Ivány Borbála és Dr. Törzs Edit
A Dél-alföldi Regionális Szekció elnöke

Dr. Ábrahám László ügyvéd
Az Észak-dunántúli Regionális Szekció elnöke

Dr. Györe István fõügyész-helyettes, Veszprém Megyei Fõügyészség
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Magyar Kriminológiai Társaság
Ellenõrzõ Bizottsága

Beszámoló

Társaságunk 1983-ban alakult, s 2009 tavasza óta alakszerûen is közhasznú, bár 
tevékenységének és törekvéseinek ismerõi számára közhasznú volta korábban sem 
volt kétséges. A „közhasznúság” elismerése tehát nem a Társaság tevékenységén, 
hanem azon múlt, hogy e tevékenység tartalmának intézményes megítélésére ko-
rábban nem volt megfelelõ forma.

Az Ellenõrzõ Bizottság tagjai az Igazgatótanács ülésein rendszeresen személyes 
részt vesznek, így ez a beszámoló nem csupán a dokumentumokon, hanem szemé-
lyes tapasztalatokon is alapul.

Elmondható – és így ki is jelentjük –, hogy a Társaság hagyományaihoz illõen az 
elmúlt évben is törvényesen és alapszabályszerûen mûködött.

Ebben oroszlánrésze van az Igazgatótanácsnak, amely valójában a szervezet mo-
torja.

Az Igazgatótanács – az alapszabálynak megfelelõen – rendszeresen megtartotta 
üléseit, s azon a tagok többsége részt is vett. Munkáját határozatképtelenség sem 
hátráltatta. Tanúsíthatjuk, hogy a munkaprogramot körültekintõen, nagy gonddal 
– nem egyszer élénk viták eredményeként – alakítja ki. Aki netán nem volt jelen 
a tudományos rendezvényeken, a beszámolóban olvasható felsorolásból pusztán a 
címek alapján is meggyõzõdhet arról, hogy valóban az eredeti célkitûzésnek megfe-
lelõ témaválasztás a jellemzõ, aki pedig jelen is volt, tapasztalhatta, hogy a témák 
feldolgozása mind az elõadók, mind az aktív részvevõk felszólalásaiban színvonalas.

Az ügyvitel is elõírásszerû, s a nemrég elõkészített pénzkezelési szabályzat is 
gondos és szakszerû munkára vall.

A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve a takarékos gazdálkodás, 
amely már vérünkké vált, a – már megszokottnak tekinthetõ – szûkös viszonyok 
között is mind alakilag, mind tartalmilag megfelelõ; társaságunk anyagi helyzete 
nem rejt magában szokatlan kockázatokat.

A taglétszám a szokott határok között ingadozik, s a tagdíjfizetési fegyelem is. 
Az a rendszabály, hogy a közgyûlésen csak az szavazhat, akinek nincs tagdíjhátra-
léka, megítélésünk szerint bevált és a jövõben is alkalmazandó.
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Az Ellenõrzõ Bizottság arra nem látott az év során okot, hogy rendkívüli köz-
gyûlés összehívását kezdeményezze.

Az Igazgatótanács beszámolója hû képet ad a Társaság elmúlt évi mûködésérõl, 
s annak elfogadását javasoljuk.

Budapest, 2011. május hó 27. napján.

Dr. Bócz Endre   Csemáné dr. Váradi Erika és dr. Turi András
         elnök           a bizottság tagjai
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A Magyar Kriminológiai Társaság
Közhasznúsági jelentése a 2010. évrõl

1. Számviteli beszámoló

A Magyar Kriminológiai Társaság 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli tör-
vénynek és a kapcsolódó elõírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. 
A mérleg fõösszege 1258 ezer Ft, a saját tõke 1214 ezer Ft (kötelezettségek: 44 ezer 
Ft). A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. Melléklete tartalmazza, amely az egy-
szerûsített mérlegbõl és a eredménylevezetésbõl áll. A Társaság vagyona 2007. de-
cember 31-én 2447 ezer Ft volt, 2008. december 31-én pedig 1667 ezer Ft, amely 
1725 ezer Ft-ra emelkedett 2009. december 31-re, majd 2010. december 31-én 
1214 ezer Ft volt, ami 511 ezer forintos csökkenést jelent.1

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A Társaság összes bevétele megegyezik a tárgyévben összes közhasznú tevékenysé-
gének bevételével, amely 3072 ezer Ft. A Közhasznú tevékenységre kapott támo-
gatás 789 ezer Ft volt, ebbõl a központi költségvetésbõl 475 751 Ft. Egyéb köz-
hasznú célú mûködési támogatás 413 ezer Ft volt, amelyet a Magyar Tudományos 
Akadémiától kapott a Társaság. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 
2. számú melléklet mutatja be, amely tartalmazza a változások részleteit is.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A Társaság vagyona 2009. december 31-én 1725 ezer Ft volt, a tárgyév végén pe-
dig 1214 ezer Ft. A Társaság vagyona jelentõsen (511 ezer Ft) csökkent. A vagyon 
felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

1 Az összegek ezer forintra történõ kerekítést tartalmaznak.
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron nem történtek kifize-
tések.

5. Központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek 

szerveitõl kapott támogatás mértéke

Tárgyévben társaságunk SZJA 1% felajánlásából 376 ezer Ft-ot, a Legfõbb Ügyész-
ségtõl 100 ezer Ft kollektív tagdíjat, a Fõvárosi Önkormányzattól egyszeri 400 ezer 
Ft támogatást, az MTA-tól pedig 413 ezer Ft-ot kapott. .Ez kevesebb, mint 2008-
ban vagy 2009-ben. A csökkenés oka egyrészt, hogy az SZJA 1%-ból a 2009-es 
évben érkezett a 2008-ra vonatkozó összeg is, illetve a Legfõbb Ügyészség kivételé-
vel nem kaptunk kollektív tagdíjat.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

5. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló

A Társaság személyi jellegû ráfordítása 284 ezer Ft volt, amely 133 ezer Ft-tal ke-
vesebb az elõzõ évinél és 1183 ezer Ft-tal kevesebb a 2008. évinél. A csökkenés 
oka, hogy egyes tevékenységek szolgáltatásként jelentkeztek. Szervezetünk vezetõ 
tisztségviselõi nem részesültek személyi jellegû juttatásban vagy költségtérítésben. 
A személyi jellegû ráfordítások legnagyobb hányada bérköltség, amelyet a Társa-
ság egy fõ adminisztrátor, két fõ titkár és egy fõ könyvelõ foglalkoztatására fizetett 
ki. A vezetõ tisztségviselõk részére a nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú 
melléklet tartalmazza.

7. A társaság tagsága

Társaságunknak 2010. december 31-én 391 egyéni tagja volt. A pártoló tagok szá-
ma 7 volt, tagdíjat azonban csak a Legfõbb Ügyészség fizetett pártoló tagként.
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8. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló

8.1. Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység

Az elmúlt évtizedekben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos munkássá-
ga, kiadványai, tudományszervezõi tevékenysége meghatározó szerepet játszottak a 
szakmai élet kialakításában.

Az elmúlt évben is a bûnügyi szakembereket leginkább foglalkoztató aktuális 
kérdések, problémák megvitatását tûztük ki célul. Ennek megfelelõen az elmúlt 
évben az alábbi tudományos üléseket tartottuk, illetve szakmai kérdéseket vitattuk 
meg:

Rendezvény címe Ideje Helye Elõadók Megjelenés

„A cigánykutatások kri-
tikai elemzése”

2010. január 22. ELTE ÁJK Dupcsik Csaba Kriminológiai Köz-
lemények, 66.

 „Az áldozatsegítés 
helyzete és jövõképe”

2010. február 26. ELTE ÁJK Virág György,
Zséger Barbara

Kriminológiai Köz-
lemények, 67.

 „Ismerjük meg az is-
mertté vált bûnözést!”

2010. április 9. ELTE ÁJK Ligeti Miklós,
Szikszay Tibor,
Vavró István

 „Rendészeti stratégia 
és a rendészeti rendszer 
jövõképe”

2010. április 16. ELTE ÁJK Kacziba Antal,
Bencze József,
Finszter Géza

Kriminológiai Köz-
lemények, 67.

 „A bírósági szervezet 
aktuális kérdései”

2010. május 28. ELTE ÁJK Baka András Kriminológiai Köz-
lemények, 67.

 „Az új Btk.-módosító 
javaslat”

2010. június 18. ELTE ÁJK Borbíró Andrea, 
Futó Barnabás,
Gáva Krisztián, 
Tóth Mihály

Tervezett: Krimino-
lógiai Közlemények, 
69.

„A globalizáció kihívá-
sai – kriminálpolitikai 
válaszok” (egynapos 
konferencia)

2010. október 15. ELTE ÁJK 30 elõadó, illetve 
kerekasztal-részt-
vevõ

Kriminológiai Köz-
lemények, 68.

„A migráció büntetõ-
jogi vonatkozásai”

2010. december 3. ELTE ÁJK Gyulai Gábor,
Iván Júlia,
Kováts András

Tervezett: Krimino-
lógiai Közlemények, 
69.

A konferencia részletes programját a beszámolónk mellékleteként csatoljuk.

A Társaságon belül mûködik szakmai szekcióként a Viktimológiai, valamint meg-
kezdte tevékenységét a Helyreállító igazságszolgáltatás a kriminálpolitikában nevû 
szekciónk. Területi szervezetként a Dél-alföldi Regionális Szekció, valamint az 
Észak-dunántúli Regionális Szekció mûködik. Az MKT Igazgató Tanácsa által meg-
hirdetett tudományos rendezvények mellett szakmai és területi szervezeteink ön-
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állóan is tartanak tudományos rendezvényeket. A megtárgyalt kérdésekrõl, illetve 
a szervezet aktivitásáról az Igazgató Tanács ülésein rendszeresen beszámolnak a 
Társaságnak.

A Társaság az elmúlt évben is folytatta több mint két évtizedes gyakorlatát, a 
tudományos ülések anyagának közreadását a Kriminológiai Közleményekben. E ki-
adványsorozat megjelenése óta az egyik legtöbbet hivatkozott forrássá vált a bûn-
ügyi tudományok területén. A megújult formában megjelent Kriminológiai Közle-
mények továbbra is térítésmentesen áll tagságunk rendelkezésére, de mindig annyit 
állítunk elõ, hogy a szakkönyvtárak is kaphassanak belõle.

2010-ben jelent meg a Kriminológiai Közlemények 66., valamint 67. száma, 
továbbá a 2010. szeptemberi konferencia anyagát tartalmazó 68. szám is. Ezzel 
2010 végére a Társaság elérte, hogy kiadványai az éppen aktuális rendezvényei 
anyagát tartalmazzák, és „ledolgozta” azt a korábbi hátrányát, ami ezen a téren 
mutatkozott.

Az Országos Kriminológiai Vándorgyûlés 1994 óta kétévente biztosít az ország 
valamennyi bûnügyi szakembere számára lehetõséget egy-egy különösen aktuális 
büntetõpolitikai vagy kriminológiai probléma széles körû megvitatatására és ér-
tékelésére. 2010-ben jelent meg a 2008. október 16–17-én „Koncepciók és meg-
valósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában” címmel megrendezett 
Vándorgyûlés kötete is.

A Társaság honlapja (www.kriminologia.hu) naprakész tartalommal szolgálja 
ki a Társaság tevékenysége iránt érdeklõdõket. A honlapon nemcsak a Társaság 
legfontosabb adatai, szervezeti felépítése tekinthetõ meg, hanem a Társaság kiad-
ványának – a Kriminológiai Közleményeknek – számos korábbi kötetre kiterjedõ 
tartalmáról átfogó lista áll rendelkezésre, amely a kutatás során segíti az egyete-
mi hallgatók és szakemberek célirányos keresését. A honlap széleskörû linkgyûj-
teménnyel segíti a kriminológia iránt érdeklõdõk munkáját. A honlapot 2011-ben 
jelentõsen fejlesztjük.

A Társaság a tudományos ülések szervezésében törekszik a széles körû szakmai 
együttmûködések kialakítására. A Magyar Kriminológiai Társaság 2010-ben is foly-
tatta korábbi gyakorlatát a más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, illetve 
piaci szereplõkkel történõ együttmûködésben. Az Igazságügyi Hivatallal szervez-
tünk közös rendezvényt a Pártfogás napját, valamint folyamatosan egyre szorosabb 
kapcsolatban állunk a Magyar Szociológiai Társasággal is. Társaságunk több évtize-
de rendszeresen együttmûködik az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karával. Utóbbi intézmények nem csak szakmailag, 
hanem termek felajánlásával segítették a Társaság mûködését.
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8.2. Hátrányos helyzetû társadalmi csoportok integrációjának elõsegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme, bûnmegelõzés,
áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem

Ezen közhasznú tevékenységek a Társaság tudományos, kutatói és ismeretterjesztõ 
tevékenységével valósultak és valósulnak meg. A Magyar Kriminológiai Társaság 
tudományos tevékenységével, kerekasztal-beszélgetések, valamint a vándorgyûlé-
sek szervezésével és a Kriminológiai Közlemények kiadásával multiplikátorszerepre 
törekszik. Ez közvetlen hatást jelent a tagok esetében, valamint közvetlenül befo-
lyásolja a szakmai közönség munkáját, továbbá az érdeklõdõket. A Társaság ren-
dezvényeinek sokszínûsége jelezi, hogy közhasznú céljai kiteljesednek.

A fent felsorolt rendezvények szinte mindegyike olyan témát érintett, amely a 
Társaság közhasznú tevékenységéhez illeszkedik. A témák aktualitása, valamint a ta-
gok száma és szakmai összetétele, valamint az eseményeken részt vevõk növekvõ 
száma is jelzi, a Társaság sikeresen tevékenykedik.

Budapest, 2011. május 27.
Dr. Gönczöl Katalin

                           elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Magyar Kriminológiai Társaság közgyûlése 
2011. május 27-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete

KSH azonosító: 259463
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60531/1989/2

Magyar Kriminológiai Társaság
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

2010. évi
Egyszerûsített éves beszámoló

Tartalma: Egyszerûsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Budapest, 2011. május 27.
Dr. Gönczöl Katalin

                           elnök
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Adószám: 19007782-1-41

Adatok e Ft-ban

Statisztikai számjel: 19007782-9199339-01
Cégjegyzék száma:

Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített
éves beszámolójának MÉRLEGE

Ssz. Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

a b c d

1. A) Befektetett eszközök (I. + II. + III.) 0 0

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK   

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   

5. B) Forgó eszközök (I. + II. + III. + IV.) 1768 1258

6. I. KÉSZLETEK   

7. II. KÖVETELÉSEK   

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK   

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1768 1258

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A + B) 1768 1258

11. C) Saját tõke (I. + II. + III. + IV. + V.) 1725 1214

12. I. JEGYZETT TÕKE (induló tõke)   

13. II. TÕKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 1667 1725

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK   

15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÕL 58 –511

16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAL. TEV.   

17. D) Tartalék   

18. E) Céltartalékok   

19. F) Kötelezettségek (I. + II.) 43 44

20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 43 44

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1768 1258

Budapest, 2011. 05. 27.
Dr. Gönczöl Katalin

                           elnök
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Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról

2010.

Juttatás
megnevezése

Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elõzõ 
évhez képest 

(Ft)2008 2009 2010

Központi költség-
vetési szervtõl 600 000 1 491 000 825 751 –665 249

Tagdíj IRM–KIM Mûködési támogatás 100 000 100 000 0 –100 000

Tagdíj Legf. Ü. Mûködési támogatás 100 000 100 000 100 000 0

Tagdíj ORFK Mûködési támogatás 0 0 0 0

Tagdíj Legf. B. Mûködési támogatás 100 000 0 0 0

BVOP-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

BVOP Mûködési támogatás 0 0 0 0

IRM-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

OM-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

OM-könyvkiadás Könyvkiadás 0 100 000 0 –100 000

OM Mûködési támogatás 0 0 0 0

SZMM 0 200 000 0 –200 000

SZMM–NCA Mûködési támogatás 0 350 000 350 000 0

SZJA 1% 0 641 000 375 751 –265 249

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2010.

Megnevezés 2008
(e Ft)

2009
(elõzõ év) (e Ft)

2010
(tárgyév) (e Ft)

Változás
(e Ft)

Induló tõke 0 0 0 0

Tõkeváltozás 2 447 1 667 1 725 58

Lekötött tartalék 0 0 0 0
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Megnevezés 2008
(e Ft)

2009
(elõzõ év) (e Ft)

2010
(tárgyév) (e Ft)

Változás
(e Ft)

Értékelési tartalék 0 0 0 0

Tárgyévi eredmény –780 58 –511 –569

Közhasznú tevékenység tárgyévi 
vesztesége –780 0 –511 –511

Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
vesztesége 0 0 0 0

Egyéb 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2010. év

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés

elõzõ évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások összesen

– ebbõl adóköteles

– ebbõl adómentes

Természetbeni juttatások összesen

– ebbõl adóköteles

– ebbõl adómentes

Egyéb juttatások

ÖSSZESEN 0 0 0 0

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

– Pénzbeli juttatások

– Nem pénzbeli juttatások

Egyéb juttatások

ÖSSZESEN 0 0 0 0

MINDÖSSZESEN 0 0 0 0
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Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2010.

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 
(Ft)

2008 Elõzõ évi 
(2009)

Tárgyévi 
(2010)

Központi költségvetési 
szervtõl

Tagdíj IRM–KIM Mûködési támogatás 100 000 100 000 0 –100 000

Tagdíj Legf. Ü. Mûködési támogatás 100 000 100 000 100 000 0

Tagdíj ORFK Mûködési támogatás 0 0 0 0

Tagdíj Legf. B. Mûködési támogatás 100 000 0 0 0

BVOP-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

BVOP Mûködési támogatás 0 0 0 0

IRM-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

OM-vándorgyûlés Szakmai program 
támogatása 100 000 0 0 0

OM-könyvkiadás Könyvkiadás 0 100 000 0 –100 000

OM Mûködési támogatás 0 0 0 0

SZMM 0 200 000 0 –200 000

SZMM–NCA Mûködési támogatás 0 350 000 350 000 0

Egyéb

Elkülönített állami pénz-
alap 0 0 0 0

Helyi önkormányzat és 
szervei 0 0 400 000 400 000

Magánszemélyek tagdíja 544 000 393 000 1 068500 675 500

Fent nem részletezett 
kollektív tagdíjak 250 000 6 000 0 –6 000

Jogi személyiségû gazda-
sági társaságtól 750 000 15 000 253 000 238 000

MTA 563 000 713 000 413 000 –300 000

Szakmai kamara 100 000 270 000 0 –270 000

SZJA 1% 0 641 056 375 751 –265 305

Vándorgyûlés részvételi 
díj 928000 0 0 0

ÖSSZESEN 3 735 000 2 888 056 2 960 251 +72 195

* A 2007-re és 2008-ra esõ SZJA 1% együtt érkezett a 2009-es évben.
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Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásokról

2010. év

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés

elõzõ évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0

Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0

Szja-mentes 0 0 0,00 0

Szja-köteles 0 0 0,00 0

Értékpapír-juttatások 0 0 0,00 0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0

Költségtérítések 0 0 0 0

Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0

Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0

Egyéb juttatások 0 0 0,00 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete

Magyar Kriminológiai Társaság
A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok

címû egynapos konferenciájának programja

2010. október 15. (péntek)
08.00 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.05 Megnyitó: Dr. Lévay Miklós, az MKT fõtitkára
09.05 – 09.45 Plenáris ülés: Kriminálpolitikai paradigmák ütközése

Dr. Hack Péter egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK
Levezetõ elnök: Dr. Gönczöl Katalin, az MKT elnöke

09.45 – 10.30 Plenáris ülés: Globalizáció és kriminálpolitika
Dr. Farkas Ákos intézetigazgató egyetemi tanár, ME ÁJK
Dr. Csonka Péter osztályvezetõ, Európai Bizottság Jogérvényesülési Fõigaz-
gatóság
Levezetõ elnök: Dr. Gönczöl Katalin, az MKT elnöke

10.30 – 10.50 Szünet
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10.50 – 12.30 Szekciók 1–4.
1. A mediáció tapasztalatai – európai legjobb gyakorlatok

Dr. Gyökös Melinda bûnmegelõzési referens, Belügyminisztérium
Dr. Hatvani Erzsébet fõigazgató, Igazságügyi Hivatal
Dr. Fellegi Borbála ügyvezetõ, Foresee Kutatócsoport
Vezeti: Dr. Hatvani Erzsébet

2. Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban
Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa
Dr. Pajcsicsné Dr. Csóré Erika szakmai fõtanácsadó, osztályvezetõ, Ország-
gyûlési Biztos Hivatala
Fliegauf Gergely tag, Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT)
Dr. Kádár András Kristóf társelnök, Magyar Helsinki Bizottság
Dr. Lajtár István osztályvezetõ ügyész, Legfõbb Ügyészség
Vezeti: Kádár András Kristóf

3. Technika és bûnözés a globális társadalomban
Dr. Parti Katalin tudományos fõmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Peszleg Tibor informatikai biztonsági szakértõ
Dr. Szabó Imre tudományos segédmunkatárs, Országos Kriminológiai Inté-
zet
Vezeti: Dr. Parti Katalin

4. Szülõgyilkosságok történeti, kulturális és társadalomlélektani elemzése
Dr. Bíró Judit dékánhelyettes, ELTE TÁTK
Dr. Csepeli György egyetemi tanár, ELTE TÁTK
Vezeti: Dr. Gönczöl Katalin

12.30 – 14.30 Szünet
14.30 – 16.00 Szekciók 5–7.
5. A fiatalkorúak büntetõ igazságszolgáltatása: reformelképzelések

Dr. Vaskuti András tanácselnök bíró, Fõváros Bíróság
Dr. Váradi Erika egyetemi docens, ME ÁJK
Dr. Sárik Eszter tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet
Vezeti: Dr. Ligeti Miklós fõosztályvezetõ-helyettes, Belügyminisztérium

6. Technikai innováció a biztonság szolgáltában: elektronikus felügyelet, on-line 
házkutatás

Dr. Herke Csongor tanszékvezetõ egyetemi docens, PTE ÁJK
Dr. Róth Erika intézeti tanszékvezetõ egyetemi docens, ME ÁJK
Dr. Mohácsi Barbara egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK
Vezeti: Dr. Róth Erika

7. Korrupció: módszerek – technikák – megelõzés
Dr. Marschall Miklós európai igazgató, Transparency International Berlin
Dr. Tóth István János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Intézet
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Dr. Földes Ádám munkatárs, Transparency International Magyarország
Vezeti: Dr. Finszter Géza tudományos fõmunkatárs, Országos Kriminológiai 
Intézet

16.15 – 16.45 Záró-értékelõ ülés: a szekcióvezetõk beszámolói
Vezeti: Dr. Lévay Miklós

Magyar Kriminológiai Társaság             Fordulónap: 2010.12.31.

Eredménylevezetés

KSH azonosító: 259463
Bírósági bejegyzés száma: PK. 60531/1989/2

Adószám: 19007782-1-41

Adatok e Ft-ban

Statisztikai számjel: 19007782-9199339-01
Cégjegyzék száma:

Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves
beszámolójának EREDMÉNYLEVEZETÉSE

Ssz. Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

a b c d

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (I. + II.) 3400 3072

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3400 3072

3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 2595 789

4. a) alapítótól   

5. b) központi költségvetéstõl 1391 376

6. c) helyi önkormányzattól   

7. d) társadalombiztosítótól   

8. e) egyéb 1204 413

9. f) továbbutalási céllal kapott   

10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás  350

11. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 317 70

12. 4. Tagdíjból származó bevétel 400 1821

13. 5. Egyéb bevétel 88 42

14. II. PÉZBEVÉTELT NEM JELENTÕ BEVÉTELEK   

DOKUMENTUMOK



283

Ssz. Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

a b c d

15. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.) 0 0

16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek   

17. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek   

18. C) Tényleges pénzbevétel 3400 3072

19. D) Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II. + B/2.) 0 0

20. E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 + 2 + 3 + 4) 3342 3583

21. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 3342 3583

22. – ebbõl: továbbutalt támogatások   

23. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások   

24. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások   

25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások   

26. F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 + 2 + 3 + 4) 0 0

27. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások   

28. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások   

29. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások   

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások   

31. G) Tárgyévi pénzügyi eredmény 58 –511

32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I. – E/1. – E/4.) 58 –511

33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B/I. – F/1. – F/4.) 0 0

34. H) Nem pénzben realizált eredmény (+–1+–2.) 0 0

35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A/II. – E/2. – E/3.)

0 0

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B/2. – F/2. – F/3.)

0 0

37. I) Adózás elõtti eredmény   

38. J) Fizetendõ társasági adó   

39. Tárgyévi eredmény 58 –511

40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
[(A/I. + A/II.) – (E/1. + E/2. + –E/3.)]

58 –511

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgy évi eredménye I)–J) 0 0
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Statisztikai számjel: 19007782-9199-339-01
Cégjegyzék száma:

Tájékoztató adatok

Adatok e Ft-ban

Ssz. Megnevezés Elõzõ év Tárgy év

a b c d

42. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 417 284

43. 1. Bérköltség 314 190

44. ebbõl: – megbízási díjak 258 10

45. – tiszteletdíjak   

46. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 57 46

47. 3. Bérjárulékok 46 48

48. B) Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások 2848 75

49. C) Értékcsökkenési leírás 0 0

50. D) Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások 77 3224

51. E) A szervezet által nyújtott támogatások (pü. rend.) 0 0

52. F) Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 641 376

Budapest, 2011. május 27.
Dr. Gönczöl Katalin

                           elnök
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