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ELÕSZÓ 

Az 1962 óta megjelenõ kiadványsorozat legújabb, 46. kötete, a

hagyományokat követve, az Országos Kriminológiai Intézet kutatói-

nak elmúlt évi kutatási eredményeibõl nyújt szemelvényeket a kri-

minológia, a büntetõpolitika és jogelmélet aktuális kérdései iránt ér-

deklõdõ olvasók számára. 

Noha a társadalmi változások összetettek és folyamatjellegûek,

az értékelõ mégis kénytelen a jelenségeket elemzési kategóriákba

gyömöszölni, és – többnyire önkényesen – feldarabolni, részekre

szabdalni a múló idõt. 

A 2008-as esztendõ tényeirõl sokféle vélemény formálható. Ami

a kriminalitást illeti, ha csupán az adatokat, a bûnözés megismerhetõ

mutatóit nézzük, nem látunk drámai változásokat. Az összbûnözés

terjedelme (mind az abszolút számokat, mind a százezer lakosra ju-

tó mutatót tekintve) néhány százalékkal csökkent – a 2008-as is-

mertté vált bûncselekményszám az elmúlt másfél évtized legala-

csonyabb értéke. A regisztrált bûnözés csökkenését nyilvánvalóan

a legjelentõsebb és az összbûnözés terjedelmét döntõen meghatá-

rozó – az utolsó évtizedben hullámzó csökkenést mutató – vagyon

elleni bûncselekmények hasonló arányú fogyása idézte elõ. Növe-

kedés tapasztalható azonban a regisztrált gazdasági, személy elle-

ni, valamint az erõszakos és garázdajellegû bûncselekmények szá-

mában. Ami a személy elleni fizikai agressziót illeti a szándékos

testi sértések száma növekedett az elõzõ évhez képest, örvende-

tes viszont, hogy a befejezett emberölések száma tovább csökkent,

erõsítve az elmúlt évek hasonló irányú tendenciáját. Az ismertté

vált bûnelkövetõk száma nem változott, ezen belül viszont a fiatal-

korú elkövetõk száma enyhén nõtt. Elgondolkodtató másfelõl, hogy

miközben az ismertté vált természetes személy sértettek százezer

lakosra jutó száma nyolc százalékkal, ezen belül a fiatalkorú sértettek

száma mintegy tíz százalékkal csökkent, addig a regisztrált gyer-
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mekkorú sértettek száma majd harminc százalékkal nõtt az elõzõ

évhez képest.

Ha a bûnözés helyzetérõl a közvélekedés, a médiatudósítások,

a bûnözéstõl való félelem mértéke vagy a politika jogalkotási felve-

tései alapján próbálunk képet alkotni, az így formálódó látvány, vé-

lemény sokkal ijesztõbb. Brutális élet elleni cselekmények, napi

rendszerességûnek tûnõ pénzintézeti támadások, etnikai jellegû

erõszakcselekmények uralják a kriminális narratívákat. A magyar

társadalom jelentõs része úgy érzi, az ország bûnözési helyzete

rossz, közbiztonsága romlik. Egyre többen gondolják azt is, hogy a

bûnözés meghatározó eleme a „cigánybûnözés”. A tömegtájékozta-

tásban rendre súlyos bûnesetekrõl hallani, és súlyos állításokat tar-

talmazó nyilatkozatok jelennek meg. Az emberek félnek, növekszik

a bizonytalanság. A súlyos erõszakcselekmények – elsõsorban né-

hány, a sajtó által kiemelten kezelt, szokatlanul brutális gyilkossági

eset – heves indulatokat és fokozódó szorongást váltanak ki. A fo-

kozódó feszültség és félelem légkörében mérhetõen növekszik az

etnikai indulat és az az illúzió, hogy a probléma kezelését a bünte-

tések szigorítása és a rendvédelmi szervek jogosítványainak széle-

sítése jelenti.

Az idei kötet tanulmányai az európai folyamatokra és az aktuá-

lis kriminológiai, büntetõpolitikai nehézségekre rezonálva a szabad-

ság, a biztonság és jog témái köré szervezõdnek, és az empirikus

vizsgálatokat bemutató írások mellett elméleti kérdésekre fokuszáló

dolgozatokat is találhat az olvasó.

A kötet intézetünk új kollégáinak tanulmányaival kezdõdik, akik

a társadalomvédelem, bûnmegelõzés témájában született munká-

ikkal mutatkoznak be az olvasóknak. Borbíró Andrea írása a preven-

ció és a büntetõ igazságszolgáltatás közötti kapcsolatokat elemzi,

és az „öt hagyományos büntetési elmélet – a jogkövetõ magatartás

erõsítése, az általános elrettentés, a semlegesítés, a speciális elretten-

tés és a reintegráció – szerint ad áttekintést a különbözõ megelõzé-

si elképzelések kriminálpolitikai intézményesülésérõl, néhány gya-

korlati megvalósulási formájáról, illetve az ezek hatékonyságára

vonatkozó ismeretekrõl”.  
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A bûnmegelõzési politika szoros kapcsolatban áll azokkal a tö-

rekvésekkel és eszközökkel, amelyek elsõdlegesen a büntetõpoliti-

ka területére tartoznak. Vig Dávid Izoláció a társadalomvédelem bû-

völetében: határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás Európában

címû tanulmánya a kontinentális gyakorlatot vizsgálva keresi a vá-

laszt a bûnözéstõl való félelem által generált jogkövetkezmények

indokoltságának, megengedhetõségének kérdésére. 

A téma magyarországi jellemzõit fejti ki részletesen az OKRI

2008-as intézeti kutatásai közül a legkiterjedtebb empirikus vizsgá-

lat eredményeit bemutató, az életfogytig tartó szabadságvesztés-

büntetés végrehajtásának jellemzõit ismertetõ dolgozat. Antal Szil-

via, Nagy László Tibor és Solt Ágnes „a kutatás folyamán az ország

különbözõ büntetés-végrehajtási intézeteiben fogva tartott 231 élet-

fogytig tartó szabadságvesztésre ítélt kétharmadával, 149 emberrel

– köztük kilenc tényleges életfogytiglanra ítélttel – készített kérdõíves

interjút”.

A következõ tanulmányok – ismét Európára koncentrálva – a biz-

tonság és a jogállamiság összeférhetõségének kérdésével és az

uniós alapelvek relativizálhatóságának problémakörével foglalkoz-

nak. Bárd Petra írása a szabadság, biztonság és jog látszólag együt-

tesen érvényesíthetõ, valójában azonban versengõ értékei közül

egyértelmûen a szabadság mellett teszi le a garast. Kiss Anna pe-

dig az európai ügyész intézményén keresztül a gazdasági érdekek

és az európai mechanizmusok elemzésével a jog és a biztonság ér-

vényesítésének szükségszerûsége mellett érvel. 

Az ügyész mint jogalkalmazó szerepével és helyével foglalkozik

Barabás A. Tünde és Windt Szandra dolgozata is – egyrészt Ma-

gyarországra fokuszálva, másrészt egy speciális aspektusból, a

resztoratív, helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásá-

ban betöltött szerepén keresztül közelítve meg a kérdést. A szerzõ-

páros célja, „hogy megvizsgálják, vajon milyen változásokat hozott

az új jogintézmény az ügyészi munkába, mennyire tekinthetõ ered-

ményesnek az elsõ év, és melyek azok a körülmények, amelyek a

nagy megyei különbségeket okozhatják, és amelyek változtatást
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igényelnek azért, hogy még eredményesebbé és kiegyensúlyozot-

tabbá válhasson a mediáció alkalmazása a gyakorlatban”.

A közvetlenül a szabadság, biztonság és jog kérdésével foglalko-

zó dolgozatok sorát Mészáros Ádám értekezése zárja a jogellenes-

ség tanáról – segítséget adva az új büntetõtörvénykönyv-koncepció

kodifikálása folyamán felmerülõ jogelméleti viták értelmezéséhez. 

A következõ írások indirekt módon érintik a szabadság, bizton-

ság és jog témáját – talán a legérzékenyebb jogalanyok –, a gyere-

kek kriminalitásának, a gyermekkori bûnözés megelõzésének és a

kriminális devianciák (különös tekintettel a gyermekkori elkövetések)

médiabeli ábrázolásának vizsgálatával. Parti Katalin írása a korábbi

KT-kötetekben már bemutatott fiatalkori latensdeviancia-vizsgálat

nemzetközi tapasztalatait mutatja be az észt és a magyar fiatalok

kortárs csoporthoz és családhoz való kötõdése szerinti összehason-

lító elemzésével. Kerezsi Klára és Kó József tanulmánya a speciáli-

san a gyerekeket célcsoportként megközelítõ rendõrségi bûnmeg-

elõzési program, a DADA 15 éves tapasztalatainak feldolgozásával

egy empirikus kutatás eredményeit teszi közzé. Gyurkó Szilvia és Vi-

rág György dolgozata pedig a kriminális devianciát, azon belül is a

0 és 18 év közötti büntetendõ cselekményt elkövetõ kiskorúak mé-

diamegjelenítését vizsgáló kutatás alapvetõ megállapításait foglalja

össze a biztonságérzetet befolyásoló bûncselekmény reprezentáci-

ójától a büntetendõ cselekmények bemutatására használt nar-

ratívákon át a gyerekek esetében kimutatható jelentõs kriminális fe-

lülreprezentáltságig. 

A Kriminológiai Tanulmányok 46. kötetét egy olyan írás zárja –

Tilki Katalin és Dunavölgyi Szilveszter társszerzõségében –, amely

a jogalkalmazás oldaláról foglalkozik a mindennapi szabadságérze-

tünket és bolygónk hosszú távú biztonságát alapvetõen meghatá-

rozó kérdéssel, a környezetvédelemmel. 

Ez évi tanulmánykötetünket is abban bízva ajánlom a szakma

eredményeire kíváncsi olvasók figyelmébe, hogy az említett kínálat

által felkeltett érdeklõdésükre a kötet tanulmányai színvonalas vála-

szokat kínálnak, vagy éppen további kérdések megfogalmazását

segítik elõ. Jelen állapotunkra Paul Watzlawick szavai – a helyzet re-

10
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ménytelen, de nem súlyos – derûsen optimista jellemzésnek tûn-

nek. Az 1929–33-as túltermelési világválság óta nem volt a jelenle-

gihez hasonló mélységû globális gazdasági válság. A depresszió

vége, kimenetele nem látható, az ezzel társuló társadalmi krízis le-

nyomata és a társadalmi tudat kritikus szinthez közelítõ állapotának

nyomasztó jelei viszont annál inkább érzékelhetõk. Amikor ez a be-

vezetõ íródik, a miniszterelnökkel szembeni konstruktív bizalmat-

lansági indítvány következményeként jelölt új miniszterelnök éppen

arról beszél, hogy „ilyen helyzetben még nem volt a szabad Ma-

gyarország. Mint ahogy ilyen helyzetben a húszas évek óta nem

volt Európa és a világ sem. A világválság olyan rendkívüli helyzet,

amely rendkívüli megoldásokat kényszerít ki a politikától, az állam-

tól és az emberektõl egyaránt.” A súlyosan anómiás társadalmi

helyzet könnyen vezet a deviancia szaporodásához. Ilyen helyze-

tekben különösen megnõ az írástudók felelõssége. Reményeink

szerint a valós helyzet feltárására irányuló kutatásaink és ezek ered-

ményeinek elemzése hozzájárulhat a társadalmi károkat enyhíteni,

csökkenteni képes felelõs büntetõpolitika alakításához.  

Budapest, 2009. április

Virág György
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Borbíró Andrea

Prevenció 
és büntetõ igazságszolgáltatás

A kriminálpolitika egyik legfontosabb – bár kétségkívül nem egyet-

len – célkitûzése a bûnözés minõségi és mennyiségi csökkentése,

illetve a bûnözéssel okozott társadalmi és egyéni károk mérséklé-

se. Ez az összefoglalóan bûnmegelõzésnek nevezett törekvés egy

sajátos, elsõsorban a kriminológia eredményeire építkezõ ismeret-

anyag meghatározott célok szerinti alkalmazását feltételezi, aminek

elsõdleges hordozója a kriminálpolitika egy elkülönült alrendszere,

a bûnmegelõzési politika.1 A bûnmegelõzési célkitûzés azonban

igen sokféle eszközzel valósítható meg. Tonry és Farrington példá-

ul a bûnmegelõzés négy irányát különbözteti meg: a kockázatköz-

pontú, a közösségi, a szituációs/áldozatközpontú, illetve a büntetõ

13

A bûnmegelõzési politika szoros kapcsolatban áll azokkal a törekvések-

kel és eszközökkel, amelyek elsõdlegesen a büntetõpolitika területére tar-

toznak. Míg a generális prevenció a bûnmegelõzés elsõdleges és má-

sodlagos szintjéhez, a speciális prevenció a harmadlagos szinthez köti

szervesen a büntetõ igazságszolgáltatáson keresztül érvényesülõ meg-

elõzési lehetõségeket. Az öt hagyományos büntetési elmélet (a jogköve-

tõ magatartás erõsítése, az általános elrettentés, a semlegesítés, a spe-

ciális elrettentés és a reintegráció) szerint adunk áttekintést a különbözõ

megelõzési elképzelések kriminálpolitikai intézményesülésérõl, néhány

gyakorlati megvalósulási formájáról, illetve az ezek hatékonyságára vo-

natkozó ismeretekrõl.

1 Ligeti Katalin a kriminálpolitika négy alrendszerét különbözteti meg: a
bûnüldözési politikát, az áldozatpolitikát, a büntetõpolitikát, illetve a bûn-
megelõzési politikát. Ligeti Katalin: Kriminálpolitika. Megjelenés alatt.
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Borbíró Andrea

igazságszolgáltatáson keresztül megvalósuló megelõzést.2 Az elsõ

három megközelítés – amelyet a továbbiakban büntetõ igazság-

szolgáltatáson kívüli megelõzésnek hívunk – a bûnmegelõzési po-

litikát a kriminálpolitikán kívüli területekhez is, így elsõsorban a tár-

sadalompolitikához köti. A preventív beavatkozások jelentõs része

ugyanis a társadalompolitika intézményein, elsõsorban az ágazati

szakpolitikák (szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, oktatáspolitika,

ifjúságpolitika, esélyegyenlõségi politika stb.) révén valósul meg. A

különbözõ szférák együttmûködése, illetve a bûnmegelõzési szem-

pontok ágazatokon belüli érvényesítése a bûnmegelõzés hosszú

távú célkitûzéseit szolgálja, hiszen a bûnözés reprodukcióját alakí-

tó strukturális viszonyokra hat.

A büntetõ igazságszolgáltatáson belüli megelõzés ezzel szemben

a büntetõjogi szankciók, illetve a büntetõ igazságszolgáltatási rend-

szer által kifejtett megelõzési hatásra utal.3 Ez tehát a bûnmegelõzési

politikát a kriminálpolitika egy másik elkülönült alrendszeréhez, a

büntetõpolitikához kapcsolja. A bûnmegelõzés és a büntetõpolitika

viszonya az elmúlt évtizedekben meglehetõsen ellentmondásosan

alakult. Az 1970-es évekig a bûnmegelõzést csaknem kizárólagosan

a büntetõ igazságszolgáltatás preventív kapacitásaként – elsõsorban

a bûnismétlés megelõzéseként – értelmezték. Ez után éppen azok a

szakirodalmi irányzatok váltak uralkodóvá, amelyek bûnmegelõzé-

sen csak a büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli megelõzést értették.4

2 Michael Tonry – David P. Farrington: Strategic Approaches to Crime
Prevention. In: Michael Tonry – David P. Farrington (eds.): Building a Safer
Society: Strategic Approaches to Crime Prevention. University of Chica-
go Press, Chicago, 1995

3 Uo. Tonry és Farrington egyébként a büntetõ igazságszolgáltatáson ke-
resztül megvalósuló megelõzéshez sorolja a bûnüldözés preventív funk-
cióit is, míg Ligeti Katalin a bûnüldözési politikát a kriminálpolitika elkü-
lönült alrendszerének tekinti. Noha mindként álláspont mellett hozhatók
fel érvek, ebben a tanulmányban a büntetõ igazságszolgáltatáson belüli
megelõzés vizsgálatakor nem térünk ki a bûnüldözéssel összefüggõ
megelõzési lehetõségekre.

4 „Crime prevention is defined as: the total of all private initiatives and state
policies, other than the enforcement of criminal law, aimed at the reduction
of damage caused by acts defined as criminal by the state.” Jan J. M. van
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Az ezredfordulóra azonban jellemzõvé vált az a megközelítés (a ma-

gyar bûnmegelõzési stratégia is ezt az elvet követi), amely szerint a

bûnmegelõzés rendszerébe a büntetõpolitika területén érvényesülõ

prevenciós eszközök és hatások is beletartoznak, a bûnmegelõzési

politikának tehát ezekkel is számolnia kell. A két nagy alrendszer

ugyanis erõsen hat egymásra, a büntetõ igazságszolgáltatáson belü-

li és az azon kívüli megelõzési törekvések, a mögöttük meghúzódó

koncepciók diszharmóniája pedig alááshatja a bûnmegelõzés egé-

szének eredményességét.5

A büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli és azon belüli megelõ-

zésnek eltérõ eszközei és beavatkozási lehetõségei vannak. A bün-

tetõ igazságszolgáltatás elsõdleges feladata nem a bûnmegelõzés.

A bûncselekmény elkövetése esetén élhet a büntetõjogi kényszer

lehetõségével, de a bûnözés mélyen húzódó okait és összefüggé-

seit nem éri el. Erre csak a büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli

megelõzés alkalmas. Az ilyen megelõzés ugyanis meg tudja köze-

líteni a beágyazott társadalmi folyamatokat, egymással összefüg-

gésben tudja kezelni a deviáns magatartásokat, egyúttal tartózkodik

a kényszereszközök alkalmazásától. E különbségek megfogalma-

zása és érvényesítése garanciális jelentõségû, hiszen jogállami ke-

retek között csak így garantálható, hogy a közbiztonsági érdek ne

írja felül a jogbiztonsági és emberi jogi követelményeket.6

Napjainkban a büntetés tehát elsõsorban joghátrány, amelynek

feladata a társadalmi értékek és normák védelme, így a büntetés és

a büntetõ igazságszolgáltatás puszta létével tölti be funkcióját.7 Ez

azonban nem jelenti azt, hogy a büntetés és a büntetõ igazságszol-

gáltatás – a jogállami büntetés garanciális korlátai között – ne hor-

Dijk – Jaap de Waard: A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention
Projects, with Bibliography. Criminal Justice Abstracts, September 1991

5 Ez történt például az 1980-as években a francia Bonnemaison-modell
esetében, ahol a társadalmi bûnmegelõzés befektetéseit nem követte a
büntetõ igazságszolgáltatás bûnmegelõzési feladatainak újragondolása,
jelentõsen hátráltatva a célkitûzések megvalósítását.

6 Borbíró Andrea: Társadalmi bûnmegelõzés és emberi jogi követelmé-
nyek. Acta Humana, 2004/4.

7 Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca. Osiris Kiadó, Budapest, 2004

Prevenció és büntetõ igazságszolgáltatás
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dozna prevenciós célokat.8 A büntetõpolitika és a bûnmegelõzés

kapcsolódási pontjainak megvilágítását segítheti a büntetõ igazság-

szolgáltatáson keresztül megvalósuló megelõzés elhelyezése a

bûnmegelõzés hagyományos háromszintû modelljében. Ebben a

modellben az elsõdleges megelõzés az egész társadalomra kiterje-

dõ beavatkozási formákra utal, amelyek célja a társadalom kiegyen-

súlyozott mûködését garantáló intézmények megerõsítése, s így a

bûnözést alakító társadalmi, jogi, gazdasági és kulturális körülmé-

nyek, illetve a bûnözés reprodukciójának befolyásolása. A másod-

lagos megelõzés a már deviáns vagy kriminális szempontból ve-

szélyeztetett csoportokra, illetve a bûnözési szempontból magas

kockázatú helyzetekre, körülményekre reagál. A harmadlagos meg-

elõzés pedig a bûnismétlés megelõzésének feleltethetõ meg: a már

elkövetõvé vagy áldozattá váltak újbóli kriminális érintettségének

megakadályozását szolgálja.

A büntetõ igazságszolgáltatáson keresztül megvalósuló preven-

ció jellegénél fogva döntõen a harmadlagos megelõzés szintjére

esik. Sõt, mivel a bûnismétlés megelõzésének – azaz a speciális

prevenciónak – sikere elsõsorban a jól megválasztott büntetõpoliti-

kai céloktól és a büntetõ igazságszolgáltatás hatékony mûködésé-

tõl függ, a harmadlagos szinten a büntetõ igazságszolgáltatás a

bûnmegelõzés fõszereplõjévé válik, amelyhez a büntetõ igazság-

szolgáltatáson kívüli megelõzés intézményei csak kiegészítõ jelleg-

gel kapcsolódnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a büntetõ igaz-

ságszolgáltatás preventív hatásainak ne lenne fontos szerepük az

elsõdleges és másodlagos megelõzésben is. Ezekhez a szintekhez

köti ugyanis a generális prevenció lehetõsége: az a megelõzõ hatás

tehát, amelyet a büntetõ igazságszolgáltatás mûködése a társada-

lom tagjaira gyakorol. A büntetõ igazságszolgáltatás hatékonyságát,

gyorsaságát javító, vagy a rendõrség iránti bizalmat erõsítõ beavat-

kozások például az önkéntes jogkövetõ kultúra terjesztését szolgál-

ják, míg a bûncselekménnyel járó jogkövetkezmények tudatosítása

8 Mészáros Ádám: A büntetés céljának alapkérdései. Kézirat; megjelenés
alatt.
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az általános elrettentés esélyét növelheti. Ezek olyan hatások, ame-

lyek a büntetõpolitika oldaláról támogatják meg azokat az erõfeszí-

téseket, amelyeket az elsõdleges és másodlagos megelõzés folya-

mán a büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli megelõzés intézményei

végeznek.

Mind a generális, mind pedig a speciális prevenció célkitûzései

több módon valósíthatók meg, amelyek között a büntetési elméle-

tek segítenek eligazodni. Ezek ugyanis – a megtorló elméletek ki-

vételével – mindig tulajdonítanak valamilyen preventív funkciót a

büntetésnek, illetve tágabban a büntetõ igazságszolgáltatásnak. A

büntetési elméletek funkciója ezért kettõs: egyrészt a büntetõjog te-

rületén a büntetés legitimációs alapját fogalmazzák meg, és megte-

remtik a dogmatikai koherenciát, másrészt a kriminálpolitika számára

rendszerezik a büntetõ igazságszolgáltatással megvalósított meg-

elõzés elméleti lehetõségeit. Az e lehetõségek közötti választás

függ attól, hogy a kriminálpolitika mit tekint feladatának, és attól is,

hogy hogyan értelmezi a bûnözést. Valamely büntetési cél túlsúly-

ba kerülése ezért alapvetõen meghatározhatja a kriminálpolitika ar-

culatát, és rávilágíthat a bûnözés elleni küzdelemben érvényesített

eltérõ hangsúlyokra.

A következõkben az egyes büntetési célgondolatok szerint

adunk áttekintést arról, hogy a büntetõpolitika a büntetések megvá-

lasztása és a büntetõ igazságszolgáltatás mûködtetése során mi-

lyen utakon kapcsolódhat be a bûnmegelõzési törekvések érvénye-

sítésébe. E tanulmány célja tehát nem a büntetés legitimációjával

foglalkozó büntetési elméletek ismertetése vagy továbbgondolása,

hanem azoknak a kapcsolódási pontoknak a megjelölése és érté-

kelése, amelyeken át a büntetõ igazságszolgáltatásban megvalósu-

ló prevenció hozzájárul az átfogó kriminálpolitikai célkitûzés, a bûn-

megelõzés megvalósításához.
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Generális prevencióGenerális prevencióGenerális prevencióGenerális prevenció

A jogkövetõ magatartás erõsítése: 

bizalom a büntetõ igazságszolgáltatás iránt

Az állam büntetõhatalma gyakorlásakor értéket közvetít. Ideális eset-

ben deklarálja a jogállamiság, az igazságosság, a méltányosság, a

humanitás eszméit, a jogsérelmek gyors és hatékony üldözésének

vállalásával pedig elkötelezi magát az állampolgárok jogainak védel-

me mellett. Ezeknek az értékeknek a prevenciós jelentõségét elõször

Beccaria ismerte fel, szerinte a bûnök megelõzéséhez mindenekelõtt

igazságos és egyértelmû törvényekre, a törvények uralmára, illetve

kiszámítható és gyors igazságszolgáltatásra van szükség. A kutatá-

sok azóta is rendre igazolják Beccaria elméleti tételeit: az állam és az

állampolgárok jogkövetéssel kapcsolatos attitûdjei, illetve a büntetõ-

hatalom intézményei iránti közbizalom kölcsönösen alakítják egy-

mást. „A jogszabályok társadalmi érvényesítése szempontjából fon-

tos (kedvezõtlen) attitûdök nem csak a jogkövetési hatások miatt

fontosak. Kihatnak a társadalmi bizalomra és ezen belül az állam irán-

ti bizalomra, mivel a normák kijátszhatósága és ennek állami eltûré-

se a bizalomhoz nélkülözhetetlen hitelességet ássa alá.”9 Márpedig a

büntetõ igazságszolgáltatásba vetett bizalom igencsak törékeny, és a

kutatási eredmények szerint erõsen függ az állampolgárok bûnözés-

re, bûnüldözésre és igazságszolgáltatásra vonatkozó ismereteitõl

csakúgy, mint a hozzáférhetõségtõl és az igazságszolgáltatás haté-

konyságával kapcsolatos nézetektõl.10 A magyarországi latenciavizs-

9 Sajó András: Az állam mûködési zavarainak újratermelõdése. Közgazda-
sági Szemle, 2008. február, 704. o.

10 Lásd például Nagy-Britanniában: Becca Chapman – Catriona Mirrlees-
Black – Claire Brawn: Improving public attitudes to the Criminal Justice
System: The impact of information. HORS 245. HMSO, London, 2002;
Kanadában: Julian V. Roberts: Public confidence in criminal justice: A
review of recent trends. Public Safety Canada, Ottawa, 2005; Magyaror-
szágon: Kerezsi Klára: A közvélemény és a szakemberek a helyreállító
igazságszolgáltatásról. In: Tamási Erzsébet (szerk.): A helyreállító igaz-
ságszolgáltatás lehetõségei a bûnözés kezelésében. Budapesti Szociá-
lis Forrásközpont, Budapest, 2006
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gálatok tanúsága szerint a feljelentések elmaradásának leggyakoribb

oka a felderítésbe és felelõsségre vonásba vetett hit hiánya.11

Az állami büntetõhatalom intézményei iránti bizalom bûnmeg-

elõzési kapacitásának javítása általános törekvés a nyugati társa-

dalmak prevenciós politikáiban. Ennek az elsõdleges és másodla-

gos szinten érvényesülõ megelõzésnek központi eleme a jól

funkcionáló büntetõ igazságszolgáltatás, amely szilárd kereteket

adhat a normakövetõ magatartás általánossá válásához. Ezekre az

eszközökre a magyar bûnmegelõzési stratégia is épít, így a megva-

lósítandó feladatok között nevesíti például a bûnüldözõ szervek re-

akcióképességének fokozását, a büntetõ igazságszolgáltatás idõ-

szerûségének javítását vagy a büntetés elkerülhetetlenségének

garantálását. De ebbe a körbe tartoznak azok a reformok is, ame-

lyek az áldozatok irányában érzékenyítik a büntetõ igazságszolgál-

tatást. A bûnüldözés és a büntetõ igazságszolgáltatás mindennapi

mûködése során, s az áldozatok számára közvetlenül is érzékelhe-

tõen közvetíti saját üzeneteit a családon belüli vagy nemi bûncse-

lekményekhez való viszonyáról, az etnikai ellentétek elfogadható-

ságának határairól, a hatalmi visszaélések megítélésérõl vagy a

kisebb súlyú (és így nehezen felderíthetõ) bûncselekmények áldo-

zataival kapcsolatos attitûdjeirõl. Ezeknek az üzeneteknek a szisz-

tematikus ismétlése döntõ szerepet játszhat abban, hogy az adott

viselkedésforma a társadalom számára a tiltott, vagy ellenkezõleg,

a tûrt, sõt hallgatólagosan elfogadott mezõben rögzül-e. A sértetti

pozíció erõsödése, az áldozati – jogi, anyagi és pszichológiai – igé-

nyek fokozottabb figyelembevétele, és a büntetõ igazságszolgálta-

tás szereplõi erre vonatkozó attitûdjeinek alakítása tehát informális,

de közvetlen módon járulhat hozzá a követendõ magatartások és

értékek stabilizálásához.

A lakosság és a büntetõ igazságszolgáltatás „közelítésére” lehet

példa a francia és belga úgynevezett maison de justice-ek rendsze-

11 Összefoglalóan lásd például Barabás A. Tünde: Áldozattá válás Magyar-
országon: a statisztika és az empirikus vizsgálatok valóságképe. Megje-
lenés alatt.

Prevenció és büntetõ igazságszolgáltatás
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re. Ezek az intézmények kifejezetten azzal a céllal jöttek létre, hogy

az állampolgárok számára megkönnyítsék az igazságszolgáltatás-

hoz való hozzáférést. Az elsõ intézmények 1990-ben kezdték meg

mûködésüket Párizs szegregált körzeteiben12, és mára az áldozatse-

gítés, a jogi segítségnyújtás, a büntetõ mediáció, illetve a reinteg-

rációs jellegû büntetések végrehajtásának fontos fórumaivá váltak.

A maison de justice-ek szoros kapcsolatban állnak azzal a közös-

séggel, amelyben mûködnek: figyelemmel kísérik a helyben fel-

merülõ igényeket, miközben tevékenységükkel a büntetõ igazság-

szolgáltatás különbözõ szereplõinek együttmûködését kínálják a

lakosok számára.

Általános elrettentésÁltalános elrettentésÁltalános elrettentésÁltalános elrettentés

A büntetõ igazságszolgáltatás általános megelõzõ hatásának másik

oldala nem a példamutatás és meggyõzés, hanem a félelem esz-

közével hat. Elrettentésen a büntetéssel, illetve tágabban a bûncse-

lekmény következményeivel való fenyegetést értjük. Az elrettentési

elméletek a racionális ember koncepciójára épülnek, azaz azt felté-

telezik, hogy az egyén szabadon mérlegel magatartásának számá-

ra elõnyös és hátrányos következményei között, és döntését e mér-

legelés nyomán hozza meg. Mivel a bûnelkövetõi magatartás

esetében a bûncselekménnyel elérhetõ hasznok (fizikai haszon, él-

vezet, izgalom stb.) az elkövetõ számára meghaladják a lehetséges

költségeket (büntetés, stigmatizáció stb.), a prevenciónak e költ-

ség–haszon mérleg átalakítására kell törekednie. A jelentõs elmélet-

történeti elõzmények (így különösen Beccaria és Bentham munkás-

sága) után az elrettentés mint a bûnözés csökkentésére törekvõ

kriminálpolitika egyik fontos eszköze az 1980-as években értékelõ-

dött fel újra, elsõsorban James Q. Wilson javaslatai alapján.13

12 Irvin Waller (szerk.): 100 bûnmegelõzési program, amely szerte a világon
további cselekvésre ösztönöz. Országos Bûnmegelõzési Tanács, Buda-
pest, 2000

13 James Q. Wilson: Thinking About Crime. Basic Books, New York, 1975
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A büntetési célok között az általános elrettentés sok tekintetben

nagyon hasonlóan mûködik, mint a büntetõ igazságszolgáltatáson kí-

vüli megelõzésben a szituációs megelõzés: ugyanúgy a szabadon

mérlegelõ ember képére épít, közömbös a bûnözés irracionális repro-

dukciós folyamatai iránt, és a megelõzõ hatást elsõsorban a költség-

oldal megnövelésétõl várja. Nem véletlen ezért, hogy az elrettentõ –

és ahogy arról még lesz szó, a szituációs megelõzéssel ugyancsak

sok rokon feltevést osztó semlegesítési – törekvések elõtérbe kerülése

idõben egybeesett a szituációs megelõzés rohamos terjedésével, és

mindkét (pontosabban mindhárom) prevenciós elképzelés leghatható-

sabb támogatása abból a neokonzervatív társadalomelméleti közeg-

bõl érkezett, amelynek Wilson maga is meghatározó képviselõje.

Wilson érvelése szerint ugyanis a bûnözés növekedésének egyszerû

oka van: a bûnelkövetõknek – racionális lények lévén – megéri bûn-

cselekményeket elkövetni. Éppen ezért tartja elhibázottnak – noha

nem teljesen szükségtelennek – azokat a bûnmegelõzési törekvése-

ket, amelyek a bûnözés mélyen húzódó, így az állam által a lehetõ leg-

nehezebben megközelíthetõ reprodukciós folyamataira irányulnak.14

Ehelyett a költség–haszon mérleg könnyebben elérhetõ oldalának ala-

kítását javasolja: a bûnelkövetés kockázatának növelését és a követ-

kezmények szigorítását. A bûnmegelõzés fókusza Wilson érvelésé-

ben tehát az ítélkezésre és a szankciórendszerre, mégpedig egy

jelentõsen megszigorított szankciórendszerre kerül.

Wilson elmélete azon kevés kriminológiai elmélet sorába tarto-

zik, amelyik közvetlen hatással volt a kriminálpolitika alakulására.

Érvelése az elrettentés (és ahogy arról még lesz szó, az izoláció)

mellett döntõ lökést adott a jelenlegi börtönközpontú amerikai kri-

minálpolitika kialakulásához, és szerte a világon színvonalas érve-

ket szolgáltatott azokhoz a törekvésekhez, amelyek fokozott bünte-

tõjogi represszióval kívánják elérni a bûnözés csökkentését. A

büntetés szigorának általános elrettentõ hatásáról mindazonáltal

14 Nagyon hasonló érvelést ad a szációs megelõzéssel kapcsolatban De-
rek B. Cornish – Ronald V. Clarke: The Reasoning Criminal. Springer-
Verlag, New York, 1986
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kevés és ellentmondásos empirikus bizonyíték áll rendelkezésre.

Ezek arra utalnak, hogy míg a felelõsségre vonás bizonyosságának

visszatartó ereje empirikusan alátámasztható, a büntetés súlyossá-

gának elrettentõ ereje kétségesebb.15

A büntetõjogi felelõsségre vonás általános visszatartó hatásá-

hoz képest egyértelmûbb hatékonysági eredmények állnak rendel-

kezésre az általános elrettentésre épülõ konkrét, jól definiálható

bûnmegelõzési programokról. Ezek közé tartozik az Egyesült Álla-

mokban és más országokban is sokáig népszerû, fiatalok számára

szervezett bûnmegelõzési célú börtönlátogatás (Scared Straight). Ez

a program azon a feltételezésen alapul, hogy a még nem bûnelkö-

vetõ fiatalok szembesítése a bûncselekmények drasztikus követ-

kezményeivel és a fogvatartottakkal kialakítja a visszatartáshoz

szükséges félelmet, és így erõsíti a bûnkerülõ attitûdöket. Érdekes

módon az ilyen programok szisztematikus hatékonysági áttekin-

tése16 nemhogy bûnmegelõzési hatást nem tárt fel, de egyenesen

kriminogén veszélyeket jelzett.17 Ez a következmény arra figyelmez-

15 Lásd például Harold G. Grasmick – George J. Bryjak: The Deterrent Effect
of Perceived Severity of Punishment, Social Forces, vol. 59., no. 2., 1986,
pp. 471–491.; Steven Klepper – Daniel Nagin: The Deterrent Effect of
Perceived Certainty and Severity of Punishment Revisited. Criminolgy,
vol. 27., no. 4., 1989, pp. 721–746.; Greg Pogarsky: Identifying “Deterrable”
Offenders: Implications for Research on Deterrence. Justice Quarterly,
vol. 19., no. 3., 2002, pp. 431–452.; Bradley R. Wright – Avshalom Caspi –
Terrie E. Moffitt – Raymond Paternoster: Does the Perceived Risk of
Punishment Deter Criminally Prone Individuals? Rational Choice, Self-
Control, and Crime. Journal of Research on Crime and Delinquency, vol.
41., no. 2., 2004, pp. 180–213.

16 A szisztematikus áttekintés és annak egyik eszköze, az úgynevezett
metaanalízis a hatékonyság értékelésének jelenleg elfogadott legbizto-
sabb módszere, nemcsak a bûnmegelõzésben, hanem például az orvos-
tudományban is. A módszer lényege, hogy több egyedi, ám önmagában
is nagyon szigorú módszerrel (jellemzõen úgynevezett randomizált kont-
rollált próbával) vizsgált program együttes elemzésével von le következ-
tetéseket arra nézve, hogy az adott programtípus – helytõl és idõtõl füg-
getlenül – van-e tényleges hatással a bûnelkövetõvé válásra.

17 Anthony Petrosino – CarolynTurpin-Petrosino – John Buehler: “Scared
Straight” and other juvenile awareness programs for preventing juvenile
delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, Iss. 2., 2002
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tet, hogy a büntetés súlyának szubjektív érzékelése a valóságban

jelentõsen eltérhet attól, mint amit az elrettentés hívei feltételeznek.

A bûnismétlés megelõzéseA bûnismétlés megelõzéseA bûnismétlés megelõzéseA bûnismétlés megelõzése

A speciális (vagy individuális) prevenció a bûnismétlés megelõzé-

sét jelenti, azaz az adott elkövetõ visszatartását az újabb bûncse-

lekmény elkövetésétõl. Mivel már megtörtént bûncselekményre

reagál, döntõen a harmadlagos megelõzés területére tartozik. Meg-

elõzési hatását alapvetõen három irányban fejtheti ki: törekedhet ar-

ra, hogy az elkövetõ ne tudjon, ne merjen, vagy ne akarjon újabb

bûncselekményt elkövetni.

Ártalmatlanná tétel

A büntetésben megnyilvánuló társadalomvédelmi törekvéseket leg-

markánsabban az ártalmatlanná tétel fejezi ki: a preventív szem-

pontok érvényesítése itt azáltal valósul meg, hogy az elkövetõ kép-

telenné válik újabb bûncselekmény elkövetésére. A semlegesítés

logikája – az általános elrettentéshez hasonlóan – az 1980-as évek-

tõl a büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli megelõzésben is fontos

szerepet kap a szituációs megelõzés azon eszközeinek formájá-

ban, amelyek a bûnelkövetés fizikai akadályozását célozzák. A bün-

tetõ igazságszolgáltatáson belül az ártalmatlanná tétel legkézenfek-

võbb módja az izoláció, de ebbe a körbe tartozik például a

szexuális bûnelkövetõk semlegesítése, vagy akár a különbözõ (és

nem is feltétlenül büntetés formájában megjelenõ) eltiltások alkal-

mazása – olyan eszközök tehát, amelyek az adott kockázati körben

az elkövetõ fizikai lehetetlenítésével vagy a bûnelkövetés körülmé-

nyeinek nehezítésével akadályozzák meg az újbóli elkövetést.

Az izoláció mint prevenció kriminálpolitikai jelentõsége az elret-

tentéshez hasonlóan az 1980-as években értékelõdött fel. Történel-

mi gyökereit tekintve az izoláció a veszélyesség kategóriájához iga-

zodik, és elsõsorban a súlyos vagy többszörös bûnelkövetõk újbóli

bûnelkövetésének megelõzésére szolgál. XX. század végi népsze-
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rûsége ugyancsak a neokonzervatív kriminológiának tulajdonítható,

amelynek képviselõi a bûncselekmények nagyobb hányadáért fele-

lõs többszörös elkövetõk hosszú távú semlegesítésében látták a

preventív kriminálpolitika egyik leghatékonyabb eszközét.18 Ez az

érvelés az elmúlt évtizedekben a hosszú tartamú, kifejezetten társa-

dalomvédelmi céllal alkalmazott szabadságvesztés legkülönbö-

zõbb formáit hívta életre az amerikai úgynevezett three strikes tör-

vényektõl a magyar tényleges életfogytiglani szabadságvesztésig.19

Ami az izolációs politika hatékonyságát illeti, ennek mérése igen

problematikus, de a rendelkezésre álló kutatási eredmények nem

túl meggyõzõek. A német biztonsági õrizettel kapcsolatban például

Kinzig szakirodalmi áttekintése szerint nincs bizonyíték arra, hogy a

biztonsági õrizet kedvezõ hatással lenne a szabadulás utáni vissza-

esési arányokra. Saját kutatásában egy 318 fõs biztonsági õrizetre

ítélt vizsgálati csoport, illetve egy 183 fõs olyan kontrollcsoport visz-

szaesési adatait hasonlította össze, amelynek esetében a biztonsá-

gi õrizet törvényi feltételei fennálltak ugyan, de a bíróság csupán

rendes szabadságvesztést rendelt el. A kilencéves távlatban vég-

zett vizsgálat szerint míg a vizsgálati csoport 48%-a volt újra büntet-

ve, a kontrollcsoportban ez az arány csupán 36% volt.20 Az eredmé-

nyeket természetesen számos tényezõ – például az enyhébb

ítélethez vezetõ szubjektív körülmények – torzíthatja, de az adatok

semmiképp sem arra utalnak, hogy a biztonsági õrizet beváltotta a

hozzá fûzött prevenciós reményeket.

A semlegesítési törekvések kiemelt célcsoportját jelentik a sze-

xuális bûnelkövetõk. Az õ esetükben a megelõzés egyik fõ iránya

18 James Q. Wilson: i. m. Wilson számításait, amelyek szerint a többszörös
bûnelkövetõk „kivonása a forgalomból” a bûnözés látványos statisztikai
csökkenését hozza, egyebek között Andrew von Hirsch kritizálta: And-
rew von Hirsch: Doing Justice: The Choice of Punishment. Notheastern
University Press, 1976

19 Az Európában alkalmazott társadalomvédelmi célzatú izolációs szabad-
ságelvonási formák áttekintésérõl lásd Vig Dávid írását e kötet 38. oldalán.

20 Jörg Kinzig: Die Legalbewährung gefährlicher Rückfalltäter. Duncker &
Humblot, Berlin, 2008, S. 307–308.
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az – egyébként sokszor igen hatékonynak bizonyuló21 – terápiák al-

kalmazása, a másik pedig az ártalmatlanná tétel, amelyre az izolá-

ció mellett több megelõzési módszer is kialakult. Ezek közül a leg-

drasztikusabb kétségtelenül a fizikai vagy kémiai kasztráció,

amelyet az Egyesült Államok több tagállama is lehetõvé tesz pél-

dául úgy, hogy a feltételes szabadítás feltételeként szabja.22 A sem-

legesítés eszköze lehet a szexuális bûnelkövetõk intenzív kontroll

alatt tartása, ami jelentõsen megnehezítheti az újabb bûncselek-

mény elkövetését. Ilyen például az Egyesült Államokban bevezetett

szexuális bûnelkövetõk nyilvános regisztere, amely több európai

országban is egyre nagyobb népszerûségnek örvend. Így például

Nagy-Britanniában is, ahol a formális kontroll egész hálózatát hoz-

ták létre a szexuális bûnelkövetõk bûnismétlésének megelõzése

érdekében.23 A személyes kockázatbecslés alapján magas kocká-

zatúnak minõsített – nem csak szexuális – elkövetõk egy speciális

kockázatmenedzselõ együttmûködés, az úgynevezett „multi-

agency public protection panel” (MAPPP) igen szoros felügyelete alá

kerülnek, ami egyszerre jelent rendõrségi és pártfogó felügyeletet,

az otthoni látogatások lehetõségét, bejelentési és kapcsolattartási

kötelezettséget, s ennek során dõl el az is, hogy a lakókörnyezet tu-

domására hozzák-e a szexuális bûnelkövetõ közelségét. Lehetõség

van emellett az úgynevezett Sex Offender Order kiszabására is,

amely rendkívül széles körben a határozatot hozó bíró mérlegelé-

sére bízza különbözõ kötelezések vagy eltiltások elõírását a köz vé-

delme érdekében, s amelynek kiszabása bár nem büntetõeljárás-

ban történik, megszegése öt évig terjedõ szabadságvesztéssel is

sújtható.

21 Martin Schmucker – Friedrich Lösel: Does sexual offender treatment
work? A systematic review of outcome evaluations. Psicothema, vol.
20., no. 1., 2008, pp. 10–19.

22 Charles L. Scott – Trent Holmberg: Castration of Sex Offenders:
Prisoners’ Rights Versus Public Safety. The Journal of the American
Academy of Psychiatry and the Law, 31/2003., pp. 502–509.

23 Michael Levi – Mike Maguire – Fiona Brookman: Violent Crime. In: Mike
Maguire – Rodney Morgan – Robert Reiner (eds.): The Oxford Handbook
of Criminology. Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 720.
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Utóbbi lehetõség – az eltiltás – egyébként nemcsak a szexuális

bûnelkövetõk, hanem bármely egyéb deviáns, akár bûncselek-

ményt meg sem valósító személlyel szemben alkalmazható. Az

Angliában ismert úgynevezett antiszociális magatartási rendelkezés

(anti-social behaviour order; ASBO) és a kapcsolódó különféle jogin-

tézmények (noha nem ez az elsõdleges funkciójuk) annyiban az ár-

talmatlanná tétel eszközei is lehetnek, hogy rugalmas keretet adnak

a magisztrátusi bírónak az elkövetõ életviteléhez kapcsolódó kocká-

zati elemek alakítására. Az ASBO ugyanis, hogyha azt a döntésho-

zó a közbiztonság érdekében indokoltnak tartja, gyakorlatilag bármi-

lyen tiltást és kötelezést tartalmazhat, így olyanokat is, amelyek

lehetetlenné teszik az elkövetõ deviáns viselkedését vagy a bûnel-

követõ magatartást: futballmérkõzések látogatásának megtiltását,

gyermekekkel foglalkozó intézmények kerülésének kötelezettségét,

a deviáns társaságtól való eltiltást stb. – olyan elemeket tehát, ame-

lyek meghatározott kockázati kör semlegesítésére irányulnak.

Speciális elrettentés

A speciális elrettentésen alapuló megelõzési törekvések egyik leg-

markánsabb iránya az úgynevezett „short, sharp shock” gyakorlata. A

gyors, de fájdalmas szankció ötlete a testi büntetésektõl a szabad-

ságvesztés-központú szankciórendszerbe a XX. század közepén ke-

rült át24, és elsõsorban a kisebb súlyú cselekményt elkövetõ fiatalko-

rúakra irányult. Az elképzelés szerint a deviáns fiatalkorú hirtelen,

rövid ideig tartó, ám sokkoló ízelítõt kap a büntetõ igazságszolgálta-

tás szigorából, ez a késõbbi súlyosabb következményekre figyelmez-

tetve éri el elrettentõ hatását. A short, sharp shock elsõként Nagy-Bri-

tanniában terjedt el, ahol az 1948-as büntetõ igazságszolgáltatási

törvény a 14-21 éves fiatalok számára hozta létre azt a sajátos fogva

tartó intézményt – az úgynevezett detention centre-t –, amely ennek

az új típusú, rövid tartamú, fegyelmezésen alapuló büntetésnek a

24 John Muncie: Failure Never Matters: Detention Centres and the Politics of
Deterrence. Critical Social Policy, 28/1990., pp. 53–66.
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végrehajtására szolgált.25 A gyors elrettentés politikája azonban igazi

népszerûségét a hetvenes években, a neokonzervatív kriminálpoli-

tikai elképzelésekbe ágyazva érte el. A fiatalkori bûnözés új jelensé-

gei (futballhuliganizmus, bandabûnözés stb.) által kiváltott pánikban

megfogalmazódó thatcheriánus elképzelések egyik sarokpontja

ugyanis éppen a fiatalkori bûnözés „langyos”, szociáldemokrata-jólé-

ti alapokon nyugvó kezelésének kritikája lett. A Borstal-rendszerre26

építõ, a nevelés gondolatát elõtérbe helyezõ büntetõpolitika ellené-

ben a Konzervatív Párt az egyéni felelõsségtudat helyreállítását, a te-

kintélytisztelet kialakítását és a szigorú, a „mentségek kultúrájától”

megfosztott szankcionálást szorgalmazta.27 Ennek jegyében alakítot-

tak ki két olyan short, sharp shock intézményt (a 14-17 évesek számá-

ra Sendben, illetve a 17-21 évesek számára New Hallban), amely

katonai módszerekkel, kemény fizikai megterheléssel és munkavég-

zéssel, illetve drákói fegyelmezési eszközökkel vállalta a fiatal elköve-

tõk gyors megleckéztetését. A short, sharp shock büntetése, illetve

az azt végrehajtó detention centre-ek rendszere 1988-ig mûködött

Nagy-Britanniában, s hamar népszerû lett más országokban, így az

Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is.

Ami a módszer hatékonyságát illeti, ezzel kapcsolatban már a kez-

detekkor igen súlyos kétségek merültek fel. A sendi és a New Hall-i in-

tézmények egyik sajátosságát éppen az adta, hogy kísérleti jelleggel

hozták õket létre, hatékonyságukat a Home Office vizsgálta. Az ered-

mények lesújtók voltak: a 14-17 évesek körében a visszaesési arányok

változatlanok maradtak, a 17-21 évesek között pedig enyhén emelked-

tek is. A jelentés készítõi szerint a kudarc egyik oka éppen a fizikai

25 Mary Langan: Welfare: Needs, Rights, and Risks. Routledge, London, 1998,
p. 204.

26 A Borstal-rendszert a Crime Prevention Act 1908 hozta létre a fiatalko-
rúak nevelése és társadalmi beillesztése céljából, a börtön alternatívája-
ként. A progresszivitás elvére épülõ rendszer bevezetése után nagy si-
kereket könyvelhetett el, a második világháború után azonban egyre
több nehézséggel küszködött. Végül a Thatcher-kormányzat szüntette
meg 1988-ban.

27 Conservative Manifesto, 1979 
http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/man/con79.htm#law 
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gyakorlatok túlhangsúlyozása volt a munka- és nevelõ jellegû tevé-

kenységekkel szemben, ezek ugyanis a fiatal fiúk számára jóval von-

zóbbak és könnyebben teljesíthetõk voltak.28 Ezeket az eredményeket

egyébként a témában végzett késõbbi kutatások is alátámasztják.

Doob és Cesaroni például több hasonló, rövid tartamú és kifejezetten

az elrettentést célzó szabadságelvonással járó szankciófajtát vizsgált

meg. Következtetéseik szerint az eredmények ellentmondásossága

mellett is valószínû, hogy elsõ bûntényesek esetén a „sokkoló bünte-

tés” növeli a visszaesés valószínûségét.29 Nagyon hasonlók a haté-

konyságvizsgálati eredmények a short, sharp shock büntetések spe-

ciális „továbbélése”, a jelenleg is sok helyen népszerû úgynevezett

boot campek (csizmatábor) esetében is. Az intenzív rezsimeknek ez a

válfaja, amely a katonai kiképzõtáborok mintájára a személyiség meg-

törésén és a tekintélytisztelet kialakításán keresztül a félelemre építve

törekszik a bûnismétlés elkerülésére, a jogállami és jogbiztonsági

kifogások30 mellett hatástalannak is bizonyul.31 Farrington és munkatár-

sai két angliai intenzív rezsim hatékonyságát hasonlították össze, ame-

lyek közül az egyik erõteljes kognitív-behaviorista terápiás eszközöket,

illetve álláskeresõ és szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló tré-

ningeket is tartalmazott, míg a másik egy katonai tábor keretein belül

kizárólag kiképzés jellegû fizikai terheléssel sújtotta a fiatalokat. Az

eredmények szerint, noha a fiatalok önértékelése mindkét program-

ban javult, a kognitív-behaviorista elemeket tartalmazó program mind

28 David Thornton – Len Curran – David Grayson – Vernon Holloway:
Tougher Regimes In Detention Centres: Report on an Evaluation by the
Young Offenders Psychology Unit. HMSO, London, 1984, p. 203.

29 Anthony N. Doob – Carla Cesaroni: Responding to Youth Crime in
Canada. University of Toronto Press, 2004, p. 44.

30 Lásd például US Government Accountabilty Office: Residential Treat-
ment Programs – Concerns Regarding Abuse and Death in Certain Prog-
rams for Troubled Youth, 2007
http://www.gao.gov/new.items/d08146t.pdf 

31 David B. Wilson – Doris Layton MacKenzie – Fawn Ngo Mitchell: Effects
of Correctional Boot Camps on Offending. A Campbell Collaboration
Systematic Reviews, 2005, p. 17.  
http://www.aic.gov.au/campbellcj/reviews/titles.html 
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a visszaesés, mind pedig a költséghatékonyság szempontjából ked-

vezõ eredményeket mutatott a kontrollcsoporthoz képest, míg a kato-

nai jellegû nem volt hatással a bûnismétlés valószínûségére, költség-

hatékonysági mérlege pedig negatívnak bizonyult.32

Összességében úgy tûnik tehát, hogy a tisztán vagy elsõsorban

a speciális elrettentésre alapozó szankcióformák nem váltják be a

bûnismétlés megelõzésében hozzájuk fûzött reményeket, s a fe-

gyelmezés és megfélemlítés eszközei nem elegendõk a jogkövetõ

magatartás kialakításához. A kutatási eredmények szerint ehhez –

különösen a fiatalkorúak esetében – elengedhetetlen az önkéntes-

ségen (is) alapuló magatartásformáló technikák alkalmazása és a

bûnelkövetõk reintegrációjára való törekvés.

Reintegráció

A bûnelkövetõk társadalomba visszaillesztése és az ehhez szüksé-

ges proszociális készségek kialakítása kétségkívül a legszínesebb

történelmû és a leghevesebb szakmai diskurzust kiváltó prevenciós

büntetési célok közé tartozik. Erõteljes társadalompolitikai felhangja

miatt azonban ez a megközelítés áll legközelebb a társadalmi bûn-

megelõzés cél- és eszközrendszeréhez. A magyar stratégia a bûnis-

métlés megelõzése elsõsége címén például csaknem kizárólag a

reintegrációt támogató feladatokat fogalmaz meg; az ártalmatlanná

tétel és a speciális elrettentés eszközei nem számottevõk.

Az 1970-es évekig a visszaillesztési törekvések – rehabilitáció,

reszocializáció, kezelés vagy nevelés néven – többé-kevésbé lefed-

ték a bûnmegelõzés fogalmát. A jóléti társadalom és ezzel össze-

függésben a treatment-modell válsága azonban új fejezetet indított

a bûnözéskontroll történetében. A formálódó neokonzervatív kriti-

ka33 több tematikával is heves támadást indított a társadalomjobbí-

32 David P. Farrington – John Ditchfield – Gareth Hancock – Philip Howard –
Darrick Jolliffe – Mark S. Livingston – Kate A. Painter: Evaluation of Two
Intensive Regimes for Young Offenders. HORS 239. HMSO, London, 2002

33 A szociáldemokrata társadalmi program legszínvonalasabb társadalom-
elméleti kritikája a neokonzervatív gondolkodás egyik bölcsõjének szá-
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tási törekvések ellen: kifogásolták a felelõsségvállalást gyengítõ

mechanizmusait, atyáskodó – és emberi jogi aggályokat is felvetõ –

intervencionizmusát, költséghatékonysági deficitjét, és nem utolsó-

sorban a látható eredmények hiányát. A jóléti koncepció általános

megroppanásába illeszkedett az elkövetõk megjavítását hirdetõ

büntetési teóriák támogatottságának rohamos csökkenése is, és a

reszocializáció elve egy évszázados uralkodás után hirtelen véde-

kezõ pozícióba kényszerült. A szakmai közvélemény „szakítása” a

kezelési modellel végül Robert Martinson híres tanulmányával tör-

tént meg. Martinson és munkatársai mintegy 230 rehabilitációs

program vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak ugyanis,

hogy „néhány és elszigetelt kivételtõl eltekintve az eddigi rehabilitá-

ciós erõfeszítések nem gyakoroltak értékelhetõ hatást a bûnis-

métlésre”.34 A „semmi nem mûködik” korszakhatároló jelmondata,

úgy tûnt, hogy a kriminálpolitikai célkitûzések közül jó idõre szám-

ûzi a reszocializációs megfontolásokat, teret nyitva az általános és

speciális elrettentés, illetve a semlegesítés politikáinak.

Martinson kategorikus következtetése mindazonáltal már a saját

korában is elhamarkodottnak tûnt. 1979-ben a szerzõ újabb cikket

jelentetett meg, amelyben felülvizsgálta korábbi álláspontját, és el-

ismerte, hogy bizonyos programok mégis hatékonynak bizonyul-

tak.35 Érdekes módon azonban Martinson önkorrekciója sokkal ke-

vésbé bizonyult megtermékenyítõnek a reszocializációs programok

további hatékonyságvizsgálatai számára, mint eredeti pesszimista

állítása. A Martinson-cikk után ugyanis egyrészt a bûnelkövetõk ke-

zelésérõl szóló diskurzusban megkerülhetetlenné vált a hatékony-

ság mérésének kérdése, másrészt a Martinsonék által használt

mító amerikai Public Interest címû folyóirat hasábjain bontakozott ki.
Lásd errõl Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankci-
ók dilemmája. Complex Kiadó, Budapest, 2006

34 Robert Martinson: What Works? Questions and Answers About Prison
Reform. Public Interest, 35/1974., p. 25.

35 Robert Martinson: New Findings, New Reviews: A Note of Caution
Regarding Sentencing Reform. Hofstra Law Review, 7/1979., pp. 243–258.
Idézi: David Farabee: Reexamining Martinson’s Critique: A Cautionary Note
for Evaluators. Crime & Delinquency, vol. 48., no. 1., 2002, p. 191. 
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módszertan heves kritikája a következõ évtizedekben mind meg-

bízhatóbb értékelési módszerek bevezetését hozta. Ez a két folya-

mat hosszú távon nagyon jót tett a reintegrációs törekvések repu-

tációjának – kiderült ugyanis, hogy igenis vannak olyan programok

(nem is kevés), amelyek mûködnek a bûnismétlés megelõzésében.

A bûnelkövetõk társadalmi reintegrációjának lehetõségeire vo-

natkozó jelenlegi ismereteink legmegbízhatóbb forrásai az 1990-es

évektõl végzett szisztematikus áttekintések és metaanalízisek. Ezek

egyik nagy elõnye, hogy mivel egymáshoz nagyon hasonló egye-

di programok átfogó hatékonyságvizsgálatát végzik el, meglehetõs

pontossággal tudják beazonosítani azokat a feltételeket, amelyek

elõsegítik az eredményességet. Ezekbõl a kutatásokból tudjuk pél-

dául azt, hogy azok a reintegrációs programok, amelyek úgyneve-

zett kognitív-behaviorista megközelítést alkalmaznak, sokkal sikere-

sebbek, mint az egyébként általánosan elterjedt egyéni vagy

csoportterápiák. A kognitív-behaviorista programok segítenek az el-

követõnek megérteni saját motívumait a bûncselekmény elköveté-

sében, szembesülni tette következményeivel, és erõsen számíta-

nak az elkövetõ aktív közremûködésére jövõbeli magatartása

kontrolleszközeinek kidolgozásában. Utóbbi elem – az önkéntes,

aktív problémamegoldó részvétel – az, amely az új típusú reinteg-

rációs programokat leginkább megkülönbözteti a treatment-éra

medikális ízû beavatkozásaitól, s amely, úgy tûnik, a siker záloga.

Lipsey és munkatársai 14 kontrollált próbával vizsgált kognitív ma-

gatartásfejlesztõ program (CBT) metaanalízise során arra a követ-

keztetésre jutottak, hogy az ilyen programokba bevont elítélteket

akár 40%-kal kedvezõbb visszaesési ráta jellemzi, mint a kontroll-

csoport tagjait, és a legkedvezõbb eredmények közösségi, nem pedig

intézményes környezetben érhetõk el.36 A Campbell Collaboration

ugyancsak Lipsey és munkatársai által végzett szisztematikus átte-

kintése megerõsítette, hogy a modell általános hatékonysága igen

megbízható, és hogy az egyes programelemek (agressziótréning,

36 Mark W. Lipsey – Gabrielle L. Chapman – Nana A. Landenberger: Cognitive-
Behavioral Programs for Offenders. The Annals of the American Academy
of Political and Social Science, vol. 578., no. 1., 2001, pp. 144–157. 
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konfliktusfeloldó technikák stb.) eredményessége igazolható fiatal-

korú és felnõtt elkövetõk esetében egyaránt.37 Garrido és Morales

elemzése fiatalkorú súlyos bûncselekményt elkövetõkre nézve

vizsgálta a zárt intézeti kognitív-behaviorista programokat, és ered-

ményeik szerint e programok sikeresnek bizonyultak az általános,

de még inkább a súlyos visszaesés vonatkozásában.38 A kognitív-

behaviorista technikák hatékonyságát támaszthatja alá egyébként

az is, hogy a sok szempontból hasonló pszichológiai folyamatokra

építõ helyreállító igazságszolgáltatásra vonatkozó – egyelõre igen

gyér – hatékonysági eredmények ugyancsak kedvezõk. Coester hol-

landiai vizsgálata szerint például a garázdasággal vádolt fiatalkorú-

ak számára szervezett resztoratív projektben részt vevõ fiatalok

60%-a maradt az utánkövetési idõszakban bûnmentes, ellentétben

a hagyományos igazságszolgáltatásra utalt fiatalokból álló kontroll-

csoporttal, ahol ez az arány csupán 25% volt.39

A vizsgálatok kitérnek arra is, hogy az egyes programok haté-

konysága több feltételtõl is függ. Nem mûködnek például a túl álta-

lános, nem kellõen megtervezett és monitorozott, konkrét célkitûzé-

seket és szigorú metodológiát nélkülözõ programok. Ennél is

fontosabb azonban, hogy a programok eltérõ eredményekkel jár-

nak az elkövetõk különbözõ csoportjaiban is. Így például a kognitív-

behaviorista programok általában sikeresebbek az úgynevezett ma-

gas kockázatú elkövetõk esetében. 

37 Mark W. Lipsey – Nana A. Landenberger – Sandra J. Wilson: Effects of
Cognitive-Behavioral Programs for Criminal Offenders. The Campbell
Collaboration. Campbell Systematic Reviews, 9 August 2007 
http://db.c2admin.org/doc-pdf/lipsey_CBT_finalreview.pdf

38 Vincente Garrido – Luz Anyela Morales: Serious (Violent or Chronic)
Juvenile Offenders: A Systematic Review of Treatment Effectiveness in
Secure Corrections. The Campbell Collaboration.  Campbell Systematic
Reviews, 21 Sept 2007 
http://db.c2admin.org/doc-pdf/Garrido_seriousjuv_review.pdf

39 A kutatást idézi: Jennifer Rubin – Lila Rabinovich – Michael Hallsworth –
Edward Nason: Interventions to Reduce Anti-Social Behavior: A Review
of Effectiveness and Cost. The Rand Corporation, 2006 
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR448.pdf
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A beavatkozásnak az elítélt igényeihez és lehetõségeihez igazítá-

sa nem ismeretlen a treatment-korszak óta, a századvég hatékony-

sági és kockázatmenedzselési kultusza azonban az individualizáció

egészen új eszközeit termelte ki. Az úgynevezett kockázatbecslés

technikáinak objektívnak tekintett statisztikai alapokra helyezése jól

tükrözi azt a bizalmatlanságot, amely a treatment csõdje után az em-

bertudományokat övezi: a szubjektív, kvalitatív jellegû szakértõi ér-

tékelést az elmúlt évtizedekben a standardizált, mérhetõ és kalkulál-

ható kvantitatív kockázatfelmérések váltják fel. Ezek eredetileg csak

a statikus, nem változtatható kockázati tényezõket tartalmazták, a

reintegráció szempontjából azonban új lehetõségeket nyitott azok-

nak a dinamikus elemeknek a beépítése, amelyekre a preventív be-

avatkozás irányulhat (kockázat-/szükségletértékelések). Az erre épü-

lõ úgynevezett risk-need-responsivity modell az esetkezelés olyan

modellje, amely egyszerre érvényesíti a kockázatok, a szükségletek

és a lehetõségek szempontjait. „A kockázat elve azt jelenti, hogy a

szolgáltatások szintjét a bûnismétlés kockázatához kell igazítani, te-

hát különbözõ intenzitással kell foglalkozni a magas, illetve alacsony

kockázatúnak minõsített elkövetõkkel. A szükséglet elve a bûnelkö-

vetõi viselkedéssel összefüggõ dinamikus faktorok mint kriminogén

szükségletek számbavételének, illetve az ezek befolyásolására irá-

nyuló beavatkozásoknak a követelményét fejezi ki. A kezelést úgy

kell megtervezni, hogy abból az elkövetõ a lehetõ legtöbbet tanul-

jon, tehát figyelembe kell venni az elkövetõ motivációját, képessé-

geit, tanulási stílusát és körülményeit (responsivity).”40

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A generális és speciális prevenció megvalósítására a büntetõ igaz-

ságszolgáltatás több eszközt is igénybe vehet. A történelmi és

nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy valamely elem túl-

40 A kockázatbecslés eszközeinek fejlõdését lásd Bogschütz Zoltán – Kóta
Tünde – Velez Edit: A pártfogó felügyelet mint közösségi büntetés. Meg-
jelenés alatt.
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hangsúlyozása erõs torzulásokat okozhat nem csupán a bûnözés-

kontroll, hanem a kriminálpolitikán kívül esõ területeken is. Erre le-

het példa az Egyesült Államok jelenlegi elrettentõ és izolációs poli-

tikája, amelynek nyomán a börtöntapasztalat a fiatal fekete

férfinépesség szocializációjának rendes eleme lett.41

E rövid áttekintésbõl is kiderült, hogy a büntetõ igazságszolgál-

tatáson keresztül megvalósuló megelõzés egyes irányairól eltérõ

mennyiségû és minõségû empirikus bizonyíték áll rendelkezésre.

Szisztematikus áttekintések és metaanalízisek csupán néhány

programtípusról készültek, míg a legnehezebben mérhetõ területek-

rõl – például az általános elrettentésrõl – csak módszertanilag bi-

zonytalanul megszerzett ismereteink vannak. A jelenleg rendelke-

zésre álló adatok azonban arra utalnak, hogy – különösen a

bûnismétlés megelõzésében – nagyobb sikerre számíthatnak azok

a törekvések, amelyek nem csupán a kényszer és félelem eszközei-

vel hatnak, hanem a részvétel elvét is érvényesítik. Ez a feltételezés

egyébként egybecseng a büntetõ igazságszolgáltatáson kívüli

megelõzés általános hatékonysági tapasztalataival, amelyek szerint

az érintettek bevonása a döntéshozatali folyamatba kulcsfontossá-

gú elem lehet a hatékonysághoz.42 A büntetõ igazságszolgáltatáson

keresztül megvalósuló megelõzés eredményessége, illetve a haté-

konyság feltételeinek beazonosítása azonban javarészt még megol-

dásra váró kutatási feladat.
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Izoláció a társadalomvédelem 
bûvöletében: határozatlan ideig tartó 
szabadságmegvonás Európában

Az életfogytig tartó szabadságvesztésrõl való gondolkodás egy-

részt büntetéstani, másrészt kriminálpolitikai kérdés. Melyik bünte-

tési nem áll a büntetési rendszer hierarchiájának csúcsán? Melyik

legyen a legsúlyosabb büntetés a halálbüntetés eltörlése után?

Büntetést vagy intézkedést alkalmazzon-e a büntetõjog? Milyen

esetben lehet a szankció határozatlan tartamú? Ezek a kérdések

összefüggnek a téma másik aspektusával, azzal, hogy mit tegyünk

a javíthatatlan és megrögzött bûnelkövetõkkel. Ezt a kérdést tette

fel Franz von Liszt Marburgi Programjában 1882-ben, az angol jog-

alkotó 1908-ban a Prevention of Crime Acttel és a magyar krimi-

nálpolitika az 1928. évi X. törvénnyel.

Az európai országok a határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás

számtalan formáját alkalmazzák. Hol büntetésnek, hol intézkedésnek ne-

vezik azt a – rendszerint a bûnözéstõl való félelem által generált – jogkö-

vetkezményt, amely a többszörös visszaesõk elszigetelését, ártalmatlan-

ná tételét célozza. Az izoláció eszközei a határozatlan ideig tartó

szabadságvesztés, a biztonsági õrizet, a hosszú, de határozott tartamú

szabadságvesztés, valamint a tényleges életfogytig tartó szabadság-

vesztés (tész). A tanulmány a nemzetközi összehasonlító jog módszerei-

vel bizonyítja, hogy hazánk Európában egyedülálló szigorúságot mutat

a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásával. Ezzel a

gyakorlattal csupán egy – a tész-t ritkábban alkalmazó – ország mérhe-

tõ össze. Az európai államok döntõ többsége nem alkalmazza a feltéte-

les szabadságra bocsátás kizárását, meghagyva ezzel a fogvatartott „re-

ményhez való jogát”, amellyel a szerzõ álláspontja szerint jobban

megfelel az alapjogi követelményeknek.
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A probléma – tehát a határozatlan tartamú szabadságmegvonás

alkalmazása a veszélyes elkövetõkkel szemben – Magyarországon

sem új keletû. A szigorított dologház 1928-as létrehozását – termé-

szetesen a maitól eltérõ kriminálpolitikai klímában – hosszan tartó

vita elõzte meg az Országgyûlésben. Hasonlóan, a szigorított õrizet

1974-es bevezetéséhez is számos támogató érv hangzott el a hat-

vanas évektõl kezdve. Mégis, a magyar jogfejlõdés végül mindkét

intézményt kivetette magából. A szigorított dologház eltörlésére a

„szocialista törvényesség érdekében” került sor, az õrizet – a gya-

korlati problémák mellett – alapjogi szempontból vált támadhatóvá.

A jelenlegi magyar kriminálpolitika a halálbüntetés eltörlése után

azzal, a magyar közvéleményben jól érzékelhetõ félelemmel néz

szembe, hogy –„lefejezett szankciórendszere lévén” – eszköztelen

maradt az erõszakos, megrögzött és többszörös visszaesõ elköve-

tõkkel szemben. A probléma kezelésére létrehozott jogintézmény

megalkotása óta viták kereszttüzében áll: a tényleges életfogytig tar-

tó szabadságvesztés a határozatlan tartamú szabadságmegvonás

kétségkívül legextrémebb formája. A Btk. általános részének jelen-

leg zajló reformja során is felvetõdött a tényleges életfogytig tartó

szabadságvesztés megszüntetésének a lehetõsége, és az alkot-

mányellenesség megállapítására beadvány van az Alkotmánybíró-

ság elõtt.

Mi a közös akár az európai országok vitáiban, akár a hazai dis-

kurzusban? A legtöbb országban jelen van az erõszakos bûnözés-

tõl való félelem és a visszaesõ bûnelkövetõkkel szembeni társa-

dalomvédelem szempontjainak abszolutizálása. E félelemtõl

vezérelve mind több ország mutatkozik hajlandónak az alapjogi ga-

ranciák átértékelésére és relativizálására az izoláció érdekében. Et-

tõl pedig az emberi jogok védelmére érzékenyebb európaiakban tá-

madhat félelem.

A kérdésrõl folyó hazai vitában számtalan pönológiai, kriminál-

politikai, illetve alkotmányjogi érv hangzott már el, nemzetközi ösz-

szehasonlító jogi aspektusból azonban a jogintézmény kevesebb fi-

gyelmet kapott. A kutatás fõ kérdése tehát, hogyan viszonyulnak az

európai országok a visszaesõk, illetve a súlyos bûncselekményt el-
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követõk ártalmatlanná tételéhez. Milyen – akár határozott, akár ha-

tározatlan ideig tartó – szabadságmegvonást alkalmaznak velük

szemben? A következõkben az egyes országok megoldásain ke-

resztül mutatom be az európai országok válaszait az említett kérdé-

sekre, majd kísérletet teszek a tipizálásra. Részletesebben térek ki

azokra a szabályozási pontokra, illetve konstrukciókra, amelyek

vagy egy sajátos alapjogi, illetve pönológiai problémát vetnek fel,

vagy különösen érdekes tapasztalatot jelenthetnek a hazai büntetõ-

jog-alkotás számára. 

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés 

EurópábanEurópábanEurópábanEurópában

Angliában és Walesben az életfogytig tartó szabadságvesztés ösz-

szefoglaló kategória. Minden esetben valamelyik formáját kell alkal-

mazni a tíz évnél idõsebb elkövetõre például emberölés esetében,

de számos más bûncselekmény elkövetésekor is. Idetartozik 1. a

„mandatory life sentence” 21 évnél idõsebb elkövetõ esetén. Ha az

emberölés elkövetõje 18 éven aluli (de tízévesnél idõsebb), a vele

szemben alkalmazott büntetés neve 2. „detention during Her Majes-

ty’s pleasure”. 18 éven aluli, emberölésen kívüli, életfogytig tartó

szabadságvesztéssel járó büntetéssel fenyegetett cselekmény el-

követõjét 3. „detention for life”-fal büntetik. A 18 évesnél idõsebb, de

21 évet be nem töltõ elkövetõ büntetése 4. „custody for life”.1 Emel-

lett a közelmúltig létezett a 5. második súlyos cselekményt elköve-

tõknek járó határozatlan idejû büntetés, melyet 2005-ben váltott fel

az „imprisonment for public protection (IPP)”, amelynek minimum

idõtartama ugyan kisebb, mint az életfogytig tartó szabadságvesz-

tésé, de a szabadságmegvonás abszolút határozatlan.2 21 éven fe-

lüli elkövetõvel szemben szabható ki ítélkezési kötöttségen belül 6.

„whole life tariff order”, amely tényleges életfogytig tartó szabadság-

vesztéssel jár.

Utóbbi egyedülálló megoldás Európában, mert a vizsgált orszá-

gok közül ez az egyetlen olyan, amely a feltételes szabadságra bo-

csátás lehetõségének elítéléskori kizárásával tényleges életfogytig
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tartó szabadságvesztésre ítéli az elkövetõt. Angliában 2002-ig a bel-

ügyminiszter joga volt a feltételes szabadságra bocsátás legkoráb-

bi idejének meghatározása, a Lordok Háza azonban ebben az év-

ben kimondta, hogy emberi jogi aggályokat, illetve az Európai

emberi jogi egyezménybe ütközés lehetõségét veti fel, hogy politi-

kus döntést hozhat egy fogvatartott büntetési idejét illetõen.3 Más

ítéletében ugyanakkor megállapította: önmagában az, hogy az élet-

fogytig tartó szabadságvesztés-büntetésnek nincsen sem mini-

mum, sem maximum ideje, így az akár az elítélt haláláig is tarthat,

egyes esetekben nem sérti az arányosság követelményét4: ha

szükséges, a büntetés ténylegesen életfogytig tarthat.5

A 2003-as Criminal Justice Act tehát a bíróság kötelezettségévé

teszi, hogy meghatározza a határozatlan idejû büntetésbõl szabadu-

lás legkorábbi idejét. Ha erre nincs lehetõség – mert az elkövetõ a bí-

róság álláspontja szerint olyan súlyú bûncselekmény(eke)t követett

el, hogy a szabadulási idõre vonatkozó határozat nem hozható –, a

bíróságnak arról kell rendelkeznie, hogy a korábbi szabadulásra vo-

natkozó szabályok nem alkalmazhatók az elítéltre, és a feltételes sza-

badságra bocsátást kizárja („whole life tariff order” alkalmazása).

Utóbbi határozat csak 21 évesnél idõsebb elkövetõvel szemben

hozható.6 A legkorábbi szabadulási idõ meghatározásánál a cselek-

mény veszélyességét, illetve azokat a joghatásokat kell figyelembe

venni, amelyek akkor érték volna az elítéltet, ha a bíróság egyébként

határozott idejû büntetésre ítélte volna õt. A veszélyesség vizsgálatá-

nál a bíróságnak tekintettel kell lennie a törvényben meghatározott7

büntetéskiszabási elvekre, és (másodsorban) a szintén a 2003-as tör-

vénnyel felállított, egységes ítélkezésért felelõs tanács8 döntéseire.

A büntetéskiszabási szempontok szerint a tett nagyfokú veszé-

lyességét jelenti különösen a) legalább két emberen elkövetett em-

berölés, ha az elõre kitervelt volt, ha emberrablást is megvalósított,

vagy szexuális, illetve szadista viselkedéssel párosult; b) gyermek-

ölés, ha szexuális vagy szadista volt a motívum, vagy a gyermek

elrablása útján történt; c) vallási, politikai vagy ideológiai kérdés elõ-

mozdítása érdekében történt emberölés; illetve d) a különös vissza-

esõként elkövetett emberölés.

038-053_vig.qxd  6/19/2009  5:39 PM  Page 41



42

Vig Dávid

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést töltõk számát

tekintve eltérõ adatokat találunk. 1988 és 2000 között harminc eset-

ben alkalmazott a bíróság whole life tariff ordert, 2000-ben huszon-

hárman töltötték ilyesfajta büntetésüket.9 2007–2008-ban 28 és 35

közötti az ilyen büntetést töltõk száma.10 A határozatlan idejû sza-

badságvesztés-büntetést töltõk száma 2008. október 28-án 11 773

volt, ez 17%-os növekedés 2007-hez képest.11 Míg 1997-ben 367 sze-

mélyt ítélt életfogytig tartó szabadságvesztésre a bíróság, addig ez

a szám 2005-re 625-re emelkedett, 2007-re 492-re csökkent. Emel-

lett 2005-ös bevezetésekor 426 esetben, 2007-ben már 1707 eset-

ben alkalmazott imprisonment for public protectiont (IPP).12

Hollandiában az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása

esetén a törvény nem ad a fogvatartottnak lehetõséget arra, hogy

meghatározott idõ után kérje feltételes szabadságra bocsátását,

ami azonban nem feltétlenül kizárt. Erre királyi kegyelem adása ré-

vén van lehetõség.13

Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés 

hosszú kötelezõ minimumidõ kitöltésévelhosszú kötelezõ minimumidõ kitöltésévelhosszú kötelezõ minimumidõ kitöltésévelhosszú kötelezõ minimumidõ kitöltésével

Az életfogytig tartó szabadságvesztés a kontinens országainak

többségében határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetést

jelent, ahol a tényleges életfogytig tartó fogva tartás elvi lehetõség.

Ezen országok a veszélyesnek ítélt bûnelkövetõi kör ártalmatlanná

tételét a feltételes szabadságra bocsátás idejének „kitolásával” old-

ják meg. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi ideje jellem-

zõen 25 év körül alakul. Ez után sem kötelezõ a fogvatartott feltéte-

les szabadságra bocsátása, hiszen több országban nincs a

büntetésnek generális maximuma. Ezt a megoldást alkalmazza

Bulgária14, Csehország15, Észtország16, Franciaország17, Lengyelor-

szág18, Lettország19, Olaszország20, Oroszország21, Románia22, Szlo-

vénia, Ukrajna23. 

Szlovénia24 2008 novemberéig csak határozott idejû szabadság-

vesztést alkalmazott, november 1. óta azonban lehetõség van élet-

fogytig tartó szabadságvesztés alkalmazására népirtás, emberies-
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ség elleni bûncselekmény és háborús bûncselekmények esetében.

Az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó szabályokat le-

het alkalmazni az emberölés súlyosabbnak minõsülõ eseteiben is,

ha az elkövetés brutalitása és az elkövetõ személyes körülményei

ezt indokolttá teszik.25

Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés Határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetés 

rövid kötelezõ minimumidõ kitöltésévelrövid kötelezõ minimumidõ kitöltésévelrövid kötelezõ minimumidõ kitöltésévelrövid kötelezõ minimumidõ kitöltésével

Ausztria26, Belgium, Dánia27, Finnország28, Görögország29, Írország30,

Németország31, Svájc32 és Svédország33 szabja meg viszonylag ala-

csonyan a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idejét: ez jel-

lemzõen 10 és 15 év közötti idõtartamot jelent, Írország esetében 7

évet, Svédországban 18 évet. Ezen államok egy része a szabadság-

vesztés idõtartama után biztonsági õrizetet is alkalmazhat az elítél-

tekkel szemben.

Svédország – a korábbi korlátozásokkal ellentétben – 2006. no-

vember 1. óta lehetõvé teszi az életfogytig tartó szabadságvesztés-

re ítéltek számára, hogy tíz év kitöltése után az Örebrói Kerületi Bí-

róságtól kérjék büntetésük határozott idõtartamúvá változtatását.

Ebben az esetben a legrövidebb büntetési idõtartam 18 év lehet.34

Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos korábbi

szabályok alkotmányosságát a német alkotmánybíróság több alka-

lommal vizsgálta, és az alkalmazásához számos vezérelvet dolgo-

zott ki.35 1977. június 21-i ítéletében kimondta, hogy a) életfogytig

tartó szabadságvesztés kiszabása emberölés esetében nem alkot-

mányellenes; b) nem ismertek olyan körülmények, amelyek alapján

megállapítható volna, hogy az életfogytiglan végrehajtása során fel-

tétlenül olyan visszafordíthatatlan pszichikai vagy fizikai károsodá-

sok érnék a fogvatartottat, amelyek emberi méltóságát sértik. Az

életfogytiglan akkor nem sérti továbbá az emberi méltósághoz való

jogot, ha c) a fogvatartottnak legalább a joga megvan ahhoz a re-

ményhez, hogy valaha szabadlábra kerül. Önmagában a kegyelem

megadásának lehetõsége nem meríti ki ezt a követelményt, sõt d) a

jogállamiság követelménye szükségessé teszi, hogy a feltételes sza-
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badságra bocsátásra vonatkozó, valamint az eljárási szabályokat

törvény határozza meg.

Döntésében megállapította, hogy az életfogytig tartó szabadság-

vesztés beavatkozás az ember személyi szabadságába.36 Ez az

alapjog azonban nem korlátozhatatlan: törvénnyel, a szükségesség

és arányosság követelményének megfelelve korlátozható. Az egyik

alapkérdés tehát a szükségesség és az arányosság vizsgálata. En-

nél is érdekesebb az emberi méltósághoz való jog sérelmének kér-

dése. Az állam életvédelmi kötelezettségébõl következõen a legsú-

lyosabb büntetést kell alkalmaznia az emberölést elkövetõvel

szemben, de vajon ez hogyan egyeztethetõ össze az elítélt embe-

ri méltósághoz való – korlátozhatatlan – jogával? Az alkotmánybíró-

ság arra a következtetésre jutott, hogy az életfogytig tartó szabad-

ságvesztés nem sérti az emberi méltóságot, ha – a reszocializációs

követelményeknek megfelelõen – az elkövetõnek megmarad a sza-

badulás reményéhez való joga.37

Ebbõl a szempontból lényegtelen, hogy a jogalkotó büntetésnek

vagy szabadságelvonó intézkedésnek38 nevezi-e a szabadságmeg-

vonást, ezért indokolt a biztonsági õrizetre vonatkozó szabályok

vizsgálata is.39

Biztonsági õrizetBiztonsági õrizetBiztonsági õrizetBiztonsági õrizet

A határozatlan idõtartamú fogva tartás egyik formája a biztonsági

õrizet, amelynél megszûnik az elkövetett tett tárgyi súlyához, vagy

az elkövetés körülményeihez, vagy a tettes felelõsségéhez való vi-

szonyítás. Az alkalmazás alapja az elkövetõben rejlõ „veszélyes-

ség”, az, hogy a szabadon bocsátás után lehet-e tartani újabb bûn-

cselekmény elkövetésétõl. Az õrizet legtöbb formáját Németország

és Svájc alkalmazza, de használja a jogintézményt Ausztria, Nagy-

Britannia, és nem ismeretlen Norvégiában és Dániában sem. A Por-

tugália által alkalmazott õrizet relatíve határozatlan, az õrizet maxi-

mális ideje Ausztriában tíz év lehet. Legújabban – 2008 telén –

Csehország vezette be az õrizetet.40
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Az õrizetbõl való szabadulás általában meghatározott idõnként

lefolytatott kötelezõ felülvizsgálati eljárás következménye lehet, eb-

bõl a szempontból sajátos az elvileg életfogytig tartó õrizet svájci

bevezetése. Németországban az õrizetnek három formája lehetsé-

ges: az alapeset, azaz 1. az elítéléskori elrendelés; 2. az õrizet alkal-

mazásának elõzetes kikötése; illetve 3. az utólagos õrizet.

A biztonsági õrizet elrendelésének Németországban objektív és

szubjektív feltételei vannak. Az elrendelés csak különös visszaesõk

esetén kerülhet szóba (erre speciális és részletes szabályok vonat-

koznak). Esetükben a bíróság akkor rendeli el a biztonsági õrizetet,

ha az elkövetõ személyisége, méltósága (Würdigung), illetve az ál-

tala elkövetett cselekmények révén hajlamos súlyos, jelentõs bûn-

cselekmények elkövetésére41, tehát veszélyes a társadalomra. Ezt

különbözõ pszichiátriai módszerekkel, valamint veszélyességi

prognózis készítésével állapítják meg. 

Kétséges, hogy a veszélyesség elõrejelzése és a bûnelkövetési

hajlam vizsgálata mint igen súlyos következmények elrendelésére

okot adó két körülmény, összefér-e a jogbiztonság követelményé-

vel. Ha a fogva tartás ideje alatt olyan „tények” derülnek ki, amelyek

bizonyítják, hogy az elkövetõ jelentõsen veszélyes a társadalomra,

akkor a bíróság utólagosan is alkalmazhatja a biztonsági õrizetet –

de csak abban az esetben, ha a fogvatartott személyisége, az elkö-

vetett cselekményei, valamint a fogva tartás alatt tanúsított fejlõdé-

se, magatartása átfogó értékelésekor megállapítható, hogy a késõb-

biekben nagy valószínûséggel súlyos bûncselekményeket fog

elkövetni, amelyek által jelentõs lelki, illetve fizikai sérelem éri a sér-

tettet, áldozatot.42

A feltételes szabadságra bocsátás feltételrendszerét érdemes

megvizsgálnunk a Svájcban43 2008 augusztusában bevezetett élet-

fogytig tartó õrizet esetében. Ehhez a bíróság elõtt egy szakértõk-

bõl álló bizottság részvételével azt kell bizonyítani, hogy van olyan

új tudományos felfedezés, amelynek alapján feltehetõ, hogy lehetõ-

ség van az õrizetes olyan kezelésére, hogy késõbb ne jelentsen ve-

szélyt a társadalomra.44 Ha a bíróság igenlõ választ ad a kérdésre,

a bizottság zárt intézeti kezelést ajánl fel az õrizetben lévõnek. Ha a
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kezelés nyomán az elkövetõ veszélyessége olyan mértékben csök-

kent, hogy a késõbbiekben nem jelent veszélyt a társadalomra, a

bíróság megszünteti az életfogytig tartó õrizetet, helyette az állandó

zárt intézeti terápiában részesítést rendeli el. 

Csak határozott ideig tartó Csak határozott ideig tartó Csak határozott ideig tartó Csak határozott ideig tartó 

szabadságvesztés-büntetést alkalmazó államokszabadságvesztés-büntetést alkalmazó államokszabadságvesztés-büntetést alkalmazó államokszabadságvesztés-büntetést alkalmazó államok

Portugáliában a szabadságvesztés leghosszabb tartama húsz év, a

törvényben meghatározott egyes esetekben huszonöt év.45 A visz-

szaesõ, illetve alkohol- és kábítószerfüggõ elkövetõknek találták ki

a relatíve határozatlan idõtartamú õrizetet (Pena relativamente inde-

terminada), amelynek minimális idõtartama az elítélt büntetésének

kétharmada, maximális idõtartama az ítéletidõ hat évvel megnövelt

ideje, de maximálisan 25 év.46 Ez alatt a szabadulásról a bíróság

dönt. Spanyolországban47 a szabadságvesztés leghosszabb idõtar-

tama húsz év, de a törvényben meghatározott egyes esetekben en-

nél hosszabb is lehet: például halmazati és összbüntetésbe foglalás

esetén 25, illetve harminc év a felsõ határ. Elképzelhetõ negyven-

éves felsõ határ is, ha az összbüntetésbe foglalt cselekmények

húsz évnél magasabb büntetéssel is fenyegetettek, illetve terroriz-

mussal kapcsolatos egyes bûncselekményeknél akkor is, ha az

egyik cselekmény húsz évnél magasabb börtönnel büntethetõ.48

Norvégiában49 a szabadságvesztés maximális idõtartama 15 év,

összbüntetés kiszabása esetén húsz, egyes esetekben 21 év. Nor-

végia 1981-ben eltörölte az életfogytig tartó (határozatlan) szabad-

ságvesztést.50 Ha az elkövetõ veszélyt jelent a társadalomra, és a

társadalom védelme érdekében büntetés kiszabása nem lenne ele-

gendõ, akkor „õrizetre” (forvaring, 2002 elõtt sikring) ítélhetik bizo-

nyos súlyos bûncselekmények esetén elsõ bûntényesként, vagy

kevésbé súlyos esetekben visszaesõként is.51 A forvaring azonban

nem büntetés, hanem relatíve határozatlan idejû biztonsági intézke-

dés. Izlandon52 a szabadságvesztés leghosszabb idõtartama 16 év.

A 19/1940-es számú törvény szerint a szabadságvesztés-büntetés

életfogytig is tarthat, biztonsági õrizet nincsen. A gyakorlatban azon-
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ban senkit sem tartanak fogva határozatlan ideig, illetve Kristoffer-

sen és a NordicStat adatai szerint Izlandon nem is létezik életfogy-

tiglan.53 Bosznia-Hercegovina54, Horvátország55 és Szerbia56 nem

ismeri a határozatlan ideig tartó szabadságvesztés-büntetést, a sza-

badságmegvonás maximális ideje negyven év lehet.

KonklúzióKonklúzióKonklúzióKonklúzió

A melléklet összefoglalóan tartalmazza a vizsgált európai országo-

kat a szabadságvesztés-büntetés generális minimuma, illetve maxi-

muma szempontjából. Tartalmazza, hogy az adott ország alkalmaz-e

határozatlan ideig tartó szabadságvesztést vagy intézkedést, illetve

az elítéltet hány év után lehet legkorábban feltételesen szabadság-

ra bocsátani. A táblázat utolsó oszlopa mutatja be a tényleges élet-

fogytig tartó szabadságvesztést alkalmazó országokat.

A határozatlan idõtartamú szabadságvesztést nem alkalmazó

országok (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Spanyolor-

szág) maximálisan 40 évben határozzák meg a büntetés idõtarta-

mát vagy relatíve határozatlan (tehát idõtartamában maximált) õrizetet

alkalmaznak a rövidebb idõtartamban maximált szabadságvesztés

után (Portugália, Norvégia).

A határozatlan idõtartamú szabadságvesztést alkalmazó orszá-

gok (Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Franciaország,

Lengyelország, Lettország, Olaszország, Oroszország, Románia,

Szlovénia, Ukrajna) vagy a feltételes szabadságra bocsátás legko-

rábbi idõpontját kötik hosszabb idõ (jellemzõen 25 év) kitöltéséhez,

vagy ennél rövidebb idõ kitöltése után lehetõvé teszik a feltételes

szabadságra bocsátást, de biztonsági õrizetet alkalmaznak (Auszt-

ria, Dánia, Németország, Svájc). 

A skandináv államok egyedülállók abból a szempontból, hogy

vagy a határozott ideig tartó szabadságvesztés maximuma tarthat

viszonylag rövid ideig, vagy a rövid idõtartam kitöltése után lehetõ-

ség van feltételes szabadságra bocsátásra, akár biztonsági õrizet

nélkül is.
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Nagy-Britannia tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésével

csak egy másik ország mérhetõ össze: Magyarország. A vizsgált ál-

lamok közül ugyanis kizárólag ebben a kettõben képzelhetõ el,

hogy az elkövetõt elítélése pillanatában kizárják a feltételes szabad-

ság elvi lehetõségébõl is. Ha az ilyen büntetésre ítéltek számát vizs-

gáljuk, figyelemre méltó eredményre juthatunk: a Magyarországhoz

képest öt és félszeres lakosságszámú Angliában és Walesben két

és félszer annyi fogvatartott tölti tényleges életfogytig tartó szabad-

ságvesztés-büntetését.
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49 Straffeloven 1902. május 22. (Nr. 10) hatály: 2005. december 21.

http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19020522-010-eng.pdf
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50 Hanns von Hofer: Crime and punishment in Denmark, Finland, Norway
and Sweden – A summary. 2003 
http://www.istat.it/istat/eventi/2003/perunasocieta/relazioni/Hofer_rel.pdf; 
Ulla V. Bondeson: Crime and criminals in Nordic countries. Society, vol.
42., no. 2., 2005, pp. 62–70. 

51 Straffeloven 39c szakasz.
52 19/1940. (február 12.) V. fejezet 34. § hatály: 2004. március 1. 
53 Ragnar Kristoffersen (ed.): Correctional Statistics of Denmark, Finland,

Iceland, Norway and Sweden 2002–2006. Correctional Service of
Norwas Staff Academy, Oslo, 2008, p. 9., 31., 41.

54 Nr 03/2003-as törvény 42. §, 44. § (hatály: 2005. december).
55 Kazneni zakon NN No. 110/1997 53.  és 55. § (hatály: 2004. december 13.).
56 Nr. 85/2005-as törvény 45., 46. § (hatály: 2006. február).
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Vig Dávid

Albánia

Anglia és Wales

Ausztria

Belgium

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Csehország

Dánia

Észtország

Finnország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Horvátország

Írország

Izland

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Németország

Norvégia

Olaszország

Oroszország

Portugália

Románia

Spanyolország

Svájc

Svédország

Szerbia

Szlovénia

Törökország

Ukrajna

5 nap

1 nap

30 nap

1 hónap

30 nap

14 nap

6 hónap

10 nap

1 nap

30 nap

30 nap

1 hónap

6 hónap

1 hónap

nincs 

15 nap

2 hónap

1 hónap

15 nap

3 hónap

6 hónap

14 nap

30 nap

15 nap

1 év

Generális 

minimum

25 év

20 év

30 év

40 év

20 év

25/30 év

16 év

20 év

12/20 év

30 év

20 év

30 év

40 év

15 év

25 év

25 év

25 év

15 év

15 év

24 év

30 év

20 év

30 év

40 év

20 év

14/18 év

40 év

30 év

15 év

van

van

van

van

nincs

van

van

van

van

van

van

van

van

nincs

van

nincs

van

van

van

van

nincs

van

van

nincs 

van

nincs

van

van

nincs

van

van

van

Határozott 
idõtartamú 

szabadságvesztés 
generális 

maximuma

Határozatlan 

idõtartamú 
szabadságvesztés

A vizsgált országokban alkalmazott szabadságvesztés-büntetés A vizsgált országokban alkalmazott szabadságvesztés-büntetés A vizsgált országokban alkalmazott szabadságvesztés-büntetés A vizsgált országokban alkalmazott szabadságvesztés-büntetés 

generális minimuma és maximumagenerális minimuma és maximumagenerális minimuma és maximumagenerális minimuma és maximuma

MELLÉKLET

038-053_vig.qxd  6/19/2009  5:39 PM  Page 52



53

Izoláció a társadalomvédelem bûvöletében: határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás...

Albánia

Anglia és Wales

Ausztria

Belgium

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Csehország

Dánia

Észtország

Finnország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Horvátország

Írország

Izland

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Németország

Norvégia

Olaszország

Oroszország

Portugália

Románia

Spanyolország

Svájc

Svédország

Szerbia

Szlovénia

Törökország

Ukrajna

25 év

15 év

10/14 év

n/é.

30 év

kegyelem: 12 év

30 év

12 év

18-22-30 év

n/é. 

7 év

n/é.

25 év

25 év

15 év

n/é.

26 év

25 év

n/é.

20 év

n/é.

15 év

18 év

n/é.

kegyelem 25 év után

Feltételes 
szabadságra bocsátás 

legkorábbi 
idõpontja

nincs

n/é. 

max. 10 év

nincs

nincs

nincs

van

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

van

nincs

nincs

van (relatíve határozatlan)

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Biztonsági õrizet –

határozatlan ideig tartó
intézkedés

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Tész
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Az életfogytig tartó 
szabadságvesztés 
empirikus vizsgálata 

A KUTATÁS INDOKAI, CÉLJA ÉS MÓDSZEREA KUTATÁS INDOKAI, CÉLJA ÉS MÓDSZEREA KUTATÁS INDOKAI, CÉLJA ÉS MÓDSZEREA KUTATÁS INDOKAI, CÉLJA ÉS MÓDSZERE

A kutatás indokai és céljaA kutatás indokai és céljaA kutatás indokai és céljaA kutatás indokai és célja

Az ókorban és a középkorban a halál, a minõsített halál, a testcson-

kító, a testi és a megszégyenítõ büntetések voltak tipikusak. A pol-

gári fejlõdés általánossá tette a szabadságvesztés-büntetést. Ennek

egyik legfontosabb jellemzõje a tartama, amely bizonyos esetek-

ben akár az elítélt élete végéig is tarthat. Hazánkban a Csemegi-

kódex ismerte az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést, az

1961. évi Btk. eredetileg mellõzte, majd az 1971. évi 28. tvr. ismét be-

vezette. 1990-ben, a rendszerváltozás után új helyzet állt elõ. A ha-

A kutatás folyamán az ország különbözõ büntetés-végrehajtási intézetei-

ben fogva tartott 231 életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt kéthar-

madával, 149 emberrel – köztük kilenc tényleges életfogytiglanra ítélttel –

készítettünk kérdõíves interjút. Emellett feltérképeztük elhelyezési körül-

ményeiket, valamint informálódtunk a parancsnoki állomány és a szak-

személyzet körében is. A fogvatartottak mentálhigiénés állapota a kö-

rülmények hatására folyamatosan romlik. A tényleges életfogytiglani

szabadságvesztés jelenlegi törvényi szabályozását kérdésesnek tartjuk,

mivel ez szembefordul az alkotmányos elvekkel és a modern európai ci-

vilizált kriminálpolitika szemléletével. Fontos lenne azonban a feltételes

szabadságra bocsátás engedélyezési rendszerének átformálása is,

amely – megfelelõ jogpropaganda kíséretében – hozzájárulhatna a hu-

mánusabb büntetési rendszer társadalmi elfogadtatásához.
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lálbüntetés megszüntetésével az életfogytig tartó szabadságvesz-

tés lett a legsúlyosabb szankció, így funkciója is szükségszerûen

módosult. Az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén az ítélet

meghozatalakor a bíróság rögzíti azt az idõt, amelynek letöltése

elõtt az elítélt nem bocsátható feltételesen szabadságra. Az 1993.

évi XVII. törvény felhatalmazta az eljáró bíróságot arra, hogy ítéleté-

ben kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségét, és ezzel

meghonosította az úgynevezett tényleges életfogytig tartó szabad-

ságvesztés-büntetést. Ennek alkalmazására eleinte csak szûk kör-

ben, ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek eseté-

ben volt lehetõség, 1999 óta azonban jóval tágabb keretek között,

meghatározott bûncselekmények esetén akár elsõ elkövetéskor is

kiszabhatóvá vált.

Ezek a körülmények a szakmai és a közvélemény érdeklõdésé-

nek középpontjába állították az életfogytig tartó szabadságvesztést.

Számos publikáció jelent meg a kérdéskörrõl1, a jogintézményt mint

entitást vizsgáló, széles körû tényadatokon alapuló kutatásra azon-

ban mind ez idáig nem került sor.

E szankció alkalmazásának gyakorisága az elmúlt három évti-

zedben hektikusan változott, amint azt az 1. számú ábra és az 1. szá-

mú táblázat szemlélteti. Nagyságrendje azonban rendkívül ala-

csony, a végrehajtandó szabadságvesztéseknek csupán egy-két

ezrelékét reprezentálja. Sajátos módon kiszabásának gyakorisága

nem a halálbüntetés eltörlése utáni években emelkedett, hanem az

új évezredben, amikor pedig a végrehajtandó szabadságvesztések

száma csökkenni kezdett. Míg 1980 és 1989 között évi átlagban 11,1

életfogytiglani elítélésre került sor, addig 1990 és 1999 között 10,8-

re, 2000 és 2007 között pedig már 14,5-re.

1 Huszár László: Az életfogytiglani szabadságvesztés helyzete és perspek-
tívái hazánkban és egyes más országokban. In: A büntetés-végrehajtás
néhány problémája a kutatások tükrében. BVOP Módszertani Igazgató-
ság, Budapest, 1997; Kõhalmi László: Az életfogytig tartó szabadságvesz-
tés a magyar büntetõjogban. Börtönügyi Szemle, 2006/3., 35–43. o.; Ju-
hász Zoltán: Jog a reményhez. Fundamentum, 2005/2., 88–91. o.; Sereg
András: Elhúzódó kivégzés. De Jure, 2007/9., 32–35. o.
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1. számú ábra

Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)
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Az Országos Kriminológiai Intézet a Legfõbb Ügyészség kezdemé-

nyezésére 2007-ben indította el az életfogytig tartó szabadságvesz-

tés komplex kutatását. A kutatás elsõ szakaszában a jog-összeha-

sonlító vizsgálat lefolytatására került sor, amely a jogintézmény

nemzetközi szabályozási környezetét elemezte, bemutatta a fõbb

trendeket, és értékelte a magyar szabályozást.2

A kutatás második szakaszában került sor az empirikus vizsgá-

lat lefolytatására. A felmérés céljai közt fogalmaztuk meg annak fel-

tárását, hogy az életfogytiglani szabadságvesztés-büntetés milyen

hatást gyakorol a fogvatartottakra, azok miként alkalmazkodnak a

börtönkörnyezethez, milyen mentalitás- és magatartásbeli tünetek

észlelhetõk, miként alakul igazságérzetük és perspektívájuk a jövõ-

re nézve. Külön figyelmet szenteltünk a tényleges életfogytiglanra

ítélteknek (tész), valamint az elhelyezési körülményeknek.

A kutatás módszereA kutatás módszereA kutatás módszereA kutatás módszere

Az empirikus vizsgálatot az elítéltekkel készített interjúkra alapoz-

tuk, amelyek 84 kérdés és néhány alkérdés lekérdezése mellett –

az interjú után – módot adtak az interjúalany kérdezõ által minõsí-

tett viselkedésének jellemzésére, valamint a beszélgetés eredmé-

2 A téma egy feldolgozására lásd Vig Dávid tanulmányát e kötet 38. oldalán. 
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nyességének értékelésére is. Emellett a témakört érintõ információ-

kat gyûjtöttünk a parancsnokokkal és a büntetés-végrehajtási sze-

mélyzet egyes tagjaival (nevelõk, pszichológusok, lelkész) történõ

beszélgetések alkalmával, valamint megismerkedtünk az elítéltek

elhelyezési körleteivel, körülményeivel.

1. számú táblázat

A jogerõsen elítéltek, a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és A jogerõsen elítéltek, a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és A jogerõsen elítéltek, a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és A jogerõsen elítéltek, a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és 

az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának alakulása (1980–2007)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

51 721
54 130
54 889
56 889
54 424
52 246
56 871
59 682
59 806
56 472
41 399
58 165
69 314
66 760
69 781
76 071
74 653
79 813
88 524
87 693
86 962
87 539
91 573
86 722
90 927
90 347
89 333
80 529

összes
jogerõsen

elítélt

13 491
14 795
14 575
14 949
14 957
14 670
15 171
14 478
12 968
11 547
10 103
11 721
12 136
10 121
9 348
9 286
9 497
10 252
11 171
11 538
11 740
12 124
11 760
11 295
10 227
9 495
9 470
8 762

száma

Végrehajtandó szabad-
ságvesztésre ítéltek

Életfogytig tartó
szabadságvesztésre

ítéltek száma

26
27
27
26
27
28
27
24
22
20
24
20
18
15
13
12
13
13
13
13
14
14
13
13
11
11
11
11

13
11
9
6
14
7
13
12
19
7
10
3
8
3
17
9
21
16
9
12
13
9
10
22
22
10
14
16

%
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától és az egyes

büntetés-végrehajtási intézetektõl megfelelõ segítséget kaptunk a vizs-

gálat elvégzéséhez. Hangsúlyozzuk, hogy minden esetben mind a ku-

tatók, mind a bv. személyzet tagjai felhívták az elítéltek figyelmét arra,

hogy a felmérésben való részvétel teljesen önkéntes, annak vállalásá-

ért semmilyen jutalomban, ajándékban, vagy elutasításáért büntetés-

ben nem részesülnek. Az elítélteket pedig biztosítottuk arról, hogy a

vizsgálat anonim, a birtokunkba jutott adataikat csak generalizált for-

mában hozzuk nyilvánosságra. Tudomásunk szerint az interjút nem

vállalók többsége munkavégzés miatt nem nyilatkozott, illetve néhá-

nyan betegség és szállítás miatt nem vettek részt a felmérésben.

Végül a 231 életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítélt

65%-ával, 149 emberrel – köztük kilenc tényleges életfogytiglanra

ítélttel – sikerült interjút készítenünk kilenc büntetés-végrehajtási in-

tézetben (2. számú táblázat).

2. számú táblázat

A vizsgálatba bevont büntetés-végrehajtási intézetek és a megkérdezettek számaA vizsgálatba bevont büntetés-végrehajtási intézetek és a megkérdezettek számaA vizsgálatba bevont büntetés-végrehajtási intézetek és a megkérdezettek számaA vizsgálatba bevont büntetés-végrehajtási intézetek és a megkérdezettek száma

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Budapesti Fegyház és Börtön

Kalocsai Fegyház és Börtön

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Sopronkõhidai Fegyház és Börtön

Szegedi Fegyház és Börtön

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Összesen

büntetés-végrehajtási intézet neve

3

11

6

2

2

7

104

2

12

149

megkérdezettek száma

A kérdõívek felvétele átlagosan személyenként negyven-ötven percet

vett igénybe. A fogvatartottakat a megbízható, õszinte válaszadásra

kértük, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy bármely kérdésnél megta-

gadhatják a válaszadást. Az interjúk során megfelelõ munkakörülmé-

nyeket teremtettek nekünk, és – esetenként kérésünkre – beszéd-

hang-, illetve hallótávolságon kívül helyezkedtek el a felügyelõk is.
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Ezeket a feltételeket még a fokozottan veszélyes körletekben is sike-

rült megteremteni. 

Az empirikus adatfelvétel 2008. május és szeptember között tör-

tént, majd következett a kitöltött kérdõívek adatainak számítógépes

rögzítése, valamint SPSS program segítségével feldolgozása és

elemzése.

A MAGYAR FEGYHÁZAK A MAGYAR FEGYHÁZAK A MAGYAR FEGYHÁZAK A MAGYAR FEGYHÁZAK 
A GYAKORLAT TÜKRÉBENA GYAKORLAT TÜKRÉBENA GYAKORLAT TÜKRÉBENA GYAKORLAT TÜKRÉBEN

Az empirikus vizsgálat lefolytatásakor 231 életfogytig tartó szabad-

ságvesztésre ítélt fogvatartott töltötte büntetését 15 fegyház fokoza-

tú büntetés-végrehajtási intézetben Magyarországon. Az egyes

letöltõházakban azonban nem arányosan helyezik el az elítélteket,

így a rájuk vonatkozó szabályok, az elhelyezésük körülményei sem

lehetnek teljesen azonosak. Az empirikus kutatás lefolytatásakor a

15 intézet közül kilencet látogattunk meg. Ezek közül néhányról a

továbbiakban részletesebben szólunk.

Szegedi Fegyház és BörtönSzegedi Fegyház és BörtönSzegedi Fegyház és BörtönSzegedi Fegyház és Börtön

A speciálisan az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatar-

tottakra vonatkozó szabályok vagy azok hiánya leginkább a Szegedi

Fegyház és Börtön esetében bír jelentõséggel, mivel e speciális fog-

vatartotti csoport több mint hetven százalékát ebben az intézetben

helyezik el. Büntetése húsz-harminc éve vagy még hosszabb ideje

alatt valamennyi életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt megfordul

a szegedi letöltõházban. Emellett a tényleges életfogytig tartó sza-

badságvesztésre ítélt fogvatartottak legnagyobb hányada is ide kerül.

2008. március 17-i adatok szerint az életfogytig tartó szabadság-

vesztésre ítéltek közül 162-en töltötték büntetésüket a Szegedi Fegy-

ház és Börtönben. Közülük nyolc olyan fogvatartott volt, akik tény-

leges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésüket töltötték. Az

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak alapvetõen

hármas és négyes biztonsági csoportba vannak osztva az intézet-
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ben. Szegeden – az általános besorolás mellett – két különleges

biztonságú rezsimet is kialakítottak. 

A bsr néven ismert biztonsági speciális rezsimbe fõként olyan

négyes fokozatba sorolt elítélteket helyeznek, akiknél valamilyen

magatartási, fegyelmezési probléma merült fel; akik az intézet rend-

jére veszélyt jelenthetnek, ezért szükséges speciális õrzésük. A bsr-

körlet fizikailag is elkülönített helyen van, ahol a fogvatartottakat

egy- és kétszemélyes zárkákban helyezik el. 

A másik, a hsr, azaz a hosszú idõs speciális rezsim elsõsorban a

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére

szolgál. A hsr-részleget 2005 októberében hozták létre, már az euró-

pai követelményeknek megfelelõen egy- és kétszemélyes zárkákkal,

és a különleges biztonsági követelmények szem elõtt tartásával. Ez

a rezsim is egy az intézet többi részlegétõl fizikailag teljesen elkülö-

nített helyen található, ahová még a személyzet tagjai közül is csak

ugyanaz a kilenc állandó dolgozó léphet be. Bár a szabadságvesz-

tés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól rendel-

kezõ 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 47/A szakasza tartalmazza a hosz-

szú idõre ítéltek körletére helyezés szabályait, az itt fogva tartottak

kezelése semmi mással össze nem hasonlítható terhet jelent a fog-

va tartóknak. A tész-es fogvatartottaknál a teljes perspektíva hiánya

olyan probléma ugyanis, amellyel a személyzetnek nap mint nap

meg kell küzdenie a hsr-en elhelyezett többség kezelése során. A

jogszabályok pedig e probléma orvoslására semmilyen kötelezõ ér-

vényû rendelkezést nem nyújtanak, és még anyagilag sem emelik ki

a speciális kezelésû fogvatartotti populációt. Így az intézet a maga

eszközeivel, pszichológus és pedagógus végzettségû személyzet

bevonásával, a tész-es fogvatartottak folyamatos fizikai és mentális

figyelemmel kísérésével kezeli ezt az elítéltcsoportot.

Sopronkõhidai Fegyház és BörtönSopronkõhidai Fegyház és BörtönSopronkõhidai Fegyház és BörtönSopronkõhidai Fegyház és Börtön

Az empirikus kutatás lefolytatásakor egy tényleges életfogytig tartó

szabadságvesztésre ítélt fogvatartott volt a Sopronkõhidai Fegyház

és Börtönben, és 13 életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt sze-
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mély is itt töltötte a büntetését. A sopronkõhidai intézetben az ösz-

szes fogvatartott több mint hatvan százaléka fegyház fokozatban

tölti büntetését, a több mint négyszáz fõs csoporton belül azonban

csupán 12 körüli azoknak a száma, akik életfogytig tartó szabadság-

vesztés-büntetésüket töltik. Éppen ezért nincs szükség olyan spe-

ciális, akár kettõs nyomtávon kialakított rezsimrendszer felállítására,

mint Szegeden (ahol bsr- és hsr-körlet is van). Az úgynevezett kü-

lönleges biztonságú körlet (kbk) azonban megtalálható Sopronkõhi-

dán. Itt azokat a fogvatartottakat helyezik el, akiknél valamilyen ma-

gatartási probléma merül fel; veszélyt jelentenek az intézetre,

másokra vagy saját magukra; illetve õket kell megvédeni fogvatar-

tott-társaiktól. A kbk-n elhelyezettek köre tehát nem csak életfogytig

tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottakból áll, mivel a kieme-

lés alapja az intézetben – azaz a végrehajtás alatt – tanúsított ma-

gatartás, nem pedig az elkövetés alapján kiszabott büntetés mérté-

ke. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a kbk fizikailag is

teljesen elkülönített részlege a fegyháznak, ahova a fogva tartók kö-

zül is csak meghatározott személyek léphetnek be (ebben a tekin-

tetben hasonlít a szegedi hsr-hez).

Sátoraljaújhelyi Fegyház és BörtönSátoraljaújhelyi Fegyház és BörtönSátoraljaújhelyi Fegyház és BörtönSátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön is azok közé az intézetek kö-

zé tartozik, ahol tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést haj-

tanak végre. A tész-esekkel való foglalkozás azért rendkívül sajátos,

mert ezeknél az embereknél nincs olyan felhajtó erõ, nincs cél,

amely motiválná õket a jó magaviseletre, ami segítené kezelésüket,

növelné együttmûködési hajlandóságukat a végrehajtás folyamán.

Azért is nehéz a fogva tartó személyzetnek kezelnie a tész-eseket,

mert nekik nincs vesztenivalójuk, bármit megtehetnek a letöltõház-

ban, nem kerülhetnek rosszabb vagy a végrehajtást tekintve súlyo-

sabb körülmények közé. A nemzetközi normákban említett bizton-

ság és biztonságosság nehezen hangolható össze. Egyik intézet

sem vállalja, hogy ne a legspártaibb körülmények között, a legszi-

gorúbb ellenõrzés mellett kezelje a tész-eseket. Így viszont a fog-
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vatartottak egy „negyedik végrehajtási rezsimbe” kerülnek bünteté-

sük megkezdésének pillanatától halálukig.

Sátoraljaújhelyen is létezik különleges biztonságú körlet (kbk), itt

állították fel az országban az elsõ ilyen speciális rezsimet. Ha tész-es

fogvatartott érkezik, ezen a fizikailag is teljesen zárt részlegen helye-

zik el. Egyéb fogvatartotti populáció esetében a jogszabályi rendelke-

zéseknek megfelelõen, magatartási problémák miatt ideiglenesen he-

lyezik itt el a fogvatartottakat. 

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási IntézetTiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási IntézetTiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási IntézetTiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

A Tiszalöki Fegyház és Börtön 2007-ben PPP-beruházás keretében

épült, és hétszáz felnõtt férfi fogvatartott befogadására alkalmas. Az

épületet a legújabb technikai megoldások mellett a fogvatartottak

elhelyezése tekintetében is az európai követelményeknek megfele-

lõen alakították ki. Mindannak ellenére, hogy az új végrehajtási inté-

zetet a túlzsúfoltság problémájának csökkentésére hozták létre, a

tiszalöki intézetben 2008 novemberében a hétszáz helyen 739 fog-

vatartott töltötte büntetését. Azaz még ebben a letöltõházban sem

teremthetõk meg minden tekintetben az európai norma szerinti

végrehajtási szabályok, illetve a magyar törvények elõírásainak

megfelelõ egy fõre jutó szükséges mértékû négyzet- és köbméter

légtérre vonatkozó elõírások betartása. Tiszalökön is létrehoztak kü-

lönleges biztonságú körletet, de ide még senkit sem helyeztek a

ház feltöltése óta. Vizsgálatunk lefolytatásakor az intézetben három

életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítélt fogvatartott volt. 

Kalocsai Fegyház és BörtönKalocsai Fegyház és BörtönKalocsai Fegyház és BörtönKalocsai Fegyház és Börtön

Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítélt nõk bünteté-

sének végrehajtására kizárólag a Kalocsai Fegyház és Börtönben

kerülhet sor. 2008 tavaszán a kalocsai bv. intézetben kilenc élet-

fogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartott töltötte bünteté-

sét. Ez azt jelenti, hogy az életfogytig – ideértve a tényleges élet-

fogytig – tartó szabadságvesztésre ítéltek csupán kevesebb mint
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négy százaléka nõ (3,89%). A tész-esek között jelenleg egyetlen nõi

elítélt sincs, és nem is volt a jogintézmény 1993-as bevezetése óta.

Kalocsán a sajátos populáció sajátos végrehajtást is kíván. Így

például ebben az intézetben sem különleges biztonságú körlet,

sem különleges biztonságú zárka nem található. A nõk fegyelmezé-

sét, kezelését ezeken kívüli, enyhébb eszközökkel is meg tudja ol-

dani a végrehajtó testület, annak ellenére is, hogy ide az elkövetett

bûncselekményeik alapján a legsúlyosabb bûncselekmények tette-

seit helyezik. A ház 287 fogvatartottja közül 112 fegyház fokozatú

(2008. november 27-i adatok szerint), azaz a fogvatartottak több

mint harmada (39%) tartozik ide.

AZ ELÍTÉLTEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATAAZ ELÍTÉLTEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATAAZ ELÍTÉLTEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATAAZ ELÍTÉLTEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

A hosszú idõtartamú börtönbüntetés hatásával kapcsolatban sokfé-

le elképzelés létezik, például az elmagányosodás, az érzelmi élet

kiüresedése, az agresszív késztetések növekedése, a depresszió

és az institucionalizálódás negatív hatásai a fogvatartottak körében.

Számos eddigi hazai és nemzetközi kutatás3 tanulmányozása után

vizsgáltuk meg a magyarországi életfogytig tartó szabadságvesz-

tés-büntetésre ítélteket, hogy válaszokat kapjunk a börtönévek ha-

tásaira és következményeire.

A korábbi hazai és külföldi hosszú idõtartamú szabadságvesz-

tésre ítélteket vizsgáló kutatási eredményekkel összehasonlítva a

következõ eredményeket kaptuk:

Az elítéltek az évek folyamán introvertáltabbakká, bizalmatlanab-

bakká válnak. Az önértékelésük alacsonyabb szintû lesz. Szociális

3 Az itt említett kutatások eredményei a következõ tanulmánykötetekben
és szakcikkekben találhatók: Boros János – Csetneky László: Börtön-
pszichológia. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000; Boros János: Visszaesõ
bûnelkövetõk utánkövetéses vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. 2005;
Huszár László: …és bûnhõdés. Fogvatartottak szociológiai vizsgálata.
Kandidátusi értekezés. 1998; Sárkány István: Életfogytig. Börtönügyi
Szemle, 1993/2.; Gresham M. Sykes: The Society of Captives. A study of
a Maximum Security Prison. Princeton University Press, Princeton, New
Jersey, 1958
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aktivitásuk csökken, és egyre inkább jellemzõ, hogy mindennapi te-

vékenységeiket rutinszerûen végzik. Külsõ kapcsolataik folyamato-

san elsorvadnak és megszûnnek, és ez okozza a legnagyobb ne-

hézséget és a legtöbb kínt számukra. A hosszú börtönévek pozitív

hatása, hogy növekszik a viselkedés kontrollja, és ez hozzájárul az

elítéltek alkalmazkodásához, visszaszorulnak körükben az impul-

zív, meggondolatlan és agresszív tettek.

Az elítéltek demográfiai adataiAz elítéltek demográfiai adataiAz elítéltek demográfiai adataiAz elítéltek demográfiai adatai

Életkor, családi állapot, iskolai végzettség, 

bekerülés elõtti lakóhely

Az életfogytig szabadságvesztésre ítéltek több mint fele 30 és 40

év közötti. Több mint felük nõs vagy élettársi viszonyban élt beke-

rülése elõtt, 31%-uk pedig egyedülálló. A többi elítélt bekerülése

elõtt szüleivel, más rokonokkal vagy ismerõsökkel élt egy háztartás-

ban. A legmagasabb iskolai végzettségük jellemzõen a nyolc osz-

tály (34%), illetve a szakmunkásképzõ (csaknem 40%), de csaknem

ötödüknek (18%) van legalább érettségije. Az iskolai végzettség a

vizsgált populáció körében magasabb, mint a teljes fogvatartotti po-

puláció esetében. Ennek magyarázata, hogy az élet elleni bûncse-

lekményt elkövetõk kisebb része való a tipikusan bûnözõi karriert

befutott elítéltek körébõl, jó részük az emberölés elõtt nem követett

el bûncselekményt, és nem áll mögötte deviáns pályafutás. Majd-

nem egyharmaduk Budapesten élt, községbõl alig több mint egy-

ötödük származik.

Etnikai hovatartozás

A teljes elítélti kör 17%-a vallja magát cigány származásúnak, 73%-

uk magyarnak (2. számú ábra).

Nagyon érdekes, hogy a minimum 16 évet, de sok esetben több

évtizedet börtönben töltõ életfogytosok 24%-a vallotta magát roma

származásúnak, míg a maximum nyolc évet eltöltõk mindössze 9%-a

mondta magáról ugyanezt. Felvetõdik a kérdés, hogy az ember-
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ölést elkövetõk körében valóban csökkent-e a roma származásúak

aránya, vagy inkább arról van-e szó, hogy a börtönben uralkodó

mentalitás és sikeresen alkalmazható megküzdési stratégiák követ-

keztében az emberek egyre inkább vállalják roma származásukat.

A roma származású elítéltek az idõsebb korban, 36 év felett beke-

rülõk között felülreprezentáltak (24%), míg a harminc év alattiak kö-

zött alulreprezentáltak (11%). Bár a különbség szignifikáns és nagyon

markáns, a jelenségre nem találtunk egyéb magyarázatot, mint

hogy a romák körében gyakoribb, hogy a deviáns, bûnözõi karrier

vége az emberölés (azaz hosszabb kriminális elõéletûek).

Életkor a bekerülés idõpontjában

Megvizsgáltuk az elítéltek bekerülési idõpontjában jellemzõ életkort,

vagyis hogy az ítélet kiszabásakor hány évesek voltak. Érdekes

életkori változást tapasztaltunk, amelynek hátterében összetett tár-

sadalmi folyamatok állnak. A vizsgált idõszakot három idõsávra

bontottuk, hogy az elítéltek kb. azonos méretû csoportjait hasonlít-

hassuk össze. Így az 1978–1991; 1992–1999; 2000–2008-ig tartó idõ-

szakok közötti különbségeket vizsgáltuk. 

A rendszerváltozás elõtt és a kilencvenes évek legelejéig az ak-

kor élet elleni bûncselekményért elítéltek csaknem 40%-a 36 éves-

2. számú ábra

A roma származásúak aránya a börtönben eltöltött évek függvényében, A roma származásúak aránya a börtönben eltöltött évek függvényében, A roma származásúak aránya a börtönben eltöltött évek függvényében, A roma származásúak aránya a börtönben eltöltött évek függvényében, 
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nél idõsebb volt. A kilencvenes években 20%-ra apadt, majd 2000

után 6,6%-ra csökkent a 36 év fölöttiek aránya az életfogytig tartó

szabadságvesztés-büntetésüket töltõk körében. Ennek a megdöb-

bentõ és lineáris folyamatnak a másik oldala a fiatalabb elkövetõk

arányának rohamos gyarapodása. Míg a rendszerváltozás elõtt az

elítéltek 43%-át a harminc év alattiak tették ki, arányuk a kilencve-

nes években 71%-ra nõtt, majd a 2000-es év után 74%-ra emelke-

dett. Azaz az ítélet meghozatalának idõpontjában – és nyilván a

bûncselekmény elkövetésének pillanatában is – az élet elleni bûn-

cselekményt elkövetõk egyre nagyobb arányban harminc év alatti

fiatalok. A megdöbbentõ változás a rendszerváltozás idejére tehe-

tõ. Itt számolnunk kell a halálbüntetés eltörlésével (1990), amely fel-

tehetõen befolyásolja az említett tendenciát. A halálra ítéltek a ki-

lencvenes évek elõtt minden bizonnyal fõként nyereségvágyból,

aljas indokkal elkövetett emberölésért kapták büntetésüket, és ha

ennek a motivációnak nézünk utána a vizsgált populáció körében,

azt láthatjuk, hogy a harminc év alatti, fiatalabb fogvatartottak jóval

nagyobb arányban követtek el ilyen és hasonló indokból ember-

ölést. Valószínû tehát, hogy a jelen statisztikában jó pár harminc év

alatti elítélt is szerepel, akik korábban halálbüntetést kaptak volna.

Ez a tény azonban önmagában kevés ahhoz, hogy megmagyaráz-

hassuk a fiatalabbak térnyerését az élet elleni bûncselekmények el-

követésében. Minden bizonnyal a határok megnyílása, a hirtelen

értékvesztés, anómia, a megváltozott társadalmi-gazdasági körül-

mények – és így a bûnözés szerkezetének átalakulása – azok a

makrohatások, amelyek elsõsorban említendõk a magyarázó té-

nyezõk sorában, hogy az emberölés bûntettéért elítéltek körében

ugrásszerûen megnõtt a fiatalabb korosztály aránya. A korosztály

megváltozása önmagán túlmutató változásokra utal: a motiváció, a

bûntény elkövetéséhez vezetõ tényezõk, az indítékok megváltozá-

sát is jelenti. Az adatokat vizsgálva kiderül, hogy a fiatalabb korban

elkövetett emberölés sokkal gyakrabban történik nyereségvágyból,

és jellemzõ az is, hogy az elkövetõ más, vagyon elleni bûncselek-

ményekért is tölti büntetését. 
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Áldozat és elkövetõ közötti kapcsolat

A 26 év kor alattiak mindössze 11%-a esetében mondhatjuk, hogy a

tettes és az áldozat között rokoni kapcsolat volt. Ez az arány a 27-

35 éves korcsoportban 22%-ra nõ, a 36 év fölöttiek esetében pedig

30%-ra. Vagyis minél fiatalabb az elítélt a bekerülésekor, annál való-

színûbb, hogy nem rokon vagy családtag, hanem idegen sérelmé-

re követte el az élet elleni bûncselekményt. 

Hasonló tendencia rajzolódik ki akkor is, ha az áldozat és elkö-

vetõ közötti rossz viszony arányát nézzük a korcsoportok között.

Ezek a családon belüli vagy a rossz viszony miatti emberölési ese-

tek jellemzõen olyan mély elkeseredésbõl – és az elkeseredésig fa-

juló helyzetekbõl – erednek, amelyek fiatalabbak esetében az élet-

koruknál és a családi állapotuknál fogva sem lehetnek jellemzõk.

ElõéletElõéletElõéletElõélet

Bekerülés elõtti jövedelemforrásuk, 

anyagi helyzetük és megítélése

Az elítéltek 15%-a bekerülése elõtti anyagi helyzetét átlag alattinak,

majdnem 40%-uk pedig átlag felettinek értékelte (3. számú ábra).

Visszatekintve és a bent töltött évek számával párhuzamosan egy-

re többen ítélik rossznak saját anyagi helyzetüket: míg az elsõ nyolc

éven belül az elítéltek mindössze 12%-a ítélte rossznak a bekerülése

elõtti anyagi helyzetét, addig a jóval hosszabb ideje bent tartózko-

dók 42%-a vélekedett így. A rendszerváltozás elõtti és utáni társa-

dalmi helyzetet összehasonlítva valóban találhatunk olyan tényezõ-

ket, amelyek legalább részben igazolhatják az anyagi helyzet

átalakulását, de mindenképpen említenünk kell a magyarázatok so-

rában a mentalitásváltozást is. A valós helyzet megváltozására utal,

hogy a rendszerváltozás elõtt az emberölést elkövetõk motivációja

gyakrabban volt konfliktusos, mint utána. Emellett a határok meg-

nyílásával, a drog- és fegyverkereskedelem felélénkülésével és a

szervezett bûnözés felbukkanásával valóban elképzelhetõ, hogy a

vizsgált populáció alapvetõ anyagi helyzete javult. 
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BûncselekményekBûncselekményekBûncselekményekBûncselekmények

– Elkövetett bûncselekmények és összefüggések

– Lehetséges megelõzés és az elkövetés okai – elítéltek gondolatai

– Bûnelkövetések csökkenéséhez vezetõ körülmények – 

elítéltek gondolatai

Az elítéltek csaknem 40%-a kizárólag emberölésért, és megközelítõ-

leg 60%-uk más vagyon és személy elleni bûncselekményért is

büntetve volt: harmaduk lopásért is, negyedük rablásért is kapta a

halmazati büntetést. Több mint harmaduk ült az emberölésen kívül

egyéb erõszakos bûncselekményért is. Körülbelül egyharmaduk

több ember ellen követett el gyilkosságot.

A romák körében jóval gyakoribb, hogy az emberölésen kívül

más bûncselekményeket is elkövettek (72%), mint a nem romák

esetében (58%), és jellemzõbb az is, hogy idõsebb korukban ítélik

õket életfogytig tartó szabadságvesztésre, mint a nem roma elítélte-

ket. Úgy véljük, hogy ezekben az esetekben a bûnözõi karrier utol-

só állomása az emberölés. Ezt a feltételezést támaszthatja alá az is,

hogy a romák szignifikánsan nagyobb arányban követnek el isme-

retlen személy ellen élet elleni bûncselekményt, ami a nyereségvá-

gyas motivációra is utalhat.

Az elítéltek 60%-a a bûncselekmény elõtt már ismerte a sértettet,

33%-ban a sértett ismerõse (munkatárs, szomszéd stb.) volt az elkö-

vetõnek, az áldozatok 20%-a családtag, illetve élettárs volt, 7%-ban

pedig barát. A családtag vagy rokon sérelmére elkövetett ember-

3. számú ábra

Bekerülés elõtti fõ jövedelemforrásaBekerülés elõtti fõ jövedelemforrásaBekerülés elõtti fõ jövedelemforrásaBekerülés elõtti fõ jövedelemforrása

egyéb (12%)

csak bûnözés (13%)

segély és alkalmi

munkák (15%)

bér, illetmény, 

vállalkozás (60%)
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öléseket mindössze 10%-ban követték el roma származású elítéltek,

míg azoknál a bûncselekményeknél, ahol az áldozat nem rokon

volt, a roma származásúak aránya ennek majdnem duplája. Ez az

eredmény arra utal, hogy a nem roma származásúak nagyobb

arányban követnek el emberölést a családon belül. Ennek részben

magyarázata lehet, hogy a nukleáris család, ahol apa, anya és gyer-

mek él egy háztartásban, a magyar családokra jellemzõbb. Ha egy

ilyen családban a családfõ rátámad egy családtagjára, nincs poten-

ciális visszatartó erõ, amely megfékezhetné. Ellenben a roma csa-

ládokra jellemzõ a nagycsalád, ahol több generáció is együtt él,

többen vannak, és így a gyilkosság megelõzésére nagyobb az

esély, hiszen az elkövetõ felett nagyobb a kontroll. Ugyanekkora

aránybeli eltérést tapasztalunk roma és nem roma származásúak

között, ha a szerint vizsgáljuk az emberöléseket, hogy az áldozat és

elkövetõ között kifejezetten rossz viszony volt-e a gyilkosság bekö-

vetkezte elõtt. Az adatok alapján az rajzolódik ki, hogy a roma szár-

mazású elkövetõk a nem romáknál kisebb arányban ölték meg ál-

dozatukat azért, mert korábban konfliktus állt fenn közöttük. Így

megkérdõjelezhetõ az a tézis, hogy a romák impulzivitása, érzelmi

alulkontrolláltsága miatt elkövetett emberölések gyakoribbak lenné-

nek, mint a nem romák körében hasonló okból elkövetettek. 

A börtönben eltöltött évekA börtönben eltöltött évekA börtönben eltöltött évekA börtönben eltöltött évek

Elhelyezés és tevékenységek

A megkérdezettek több mint egyharmada 15 évnél többet ült bör-

tönben életében. Több mint egyharmaduk 6-10 éve folyamatosan

szabadságvesztés-büntetést tölt, és 35%-uknak több mint húsz éve

van hátra a feltételes szabadon bocsátás lehetõségéig. 

Az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt kérdezettek kb. egy-

harmada egy- vagy kétszemélyes zárkában van elhelyezve, 43,5%-

uk viszont minimum hétfõs zárkában lakik (4. számú ábra). 

58%-uk dolgozott a kérdezés idején, 57%-uk vett már részt vala-

miféle képzésben vagy szakképzésben bentléte alatt. A felmérés
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idején alig kevesebb mint negyedük vett részt képzésben, és a to-

vábbképzési lehetõségek száma messze elmarad az igényektõl.

Majdnem ötödük kísérelt meg legalább egyszer öngyilkosságot

a fogva tartási ideje alatt, legnagyobbrészt a kilátástalanság miatt.

Több mint 40%-ban akasztással próbálkoztak, egyharmaduk falcolt4,

egyötödük pedig valamilyen gyógyszer-túladagolás módszerével

próbálta megölni magát. Az öngyilkosság megkísérlése sokszor

egészen csekély – jellemzõen a fegyõrrel, illetve a hatalommal bíró

személlyel kapcsolatos – konfliktus miatt is bekövetkezhetett. 

Az elítéltek több mint fele 4-es biztonsági csoportba van sorol-

va. A teljes fogvatartotti körhöz képest az életfogytosok több dicsé-

retet és kevesebb elmarasztalást kapnak, vagyis a rendszernek ke-

vésbé problémás csoportját alkotják. 

Több mint egyötödük négyezer forint alatt, kb. egyharmaduk 7 és

13 ezer forint közötti értékben vásárol magának havonta. Egyharma-

duk maximum két csomagot kapott az elmúlt évben, egynegyedük

viszont – saját bevallása szerint – minden hónapban kapott. Elmond-

ható, hogy minél rosszabb anyagi helyzetben van valaki (minél ke-

4 Ereit vagy valamely testrészét éles eszközzel felvágja (börtönszleng). Az
öngyilkossági kísérlet célja gyakran csak az, hogy elkövetõje kórházba
kerüljön, de közben ügyel rá, hogy nehogy halálos sérülést okozzon ma-
gának.

4. számú ábra

Elhelyezés és tevékenységek a börtönben (%)Elhelyezés és tevékenységek a börtönben (%)Elhelyezés és tevékenységek a börtönben (%)Elhelyezés és tevékenységek a börtönben (%)
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vesebb pénzért tud vásárolni), annál valószínûbb, hogy nem érzi

magát biztonságban a börtönben. Vélhetõen sokkal jobban ki van

szolgáltatva az uzsorának, és sokkal inkább kényszerül olyan szol-

gáltatásokat nyújtani, amelyekért valamiféle anyagi elõnyt kaphat, ily

módon jóval inkább rászorul fogvatartott-társaira. Mindemellett a

kapcsolattartással járó költségek (telefon, utazás, csomag) nagyon

magasak, így a pénztelen elítéltek kapcsolattartása is ellehetetlenül,

amelynek következményeként még inkább érvényesül a kiszolgálta-

tottságuk, magányosságuk.

Hitélet

A megkérdezettek fele hívõnek vallja magát, és csaknem háromne-

gyedük valamennyire fontosnak tartja az egyházak jelenlétét a bör-

tönben, de lelkigyakorlatra kevesebb mint negyedük jár. Többen

tartják tehát fontosnak a hitet erõsítõ szervezetek jelenlétét, mint

ahányan aktívan igénybe veszik az efféle szolgáltatást. A nem hívõ

fogvatartottak is elismerik a vallásosság, a hitélet pozitív hatását.

Körülbelül egyharmaduk válaszolta, hogy a bv.-hez fordulna, ha

valamilyen problémája volna, több mint egyharmaduk viszont min-

denképpen elutasította a segítségkérés lehetõségét is, vagy a zsi-

ványbecsület miatt, vagy azért, mert nem bízik a segítségben.

Elítélt–nevelõ kapcsolata

Az elítéltek és a nevelõk kapcsolata az évek, évtizedek múlásával

romlik. Míg a tíz évnél rövidebb idõt börtönben töltõ elítéltek 28%-a

vélekedett úgy, hogy inkább rossz a kapcsolata a nevelõjével, ad-

dig a másfél évtizednél is több idõt börtönben töltõ elítéltek csak-

nem 40%-a mondta ugyanezt. Az elítéltek tehát az évek alatt nagy-

részt csalódnak a nevelõben, csökken abbéli hitük, hogy a nevelõk

segíteni tudnak ügyeik intézésében.

Az elítéltek kb. egyharmada nem tiszteli egyetlen fogvatartott-

társát sem, és mindössze 4,5%-uk említi, hogy a személyi állomány

tagjai közül tisztel valakit. Az, hogy az elítéltek ilyen magas arány-
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ban nem tisztelnek senkit, a börtönbeli sztereotípia hatásán túl az

emberekbõl való kiábrándultság mutatója.

Zárkatárs megítélésekor fontosnak tartott szempontok

Az életfogytiglani szabadságvesztés-büntetésre ítéltek 42%-a úgy

látja, hogy fogvatartott-társaik nem tesznek különbséget ítéletük

hossza miatt, 10%-uk vélekedik úgy, hogy fölnéznek rájuk emiatt,

10%-uk szerint pedig lenézik õket. Akik úgy érzik, fölnéznek rájuk,

azok büszkék arra, hogy õk ezt a börtönt – amit egy kiképzésnek

igyekeznek felfogni – kibírják, hogy képesek arra, hogy végigcsinál-

ják. Azoknak, akik így látják, minden bizonnyal könnyebb elviselni-

ük a börtönbeli életet, mint társaiknak. Akik úgy gondolják, lenézik

õket, azok a bûncselekményük súlyosságát és az elrontott életüket

érzékelik, vagyis alig képesek megbékélni jelenlegi sorsukkal. Szá-

mukra jóval elviselhetetlenebb ez a közeg.

Változik annak megítélése, hogy mi alapján választanának zár-

katársat, melyek a fontos tulajdonságok és melyek a kevésbé fon-

tosak, a bent töltött idõ függvényében. A bûncselekmény szerepe

az évekkel egyre nõ, összességében az elítéltek 36%-a gondolja

azt, hogy egy ember megítéléséhez fontos tudni, mit követett el.

5. számú ábra

Fontos szempontok a zárkatárs megítélésében (%)Fontos szempontok a zárkatárs megítélésében (%)Fontos szempontok a zárkatárs megítélésében (%)Fontos szempontok a zárkatárs megítélésében (%)
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Míg a pár éve bekerültek alig több mint egynegyede gondolja fon-

tosnak, hogy zárkatársa miért ül, addig a több tíz éve bent ülõk

csaknem fele vélekedik úgy, hogy nem mindegy, milyen bûncselek-

mény elkövetõjével kell egy zárkában élnie. Valójában annak van

jelentõsége, hogy a fogvatartott-társ elkövette-e a tabunak számító

bûncselekmények egyikét: a gyermek elleni erõszak bármely for-

máját, illetve a nõk elleni erõszakot. 

A zárkatárs származás szerinti megítélése az évek múlásával

egyre inkább jelentõségét veszti, bár összességében az elítéltek

20%-a tartja fontosnak a származást. Míg az elsõ néhány börtönév

alatt az elítéltek háromnegyede gondolja a származásról, hogy nem

azon múlik, milyen az ember, addig a hosszú ítéletük második felé-

ben járók több mint négyötöde vélekedik hasonlóan mindennapi ta-

pasztalatai alapján (5. számú ábra).

A börtönévek alatt egyre markánsabban rajzolódik ki az a véle-

mény, hogy a fogvatartott-társ felügyelethez való viszonya is megha-

tározza azt, szeretnék-e õt zárkatársnak. 57-rõl 75%-ra növekszik

azok aránya, akik fontosnak tartják ezt. Az összes elítélt 64%-a tartja

fontosnak ezt a dimenziót. Szintén a bent eltöltött évek tapasztalata,

hogy ha egy rendbontó, szabályszegõ vagy tiszteletlen ember van

a zárkában, az kivívja a felügyelet haragját, akik viszont a zárkában

lévõ összes fogvatartottat büntetik. Még ennél is nagyobb arányban

(71%) gondolják a fogvatartottak, hogy az agresszív magatartás fon-

tos értékelési szempont volna a zárkatársválasztáskor. Érdekes mó-

don azonban az évek alatt nem nagy arányban, de folyamatosan

csökken ez a többségi vélemény. Ennek minden bizonnyal az élet-

kori változás az oka. Minél idõsebb valaki, annál kevésbé valószínû,

hogy célpontjául szolgál valakinek, aki verekedni akar.

KapcsolattartásKapcsolattartásKapcsolattartásKapcsolattartás

A kinti élet felidézésének gyakorisága

A börtönélethez való alkalmazkodás egyik mutatója lehet, hogy az

elítélt mennyit gondol a bekerülés elõtti életére. Ha sokat jár az

eszében a korábbi élete, minden bizonnyal nehezebben viseli a
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benti lét megpróbáltatásait, nagyobb a kontraszt (relatív depriváció),

több az átélt frusztráció. 

A kérdezett elítéltek fele vallotta, hogy naponta többször gondol

a bekerülése elõtti életére, és az emlékezés megnehezíti a börtönlét

elviselését. Míg  a megkérdezettek 13%-a állította, hogy az elsõ nyolc

évben alig vagy egyáltalán nem gondolt a kinti életére, addig az év-

tizedeket bent töltõk egyharmada mondta ugyanezt. Érdekes, hogy

azok az elítéltek, akik rossznak, problémásnak ítélték a családdal va-

ló kapcsolatukat, többet gondolnak a kinti életre, mint azok, akik azt

mondták, hogy bekerülésük elõtt kifejezetten jó kapcsolatban voltak

a közeli hozzátartozóikkal. Lehetséges magyarázat, hogy a konfliktu-

sos viszony, a megoldatlan problémák és nehézségek jobban és

hosszabb távon foglalkoztatják az embereket, nehezebben tudnak

megszabadulni az újra és újra elõtörõ gondolataiktól, mint egy konf-

liktusok nélküli, rendezett családi kapcsolat esetén.

Kapcsolattartás gyakorisága és intenzitása

Az elítéltek háromnegyedének volt olyan kapcsolata, amely meg-

szakadt. Jellemzõ, hogy az elszakadás oka barátok, ismerõsök és

távolabbi rokonok esetében a távolság és az idõ múlása. A kapcso-

lat a közvetlen családtagokkal viszont veszekedés, összeveszés,

válás miatt szakad meg, illetve haláleset következtében. A kapcso-

latok megszakadásának okait vizsgálva azt látjuk, hogy jellegzete-

sen elkülönültek a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre

ítéltek, akik esetében a kapcsolatok a közvetlen családtagokkal is

az értelmetlenség miatt szakadtak meg. A nõk esetében nem sza-

kadt meg kapcsolat a közeli családtagokkal. Úgy tûnik, a nõk csa-

ládtagjaikkal való kapcsolata szorosabb, mint a férfiaké.

A csomagküldés és a látogatás változása

A bekerülés utáni évekkel arányosan fokozatosan és nagymérték-

ben csökken a kapott csomagok száma (6. számú ábra). Az elsõ tíz

évben még a fogvatartottak mindössze 17%-ának kell szembenéznie
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azzal, hogy szinte egyáltalán nem kap csomagot, addig a több év-

tizede raboskodók több mint fele kényszerül elmondani ezt magá-

ról. Az elsõ években az elítéltek 70%-a rendszeresen kap csomagot,

15 év után azonban mindössze 29%-uk.

A rendszeres látogatások száma is folyamatosan apad az évek

alatt, a látogatások teljes elmaradása pedig egyre nõ az évek mú-

lásával. Az elsõ nyolc év alatt az elítéltek ötödét nem látogatják

szinte egyáltalán, egy-két évtized után azonban a nem látogatott

fogvatartottak aránya csaknem 50%-ra nõ, a rendszeres látogatások

aránya pedig 42%-ról 24%-ra csökken. A barátok elmaradnak, a pár-

kapcsolatok megszakadnak, a szülõk megöregszenek, és nem vál-

lalják az utazást. Azokban az esetekben, ha az elítéltnek gyereke

van, és különös módon sikerült fenntartania a jó kapcsolatot vele,

akkor a legvalószínûbb, hogy hosszú évtizedek múlva is látogatják.

Ezzel párhuzamosan a bent töltött évek alatt egyre kevesebbet

gondolnak az elítéltek a kinti életükre. 

6. számú ábra

Beküldött csomagok számának alakulása a bent töltött évek alatt (%)Beküldött csomagok számának alakulása a bent töltött évek alatt (%)Beküldött csomagok számának alakulása a bent töltött évek alatt (%)Beküldött csomagok számának alakulása a bent töltött évek alatt (%)
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MentalitásMentalitásMentalitásMentalitás

– Kielégítetlen szükségletek hiányának mértéke

– Énkép és szociabilitás változása a börtönévek alatt

– A mentálhigiénés állapot alakulása

– Énkép a bûncselekmény vonatkozásában

– Felelõsség és hibáztatás

– Az elítéltek által vallott értékek és moralitás

A börtön rendszere olyan zárt szocializációs közeg, amelyben a

fogvatartottak a munkájukat végzik, alszanak és a szabadidejüket

töltik ugyanazon formális szabályok szerint, és a totális struktúra sa-

játos szocializációs hatást gyakorol rájuk. A fogvatartottak a bent

töltött idõ alatt egyfajta tanulási folyamaton mennek keresztül, és

többé-kevésbé adaptálódnak a rendszerhez. Sykes5 öt különösen

fontos deprivációt írt le, amelyek a börtönben jelentkeznek: a sza-

badság, az önállóság, a biztonság, a kényelem és a szexuális élet

megélésétõl való megfosztottság. A deprivációk a fizikai nehézsé-

geken kívül negatívan hatnak a fogvatartott önértékelésére, énképé-

re. Ezeknek az értékeknek, szükségleteknek a hiánya nem azonos

mértékben jelentkezik az elítéltek körében. Jelen kutatásban a kö-

vetkezõ eredményre jutottunk:

Az elítéltek négyötödének a szabadság hiányzik a legjobban, hi-

szen ez nem interpretáció kérdése, a szabadság jogától mindenki

meg van fosztva, így az nem utal gyengeségre, és nem szégyenle-

tes, ha valaki beismeri, hogy hiányzik neki a szabad élet.

Az elítéltek háromnegyedének megítélése szerint az önállóság a

második vagy harmadik helyen szerepel a fontossági sorrendben.

Hogy mit tesznek, és amit tesznek, mikor teszik, valamivel szubjek-

tívabb kérdés ugyan, tágabban értelmezhetõk a határai, mint a sza-

badságnak, de a börtönszabályok adottak, és azok betartása szük-

séges, így az elítéltek számára az önállóság hiánya is vállalható,

beismerhetõ. 

5 Gresham M. Sykes: i. m. 
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A negyedik vagy ötödik helyen szerepel a kényelem az elítéltek

csaknem négyötöde szerint, vagyis a sorban nem áll elõkelõ he-

lyen. A börtönbeli köznyelv szerint ugyanis az ember megteremthe-

ti magának a kényelmet, na persze csak akkor, ha elég rátermett és

belevaló. A kényelem nagyfokú hiányának beismerése tehát csak

az önkép csorbításával vallható be. 

A szexuális élet az elítéltek harmada szerint nagyon fontos, har-

maduk szerint alig-alig. A biztonság és a szexuális élet hiányának

észlelése nagyon változó, szabályosan oszlik el a második és az

ötödik hely között, nincs egységes megítélés. Az elsõ helyen vi-

szont jellemzõen egyik sem szerepel.

A börtönévek alatt a szabadság hiánya vagy legalábbis ennek

hangsúlyozása csökken. A maximum nyolc éve bekerültek 91%-a

említi a szabadság hiányát mint legfontosabb tényezõt, és ez a bent

töltött idõ függvényében 79%-ra apad. A szabadság fogalma min-

den bizonnyal egyre távolabb kerül, és így a szabadság mint reális

hiány kisebb mértékben jelenik meg. A kényelem igénye is csök-

ken. A fogvatartottak a bent töltött évek, évtizedek alatt egyre kevés-

bé viszonyítják helyzetüket a kinti életben megszokotthoz, csökken-

nek az igényeik. 

Az elítéltek elmondása szerint a szex hiánya a börtönévek alatt

folyamatosan növekszik. Míg a nyolc évet vagy annál kevesebb

idõt börtönben töltõk 19%-ának nagyon hiányzik a szex, addig a mi-

nimum 16 évet, de akár több évtizedet ülõk 55%-a állította ugyanezt.

Utóbbi adat magyarázata lehet, hogy míg a fiatalabb fogvatartottak-

nak a szexuális aktivitás kiemelkedõen fontos saját férfiasságuk

megélésében, és férfiasságukban súlyosan sértve érzik magukat a

megvonás hatására, addig az évtizedeket börtönben töltõk férfiké-

pe olyanformán változik, hogy a szexuális deprivációt nem feltétle-

nül a férfiasságukon esett csorbaként élik meg, így sokkal inkább

bevallják a szexuális élet hiányát. A biztonság és önállóság igénye

nem változik jelentõsen.

A büntetés-végrehajtás zárt rendszerében eltöltött évek alatt az

önrendelkezési jogok megvonásával, illetve a börtönkörnyezet és a

társas közeg hatására a fogvatartott társas szokásai és személyisége
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A börtönben eltöltött évek alatt nagy részük (42%-uk) inkább magá-

nak való, befelé forduló lett, kevésbé társasági. Kiábrándultak az

emberi kapcsolatokból, bizalmuk megrendült másokban. A meg-

kérdezettek csaknem fele csendesebbé, visszafogottabbá, 45%-uk

komorabbá vált, nyilván a lelki és testi sérelmekre válaszul. Majd-

nem ugyanennyien váltak saját megítélésük szerint barátságosab-

bá. Ennek oka az együttmûködési hajlandóság kényszerû fejlõdé-

se, amely egyrészt az összezártsággal kapcsolatos, másrészt a

fogvatartotti szerepbõl fakad. 

Csaknem 50%-uk úgy gondolta, lelkileg megerõsödött, míg egy-

harmaduk azt állította, lelkileg gyengébbé vált. Mielõtt azonban

messzemenõ következtetéseket vonnánk le a börtön jótékony hatá-

sairól, gondoljunk arra, hogy a börtönhierarchia alapja egy olyan

erõkultusz, amelynek élesen ellentmond a fogvatartott olyan kije-

lentése önmagáról, amely arról árulkodik, hogy gyenge vagy köny-

nyen megsérthetõ volna. 

A fogvatartottak elmondásuk szerint a labilitás–kiegyensúlyo-

zottság dimenzióban inkább kiegyensúlyozottabbá válnak. Vajon

mi annak az oka, hogy amíg a másfél évtizednél kevesebb idõt bör-

tönben töltõk alig több mint fele vélekedik úgy, hogy kiegyensúlyo-

zottabbá vált, és a fennmaradók labilisabbá váltak saját elmondá-

suk szerint, addig az évtizedeket börtönben eltöltõ elítéltek 65%-a

vált kiegyensúlyozottabbá? A magyarázat nem más, mint hogy a ki-

is átalakul. Arra kerestük a választ, vajon a prizonizációval hogyan

alakulnak át a viselkedési szokások és az énkép (7. számú ábra).

7. számú ábra

Hogyan változott meg a börtönben, ha megváltozott? (%)Hogyan változott meg a börtönben, ha megváltozott? (%)Hogyan változott meg a börtönben, ha megváltozott? (%)Hogyan változott meg a börtönben, ha megváltozott? (%)

49lelkileg erõsebbé vált

46komorabbá vált

41kiegyensúlyozottabbá vált

36megbízhatatlanabbá vált

48barátságosabbá vált

49csendesebb lett

42magánakvalóbb lett
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egyensúlyozottság sokkal inkább valamiféle megfáradt beletörõ-

dést takar, apátiát és rezignáltságot, semmint harmóniát és nyugal-

mat. Az emberek a börtönkörülmények között elmagányosodnak,

magukba zárkóznak, a külvilággal kapcsolatos igényeik egyre

apadnak, és mindennek következtében megtörten és kiábrándultan

egyfajta tompaságba, közönybe zuhannak (8. számú ábra).

8. számú ábra

A mentálhigiénés állapot változása a börtönben eltöltött évek függvényében (%)A mentálhigiénés állapot változása a börtönben eltöltött évek függvényében (%)A mentálhigiénés állapot változása a börtönben eltöltött évek függvényében (%)A mentálhigiénés állapot változása a börtönben eltöltött évek függvényében (%)
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Ha a bevallott öngyilkossági kísérletek alakulását a börtönben eltöl-

tött évek függvényében nézzük, láthatjuk, hogy folyamatosan növek-

szik az öngyilkosságot megkísérlõk aránya. Míg az elsõ nyolc évben

az elítéltek alig több mint tizede kísérelt meg bevallottan öngyilkossá-

got, addig a több évtizedet ülõ elítéltek csaknem negyedérõl mond-

ható el ugyanez. Az öngyilkosság elkövetésének valószínûsége ösz-

szefügg a kapcsolattartással, illetve a rendszeres látogatásokkal.

Azoknak, akik nem kíséreltek meg öngyilkosságot, csaknem a 40%-

át, azoknak viszont, akik megkísérelték már, mindössze a negyedét

látogatják rendszeresen. Jellemzõ tehát, hogy kevésbé rendszeresen

látogatják azokat, akik öngyilkosságot kíséreltek meg.

A körülmények hatására folyamatosan romlik a fogvatartottak

mentálhigiénés állapota. Az évtizedek folyamán egyre inkább elõ-
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térbe kerül kiábrándultságuk, reményvesztettségük vagy elkesere-

désük.

Azt feltételezhetnénk, hogy az élet elleni bûncselekményt elkö-

vetõk körében az elkövetõk bûnössége önmaguk elõtt is megkér-

dõjelezhetetlen, mégis az önmagukat inkább ártatlannak vélõk ará-

nya ehhez képest igen magas: egyharmaduk inkább nem érzi

bûnösnek magát. A fegyintézetbe kerülve olyan elítélttársakkal talál-

koznak, akiknek bûncselekménye és a rájuk kirótt büntetés mérté-

ke összevethetõ az övékkel. Egymás tettét és a kiszabott büntetést

mérlegelve azonban sok aránytalansággal találkoznak, és egyre in-

kább válik meggyõzõdésükké, hogy maga a cselekmény nem is

olyan súlyos a bûnhõdésükhöz képest. Hozzá kell tenni, hogy álta-

lában nem gondolják, hogy az emberölés megbocsátható, sõt. A

saját történetben azonban mindig vannak felmentõ tényezõk és

enyhítõ körülmények. Saját bûnösségük el nem ismerése mögött

gyakran csak annyi a kognitív tartalom, hogy a kapott büntetést

olyan mértékben sérelmezik, hogy ezért nem vallják magukat bû-

nösnek. Az ítéletük pillanatától áldozatokká válnak, annak érzik ma-

gukat, és a börtönben töltött évek alatt fennáll ez az áldozati szerep.

Az elítéltek éppen ezért is nagyon nagy arányban neheztelnek

az igazságszolgáltatás szereplõire. Meglátásuk szerint elsõsorban a

döntéshozó a hibás: a bíró, hiszen helytelen, felszínes, felületes

döntést hozott, nem mérlegelte kellõképpen a körülményeket stb.

Másodsorban az ügyész az, aki kifejezetten rosszindulatú és önké-

nyes. A nyomozó nem végzi jól a munkáját, az ügyvéd nem tesz

semmit a védence érdekében, csak anyagi haszonra kíván szert

9. számú ábra

Bûnösnek érzi-e magát?Bûnösnek érzi-e magát?Bûnösnek érzi-e magát?Bûnösnek érzi-e magát?

inkább nem érzi 
bûnösnek magát (32%)

bûnösnek érzi
magát (68%)
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tenni. Börtönbe kerüléséért a kérdezettek 43%-a a bírót okolja, több

mint egyharmaduk az ügyészt, egyharmaduk a nyomozót, valami-

vel kevesebb mint harmaduk az ügyvédjét, és 12%-uk valamilyen

mértékben hibáztatja a sértettet (10. számú ábra). 

A hosszú évek alatt jelentõsen változik, hogy mennyire okolja

magát az ember azért, amiért így alakult az élete. Az egy évtizednél

kevesebbet ülõk 83%-a gondolja úgy, hogy alapvetõen mások te-

hetnek arról, hogy így alakult a sorsuk, a hosszabb idõt börtönben

töltõknek azonban csak kb. 70%-a vélekedik hasonlóan.

A kutatás három kérdése irányult arra, hogy megtudjuk, mi az,

amiben hisznek, amit remélnek az elítéltek. Arra a kérdésre, hogy mi

a legfõbb érték az életben, több mint 40%-uk említette valamilyen

összefüggésben a családot, illetve a szeretetet és az emberi kap-

10. számú ábra

Kire neheztel, amiért börtönbe került? (%)Kire neheztel, amiért börtönbe került? (%)Kire neheztel, amiért börtönbe került? (%)Kire neheztel, amiért börtönbe került? (%)
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11. számú ábra

Mi a legfõbb érték?Mi a legfõbb érték?Mi a legfõbb érték?Mi a legfõbb érték?

család, szeretet
(42%)

egészség 
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szabadság 
(19%)

az élet maga 
(32%)
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csolatokat. A család, a szeretet és az emberi kapcsolatok hiánya az

egyik legerõsebb büntetõeleme a fegyintézeteknek. Az élet mint ér-

ték ilyen nagyarányú említése az emberölés elkövetésének tanulsá-

gaként fogalmazódik meg. Részben a lelkiismeret szavaként értel-

mezhetõ, de talán még hangsúlyosabban az élet elleni cselekményt

elkövetõktõl elvárt választ hívta elõ a kérdés. Akik a szabadságot

említették értékként, azokra valószínûleg a fogságban eltöltött évek

erõsebb hatással voltak, mint az emberölés elkövetésének aktusa.

Ahhoz viszont, hogy boldogok legyenek, az elítéltek csaknem fe-

le a szabadságot említette, majdnem negyed részük a családot, há-

rom százalékuk pedig azt válaszolta, hogy már sosem tud boldog

lenni. A család említése kapcsán az feltételezhetõ, hogy a fogva tar-

tás körülményeiben nem maguk az életkörülmények okozzák a leg-

nagyobb frusztrációt, hanem az emberi kapcsolatok, a családdal va-

ló érintkezés hiánya. A nõknél a leggyakrabban elhangzó válasz a

család volt, csak ezt követte a szabadság. A tényleges életfogytosok

esetében gyakori válasz volt, hogy már nem lehet boldog, hiszen a

szabadságról már nem is ábrándozhat.6

Az, hogy egy személy élet elleni bûncselekményt követett el,

természetesen nem jelenti azt, hogy nincsen valamiféle morális gát

és erkölcsi szabály, amelyet követni szándékozik és elismer. Arra a

kérdésre, hogy mi az, amit soha semmilyen körülmények között

nem tennének meg, paradox módon éppen azt a cselekményt em-

lítették, amelyet már elkövettek. Az emberölés egyes típusai külö-

nösen hangsúlyosak voltak. Ezek azok a bûncselekmények, ame-

lyek miatt egymást is elítélik, és keményen büntetik. Legjellemzõbb

a gyermekkorú ellen elkövetett erõszak, de ilyen a nõk és idõsek el-

len elkövetett erõszak is. A borzalmas tetteket említve a környeze-

tükben idõnként elõforduló eseteket említették, amelyekhez képest

saját tettük szinte bagatellnek számít. A válasz tehát leginkább arra

6 Egy tényleges életfogytos válasza: „Boldog lennék akkor, ha visszakap-
nám az ember státusom. Ha látnám, hogy valaki emberként tekint rám.
Ha azt érezném, hogy az attitûd, a viselkedés befogadó velem szemben.
Néha úgy látom, kint élnek az emberek, itt meg a szörnyetegek.” Más:
„Ahhoz, hogy boldog legyek? Újra kellene születni.”
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utal, hogy a környezetükben melyek a legsúlyosabbnak számító

bûncselekmények. Így elválik egymástól az életfogytos és tényle-

ges életfogytos közeg. A tényleges életfogytig elítélt fogvatartottak

említették az emberkínzást, mint olyan cselekményt, amelyet soha

nem követnének el, és az õ körükben vannak olyan elítéltek, akik

nagyon durván kínozták áldozataikat. Ez csak erre a körre jellemzõ.

Érdekes viszont a kérdés vonatkozásában, hogy mennyire elválik a

börtönbeli és a kint elkövetett bûncselekmény megítélése. Az

ugyanis nem jellemzõ, hogy az életfogytosok között volna ember-

kínzásért elítélt fogvatartott. Az viszont annál inkább jelen van, aho-

gyan egymást folyamatosan sanyargatják, kínozzák. Mégis, valami

miatt ez, megítélésük szerint, nem sorolandó az emberkínzáshoz.

Egészen mást jelent számukra, valószínûleg pusztán azért, mert

azt, hogy valamely cselekmény mennyire számít szörnyû tettnek,

legnagyobbrészt az áldozat ártatlansága befolyásolja. Ha az áldozat

valamennyire is hibáztatható, akkor a megkínzása nem értékelõdik

elfogadhatatlannak. 

Vélemények az igazságszolgáltatásrólVélemények az igazságszolgáltatásrólVélemények az igazságszolgáltatásrólVélemények az igazságszolgáltatásról

A jogerõs ítélet értékelése

Fontosnak tartottuk annak megkérdezését, hogy az életfogytiglani

szabadságvesztésre ítéltek miként viszonyulnak jogerõs ítéletük-

höz, mennyire tekintik arányosnak, túl súlyosnak vagy esetleg eny-

hének az elkövetett bûncselekményhez képest. A válaszadók mint-

egy négyötöde az ügyében hozott verdiktet túl súlyosnak vélte,

19%-uk arányosnak találta, 3%-uk pedig enyhének (12. számú ábra). 

A kilenc tényleges életfogytiglanra ítélt személy közül nyolcan

túl súlyosnak tartották a döntést, egy elítélt azonban a tettéhez ké-

pest arányosnak. 

Megfigyelhetõ, hogy a hosszabb idejû börtönkarrierrel bíró elítél-

tek kevésbé tekintik aránytalanul súlyosnak az ítéletet, mint azok,

akik kevesebb idõt töltöttek a rácsok mögött. Így akik eddigi életük

során öt évnél kevesebbet töltöttek bezárva, 96%-os arányban vél-

ték az ítéletet túl súlyosnak, míg akik már húsz évnél többet, azok
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csak 76%-ban. A büntetlen elõéletûek is kevésbé érzik arányosnak

ítéletüket, mint azok, akik már voltak büntetve (17, illetve 21%).

A szabadulásig hátralévõ idõ is jelentõs hatást gyakorol az elítél-

tek értékelésére, azok ugyanis, akiknek kevesebb idejük van hátra,

sokkal toleránsabbak a döntés vonatkozásában. Az egy éven belül

szabadulók 40%-a tekinti büntetését arányosnak, míg, akiknek húsz

évnél többet kell még letölteniük, azoknak csupán 5%-a.

A bírói és az ügyvédi tevékenység megítélése

A bírói tevékenység megítélése kapcsán a megkérdezettek pozití-

vabban nyilatkoztak, mint a jogerõs ítéletek esetén, mivel azt 15%-uk

jónak, 14%-uk viszonylag jónak, 16%-uk elég gyengének és 55%-uk

rossznak értékelte. Ez azt mutatja, hogy több esetben az elítéltek a

saját magukra nézve sérelmesnek tartott ítéletek ellenére is képesek

voltak attól elvonatkoztatni, és a bíró mûködését kedvezõbben mi-

nõsíteni. Még a tész-esek közül is négyen viszonylag jónak tartották

a bíró tevékenységét (egyvalaki elég gyengének, négy pedig rossz-

nak). Az életük folyamán már hosszabb idõt fegyintézetben töltõk e

vonatkozásban is pozitívabban nyilatkoztak az öt évnél kevesebbet

bent lévõknél, a különbség azonban csekélyebb, mint az ítéletek ér-

tékelésénél. Így például míg az öt évnél rövidebb idõt letöltõk 73%-a

rossznak, 12%-a pedig elég gyengének értékelte a bíró munkáját, ad-

dig a húsz évnél többet raboskodóknál ez az arány 68, illetve 14%.

Általában az ügyvédek tevékenységének megítélése sem sok-

kal kedvezõbb: 44% rossz, 22% elég gyenge, 14% viszonylag jó és

12. számú ábra

Mi a véleménye a jogerõs ítéletrõl?Mi a véleménye a jogerõs ítéletrõl?Mi a véleménye a jogerõs ítéletrõl?Mi a véleménye a jogerõs ítéletrõl?

súlyos
(19%)

enyhe
(3%)

túl súlyos
(78%)
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20% jó minõsítést kapott. (A tész-eseknél négyen rossznak, egyva-

laki elég gyengének, ketten viszonylag jónak és ketten jónak érté-

kelték ügyvédjük munkáját.)

Nem lényegtelen azonban annak vizsgálata, hogy a terhelteknek

milyen arányban volt meghatalmazott, illetve kirendelt védõjük, hi-

szen jó néhány korábbi vizsgálat bizonyította, hogy a kirendelt védõk

– számos ok következtében – sokszor nem nyújtanak hatékony

védelmet.7 Kutatásunk szerint a büntetõeljárás során az elítéltek 45%-

ának kirendelt, 43%-ának meghatalmazott, 12%-ának pedig kirendelt

és meghatalmazott védõje is volt. A kétfajta védõ tevékenységének

megítélése közötti különbség egyértelmûen kimutatható: a meghatal-

mazott védõk tevékenységét kétszer olyan jónak minõsítették, mint a

kirendeltekét. A meghatalmazott védõk munkáját az elítéltek 27%-a jó-

nak, 32%-a rossznak találta, míg ez a mutató a kirendelt védõk esetén

12, illetve 64% volt. Egyébiránt a büntetlen elõéletûek 29%-ának, a

büntetett elõéletûek 55%-ának kizárólag kirendelt védõje volt, ami

egyfelõl utóbbiak szûkösebb anyagi lehetõségeire, másfelõl a bünte-

tõeljárás iránti közönyösebb attitûdjére is utalhat.

Természetesen hangsúlyozni kell, hogy mivel a legsúlyosabb

szankcióval illetett személyekrõl van szó, nem tekinthetõ különös

reakciónak, hogy az elítéltek nemcsak a bírók, de védõik tevékeny-

ségérõl sincsenek túl jó véleménnyel.

Remény a szabadulásraRemény a szabadulásraRemény a szabadulásraRemény a szabadulásra

Rendkívüli jogorvoslatok, kegyelmi kérelmek

Az elítéltek nagyobb része (56%) nyújtott már be felülvizsgálati eljá-

rás vagy perújítás kezdeményezése iránti kérelmet. E kérelmek

7 A kirendelt védõvel nem rendelkezõ fogva tartott személyek védelemhez
való jogának érvényesülése a büntetõeljárás nyomozási szakaszában.
Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának jelentése. Budapest,
1996; Kövér Ágnes – Balogh István: Elõrehozott büntetés. Alkotmány- és
Jogpolitikai Intézet–Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 1997, 85–89. o.;
Kádár András Kristóf: A vétkesség vélelme. Magyar Helsinki Bizottság,
Budapest, 2004, 28–29. o.
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55%-a sikertelen volt, 42%-a még folyamatban van, két esetben pe-

dig részben sikeresnek bizonyult, és ez a büntetés csökkentéséhez

vezetett. A tész-esek közül négy kérelem közül kettõ sikertelen volt,

kettõ pedig még folyamatban van. A büntetlen és a büntetett elõéle-

tûek között e téren nem mutatkozik különbség, gyakorlatilag ugyan-

olyan arányban nyújtottak be kérelmeket. Egyébiránt mindkét sike-

res kérelmet korábban már büntetettek terjesztették elõ. Jóval

kevesebben, 22%-os arányban kértek a köztársasági elnöktõl végre-

hajtási kegyelmet. E kérelmek 82%-a sikertelen volt, 18%-a pedig

még elbírálás alatt áll. E vonatkozásban már eltérés tapasztalható a

korábban büntetettek és büntetlenek között: utóbbiak bátrabban

(27%-os arányban) mernek kísérletezni ezzel az eszközzel, míg elõb-

bieknek csak 18%-a kísérelte meg.

Feltételes szabadságra bocsátás

Az életfogytig tartó szabadságvesztés mint határozatlan tartamú

szankció sarkalatos pontja a feltételes szabadságra bocsátás vár-

ható idõpontja (természetesen a tész kivételével). Arra a kérdésre,

hogy az ítéletben meghatározott legkorábbi idõpontban szabadon

fogják-e bocsátani, az elítéltek 29%-a nemleges, 51%-a igenlõ választ

adott, míg 20%-uk nem tudott egyértelmûen felelni (13. számú ábra).

Az elsõ bûntényesek e tekintetben sokkal bizakodóbbak, 64%-uk

erõsen hisz abban, hogy a szabadulás elvi lehetõsége számukra a

gyakorlatban is elsõ alkalommal valóra válik, míg a bûnözõi múltú-

aknak csak 43%-a véli ezt. Érdekes módon azonban a magukat hí-

võnek tartók kisebb arányban (44%) bíznak ebben egyértelmûen,

mint az ateisták (56%). A hívõk között viszont többen (24%) nem tud-

nak állást foglalni e kérdésben, mint a nem hívõk körében (19%).

Szignifikánsnak tûnik a nevelõvel való kapcsolat minõsége, az el-

ítéltek érzik, hogy a nevelõi vélemények sokat nyomnak a latban a

bv. bíró döntésének meghozatalakor. Nem véletlen, hogy akik

rossznak tekintik kapcsolatukat a nevelõjükkel, azok az átlagos el-

ítélti populációhoz képest fordított arányban, csak 27%-ban bíznak

a feltételes szabadságra bocsátásban, míg 46%-ban azt nem tartják
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valószínûnek. Némiképp jobban bíznak a korábbi szabadulásban

azok is, akik dolgoznak (55%), mint akik nem (47%).

Halálbüntetés és életfogytiglanHalálbüntetés és életfogytiglanHalálbüntetés és életfogytiglanHalálbüntetés és életfogytiglan

Értékítéletek a halálbüntetésrõl

A válaszadók háromnegyede egyáltalán nem ért egyet azzal az ál-

lítással, hogy a halálbüntetés elrettentõbb a tényleges életfogytigla-

ninál. A tész-eseknél is hasonló arány figyelhetõ meg: 63%-uk volt

ezen a véleményen. Közülük ketten azonban nem értettek ezzel

egyet, és a halálbüntetésnek elrettentõbb szerepet tulajdonítottak,

mint annak a kilátástalan büntetésnek, amelyet éppen töltenek. Eb-

bõl is kitûnik, hogy teljesen egyforma válaszok, uniformizált kizáró-

lagos megítélés még az azonos szituációban lévõktõl sem érkezett.

Az emberi személyiség még az ilyen végletes helyzetekben is más-

ként és másként dolgozza fel a történéseket, a szubjektumot ért ha-

tásokat, és más reakciókat fogalmaz meg. Sokan teljesen elcsüg-

gednek, és kilátástalannak, a halálos ítéletnél is rosszabbnak látják

helyzetüket, amit idõnként öngyilkossággal oldanak meg, míg má-

sokban rendkívül erõsen dolgozik az életösztön. Természetesen

kérdéses, hogy ez meddig tart, és mikor következik be náluk is a

teljes mentális összeomlás.

A halálbüntetés elrettentõ erejével a fiatalabbak (30 év alattiak)

kevésbé értenek egyet, mint az idõsebb korosztályok. Ehhez feltehe-

tõen az is hozzájárul, hogy életük nagyobb része már a halálbünte-

13. számú ábra

Véleménye szerint az ítéletben meghatározott legkorábbi idõpontban Véleménye szerint az ítéletben meghatározott legkorábbi idõpontban Véleménye szerint az ítéletben meghatározott legkorábbi idõpontban Véleménye szerint az ítéletben meghatározott legkorábbi idõpontban 

szabadon bocsátják-e?szabadon bocsátják-e?szabadon bocsátják-e?szabadon bocsátják-e?

igen
(51%)

nem tudja
(20%)

nem
(29%)
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tés eltörlése utáni idõszakra esik. Szignifikáns különbség mutatkozik

a halálbüntetés hatékonyságában való hit és az iskolai végzettség

között. Míg a legiskolázatlanabbak, a hat általánost vagy annál keve-

sebbet végzettek 46%-a fogadja el a halálbüntetés tényleges élet-

fogytiglannál is erõteljesebb elrettentõ erejét, addig a nyolc általá-

nost végzettek vagy annál magasabb képzettségûeknek csak 21%-a. 

A halálbüntetés elrettentõ szerepét megkérdõjelezõk 73%-os ará-

nyával szemben az elítélteknek már csak 62%-a gondolta úgy, hogy

az sérti az élethez és emberi méltósághoz való jogot, 43%-uk pedig

azt tartotta, hogy vannak olyan bûncselekmények, amelyek miatt

meg kell fosztani valakit az életétõl. Tehát konkrét esetben sokan

egyetértenének a halálos ítélettel anélkül, hogy annak határozott el-

rettentõ hatást tulajdonítanának. Inkább elképzelhetõnek tartják az

élettõl való megfosztást bizonyos esetekben a kevésbé iskolázottak,

az idõsebbek, a nem hívõk, valamint a büntetett elõéletûek.

14. számú ábra

A halálbüntetés elrettentõbb, mint a tényleges életfogytiglanA halálbüntetés elrettentõbb, mint a tényleges életfogytiglanA halálbüntetés elrettentõbb, mint a tényleges életfogytiglanA halálbüntetés elrettentõbb, mint a tényleges életfogytiglan

teljes mértékben
egyetért (22%)

egyet is ért, 
meg nem is (5%)

egyáltalán nem ért
egyet (73%)

15. számú ábra

Vannak olyan cselekmények, amelyek miatt meg kell fosztani valakit az életétõlVannak olyan cselekmények, amelyek miatt meg kell fosztani valakit az életétõlVannak olyan cselekmények, amelyek miatt meg kell fosztani valakit az életétõlVannak olyan cselekmények, amelyek miatt meg kell fosztani valakit az életétõl

teljes mértékben
egyetért (62%) egyet is ért, 

meg nem is (13%)

egyáltalán nem ért
egyet (25%)

054_094_antal - nagy - solt.qxd  6/19/2009  5:40 PM  Page 88



89

Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata

A tényleges életfogytiglan szükségessége 

Az elítéltek egyötöde gondolja, hogy szükség van a tényleges élet-

fogytig tartó szabadságvesztésre. Nagy részük azzal magyarázza

ezt, hogy igenis vannak olyanok, akiket ki kell rekeszteni a társada-

lomból. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésü-

ket töltõk között is hasonló arányban fogalmazódott meg ez az ál-

láspont, viszont a nõk egyike sem vélte ezt.

Az életfogytiglan idõtartama

Kíváncsiak voltunk, hogy a „gyakorló” életfogytiglani elítéltek mikép-

pen szabályoznák a feltételes szabadlábra helyezés legkorábbi, és

ha módjuk lenne rá, legkésõbbi idõpontját. A minimálisan letölten-

dõ idõt 5 és 25 év között állapítanák meg, a túlnyomó többség

(56%) 15 évben határozná meg, 25 év feletti idõpontot pedig senki

sem jelölt meg. A szabadságvesztés maximumának elképzelése 10

és 40 év között már nagyobb szórást mutat. Legtöbben (42%) 20 év-

ben szabnák meg ezt az idõtartamot (16., 17. számú ábra). E két kér-

dés egyébként a tész-esek számára valószínûleg annyira indiffe-

rens volt, hogy túlnyomó többségük (nyolc, illetve hat fõ) nem

válaszolt rá.

16. számú ábra

Az életfogytiglant hány évben minimalizálná?Az életfogytiglant hány évben minimalizálná?Az életfogytiglant hány évben minimalizálná?Az életfogytiglant hány évben minimalizálná?

10 év alatt 10 év 15 év 20 év 25 év
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A szemet szemért elv

Arra a kérdésre, hogy alkalmazná-e a szemet szemért elvet a bûn-

elkövetõkkel szemben, az elítéltek 71%-a (a tész-esek kétharmada)

adott nemleges választ. 

Bûnbocsánat és jóvátételBûnbocsánat és jóvátételBûnbocsánat és jóvátételBûnbocsánat és jóvátétel

Bocsánatkérés

A megkérdezettek 39%-a mondta azt, hogy valamilyen formában

sajnálatát fejezte ki tette miatt a sértettnek, illetve halála esetén a

családjának. Ez leggyakrabban a tárgyaláson történt (54%), de elõ-

fordult levélben, üzenet formájában, pénzküldemény által, és két

esetben tévényilatkozat során is. A tész-esek közül három személy-

nél került sor bocsánatkérésre, mindannyiszor a tárgyaláson.

A jóvátétel gondolata

Mivel az életfogytig fogvatartottak legnagyobb része befejezett élet

elleni cselekmények miatt tölti büntetését, nem túl egyszerû annak

a kérdésnek a megválaszolása, hogy jóvátenné-e a cselekménye

által okozott sérelmet, ha erre lehetõsége nyílna. Az elítéltek három-

negyede ezt elvileg elképzelhetõnek tartja, ötödük azonban tel-

jesen elzárkózik ettõl. Nagyobb hajlandóságot mutatnának erre a

fiatalabbak, a hívõk, a misszióra járók, valamint azok, akik nevelõ-

17. számú ábra

Az életfogytiglant hány évben maximalizálná?Az életfogytiglant hány évben maximalizálná?Az életfogytiglant hány évben maximalizálná?Az életfogytiglant hány évben maximalizálná?

10-14 év

8%
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jükkel jobb kapcsolatban vannak. A tész-esek közül ezt öten vállal-

nák, ketten viszont egyértelmûen nem (18. számú ábra).

Ismételt elkövetés

Az elítéltek 10%-a közölte, hogy tettét újra elkövetné, a tész-esek közül

pedig egyvalaki. Átlag feletti arányban nyilatkoztak így az idõsebbek

(az 50-59 évesek 15, 60-69 évesek 33%-a), akik bár ritkábban válnak

bûnelkövetõkké, de akkor, úgy tûnik, elõre kiterveltebben, megfontol-

tabban, ugyanígy az érettségizettek vagy magasabb iskolai végzettsé-

gûek is (18%), valamint azok, akik húsz évnél többet töltöttek börtön-

ben (14%). Az e kategóriákba tartozók között többen vannak, akik

szinte büszkék cselekedetükre, vállalják, és inkább azt szégyellnék, ha

meggondolatlansággal, felelõtlenséggel illetnék õket.

Az elítéltek a kérdezõbiztosok meglátása szerintAz elítéltek a kérdezõbiztosok meglátása szerintAz elítéltek a kérdezõbiztosok meglátása szerintAz elítéltek a kérdezõbiztosok meglátása szerint

A fogvatartott kérdezõ általi megítélése 

A kérdezõk megítélése szerint az elítéltek alig kevesebb mint há-

romnegyede volt kommunikatív a beszélgetéskor, és körülbelül

ugyanennyien voltak õszinték és voltak bizalommal. Valamivel ke-

vesebb mint kétharmad részüket látták nyugodtnak, higgadtnak a

kérdezés közben, és ugyanennyi emberrõl állították, hogy megnyílt

a beszélgetések ideje alatt. Kb. 40%-ukat tartották extrovertáltnak,

egyharmadukat introvertáltnak. 

18. számú ábra

Jóvátenné-e a cselekménye által okozott sérelmet?Jóvátenné-e a cselekménye által okozott sérelmet?Jóvátenné-e a cselekménye által okozott sérelmet?Jóvátenné-e a cselekménye által okozott sérelmet?

igen (75%) nem tudja (4%)

nem (21%)

054_094_antal - nagy - solt.qxd  6/19/2009  5:40 PM  Page 91



92

Antal Szilvia – Nagy László Tibor – Solt Ágnes

A kérdezõknek az alanyok fele volt inkább szimpatikus, s körül-

belül ötödük kifejezetten antipatikus. Az évtizedeket börtönben töltõk

megítélése jóval elmaradt az átlagtól. Szintén minden második meg-

kérdezettet találták olyannak, aki külsõre inkább jó benyomást kelt, s

negyed részükrõl vélekedtek úgy, hogy kifejezetten rossz benyomást

kelt a megjelenése. Minél hosszabb idõt töltött börtönben az elítélt,

annál rosszabbnak ítélték a kérdezõbiztosok a megjelenését.

A megszerzett információ minõségének megítélése

A kérdezõ a kérdezések 70%-ánál érezte úgy, hogy a válaszok kife-

jezetten informatívak, érvényesek és megbízhatók.

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A magyar szabályozás adóssága a hosszú idõre ítéltekre vonatkozó

speciális szabályok kidolgozása. A nemzetközi ajánlások figyelem-

bevételével, a magyar végrehajtás gyakorlati tapasztalatainak

beemelésével elengedhetetlenül nagy szükség lenne egy egységes

végrehajtási rend meghatározására. Ez egyrészrõl a végrehajtás fel-

adatát könnyítené meg, másrészrõl a fogvatartottaknak is nagyobb

jogbiztonságot adna, ha ismernék azokat a körülményeket, amelyek

a büntetés letöltésének húsz-harminc éve alatt várnak rájuk.

Az élet elleni bûncselekményt elkövetõk kisebb része a tipiku-

san bûnözõi karriert befutott elítéltek körébõl való, jó részük az em-

berölés elõtt nem követett el bûncselekményt, és nem áll deviáns

pályafutás mögötte. Az ítélet meghozatalának idõpontjában – és

nyilván a bûncselekmény elkövetésének pillanatában is – az élet el-

leni bûncselekményt elkövetõk egyre nagyobb arányban fiatalok,

harminc év alattiak. A fiatalabb korban elkövetett emberölés sokkal

gyakrabban történik nyereségvágyból, és jellemzõ az is, hogy az el-

követõ más, vagyon elleni bûncselekményekért is tölti a bünteté-

sét. Egyértelmûen megcáfolható az a feltételezés, miszerint a roma

származásúak impulzivitása, érzelmi alulkontrolláltsága miatt elkö-
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vetett emberölések gyakoribbak volnának, mint a magyarok köré-

ben hasonló okból elkövetettek. 

A hosszú ítéletesek esetében leginkább a szülõ a biztos pont,

akire évtizedeken keresztül számíthat az elítélt. Elõször a távolabbi

rokonok és barátok, majd a testvérek, a házas- vagy élettárs az, aki-

vel megszakad a kapcsolat az évek folyamán. A fogvatartottak

mentálhigiénés állapota a körülmények hatására folyamatosan

romlik. Kiábrándultságuk, reményvesztettségük vagy elkeseredé-

sük az évtizedek folyamán egyre inkább elõtérbe kerül.

Az elítéltek egyharmada inkább nem gondolja magát bûnösnek.

Saját bûnösségük el nem ismerése mögött gyakran csak annyi a

kognitív tartalom, hogy a kapott büntetést olyan mértékben sérel-

mezik, hogy ezért nem vallják magukat bûnösnek. Az ítéletük pilla-

natától áldozatokká válnak, annak érzik magukat, és a börtönben

töltött évek alatt ez az áldozati szerep megmarad.

A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés jelenlegi törvényi

szabályozását nem tartjuk elfogadhatónak, az valójában a halálbün-

tetés farizeus módozatának tekinthetõ, amely szembefordul az al-

kotmányos elvekkel és a modern európai civilizált kriminálpolitika

szemléletével. Soha, egyetlen elkövetõ esetében sem állítható bi-

zonyossággal az ítélet kiszabásakor, hogy a jövõben újabb bûntet-

tet követne el. Erõsen vitatható, hogy a bíróság milyen alapon ké-

pes véglegesen predesztinálni egy emberi sorsot, amely által

egyszer s mindenkorra visszavonhatatlanul kizárja a személyiség-

változás esélyét. Ennek elõsegítése érdekében viszont a jelenlegi-

nél több pszichológus segítségére lenne szükség. Fontos lenne a

feltételes szabadságra bocsátás jelenlegi engedélyezési szisztémá-

jának átformálása is, amely – megfelelõ jogpropaganda kíséretében –

hozzájárulhatna a humánusabb büntetési rendszer társadalmi elfo-

gadtatásához. Egyszemélyi döntés helyett megalapozott szakértõi

véleményekre támaszkodó egyéni kockázatelemzést kellene elvé-

gezni, amelynek középpontjában nem az elítélt fegyházbeli, a ben-

ti rendhez adaptálódott, hanem a kinti világban prognosztizálható

önálló magatartásának kellene állnia. Szükséges lenne a közvéle-

ménnyel is megértetni, hogy a tényleges életfogytiglan eltörlése
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nem egyenértékû azzal, hogy gyilkológépek jelennének meg az ut-

cákon, hiszen azok, akiknek évtizedek múltán is szükséges a társa-

dalomtól történõ izolációja, továbbra is a rácsok mögött maradná-

nak. Indokolt lenne a hosszú idõtartamú szabadságvesztésbõl

szabadultak utánkövetéses vizsgálatának megszervezése és lefoly-

tatása is.
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Európai Unió: 
a szabadság, a biztonság 
vagy a jog érvényesülésének 
a térsége?

„Az állam a jog nevében és a jogérvényesülésért küzd. 

A terroristák a jog ellen küzdenek, a jogot megsértve. 

A terrorizmus elleni harc a jog harca is azok ellen, 

akik a jog ellen kelnek fel.”1

A terrorizmusról és a vélt vagy valós terrorveszélyre adott nemzeti

vagy nemzetközi válaszokról szóló, az utóbbi évtizedben folytatott

viták elsõsorban a demokratikus világ egészét mélyen megrázó

2001. szeptember 11-i, az Amerikai Egyesült Államok elleni terror-

cselekményekre vezethetõk vissza. Noha a XXI. században e témá-

ban lehetetlen nem hivatkozni az amerikai törvényhozásra, a jelen

95

A terrorizmusról és a vélt vagy valós terrorveszélyre adott nemzeti vagy

nemzetközi válaszokról szóló, az utóbbi évtizedben folytatott viták elsõ-

sorban a demokratikus világ egészét mélyen megrázó 2001. szeptem-

ber 11-i, az Amerikai Egyesült Államok elleni terrorcselekményekre ve-

zethetõk vissza. Noha a XXI. században e témában lehetetlen nem

hivatkozni az amerikai törvényhozásra, a jelen tanulmány célja az Euró-

pai Unió terrorizmus elleni küzdelmének és a jogállamiság összeférhetõ-

ségének összehasonlító vizsgálata.

1 Izraeli legfelsõ bíróság, HCJ 769/02 [2006]. Public Committee Against
Torture in Israel v. The Government of Israel, 61–62. bekezdés, amelyet
Poiares Maduro fõtanácsnok 2008. január 23-i véleményében idéz, a C-
415/05 P Al Barakaat International Foundation v Council of the European
Union and Commission of the European Communities-ügyben.
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tanulmány célja az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelmének és

a jogállamiság összeférhetõségének összehasonlító vizsgálata. 

A szabadság és biztonság viszonyát gyakran antagonisztikus-

nak mondják. Állítólag a biztonság elleni globális támadás új egyen-

lõségi helyzetet teremt a kettõ között. A fenyegetettség szükségál-

lapotot hoz létre, ahol másként értelmezendõ a szabadság, mint

normálállapotban. A szükséghelyzet, megelõzés és a biztonság az

egyik serpenyõben, a jogok a másikban. 

A biztonság oldalának hangsúlyozása súlyos következmények-

kel járhat a jogállamiság szempontjából. Elõször is, a biztonság és a

jogkorlátozás melletti érvek elfogadása esetén tényleges, valós, már

meglévõ jogokat kell feláldoznunk egy meghatározhatatlan valószí-

nûséggel bekövetkezõ veszély oltárán. Másodszor, ezen érvek hívei

gyakran azt a látszatot kívánják kelteni, hogy a jogkövetõ többség-

nek, a szabálytisztelõ állampolgároknak nincs mitõl tartaniuk – vagy

legalábbis jobban kellene tartaniuk a terrorizmustól, mint az állami

jogkorlátozástól. Ez, véleményem szerint, meglehetõsen megté-

vesztõ látszat. Illúzió ugyanis azt gondolni, hogy a szigorú szabályok

csak a súlyos bûnelkövetõk jogait csorbítják. Még ha az elsõ terro-

rizmusellenes jogszabályok elfogadásának idõpontjában igaz is ez

az érvelés, idõvel beszivároghatnak – és ahogy a gyakorlat mutatja

be is szivárognak – a hagyományos büntetõjogba. A szükségálla-

pot, illetve – akárki legyen is az ellenség: egy láthatatlan terrorista

hálózat, egy ország, vagy maga a gonosz tengelye – a csaknem há-

borús rendkívüli állapot során elfogadott jogszabályok jellemzõje,

hogy a háborún, a támadáson vagy a veszélyeztetett idõszakon túl-

ra nyúlnak, annak ellenére, hogy léteznek taktikák ennek elkerülésé-

re (például úgynevezett „naplemente-záradék” alkalmazása).

A szabadság és biztonság közötti egyensúly reménytelen kere-

sése helyett célszerû inkább a két értéket egymás kiegészítéseként

felfogni. Egyetértek Aharon Barakkal, az izraeli legfelsõ bíróság volt

elnökével, aki egy híres, a kínzás tilalmáról szóló határozatában a

következõket írta: „a demokrácia sorsa, hogy nem fogadhat el min-

denfajta eszközt, és nem alkalmazhatja valamennyi módszert,

amely ellenségei elõtt nyitva áll. Noha a demokrácia egyik keze
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meg van kötve, még mindig ott a másik kéz. A jogállamiság fenn-

tartása, az egyéni szabadságjogok elismerése fontos eleme a de-

mokrácia biztonságfelfogásának. Végsõ soron megerõsíti a szelle-

miségét, és lehetõvé teszi, hogy leküzdje a nehézségeit.”

A továbbiakban a biztonsági paradigmát, a terrorizmusra adott

válaszokat, majd az adatbázisok és az adatgyûjtés mint a terroriz-

mus elleni küzdelem szûkebb területét vizsgálom. Ezután a kiterjedt

adatgyûjtést és adatfeldolgozást az uniós adatvédelmi szabályok-

kal állítom szembe, amelyek ellensúlyozhatták volna a kiterjedt

adatfeldolgozást. Arra a következtetésre jutva, hogy az ezredfordu-

ló után bekövetkezett terrorcselekmények utáni sokkhatás alatt el-

fogadott szabályok jelentõsen csorbítják emberi jogainkat, és ezt

egy európai adatvédelmi rendszer sem tudja ellensúlyozni, a követ-

kezõ részben azt vizsgálom, hogy a lisszaboni szerzõdés vajon ki-

töltheti-e a harmadik pilléres adatvédelem területén tátongó ûrt. Vé-

gül pedig a következtetéseimet foglalom össze.

BiztonságBiztonságBiztonságBiztonság

A liberális demokráciák már jóval 2001. szeptember 11. elõtt alkal-

maztak olyan technikákat a terrorizmus elleni fellépés nevében,

amelyek nem feltétlenül egyeztethetõk össze a demokratikus elvek-

kel. Nem kérdõjelezhetõ meg, hogy a biztonságpolitika, legalábbis

részben, kívül esik a demokratikus játékszabályokon. A kérdés in-

kább az, hogy az új módszerek, az áldozatok, amelyeket a bizton-

ság nevében hozunk, a kontroll új formái és a technikai megoldá-

sok, amelyek lehetõvé teszik a tökéletesebb és folyamatos

megfigyelést, vajon hoznak-e az életünkbe minõségi változást, és

ha igen, milyen jellegû változással járnak, azaz újradefiniálják-e az

európai polgárok, valamint az EU területén tartózkodók szabadság-

jogait. 

Az EU tökéletes példája egy olyan jogterületnek, ahol a terroriz-

musellenes jogszabályok beszivárogtak a rendes jogba, azaz az

acquis communautaire-be. Másként fogalmazva, az Egyesült Álla-

mok elleni terrortámadás keltette bizonytalansági helyzetet kihasz-
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nálva az uniós jogalkotó el tudott fogadtatni egy sor olyan jogsza-

bályt is, amelyek korábban nem kaptak egyhangú támogatottságot

– amely pedig a kormányköziség elve alapján mûködõ harmadik

pillérben elengedhetetlen feltétele a jogalkotásnak. Itt nemcsak a

terrorizmus elleni küzdelemrõl szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatá-

rozatra gondolok, hanem arra a kerethatározatra is, amely lehetõvé

teszi a vagyon zárolásának vagy a bizonyítékok lefoglalásának vég-

rehajtását, vagy éppen az európai elfogatóparancsra.2

A terrorizmusra adott válaszok

Kiindulópontunk, hogy a demokrácia nagymértékû kockázatválla-

lást feltételez.3 Az egyének persze jelentõsen eltérnek e tekintet-

ben: egyesek könnyebben vállalják, mások inkább kerülik a kocká-

zatot. Valamennyien osztjuk az olyan értékeket, mint az emberi élet

szentsége, a ne ölj imperatívusza. Azokkal, akik nem osztoznak

ezekben az értékekben, nem tudunk mit kezdeni, illetve olyan mér-

tékben megrökönyödünk rajtuk, hogy hajlamosak vagyunk kizárni

õket az emberképünkbõl.4 Innen már könnyû levonni a következte-

tést, hogy a terroristákra egyáltalán nem vagy nem ugyanazok a jo-

gok és eljárási garanciák vonatkoznak.

A modern terrorizmus természeténél fogva eltér az erõszak ko-

rábbi formáitól. Egyrészt a korábbi terroristákkal ellentétben egyes

terrorista csoportok ma már nem a kormányt vagy a társadalmat fe-

nyegetik vagy támadják meg, hogy elérjék céljukat, hanem magát

az ellenséget veszik célba. A másik újdonság a technológiai lehe-

2 A tanács 2003/577/IB kerethatározata a vagyonnal vagy bizonyítékkal
kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelõ határozatoknak az Európai
Unióban történõ végrehajtásáról (2003. július 22.); a tanács 2002/584/IB
kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti át-
adási eljárásokról (2002. június 13.)

3 Andras Sajo (ed.): Militant Democracy. Eleven International Publishing,
Utrecht, 2004, p. 214.

4 Mi és õk – ahogy Martin Buber írja hasonló címû mûvében. Martin Buber:
Ich und Du. L. Schneider, Gerlingen, 1994
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tõségek kiaknázásával kapcsolatos, és a szakirodalomban az „erõ-

szak miniatürizációja” néven ismert jelenség.5 Egyre inkább igaz,

hogy emberek kis csoportja hatalmas károkat tud okozni a ma már

nano szinten mozgó technológiai újításokat kihasználva. Az állam

számára ezért a terrorizmus elleni küzdelem jelenleg a miniatûr tö-

megpusztító eszközök nyomozását is jelenti. Mivel csaknem lehe-

tetlen felderíteni valamennyi veszélyforrást, mindenki gyanússá

vált, és a megfigyelési technikák egyre inkább befelé irányulnak,

nem csak az esetleges külsõ támadásokat igyekeznek megelõzni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a megfigyelési technikák alkal-

mazása legalább annyira jellemzõ a belsõ terek, a határokon belüli

terület vonatkozásában, mint nemzetközi viszonylatban. Ez a töme-

ges adatgyûjtés, -feldolgozás és -megosztás formáját ölti; az ártat-

lanság vélelmének torz értelmezésében, a szûkre szabott bírói

felülvizsgálati lehetõségben materializálódik; és bizonyos ember-

csoportokkal szembeni fokozott félelemhez vezet, különösen, ha

azok egy bizonyos nemhez, korcsoporthoz tartoznak, ha egyes ál-

lamok polgárai, vagy bizonyos bõrszínük van, és általában felerõ-

södnek a külföldiekkel vagy egyes vallási kisebbségekkel kapcso-

latos ellenérzések. A félelem államában a megelõzés a varázsszó,

amelynek érdekében alapvetõ emberi jogokat, eljárási garanciákat

adunk fel. A technológiát nemcsak a bûnelkövetõk használják, de a

bûnüldözésben, az erõszak és radikalizmus megelõzésében is fon-

tos szerepet kap. A bûnüldözésben azonban veszélyes lehet az a

defenzív álláspont, miszerint annál biztonságosabb a környezet, mi-

nél több adat áll a hatóságok, azaz az állam rendelkezésére. Ez a

hozzáállás több dimenziót is érint: az adatellenõrzés egyre kiterjed-

tebb, mind térben, mind idõben, mind pedig formájában. Több és

több teret figyelnek térfigyelõ kamerákkal6, életünk egyre nagyobb

5 Didier Bigo – Sergio Carrera – Elspeth Guild – Robert B. J. Walker: The
Changing Landscape of European Liberty and Security: Mid-Term Report
on the Results of the Challenge Project. Challenge Liberty and Security
Research Paper, no. 4., February 2007, p. 4.

6 Lásd például Földes Ádám: Árgus szemek – kamerás térfigyelés Ma-
gyarországon. Fundamentum, 2004/2.
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szegmense kerül ellenõrzés alá, és egyre több pillanatunkat digita-

lizálják. Az adatgyûjtés és -kezelés is egyre több formát ölt, a repü-

lõtéri biztonsági ellenõrzéstõl a chipek alkalmazásáig. Új jelenség a

köz- és magánszféra fokozott együttmûködése is, az egyre elterjed-

tebb adatmegosztás a biztonság garantálása nevében.7 Mindezek a

jelenségek egy „megfigyelési csomagot” („surveillance assem-

blage”)8 alkotnak, amely végsõ esetben egy totális kontrollba torkoll-

hat, amely sokakat a foucault-i panoptikumra emlékeztet.9

Adatbázisok

A legújabb technológiai fejlesztések nemcsak a terroristák számára

teszik lehetõvé a fegyverek miniatürizációját vagy a hatékonyabb

7 Lásd például az EK és az Egyesült Államok közötti, a transzkontinentá-
lis járatokon utazók adatainak átadásáról szóló egyezménnyel kapcsola-
tos európai bírósági határozatot. Joined Cases C-317/04 and C-318/04
European Parliament v. Council and Commission. PNR-[passenger name
records] ügy: a bíróság itt visszaverte ugyan a magáncégek által létreho-
zott és fenntartott adatbázisok bûnmegelõzési célú felhasználását, de a
bizottság már újabb kísérletet tett egy hasonló tartalmú egyezmény elfo-
gadására. Javaslat: a tanács kerethatározata az utasnyilvántartási adatok
(PNR) bûnüldözési célú felhasználásáról, 2007. november 6. 

8 Didier Bigo – Sergio Carrera – Elspeth Guild – Robert B. J. Walker: i. m.
10. o.

9 Foucault a megfigyelést integrált rendszerként írja le. Azt állítja, hogy ha
az úgynevezett „kiszámított pillantások” által egy elítélt életének minden
egyes pillanatát kontroll alatt tartjuk, akkor azzal egyben a testét és lel-
két is kontrolláljuk. Elméletét Jeremy Betham börtönmodelljére építi,
amely lényegesen eltér a kontroll korábbi formáitól: az egyének nem tud-
ják, hogy épp figyelik-e õket, így az ellenõrzés és a befolyásolás sokkal
hatékonyabb, és erõsebben befolyásolja az emberi kapcsolatokat.
Foucault szerint ez a rendszer minden, a fegyelmen alapuló intézetben
mûködhet, például iskolában, kórházban vagy a hadseregben. Ezt nor-
malizáló rendszernek nevezi, amely a kérdéses személyt a csoport to-
vábbi résztvevõivel hasonlítja össze, megkülönbözteti a csoport vala-
mennyi tagját, hierarchiát állít fel, és homogenizál egyben bináris
értékpárok szerint, és ki is rekeszt azáltal, hogy meghatározza, mi, illet-
ve ki az abnormális. Más szóval: normalizálja a csoport tagjait – legye-
nek azok fogvatartottak, diákok vagy állampolgárok – fõként a homoge-
nizáció és a formális egyenlõség alkalmazásával. Egy ilyen disztópia
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és gyorsabb információcserét, hanem a nyomozati technikák is so-

kat fejlõdtek. Az elektronikus adatfeldolgozás segíti, illetve meg-

könnyíti hatalmas adathalmazok gyûjtését, tárolását, feldolgozását,

továbbítását és cseréjét – idõbeli és térbeli távolságtól függetlenül

gyorsan és hatékonyan. 

Az Európai Unión belüli megelõzési célú tagállami együttmûkö-

dés egyre szorosabbá vált az elmúlt néhány évben, néha súrolva az

emberi jogi szempontból megengedhetõ és megengedhetetlen ha-

tárát. 2008 több szempontból is fontos év az Európai Unión belüli

biztonság megteremtése szempontjából. Egyrészt Franco Frattini

bel- és igazságügyi biztos ismertette úgynevezett „határcsomagját”,

azt javasolva, hogy biometrikus azonosítókkal regisztráltassák

magukat azon harmadik országbeli személyek, akik az Európai Unió

területére kívánnak beutazni.10 Másrészt azonban a tagállamok kép-

viselõi A biztonság erõsítése cím alatt megállapodtak a hozzáférhe-

tõség elvének fokozottabb érvényesítésérõl, azaz a bûnüldözõ

szervek és igazságügyi hatóságok közötti hatékonyabb informá-

ciócserérõl.11 A migráció és határvédelem területén az Európai Ta-

nács nagyban támaszkodik biometrikus azonosítókra, például a

Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS–II), a

Vízuminformációs Rendszer vagy az Eurodac adatbázisaira. 

Az adatok összekapcsolása azonban számos rizikóval jár, egye-

bek között a szándékos visszaélés kockázatával. A különbözõ adat-

bázisokban részt vevõ államoknak különbözõ adatvédelmi stan-

dardjaik vannak. Néhány országban a történelmi múlt okán jóval

érzékenyebbek a polgárok, és kiterjedt adatvédelmi rendszer jött

számos következménnyel jár: az egyik, hogy az egyének elkezdenek
úgy viselkedni, mintha folyamatosan figyelnék õket, függetlenül attól,
hogy valóban figyelik-e õket, vagy sem, és ez alapvetõen változtatja
meg az emberi kapcsolatokat. Michel Foucault: Discipline and punish:
The birth of the prison. Penguin Books, London, 1991, pp. 176–184.

10 „Border package” 13 February 2008. 
11 A bizottság közleménye a tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Jelen-

tés a hágai program 2007. évi végrehajtásáról [SEC(2008) 2048];
[SEC(2008) 2049] 1.3. pont.
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létre; máshol kevésbé gyanakvók az adatalanyok, és ennek megfe-

lelõen a jogszabályok is kevésbé szigorúak.

Ahogy Florian Geyer meggyõzõen bemutatta, jelentõs nehézsé-

gekbe ütközik annak megállapítása is, hogy voltaképpen mely ható-

ságok férhetnek hozzá az adatainkhoz.12 Az Európai Unió tagállamai-

nak bûnüldözõ hatóságai közötti, információ- és bûnüldözési

operatívinformáció-cseréjének leegyszerûsítésérõl szóló 2006/960/IB

(2006. december 18.) tanácsi kerethatározat 2. cikk a) pontjában meg-

lehetõsen tágan határozza meg az „illetékes bûnüldözõ hatóság” fo-

galmát, ezért a tagállamoknak 2007. december 18-ig a tanács fõtitkár-

ságán letétbe helyezett nyilatkozatban kellett közölniük, hogy mely

hatóságukat tekintik „illetékes bûnüldözõ hatóságnak”. A tanács fõtit-

kárságára eljuttatott válaszok jelentõs eltéréseket mutatnak uniószer-

te. A spektrum egyik felén Spanyolország áll: a spanyolok egyetlen,

a nemzetközi rendõri együttmûködésben részt vevõ kontaktpontot

hatalmaztak fel az adatcserére, míg a másik véglet Lettország, ahol

is a tagállami zászló alatt haladó hajók kapitányai is jogot kaptak az

adatok megismerésére és cseréjére. Ami az ügyészség helyzetét il-

leti, a csehek és a lettek tekintik az ügyészségüket illetékes bûnüldö-

zõ hatóságnak az uniós jog értelmében. A különbözõ tagállamok a

kapcsolódó jogokat jelentõs eltérésekkel fogalmazzák meg. Az idõ-

korlátok is nagyban eltérnek az egyes tagállamokban. Nagyon kevés

nemzeti jogszabály hivatkozik az adatvédelem megvalósításához

szükséges technikai standardokra. A harmonizáció hiánya azonban

alapvetõen arra vezethetõ vissza, hogy nincs erre vonatkozó európai

uniós imperatívusz, hiszen az adatvédelmi irányelv hatálya csak az

elsõ pillérre terjed ki. Továbbá az európai adatvédelmi biztos hatás-

köre is korlátozott, és nem feladata valamennyi EU-s adatbázis

ellenõrzése.13

12 Florian Geyer: Taking stock: databases and systems of information
exchange in the Area of Freedom, Security and Justice. Challenge
Liberty and Security Research Paper, no. 9., May 2008

13 Például SIS–II, VIS vagy az Eurodac.
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Adatbázisok és a prümi szerzõdés esete

Az adatvédelmi eltérések ellenére néhány tagállam a bûnüldözési

célú adatok cseréjét, illetve az együttmûködés elmélyítését szorgal-

mazta. A prümi szerzõdés célja a tagállamok közötti adatcsere, kü-

lönösen a terrorizmus elleni harc érdekében folytatott határokon át-

nyúló együttmûködés. Ennek érdekében az aláíró tagállamok

lehetõvé teszik a kölcsönös hozzáférést a DNS-bankokhoz, ujjle-

nyomatokhoz és a lopott jármûveket tartalmazó adatbázishoz. A

kezdetben hét tagállam által kötött nemzetközi szerzõdés legfonto-

sabb elemei idõközben bekerültek az uniós jogba, és ma az acquis

részét alkotják.14

Véleményem szerint azonban kérdéses, hogy közös harmadik

pilléres adatvédelmi standardok hiányában a tagállamok hajlandók

lesznek-e az adataik kicserélésére, illetve, egyáltalán kívánatos-e,

hogy feltétel nélkül megosszák egymással az adatokat. 

Az Európai Emberi Jogi Bíróság döntésére váró S. és Marper ese-

te az Egyesült Királyság ellen15 jól illusztrálja ezt a problémát. Az ügy-

ben felvetõdõ alapprobléma, hogy vajon összeegyeztethetõ-e az

egyezménnyel az Egyesült Királyság azon szabálya, amely megen-

gedi, hogy azon korábbi terheltek DNS-mintáit és -profiljait is meg-

õrizzék az ország bûnügyi adatbázisában, akiknek ártatlansága bírói

eljárásban bebizonyosodott, vagy akik ellen ejtették a vádat. A Lor-

dok Háza mint fellebbviteli bíróság megállapította, hogy a minták és

profilok õrzése a büntetõjogi felelõsség megállapításának hiányában

is arányos és indokolt. Az ügy más szenzitív kérdéseket is érint, te-

kintettel arra, hogy S. a vádemelés idõpontjában 11 éves volt. 

14 A tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terro-
rizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, ha-
tárokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl; a tanács 2008/616/IB
határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együtt-
mûködés megerõsítésérõl szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról.

15 S. and Michael Marper v. the United Kingdom of January 6, 2007,
Application nos. 30562/04 and 30566/04.
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Az Európai Unió azon tagállamai számára, ahol – ellentétben az

Egyesült Királysággal – a büntethetõség korhatára tíz év fölött van,

az a kérdés, hogy az általuk nem vétõképes korúnak számító gyer-

mekek adatait, így például S. profilját felhasználhatják-e egy bünte-

tõügyben. Hasonlóan kérdéses, hogy felhasználhatják-e azon sze-

mélyek adatait, akiknek a DNS-ét és a DNS- vagy más profilját nem

az adott tagállam adatvédelmi szabályaival összhangban gyûjtötték

vagy tárolták. Az Európai Unió számára azonban az a konkrétabb

kérdés, hogy mikor jön létre egy a bûnügyi együttmûködés terüle-

tét is lefedõ átfogó adatvédelmi rendszer. 

Adatvédelem az EU-banAdatvédelem az EU-banAdatvédelem az EU-banAdatvédelem az EU-ban

Az egyre nagyobb mértékû adatgyûjtés és -feldolgozás, az egyre át-

fogóbb kontroll és az egyre mélyebb állami beavatkozás felveti a

kérdést, hogy az esetleges visszaélések ellen véd-e egy megfelelõ,

hatékony európai uniós emberi jogi rendszer. 

Amikor az uniós emberi jogi védelmi rendszert vizsgáljuk, egy-

ben át kell tekintenünk az Európai Bíróság esetjoga által irányadó-

nak tekintett, valamennyi tagállam által ratifikált Európai emberi jo-

gi egyezményt és a kapcsolódó strasbourgi joggyakorlatot. Ha

európai polgárok adatai kerülnek veszélybe, felhívható az emberi

jogi egyezmény 8. cikke a magán- és családi élet, a lakás és leve-

lezés tiszteletben tartásáról, illetve az ehhez kapcsolódó esetjog.

Továbbra is az Európa Tanács keretei között maradva, az egyének

védelmérõl szóló, az automatikus személyes adatfeldolgozásra vo-

natkozó egyezmény (ETS 108) is relevanciával bír. 

Az Európa Tanács eszközei azonban nem garantáltak megfelelõ

adatvédelmet a belsõ piac kiépülése után, ezért az EU jogalkotói el-

fogadták a parlament és a tanács 95/46/EK (1995. október 24.) irány-

elvét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyé-

nek védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról. A 3. cikk (2)

bekezdése szerint azonban az irányelv nem alkalmazandó az Euró-

pai Unióról szóló szerzõdés V. és VI. címeiben megállapítottakra (a

közös kül- és biztonságpolitikára, valamint a büntetõügyekben foly-
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tatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködésre vonatkozó ren-

delkezések), valamint a tagállami közbiztonsággal, a védelemmel, a

nemzetbiztonsággal, továbbá a nemzeti büntetõjoggal kapcsolatos

tevékenységekre. Az Európai Parlament és a tanács 45/2001/EK

rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi in-

tézmények és szervek által történõ feldolgozása tekintetében az

egyének védelmérõl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról

szintén az unió adatvédelmi rendszerének fontos pillére – a vizsgált

jogterület vonatkozásában azonban ismét felvetõdik a probléma,

hogy a kivételek és korlátozások alkalmatlanná teszik a bûnmegelõ-

zés és biztonságpolitika területén való alkalmazásra. 

Az adatvédelmi szabályok hiánya a büntetõ együttmûködés te-

rületén különösen fájó a hágai program által meghirdetett „hozzáfér-

hetõség elvének” fényében, amelynek célja, hogy az „unió terüle-

tén, az egyik tagállam végrehajtásért felelõs hivatalnoka, akinek

feladata ellátása érdekében szüksége van személyes adatokat is

tartalmazó információra, megszerezhesse ezeket egy másik tagál-

lam hivatalától, amely hivatal a kért információt az adott tagállamban

zajló nyomozás követelményeit tekintetbe véve, meghatározott cél-

lal, hozzáférhetõvé teszi”.16 Az adatmegosztás a bûnmegelõzés, kü-

lönösen a határokon átívelõ bûnelkövetés megelõzésének, a terro-

rizmus elhárításának alapja. Ezért a bizottság a készülõ harmadik

pilléres adatvédelmi kerethatározat kapcsán úgy fogalmazott, hogy

e „jogelv bevezetése érinteni fogja az adatvédelemhez való jogot,

és ezért megfelelõ jogi rendelkezéseknek kell kísérniük, illetve ellen-

súlyozniuk”.17 2006-ban az EU elfogadta a sokat vitatott adatvissza-

tartási irányelvet, amely arra kötelezi a nyilvánosan elérhetõ elekt-

ronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóit és a nyilvános hírközlõ

hálózatok szolgáltatóit, hogy a hírközlési szolgáltatások nyújtása

során elõállított vagy feldolgozott adatokat megõrizzék meghatáro-

16 Annex to the: Proposal for a Council Framework Decision on the pro-
tection of personal data processed in the framework of police and judi-
cial co-operation in criminal matters – Impact assessment [COM(2005)
475 final].

17 Uo.
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zott súlyos bûncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése

céljából.18 Az európai adatvédelmi biztos aggályát fejezte ki a jog-

szabállyal kapcsolatban, amely álláspontja szerint nem nyújt

szükséges és megfelelõ védelmet az adatalanyok számára, ami a

harmadik pilléres adatvédelmi kerethatározat elfogadásának szük-

ségességét elodázhatatlanná teszi.19

Megoldási javaslatokMegoldási javaslatokMegoldási javaslatokMegoldási javaslatok

Lisszaboni szerzõdés

A lisszaboni szerzõdés több rendelkezése is gyógyírt jelenthetne a

biztonság érdekében feladott emberi jogok és alapvetõ szabadsá-

gok érvényesítésére. Elõször is megszünteti a pillérrendszert és ez-

zel kiterjeszti az Európai Bíróság hatáskörét, másodszor hatályba

lépteti az alapjogi chartát, harmadszor lehetõvé teszi, hogy az alap-

jogi ügynökség a charta alapján vizsgálja az alapjogok bûnügyi

együttmûködés területén való érvényesülését, negyedrészt kötele-

zi az Európai Uniót az Európai emberi jogi egyezményhez való

csatlakozásra. Ha azonban közelebbrõl megvizsgáljuk az elõbbi le-

hetõségeket, a felsoroltak mindegyikével kapcsolatban számos

olyan probléma merül fel, amely alkalmatlanná teszi a lisszaboni

szerzõdést a harmadik pilléres alapjogi védelem megteremtésére –

és nem csupán a dokumentum ratifikációjának bizonytalan volta te-

szi kétségessé a szerzõdés sikerét. 

18 Az Európai Parlament és a tanács 2006/24/EK irányelve (2006. március
15.) a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtá-
sa, illetve a nyilvános hírközlõ hálózatok szolgáltatása keretében elõállí-
tott vagy feldolgozott adatok megõrzésérõl és a 2002/58/EK irányelv mó-
dosításáról.

19 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for
a Council Framework Decision on the protection of personal data
processed in the framework of police and judicial co-operation in crimi-
nal matters. COM(2005) 475 final.
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Az Európai Bíróság korlátozott hatásköre

A jelenlegi alapszerzõdések szerint az Európai Bíróságnak korláto-

zott hatásköre van a harmadik pillér felett, hiszen a tagállamok elfo-

gadhatják, de nem kötelesek elfogadni a bíróság hatáskörét a

harmadik pillér területén született kerethatározatokkal és határoza-

tokkal kapcsolatos elõzetes döntések meghozatalára. A bíróságnak

azonban semmiképpen nincs hatásköre a tagállami rendõrség

vagy más bûnüldözési szolgálat által végrehajtott intézkedésekkel,

illetve a közrend fenntartásával és a belsõ biztonság megõrzésével

kapcsolatos tagállami kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálata

vonatkozásában.20 A jövõre nézve az a kérdés, hogy a lisszaboni

szerzõdés hatálybalépésével és a három pillér megszüntetésével

vajon megszûnik-e a hatásköri korlátozás. A jelenlegi megoldáshoz

hasonlóan a lisszaboni szerzõdés megállapítja a szabadságon, a

biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásá-

ban, hogy az alapszerzõdésben foglaltak „nem érinti[k] a közrend

fenntartásával, illetve a belsõ biztonság megõrzésével kapcsolatos

tagállami hatáskörök gyakorlását”.21 Vitatható azonban, hogy a glo-

balizált bûnelkövetés és terrorizmus korában érdemes-e mestersé-

gesen szétválasztani a belsõ és a külsõ biztonságra vonatkozó ren-

delkezéseket.22

A lisszaboni szerzõdés azonban szolgál egy újítással a jelenlegi

rendszerhez, de még az alkotmányos szerzõdéshez képest is: mó-

dosítja az EK-szerzõdés 234. cikkét, amennyiben kimondja, hogy

az Európai Unió Bírósága a lehetõ legrövidebb idõn belül határoz,

ha egy tagállami bíróság elõtt folyamatban lévõ ügyben olyan kér-

dés merül fel, amely valamely fogva tartott személyt érint. Ez lénye-

ges garancia, de az új alapdokumentum továbbra sem pótolja az

adatvédelmi szabályok kikényszerítésének hiányát. 

20 Az Európai Unióról szóló szerzõdés konszolidált változatának 35. cikke. 
21 A lisszaboni szerzõdés 61e. cikke.
22 Errõl lásd még Ester Herlin-Karnell: The Lisbon Treaty and the Area of

Criminal Law and Jusitce, 3. European Policy Analysis, 2008, p. 8.
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Az alapjogi charta gyenge ereje

Az uniós intézmények nem állíthatták, hogy az alapjogok kellõ mér-

tékben nyernek védelmet – és ez a hiány az uniós jog elsõbbségét

is veszélyeztette –, ameddig nem létezett uniós alapjogi katalógus,

és az emberi jogokat esetrõl esetre ismerte el – még ha aktivista

módon is – az Európai Bíróság. Ezért 1999-ben a kölni Európai Ta-

nács megbízta a Roman Herzog vezette konventet, hogy állítson

össze egy az alapjogokat tartalmazó chartát. A konvent 2000. októ-

ber 2-án elfogadta a tervezetet, a biarritzi csúcsértekezlet (2000. ok-

tóber 13–14.) pedig egyhangúlag megszavazta és továbbította az

Európai Parlamenthez és bizottsághoz. Mindkét testület egyetérté-

sét adta a chartára, amelyet 2000. december 7-én írt alá a parla-

ment, a tanács és a bizottság elnöke.23

Bár mind az alkotmányos szerzõdés, mind pedig a lisszaboni

szerzõdés arról rendelkezik, hogy az unió csatlakozik az Európai

emberi jogi egyezményhez, az alapjogi charta is garantálja vala-

mennyi, az Európai emberi jogi egyezményben lefektetett jogot, és

túl is megy ezen a listán, egyéb a tagállamok által elfogadott egyez-

mények és a strasbourgi, valamint a luxembourgi bíróság esetjoga

által kidolgozott további emberi jogokat is deklarál. 

Érdemes azonban közelebbrõl megvizsgálni az EU alapjogi ka-

talógusát, hogy kiderüljön, sikeres-e az egységes alapjogvédelem,

és ezen keresztül megvalósulhat-e a kölcsönös bizalom megterem-

tése. Véleményem szerint a charta fontos dokumentum lehetett vol-

na e tekintetben, az uniós jogalkotó azonban elmulasztotta a közös

alapjogvédelem és a kölcsönös bizalom megalapozásának lehetõ-

ségét. Maga a charta, pontosabban annak utolsó, a hatáskörre vo-

natkozó úgynevezett horizontális cikkelyei ugyanis jelentõsen

gyengítik az alapjogi katalógus erejét. Az 51. cikk (2) bekezdése sze-

rint „a charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az unió

hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy felada-

tokat az unió számára, és nem módosítja az alkotmány egyéb ré-

23 Az Európai Unió Alapvetõ Jogok Chartája. HL 2000/C 364. 
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szeiben meghatározott hatásköröket és feladatokat”. Kérdéses,

hogy az Európai Unió intézményei és a tagállamok az uniós jog

végrehajtása során hogyan tudnak az ugyanezen cikk (1) bekezdé-

sében megfogalmazott kívánalomnak eleget tenni, azaz hogyan

tudják elõsegíteni a jogok érvényesülését anélkül, hogy hatáskörük

megváltozna. 

A charta annak ellenére, hogy a horizontális cikkelyek miatt cse-

kély kompromisszumnak tekinthetõ, igencsak zaklatott sorsú és

sokat vitatott dokumentum. Az alkotmányos szerzõdés része volt,

idõközben azonban az alkotmány „szimbólumtalanításának” áldo-

zatává vált. Az alkotmányra adott francia és holland nemek után

megkezdõdött a gondolkodás. Az európai politikusok úgy vélték, a

polgárok tartanak a már-már konföderalista Európa irányába muta-

tó alapszerzõdéstõl, ezért a szövegbõl kitörölték az összes nemzet-

állami alkotmányra emlékeztetõ rendelkezést, például az európai

himnuszra, az uniós zászlóra való hivatkozást, illetve az európai

uniós jogszabályok neve sem lesz a jövõben „törvény” vagy „keret-

törvény”, hiszen törvényei megint csak az államoknak vannak. 

Az alapjogi charta alkotmányos szerzõdésbe való inkorporáció-

ja hasonlóan szimbolikus jellegû volt. Egy alkotmány, erõsen egy-

szerûsítve, legalább két kérdést érint: tartalmaz egy a hatalommeg-

osztásra vonatkozó részt, és lefekteti az adott állam emberi jogi

katalógusát. Az alkotmányos szerzõdés I. és II. része megfelelt en-

nek a követelménynek. Az I. rész rendezte a horizontális és vertiká-

lis hatalommegosztás kérdését, míg a II. részbe került maga az

alapjogi charta. Ez a szimbólum is kikerült a jelenlegi szövegbõl:

elõdjével ellentétben a lisszaboni szerzõdés nem tartalmazza a

chartát, csak egy hivatkozást találunk a 6. cikk (1) bekezdésében,

amely szerint „e charta ugyanolyan jogi kötõerõvel bír, mint a szer-

zõdések”. Jogi szemszögbõl érdektelen, hogy melyik jogtechnikai

megoldást választjuk, csakis szimbolikus jelentõséggel bír, hogy

végül a Hivatalos Lapban önálló dokumentumként hirdették ki az

alapjogi katalógust. 

Bár a charta kötõereje nem függ a formalitásoktól, és attól, hogy

az alapdokumentum része-e, vagy sem, néhány a lisszaboni szer-
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zõdéshez csatolt jegyzõkönyv érdemi jelentõségû. Az Európai Unió

Alapjogi Chartájának Lengyelországra és az Egyesült Királyságra

történõ alkalmazásáról szóló jegyzõkönyv szerint a charta nem ter-

jeszti ki sem az Európai Unió Bíróságának, sem e két ország ren-

des bíróságainak hatáskörét a belsõ nemzeti jogszabályaik charta

alapján történõ felülvizsgálatára. Ahogy a jegyzõkönyvbõl kiderül,

Lengyelország és az Egyesült Királyság elsõsorban a charta IV. fe-

jezetében „Szolidaritás” címszó alatt deklarált jogok kikényszeríthe-

tõsége miatt aggódott, ám a két ország nem csupán a IV. fejezetben

foglaltak, hanem a teljes alapjogi charta teljesítése alól kért és ka-

pott felmentést. Egyes szakértõk szerint a jegyzõkönyv nem hoz ér-

demi változást Lengyelország és az Egyesült Királyság esetében a

többi 25 tagállamhoz képest. Alan Dashwood szerint „a jegyzõ-

könyv nem egy opt-out az Egyesült Királyság részére, hanem egy

értelmezõ jegyzõkönyv”. A jegyzõkönyvet azonban eufemizmus ér-

telmezõ dokumentumnak nevezni, hiszen az „értelmezés” szerint a

chartában foglaltak csak a két ország jogaival összhangban értel-

mezhetõk, azaz e tagállamok az alapjogok tekintetében nem isme-

rik el az EU-jog szupremációjának elvét. Egy ilyen rendelkezést vi-

szont nehéz nem opt-outnak tekinteni. Alan Dashwood a

jegyzõkönyvrõl szóló véleményében egy tartalmilag is meglepõ

metaforával él: a dokumentumot „csak arra az esetre fogalmazták

meg, ha netán a papírtigris, azaz a charta, egy olyan aberrált értel-

mezés folytán, amely a benne foglaltakat kikényszeríthetõ jogoknak

tekintené, fogakra tenne szert. Ebben a valószínûtlen esetben, az

Egyesült Királyság felhívhatná a jegyzõkönyvet, hogy ellenálljon a

saját jogával és joggyakorlatával szembeni kihívásnak.”24 Azaz sze-

rinte az Egyesült Királyság és Lengyelország nem azért kerül a töb-

bi tagállamhoz hasonló helyzetbe, mert végsõ soron ebben a két

országban is kikényszeríthetõ lesz az alapjogi katalógus, hanem

épp azért, mert sehol nem lesz az. Ez az álláspont összhangban áll

az elõbbiekben kifejtett kritikámmal, amelyben kételyeimet fogal-

24 The Sixth Report of the UK’s Select Committee on the Constitution,
Articles 73. 
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maztam meg a charta kikényszeríthetõségével kapcsolatban. Ab-

ban a kérdésben pedig, hogy mit tartunk kívánatosnak, már szöge-

sen eltérõ az álláspontunk. Míg Alan Dashwood szerint bõven elég-

séges, hogy a charta újólag megerõsíti az unió által már korábban

elismert jogokat, szabadságokat és elveket, és csak láthatóbbá te-

szi ezeket, én úgy vélem, az unió fontos lehetõséget szalasztott el,

amikor nem allokált hatáskört a deklarált jogok mellé. 

Az alapjogi ügynökség szûk hatásköre

Még az oly óvatosan fogalmazott charta is segíthette volna az alap-

jogok elismerését a harmadik pilléres együttmûködés területén,

2006-ban azonban újabb lehetõséget mulasztottak el a tagállamok. 

Az Európai Tanács 2003 decemberében határozott arról, hogy

létrehozza az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét. Az ügynökség

felállítása nagy támogatottságot élvezett. Nem kormányzati szervek

és a tagállamok egyaránt sürgették az ügynökség életre keltését.

Kérdésként vetõdött fel azonban, hogy az ügynökség feladata le-

gyen-e az EU második (közös kül- és biztonságpolitika) és harmadik

pillérének (büntetõügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi

együttmûködés) vizsgálata. Hosszú tárgyalások után 2006. decem-

ber 4–5-én a bel- és igazságügyi tanács határozott az alapjogi ügy-

nökségrõl. Az ügynökség székhelye Bécsben van, a Rasszizmus

és Idegengyûlölet Európai Megfigyelõközpontjának mandátumát és

méretét terjesztették ki. Ami a korábbi tagállami aggályokat illeti: a

kérdésre, hogy vajon a harmadik pillérre kiterjed-e az ügynökség

hatásköre, a tanács azt a dodonai választ adta, hogy az uniós intéz-

mények és a tagállamok, ha szükségesnek tartják, önkéntes alapon

igénybe vehetik az ügynökség szakértelmét ezen a területen is. A

tanács pedig 2009. december 31. elõtt felülvizsgálja annak lehetõ-

ségét, hogy felhatalmazza az ügynökséget arra, hogy ezen a terü-

leten is fellépjen. 

Az ügynökség tehát fõ szabály szerint nem köteles vizsgálni a

büntetõügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûkö-

dés területét; a tagállamok dönthetnek úgy, hogy kérelemre igény-
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be veszik az ügynökség szakértelmét. A legérzékenyebb pont, úgy

tûnik, továbbra is a tagállami büntetõjogi szuverenitás, illetve annak

részleges feladása. Az alapjogi ügynökség hatáskörének büntetõ-

ügyekben történõ bírói és rendõrségi ügyekre való kiterjesztése

erõsíthette volna az emberi jogok harmadik pilléres érvényesülé-

sét, és ezáltal a tagállamok közötti bizalmat, de az uniós döntésho-

zó egyelõre ezt a lehetõséget sem aknázta ki. 

Az Európai emberi jogi egyezményhez csatlakozás 

elmaradása

Elõdjéhez hasonlóan a lisszaboni szerzõdés is kötelezi az EU-t a

csatlakozásra az Európai emberi jogi egyezményhez.25 Egyelõre

ugyan csak államok voltak abban a helyzetben, hogy aláírhassák

az egyezményt, de annak 14. kiegészítõ jegyzõkönyve megterem-

tette az unió csatlakozásának lehetõségét. Ahhoz azonban, hogy a

kiegészítõ jegyzõkönyv hatályba léphessen, az Európa Tanács va-

lamennyi tagjának el kell fogadnia. Oroszország kivételével vala-

mennyi részes állam ratifikálta a jegyzõkönyvet, de mivel egyhan-

gúság szükséges, egyetlen ország is meg tudja – azaz meg is tudta –

vétózni a hatálybalépést. Ez azt jelenti, hogy ha Oroszország ra-

gaszkodik álláspontjához a lisszaboni szerzõdés hatálybalépéséig,

az EU a hatálybalépés napján máris jogsértésbe kerül, hiszen nem

lesz módja csatlakozni az egyezményhez, annak ellenére, hogy a

lisszaboni szerzõdés megköveteli. 

Az Európai Bíróság teljes és korlátozás nélkül büntetõügyekre is

kiterjedõ hatáskörének hiányában, az alapjogi charta korlátozott te-

rületi hatálya mellett, az alapjogi ügynökség szûk, a büntetõ együtt-

mûködésre ki nem terjedõ hatáskörére is tekintettel, különösen fontos

volna az EU csatlakozása az Európai emberi jogi egyezményhez.

Nincs sok olyan terület, ahol hiányos volna az uniós alapjogi védel-

mi rendszer, de a büntetõ szuverenitás feladásától való ódzkodás

épp a büntetõügyekben való együttmûködés keretén belül növek-

25 6. cikk (2) bekezdés.
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võ és egyre agresszívabb terrorellenes jogszabályok vélt és valós

érintettjeit hagyja emberi jogi védelem nélkül. Jelen helyzetben so-

kat segíthetett volna az unió csatlakozása az egyezményhez, ezt

azonban egyelõre sajnálatos módon Oroszország megakadályozta. 

KövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetések

Bár a nemzetközi bûnözés megelõzését és üldözését természete-

sen valamennyi tagállam elsõrendûnek tartja, az unió országai vol-

taképpen nem kívántak szorosabb együttmûködést kialakítani egy-

mással. Véleményem szerint ennek elsõdleges indoka, hogy

egyfelõl nehezen adják fel a büntetõjogi szuverenitásukat, másfelõl

nem bíznak meg egymás büntetõjogi rendszerében, eljárási garan-

ciáiban, illetve az emberi jogok kikényszeríthetõségében. Az 2001-

es amerikai, majd késõbb a 2004-es madridi és 2005-ös londoni

terrortámadások több és több, a magánéletbe, sõt a tagállami szu-

verenitásba is egyre inkább beavatkozó jogszabály elfogadására

ösztönözték a tagállamokat – anélkül azonban, hogy ezeket a sza-

bályokat a megfelelõ és peresíthetõ emberi jogi garanciákkal körül-

bástyázták volna. 

Noha az európai integráció 2000 óta számos lehetõséget nyúj-

tott ennek pótlására, a tagállamok elmulasztották ezeket. Továbbra

is korlátozták az Európai Bíróság hatáskörét, nem aknázták ki az

alapjogi chartában, majd késõbb az alapjogi ügynökségben rejlõ le-

hetõségeket, és bár az tagállamokon kívül esõ okokból kifolyólag,

de az Európai Unió az Európai emberi jogi egyezményhez sem tud

csatlakozni. 

Mindezek fényében úgy vélem, a hágai program által szorgalma-

zott „hozzáférhetõség elvét” egy olyan idõpontban kívánták megva-

lósítani, amikor még az elõzõ ötéves tamperei programban megfo-

galmazott kölcsönös bizalmon alapuló „kölcsönös elismerés” elvét

sem sikerült elérni. A hágai program szimbolikájában is aggályos,

de legalábbis félreérthetõ. A szabadságot és a biztonságot két el-

lentétes elvként írja le, kapcsolatukat erõsen sematizálva úgy tekinti,

mintha az egyik csak a másik terhére lehetne erõsíthetõ. Ezzel
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szemben a hágai program elõdje, a tamperei Európai Tanács, amely

politikai iránymutatást adott az amszterdami szerzõdésben megfo-

galmazott szabadság, biztonság és jog térségének, még elutasítot-

ta az ilyesfajta dichotómiát, és „az emberi jogokon, a demokratikus

intézményeken és a jogállamiságon nyugvó szabadság iránti közös

elkötelezettségrõl” szólt. Érdemes volna egy lépést visszamenni, és

eleget tenni az eredeti tamperei program gondolatiságának, azaz

létrehozni a kölcsönös bizalmat, mielõtt újabb hatalmas ugrásra ké-

szülünk a hozzáférhetõség elvének nevében, és létrehozzuk a ma-

ximális biztonság államát.26

26 Gary T. Marx: La Société de Sécurité Maximale. Déviance et Société,
vol. 12., no. 2., 1988, pp. 147–166. 
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Az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a közösség

pénzügyi érdekeit érõ súlyos támadások miatt – a nizzai kormány-

közi konferencia után – szükségesnek tartotta az Európai Ügyész in-

tézményének fölállítását, s az erre vonatkozó elképzeléseit Zöld

Könyvben1 juttatta kifejezésre. A fõ szempont az EU pénzügyi érde-

keinek védelme volt, de célul tûzték ki a jogalkalmazási terület szét-

tagoltságából eredõ nehézségek leküzdését is. 

Már a Zöld Könyv elõtt, a Corpus Juris után sokan támadták az EU

Ügyész felállításának lehetõségét is, de bíztak abban, hogy a jogi ala-

pok hiányában ez úgysem megvalósítható. Az EU Ügyész létrejötte

jogi szempontból ugyanis számos kérdést felvetett: egyrészrõl min-

denképpen szükségesnek tartották az alapszerzõdés módosítását,

másrészrõl pedig a másodlagos közösségi jogi szabályozás megte-

remtését.

115

Az Európai Ügyész létrehozásának célja, hogy védje az Európai Unió

gazdasági érdekeit. Az Európai Ügyész közvetlenül a tagállamokban

tudna vádat emelni az EU pénzügyi érdekeit sértõ ügyekben. A függet-

len Európai Ügyészt nemzeti szinten egy Helyettes Európai Ügyész se-

gítené, s így teremtenének kapcsolatot a közösségi mechanizmusok és

a nemzeti jogrendszerek között. Az Európai Ügyészt a Bizottság nevez-

né ki minõsített többséggel, az Európai Parlament hozzájárulásával, va-

lamint a Bizottság által elõterjesztett jelöltek listája alapján, hatéves, nem

megújítható idõtartamra. Az Európai Ügyész alapvetõ jellemzõje a füg-

getlensége, feladata pedig az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek

megsértése esetén a vizsgálat és a vádemelés lenne.

1 Green Paper on Criminal Law protection of the financial interests of the
Community and the establishment of a European Prosecutor,
Com(2001)715 final.
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A Zöld Könyv elõzményeiA Zöld Könyv elõzményeiA Zöld Könyv elõzményeiA Zöld Könyv elõzményei

A csalások elleni büntetõjogi védelem gondolata a közösségnek

juttatandó tagállami pénzügyi erõforrások hátterében meghúzódó

vita körül bontakozott ki a hetvenes évek második felében. Elõször

a Római Szerzõdés elsõ kiegészítése tett róla említést 1976-ban. Ez

után számos egyezmény érintette a kérdést. Jogszabályi hátterét az

Amszterdami Szerzõdés teremtette meg azzal, hogy bár szûk kör-

ben, de lehetõvé tette a közösség pénzügyi érdekeit sértõ cselek-

mények elleni föllépést. Ezt követõen a Mireille Delmas-Marty-féle

szakértõi csoport arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lehetne

megteremteni az uniót érõ csalások elleni hatékonyabb védelem jo-

gi kereteit. Munkájuk eredményeként született meg a Corpus Juris-

nak2 (a továbbiakban: CJ) nevezett javaslat elsõ változata 1997-ben,

majd a második verzió 2000-ben.3

A CJ nem egy minden területet átfogó közös büntetõjogot, illetve

büntetõeljárási jogot akar létrehozni szupranacionális szinten, hanem

szigorúan szektorális szemléleten alapul: a védett jogtárgy tekinteté-

ben ragaszkodik az EU pénzügyi érdekeihez.4 Ennek megfelelõen

mindössze nyolc büntetõjogi tényállást fogalmaz meg: a csalást, a

versenytárgyalás manipulálását, a pénzmosást, a bûnszervezetben

való részvételt, a vesztegetést, a pénzügyi alapok hûtlen kezelését, a

hivatali visszaélést, a hivatali titoksértést. 

2 A Corpus Juris végleges változata elérhetõ: www.law.uu.nl/wiarda/cor-
pus/indew1.htm
Lásd az errõl szóló részletes tanulmányt: Mireille Delmas-Marty – John A.
E. Vervaele (eds.): The implementation of the Corpus Juris in the Member
States. Intersentia Publishers, Utrecht, 2000

3 A Corpus Jurist a szakirodalomban többen bemutatták már: például
Karsai Krisztina: Mozaikkép a közösségi pénzügyi érdekek büntetõjogi
védelmérõl. Európai Jog, 2002/5., 17. o.; Nagy Ferenc: Az európai bünte-
tõjog fejlõdési irányairól és jogállami alapjairól. Európai Jog, 2002/4., 3.
o.; Garamvölgyi Balázs: Az Európai Ügyészség gondolata. In: Kondorosi
Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az Európai büntetõjog kézikönyve. Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 324–326. o.

4 Farkas Ákos: Büntetõjogi együttmûködés az Európai Unióban. Osiris Ki-
adó, Budapest, 2002, 57. o.
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A CJ alapelvei ismerõsek, hiszen a tagállamok jogrendszerét ha-

gyományosan ezek jellemzik: nullum crimen sine lege, nulla poena

sine lege, egyéni bûnfelelõsség, proporcionalitás, bírói garancia és

a kontradiktórius eljárás elve. Mindezeken fölül új alapelvként beve-

zeti a territorialitást.

A CJ-t hatalmas vita és ellenállás fogadta, mivel a tagállamok fél-

tették föladni szuverenitásuk utolsó védõbástyáját, az állami erõ-

szak-monopólium letéteményesét, a büntetõjogot.

A következõ állomást a pénzügyi érdekek védelmérõl szóló

iránytervezet jelentette.5 A tervezet meghatározza a pénzügyi érde-

kek védelmével kapcsolatos bûncselekményeket, a felelõsség kér-

déseit, a lehetséges büntetéseket, és fölhívja a tagállamok figyel-

mét az ezzel kapcsolatos jogalkotási feladatokra, továbbá arra,

hogy teremtsék meg az együttmûködés megfelelõ formáit. Tovább-

menve, kötelezõen elõírja, hogy a nemzeti hatóságok mûködjenek

együtt a nyomozások folyamán a Bizottsággal, és tegyék lehetõvé

az információáramlást. A Bizottság cserébe ígéretet tesz arra, hogy

operatív segítséget nyújt a tagállamoknak.

Ilyen elõzmények után készült el a Bizottság Zöld Könyve,

amelyben a CJ továbbgondolt rendelkezései köszönnek vissza.

Az Európai Bizottság Zöld Könyve Az Európai Bizottság Zöld Könyve Az Európai Bizottság Zöld Könyve Az Európai Bizottság Zöld Könyve 

az Európai Közösség közösség pénzügyi érdekeinek védelmérõl, az Európai Közösség közösség pénzügyi érdekeinek védelmérõl, az Európai Közösség közösség pénzügyi érdekeinek védelmérõl, az Európai Közösség közösség pénzügyi érdekeinek védelmérõl, 

valamint az Európai Ügyész intézményének felállításárólvalamint az Európai Ügyész intézményének felállításárólvalamint az Európai Ügyész intézményének felállításárólvalamint az Európai Ügyész intézményének felállításáról

Kiadásának okai

A Bizottság azzal a céllal adta ki a Zöld Könyvet, hogy egyrészt is-

mertesse saját elképzeléseit a közösség pénzügyi érdekeinek vé-

delmével kapcsolatosan, másrészt pedig, hogy a vitához alapot

adjon.

5 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on
the criminal-law protection of the Community’s financial interests.
Brussels, 23. 5. 2001. COM(2001) 272 final.
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A Bizottság fölhívta a tagállamok figyelmét, hogy a csalások fel-

tárása mellett nagyon fontosnak tartja az EU-t érõ támadások meg-

elõzését is.

A már megtörtént bûncselekmények esetén különös jelentõsé-

gû, ha a megindult eljárásokban a hatósági intézkedések hatéko-

nyak és kellõ visszatartó erejûek.

Az európai szintû csalások elleni harc eredményessége érdeké-

ben nem elég a harmadik pilléres együttmûködés, hanem az EU-nak

mindenképpen szüksége van egy közösségi intézményre, az Euró-

pai Ügyészre. Ennek felállítása garancia lenne arra, hogy a felderített

bûncselekmények esetében megtörténik majd a vádemelés, és az

elkövetõk bíróság elé kerülnek. Az új szereplõ megjelenése hozzá-

járulhat az anyagi és az eljárási jog egységesítéséhez is.

A Zöld Könyv alapkérdései

Az elsõ fontos alapprobléma a széttagoltság kérdése. A tagálla-

mokban mûködõ sokféle igazságszolgáltatási rendszer nem mindig

teszi lehetõvé, hogy hatékonyan fellépjenek a határon átnyúló bû-

nözés ellen. 

Többször elõfordult, hogy a közösség pénzügyi érdekei az egyik

tagállamon belül sérültek, az elkövetõ viszont egy másik tagállam ál-

lampolgára volt, a bizonyítékokat viszont egy harmadik tagállam te-

rületén találták meg. Tovább bonyolítja a kérdést, amikor az elköve-

tõt egy negyedik tagállam területén fogják el. Vajon melyik ország

jogosult ilyenkor az eljárás lefolytatására? Ez a hatásköri széttagolt-

ság vagy párhuzamos eljárásokhoz vezet, vagy éppen fordítva,

egyik helyen sem indul meg a nyomozás, illetve történik meg a vád-

emelés. Az EU bõvítésével pedig a kérdés tovább bonyolódik.

Az EU-t érõ támadások esetében gyakran látható, hogy a csalá-

sok mögött erre szakosodott bûnszervezetek állnak. A szervezett

bûnözés egyre növekvõ méretei által támasztott kihívásnak viszont

a harmadik pilléres együttmûködési formák nem elegendõk. Az el-

járások elhúzódnak, az elkövetõk pedig sok esetben büntetlenül

maradnak.
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A Zöld Könyv erre azt a megoldást kínálja, hogy jöjjön létre az

Európai Ügyész intézménye, mert ebben az esetben ez a szervezet

fogja összehangolni a nyomozást, az Európai Ügyész fog vádat

emelni valamelyik nemzeti bíróság elõtt, ahol a hazai szabályok

alapján folyik majd az eljárás.

Az Európai Ügyész szerepe egyrészrõl közvetítõi szerep a közös-

ség és a tagállamok között, másrészrõl pedig eljárásával sikeresen

áthidalhatja a széttagoltságból fakadó nehézségeket, megakadályoz-

hatja, hogy a bizonyítékok elenyésszenek, az elkövetõk eltûnjenek. 

A nemzeti jogszabályok sokfélesége ugyanis azzal a következ-

ménnyel járhat, hogy a különbözõ nemzeti hatóságok nem mindig

férhetnek hozzá lényeges adatokhoz, vagy az egyik országban ösz-

szegyûjtött bizonyítékokat a másik helyen nem vehetik figyelembe.

Az Európai Ügyész eljárása esetén az alapjogok tiszteletben tar-

tása is erõsödik azáltal, hogy felgyorsul az eljárás, hamarabb szüle-

tik meg a döntés. A hatékonyság következtében kevesebb és rövi-

debb ideig tartó kényszerintézkedésre lesz szükség.

Az Európai Ügyész szervezete és eljárása

Az Európai Ügyész szervezete élén áll(na) a Bizottság javaslata

alapján, az Európai Parlament egyetértésével az Európa Tanács ál-

tal kinevezett fõügyész, aki hosszabbítás nélkül, hat évig töltheti be

ezt a tisztséget. Az egyes tagállamokban delegált ügyészek jár(ná)-

nak el, akik az EU érdekeit sértõ pénzügyi bûncselekmények ese-

tén a nemzeti tagállam bírósága elõtt emelnének vádat.

Az Európai Ügyész olyan decentralizált szervezet, ahol az intéz-

ményi felépítés alapvetõen a feladatmegosztáshoz igazodik. Az

élén álló személy feladata a hatáskörébe tartozó bûncselekmé-

nyekkel kapcsolatos nyomozás koordinálása és irányítása, a vád-

emelés a delegált ügyészekhez tartozna.

Az Európai Ügyész vezetõjével szemben támasztott követel-

mény, hogy meg kell felelnie a küldõ ország legmagasabb bírói

tisztségének betöltéséhez szükséges feltételeknek, függetlennek
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kell lennie, és feladatát részrehajlás nélkül, csak a hatályos jogsza-

bályoknak a betartásával kell elvégeznie.

Itt vetõdik fel, hogy a nemzeti állami szinten eljáró ügyész to-

vábbra is végezhet-e tagállami ügyészi feladatokat (kétkalapos

ügyész), avagy csak az EU-t érõ bûncselekmények esetében járhat

el (egykalapos ügyész), illetve kérdés lehet, hogy vonatkozzanak-e

rájuk az EU köztisztviselõire vonatkozó szabályok.

További kérdés, hogy az Európai Ügyész eljárásának szabályo-

zására egy egységes európai büntetõeljárási kódex jöjjön-e létre,

avagy a nemzeti jogszabályok egységesítése is elegendõ a haté-

kony mûködéshez. Ha ugyanis az egyes tagállamokban más-más

szabályozás vonatkozik az eljárásra, akkor sérül az azonos elbánás-

ra vonatkozó alapelv.

Azzal mindenki egyetért, hogy az Európai Ügyésznek eljárása

során tiszteletben kell tartania az alapvetõ emberi jogokat, továbbá

a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseknek bírói

hatáskörben kell maradniuk.

Az Európai Ügyész és a nemzeti nyomozó hatóságok kapcsola-

tára a Zöld Könyv három megoldást kínál:

– az Európai Ügyész közvetlen utasítási jogot kap a tagállamok

nyomozó hatóságaival szemben, vagy

– a nyomozó hatóságok kötelezettsége legyen, hogy támogas-

sák az Európai Ügyészt eljárása folyamán, vagy

– a két intézmény kapcsolatára ugyanazok a szabályok vonat-

koznának, mint a hazai ügyészség és nyomozó hatóság kap-

csolatára.

A Bizottság leginkább az utolsó megoldást támogatja.

A nyomozás végén az Európai Ügyész vagy vádat emel, vagy meg-

szünteti az eljárást.

Az eljárás megszüntetésének kötelezõ okai:

– a bûncselekmény elévült,

– az elkövetõ ismeretlen maradt,

– a gyanúsított meghalt,

– a gyanúsított kegyelemben részesült.
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Az eljárás megszüntetésének lehetséges okai:

– a cselekmény nem bûncselekmény,

– nem bizonyítható, hogy bûncselekmény történt,

– nem bizonyítható, hogy a bûncselekményt a gyanúsított követ-

te el.

A vádemelés formáját illetõen a tagállami Európai Ügyésznek (a de-

legált ügyésznek) a hazai eljárási szabályokat kell alkalmaznia. 

A vádemelés helyének megválasztása azért fontos kérdés, mert

sok esetben az EU pénzügyeit sértõ bûncselekmények komplexek,

több tagállamot is érint(het)nek. Konkuráló illetékességi összeütkö-

zés esetén az Európai Ügyész dönti el, hogy hol emel vádat. Dönt-

het úgy is, hogy több állam bírósága elõtt emel vádat, ha a bûncse-

lekmények egymástól elkülöníthetõk.

Természetesen, amikor az Európai Ügyész saját belátásától

függ, hogy hol emel vádat, akkor e döntése mögött bizonyos krité-

riumok szerepelnek, úgymint 

– az elkövetés helye,

– a terhelt állampolgársága,

– a terhelt lakhelye,

– a jogi személy székhelye,

– a bizonyítékok fellelhetõségének helye.

E kritériumok sorrendje nem fontos, mivel az illetékességet megala-

pozó feltételek nincsenek hierarchikus egységben egymással.

A tagállami bíróságtól elvárják, hogy a hatályos jogszabályok

alapján vizsgálja meg saját hatáskörét és illetékességét, és ennek

megfelelõen döntsön a tárgyalás kitûzésérõl vagy az áttételrõl. 

Az eljárás nyelve a tagállam hivatalos nyelve; ha a terhelt más

anyanyelvû, akkor joga van tolmácshoz.

A Zöld Könyv nem rendelkezik az eljárást lezáró döntés jogor-

voslatának kérdésérõl, mivel a Bizottság álláspontja szerint az Eu-

rópai Ügyész létrehozása nem vezethet konfliktusokhoz a nemzeti

jogrendszerekben. Így a tagállamok és az EU közti egyensúly meg-

tartása érdekében elveti azt a javaslatot, miszerint az Európai Bíró-
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ság fellebbviteli bíróságként6 mûködhetne a nemzeti bíróságok

büntetõjogi ítéletei tekintetében. A Zöld Könyv hangsúlyozza, hogy

a bírósági eljárásban büntetõjogi döntések meghozatalára a nem-

zeti bíróságok hivatottak.

Az Európai Közösség aktív legitimációja

Mivel az EU Ügyész intézményének felállítása még csak terv, ezért

az EU Bizottsága szeretné, ha az EU pénzügyi érdekeit sértõ bûn-

cselekmények esetén az Európai Közösség aktív sértetti legitimáci-

ós joggal rendelkezne a tagállami büntetõeljárásokban. Vajon fel-

léphet-e az Európai Közösség sértettként az eljárásban, megilletik-e

õt az ebbõl fakadó jogok? 

A sértett aktív legitimációjával kapcsolatban a tagállamok jog-

rendjei igen eltérõk. Van, ahol ismerik a magánvádas eljárást.

Egyes tagállamokban a sértett aktív jogokkal rendelkezik a közvá-

das bûncselekmények esetében is. Sok helyen lehet mellékvádló,

pótmagánvádló, vannak viszont olyan országok, ahol a sértett sze-

repe igen csekély, és lényegében csak a véleménynyilvánítási jo-

gára (amicus curiae) korlátozódik.

Németországban a sértetti mellékmagánvád7 lehetõségei igen

széles körben megengedettek. Lehetõséget adnak a sértettnek a

vádmonopóliummal szemben bizonyos korrekcióra. Ez nem azt

jelenti, mint nálunk a pótmagánvád, amikor a sértett az ügyész tétlen-

6 Felmerült ugyanis egy olyan javaslat, miszerint a vádlott jogorvoslatért
fordulhat az Európai Bírósághoz az EU Ügyész vádemelése és a nemze-
ti bíróság kiválasztása miatt. Egy másik felvetés szerint az Európai Bíró-
ság dönthetne a hatásköri vitákban is.

7 A mellékmagánvád az ügyésszel együtt végzett sértetti vádképviselet.
Két fajtája létezik: az együttes és a kisegítõ magánvád. Az elõbbi a fõ-
magánvádhoz kapcsolódik. Azt az esetet szabályozza, amikor a magán-
vádas eljárásban a közvádló „belép” az eljárásba, de ez a sértett vádlói
pozícióját nem érinti, mivel továbbra is megilletik õt az ügyféli jogok; az
ügyész mellett gyakorolja a vádló jogait. A kisegítõ magánvád esetében
a közvádra üldözendõ bûncselekményeknél, az ügyész mellett a sértett
részt vehet a vád érvényesítésében.
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sége miatt, a közvádló helyett – és nem mellette – jár el. Németor-

szágban nincs lehetõség pótmagánvádra. E helyett a vádkikénysze-

rítés mûködik. (Korábban nálunk is felvetõdött ennek a lehetõsége,

de ezt a jogszabály megfogalmazói elvetették, és helyette a pótma-

gánvád jogintézményét vezették be.) A mellékmagánvádlóként eljáró

sértett tehát ügyfél, akit a jelenléti jog mellett általános indítványozá-

si és kérdezési, valamint iratbetekintési jog illet meg.

A lengyelek mindkét formát (pót- és mellékmagánvád) ismerik, a

franciák viszont egyiket sem engedik meg a sértetteknek, hanem

szerepüket inkább csak a kártérítési igény érvényesítésére korlá-

tozzák.8

A Bizottság ebben a kérdésben nem javasol egységes megol-

dást, de elvárja, hogy az Európai Közösséget megillessék ugyan-

azok a jogok, mint a nemzeti sértettet.9

A bizonyítékok kölcsönös elismerésének elve

Nagyon fontos kérdés a bizonyítékok kölcsönös elismerésének el-

ve, mivel ennek hiánya nem teszi lehetõvé a hatékony bûnüldö-

zést, és az elkövetõk felmentéséhez vezet. 

Bár a bizonyítás szabályai minden tagállamban azonos elveken

nyugszanak, a részletszabályok mégis eltérõk. A Bizottság szerint

ezért a megoldás csak az lehet, ha megtörténik a bizonyítási szabá-

lyok harmonizálása.

A Bizottság javaslata szerint a tagállamok bíróságainak el kell fo-

gadniuk a más tagállamban beszerzett bizonyítékokat, ha a beszer-

zés helye szerinti jogszabályok értelmében azok törvényesek vol-

tak. Így a bizonyítási tilalmak is e tagállam jogszabályai szerint

alakulnak. Ez pedig azt jelenti, hogy az eljáró bíróság egy másik ál-

8 Részletesen lásd: A sértett szerepe Európa néhány államában. In: Virág
György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 44. OKRI, Budapest, 2007,
225–248. o. 

9 Ennek hazai megoldását lásd késõbb, Az EU pénzügyi érdekei és a ha-
zai szabályozás címû részben!
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lam jogszabályait alkalmazza. Nem ismeretlen ez Európában, hi-

szen a nemzetközi magánjogban ugyanez történik.

A közigazgatási eljárás során beszerzett bizonyítékok tekinteté-

ben a Bizottság álláspontja szerint ezeket akkor lehet a büntetõeljá-

rásban felhasználni, ha a bûncselekményre utaló megalapozott gya-

nú felmerülésétõl kezdve életbe léptek a büntetõeljárási garanciák.

Az Európai Ügyész kapcsolata a tagállami hatóságokkal

Az Európai Ügyész létrejötte nem alakítaná át alapvetõen a tagálla-

mok bûnüldözési rendszerét. Továbbra is nemzeti szintû szabályo-

zás vonatkozna a nyomozó hatóságra, a tagállami ügyészségre és

a bíróságra, valamint a végrehajtásra is. Szükséges lenne viszont kü-

lön szabályozni a hatáskörök elhatárolását és az Európai Ügyésznek

a tagállami szervekkel való együttmûködési formáit. Utóbbi a má-

sodlagos közösségi jog szintjén lenne megvalósítható.

Az Európai Ügyész kapcsolata 

az Európai Unió más szerveivel

Mivel az Európai Ügyész hatáskörébe kizárólag az EU pénzügyi érde-

keit sértõ bûncselekmények tartoznak, ezért e speciális tevékenysé-

gét a Bizottság szerint nem nehéz összeegyeztetni az Eurojust, az

Europol és az Európai Igazságszolgáltatási Hálózat, valamint az

OLAF eljárásával. Amikor egy bûncselekmény egyidejûleg sérti az

EK-szerzõdést és az EU-szerzõdést is, akkor a Bizottság szerint az EU

Ügyész hatásköre az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértõ de-

liktumok esetében megelõzi a többi szervezet hatáskörét. Éppen

ezért a Bizottság szükségesnek tartja az intézmények kompetenciá-

jának világos elhatárolását, egyúttal azt is szorgalmazza, hogy az em-

lített esetekben a szervek között jöjjön létre az együttmûködés és az

adatvédelmi elõírások figyelembevételével végzett információcsere.

A Bizottság szerint a közösségi intézmények kötelessége, hogy

tájékoztassák az Európai Ügyészt, ha az EU pénzügyi érdekeinek

védelmével kapcsolatos tények vagy adatok birtokába jutnak.
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A legrészletesebb szabályozásra az OLAF-fal kapcsolatban len-

ne szükség, hiszen bizonyos bûncselekmények esetében mindkét

szervnek ugyanaz a hatásköre. A kétszeres nyomozás elkerülése

érdekében az OLAF-nak meg kell osztania vizsgálati eredményeit

az Európai Ügyésszel. A Bizottság úgy véli, hogy az Európai

Ügyész létrejötte esetén az OLAF eddigi jogállását és feladatait új-

ra kell gondolni.

Az EU pénzügyi érdekei és a hazai szabályozásAz EU pénzügyi érdekei és a hazai szabályozásAz EU pénzügyi érdekei és a hazai szabályozásAz EU pénzügyi érdekei és a hazai szabályozás

Az Európai Közösség részvételének lehetõségei 

a hazai büntetõeljárásban

Amíg az Európai Ügyész intézményének felállítása nem történik

meg, az érintett bûncselekmények esetén megoldás lehet, hogy az

Európai Közösség sértetti pozíciót töltsön be a hazai Be.-ben. Vajon

az Európai Közösség, illetve az OLAF eljárhat-e sértettként a ma-

gyar büntetõeljárásban?

A kérdésre a válasz: nem. Miért?

A magyar büntetõeljárásban a sértett fogalma és köre a legne-

hezebben elhatárolható kérdések egyike.

A „sértett”-i név sajátos büntetõeljárási fogalom. A viktimológia

az áldozat kifejezést alkalmazza, a büntetõjog pedig az e körhöz tar-

tozó személyek valódi elnevezését kerülve a „valaki” és a „más”

szavakat használja.

Az eljárási értelemben vett fogalom törvényi szintû megfogalma-

zása sokáig váratott magára. Bár a tudományos munkák már koráb-

ban is igyekeztek körülhatárolni a sértett fogalmának tartalmi jegye-

it, a jogszabályok 1973-ig mégis adósok maradtak a definiálással.

Törvényi szinten elõször az 1973. évi I. törvény határozta meg a

sértett fogalmát; ezen a késõbbi jogszabályok sem változtattak. A

jelenleg hatályban lévõ 1998. évi XIX. törvény is a korábbi megha-

tározást használja, miszerint, „sértett az, akinek jogát vagy jogos ér-

dekét a bûncselekmény sértette vagy veszélyeztette”.

Elsõ hallásra érthetõnek és egyértelmûnek tûnik ez a törvényi

rendelkezés. Ha az Európai Közösség szempontjából nézzük a kér-
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dést, akkor elsõ ránézésre úgy tûnik, hogy a sértetti pozíció megáll,

hiszen a Btk.-ban van olyan bûncselekmény, amely valóban az Eu-

rópai Közösség jogát vagy jogos érdekét sérti, illetve veszélyezteti. 

A mélyebb elemzés mégis sok bizonytalanságot mutat ki, mert

ha közelebbrõl is megvizsgáljuk a definíciót, akkor ez a megjelölés

tulajdonképpen csak a kérdés megkerülése, de nem megoldása. A

jogalkalmazás mindennapi gyakorlatában ugyanis egyáltalán nem

egyértelmû, hogy az egyes bûncselekmények miatt induló eljárás-

ban valójában ki lehet a processzuális értelemben vett sértett. 

A törvény erre nem ad feleletet, és adós marad a materiális legi-

timáció megadásával. Így viszont számos megoldatlan helyzet elé

állítja a jogalkalmazót, mert az esetek egy részében valóban kérdé-

ses, hogy a törvényi fogalom kire alkalmazható. Sokszor a sértett

és az egyéb érdekelt közötti határok is elmosódnak.

Vajon ki a sértett a büntetõeljárásban? És ezt a fogalmat meg

kell-e határozni törvényben vagy más jogszabályban konkrétabban?

Talán nem is a definiálás kedvéért, hanem inkább azért lenne ez

hasznos, hogy világos legyen, kinek a fellépését akarja elfogadni a

jogszabály sértetti pozícióban, és ennek alapján kit idézzen, illetve

értesítsen a jogalkalmazó. Ezen múlhat ugyanis az úgynevezett ak-

tív legitimáció.

Így indokolt lehet, hogy jogszabály mondja meg, kik azok, akik-

nek joguk lesz a sérelmükre elkövetett bûncselekmény miatt indu-

ló büntetõeljárásban sértettként fellépni. Az eljárás folyamán segít-

séget jelenthet továbbá, ha a jogalkalmazó már a kezdetekkor

határozatban megállapítja, hogy ki szerepelhet, vagy nem szerepel-

het az ügyben sértettként. A késõbbiekben mind a pozitív, mind a

negatív megjelölés fontos lehet. Ez ugyanis elhárítja az eljárás más-

más szakaszaiban jelentkezõ problémákat. Gondolok itt például ar-

ra, amikor ügyészi tétlenség esetén nem mindig egyértelmû, hogy

ki léphet fel pótmagánvádlóként.

A bûncselekmény következtében sérelmet szenvedõ személy

sértetti minõségét a magyar büntetõeljárásban tehát jelenleg nem

állapítják meg. Ez nagy hiányossága a jogszabálynak. Az orosz

büntetõeljárási törvény például ismeri a sértetté nyilvánítás intéz-
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ményét. Ezt a problémát a magyar Legfelsõbb Bíróság is érzi, mert

idõnként igyekszik a kérdést úgy rendezni, hogy jogegységi dön-

tést hoz, és ezzel siet a jogalkalmazó segítségére. A 2/2005. számú

büntetõ jogegységi határozatában például kimondja: a jogosulatlan

vadászattal elkövetett lopás és rongálás bûncselekményének sér-

tettje – az adott vadászterületen – a vadászatra jogosult személy.

Sajnos a sértetti szempontból problémás bûncselekmények nagy

részénél nincs ilyen felsõbírósági döntés, ezért a büntetõeljárási

jogtudományt kell segítségül hívnunk.

Az aktív legitimáció egyik legfontosabb kérdése a téma szem-

pontjából, hogy jogi személy lehet-e sértett. 

Az EU kerethatározata értelmében a sértett természetes sze-

mély lehet, és a magyar törvény is az „aki” kitételt használja. Ha-

zánkban viszont a természetes személy mellett megengedik a sér-

tetti fellépést a jogi személy esetében is. A büntetõeljárásban jogi

személyen a jogképessé nyilvánított nem természetes személy jog-

alanyt is érteni kell. Ezért úgy tûnik, hogy még sincs akadálya az Eu-

rópai Közösség sértettkénti fellépésének.

Csakhogy vitára adhat okot, ha a bûncselekményt az állam, illet-

ve az EU esetében a közösség vonatkozásában követik el. Kérdés

ugyanis, hogy e tényállásoknál ki a bûncselekmény tulajdonképpe-

ni sértettje: az állam, illetve a közösség maga, vagy az állami szerv,

illetve az EU valamelyik szerve, egysége? Az, amelyiknek feladat-

körét a bûncselekmény érintette? Sértette, vagy veszélyeztette? És

egyáltalán, sértettnek tekinthetõ-e minden esetben az, aki a bûn-

cselekmény következtében sérelmet szenvedett?

A kérdésre adott válaszhoz segítséget jelenthet az adott tényál-

lás büntetõjogi elemzése, illetve a bûncselekmény miatt induló el-

járás gondolati áttekintése.

A 2001. évi CXXI. törvény által a magyar Btk. 2002-ben új tényál-

lással bõvült, nevezetesen az Európai Közösségek pénzügyi érde-

keinek megsértésével (Btk. 314. §). Ennek alapja az Európai Közös-

ség pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló 1995. évi egyezmény. Itt

a csalás egyértelmûen büntetõjogi kategóriaként jelenik meg.
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A büntetõjogi szabályozás hátterében egy évtizedek óta tartó vi-

ta áll. Ennek lényege, hogy vajon az Európai Közösség nyúlhat-e a

büntetõjog eszközeihez. Mivel a vita még napjainkban sem zárult le

teljesen, ezért ezen a területen a megoldást a tagállamok belsõ jog-

szabályai adják. Az érintett államok nehezen fogadnak el egy nem-

zetek fölötti európai büntetõjogot. Kompromisszumos megoldás-

ként az egyes országok (köztük Magyarország is) a hazai büntetõ

jogszabályok közé ékelték az EU pénzügyi érdekeit védõ tényállást;

ezzel elismerve, hogy a büntetõjognak mégis lehet helye a közös-

ségi érdekek védelmében.

A hazai tényállás jogi tárgya ennek megfelelõen az Európai Kö-

zösség pénzügyi érdekeinek érvényesülése. A védelem az Európai

Közösség költségvetésére irányul. Ezt nálunk kétféle módon lehet

megkárosítani. Egyrészt a kiadási oldalon, a pénzalapokból szár-

mazó támogatások és kedvezmények által, másrészt pedig a bevé-

teli oldalon, a költségvetésbe történõ befizetések révén.

A bûncselekmény elkövetési tárgya így az Európai Közösség ál-

tal kezelt pénzalapok, illetve költségvetések.

Ezért azokban az esetekben, ahol a bûncselekmény az Európai

Közösség pénzügyi érdekei ellen irányul, további kérdés lehet,

hogy kié az aktív legitimáció, ezen belül is, kinek van joga vádat

emelni és azt a bíróság elõtt képviselni. Vagyis ki érvényesíti a kö-

zösség büntetõjogi igényét. A tagállam ügyésze?

Pillanatnyilag igen, mert az Európai Ügyész intézménye még

csak terv. Ezért visszatérve a sértetti legitimációhoz, végig kell gon-

dolnunk, hogy az EU valamelyik szerve, például az OLAF, felléphet-e

a hazai büntetõeljárásban sértettként. Mint ahogy már korábban ír-

tam, erre a válasz: nem. Akkor viszont ki képviseli a sértetti jogokat?

Senki, mert az elemzett bûncselekménynek processzuális értelem-

ben vett sértettje nincs. Miért? Mivel a törvény ezt egyértelmûen nem

határozza meg, ezért a jogtudomány alkotja meg a sértettként fellé-

põk körét, a megindult büntetõeljárásokban pedig a jogalkalmazás

dönti el, hogy konkrét esetben kit idéz meg sértettként.

A jogtudomány álláspontja szerint a sértettek három csoportja

képzelhetõ el: Az egyikbe azok a bûncselekmények tartoznak, ame-
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lyeknek van individuális – fizikai vagy jogi személy – sértettje, passzív

alanya, de vannak olyan cselekmények is, amelyek passzív alanya

(sértettje) közelebbrõl meg nem határozható személyek csoportja

(nemzeti, vallási csoport, a közlekedésben részt vevõ veszélyeztetet-

tek csoportja, a környezetszennyezés veszélyeztetettjei). A harmadik

területhez pedig azok a bûncselekmények tartoznak, amelyeknél az

állam, az egész társadalom vagy egy nagyobb közösség, például az

Európai Közösség mint entitás a veszélyeztetett. Az utolsó csoport-

nál nincs olyan sértett, aki processzuális értelemben a büntetõeljá-

rásban felléphetne, ezért ezt a szerepet az ügyész veszi át.

Nem vitatom, hogy meghatározott bûncselekmények esetében

az Európai Közösség sérelmet szenved, és így a korábban említett

bûncselekmény törvényi tényállásának megvalósulása esetén a sé-

relmet szenvedõ fél maga a közösség. De processzuális értelem-

ben sértettként nem járhat el az eljárásban. Ennek ellenére az Eu-

rópai Közösség érdekei mégsem maradnak képviselet nélkül, mert

a büntetõigény érvényesítésére közjogilag és perjogilag egyaránt

az ügyészség jogosult. Ha a hazai ügyészség nem megfelelõen

képviseli az Európai Közösség érdekeit, akkor az Európai Unió a lo-

jalitási klauzula segítségével kiharcolhatja, hogy a tagállam a közös-

séget érõ pénzügyi sérelmek esetén se legyen tétlen.

Utószó helyettUtószó helyettUtószó helyettUtószó helyett

Abban mindenki egyetért, hogy az Európai Közösség pénzügyi ér-

dekeit védeni kell, és erre hatékony intézményrendszert kell kiépíte-

ni az EU-ban. Az Európai Ügyész létrejötte viszont nagyon sok kér-

dést felvet: a szervezet melyik változata jöjjön létre, a CJ-féle, avagy

a Zöld Könyvben elemzett változat. Esetleg ezektõl eltérõen egy

harmadik megoldás is szóba jöhet.

Az Európai Ügyész létrehozásának gondolata kétségtelen, hogy

a CJ kidolgozóinak agyából pattant ki. Õk az intézményt a tagállami

ügyészségtõl független szervként képzelték el (egykalapos ügyész).

A Zöld Könyv ajánlása szerint a CJ-féle megoldás is mûködõké-

pes lehet, de emellett második változatként megjelenik az úgyne-

115-131_kiss anna.qxd  6/19/2009  5:41 PM  Page 129



130

Kiss Anna

vezett kétkalapos ügyészi pozíció. E szerint a helyettes ügyészek

nemcsak az Európai Ügyész, hanem a tagállami ügyészség alá is

tartoznának, és helyi ügyekben is eljárhatnak.

A harmadikutas megoldás: az Európai Ügyész a már mûködõ

Eurojusthoz kapcsolódna: vagy úgy, hogy annak egyik szervezeti

egysége lenne, vagy ebbõl átalakulva, független szervként mûköd-

ne tovább.

Pillanatnyilag úgy tûnik, hogy a harmadikutas megoldás jut sze-

rephez, mivel a Lisszaboni Szerzõdés kimondja, hogy az EU pénz-

ügyi érdekeinek védelmére mégiscsak szüksége lesz az Európai

Ügyészre, és ezt a szervezetet az Eurojustból akarják létrehozni. Va-

jon miért nem az OLAF-ból, hiszen az UCLAF-ból 1999-ben létrejött

OLAF az EU olyan szerve, amelyik kifejezetten a pénzügyi sérel-

mek védelmével foglalkozik. Mivel az OLAF a Bizottság alá rendel-

ten mûködik, ezért nem tekinthetõ függetlennek, ugyanakkor az Eu-

rópai Ügyész egyik lényeges jellemzõje éppen a szervezet

függetlensége. Ez a feltétel az Eurojustnál megvan. Ez a magyará-

zat arra, hogy ezen a téren az Eurojust kapott nagyobb szerepet.

Bár az EU alkotmányának kudarca után úgy tûnt, hogy a tagál-

lamok valóban féltik a szuverenitásuk megmaradó részét, ezért

nem szívesen engedik át nemzeti büntetõjoguk egyik szeletét sem.

Kétségtelen viszont, hogy a büntetõjog néhány részterülete akkor-

ra már átcsúszott az elsõ pillérbe, a harmadik pilléres együttmûkö-

dés mégis életszerûbbnek mutatkozott.

Az EU-ban az elmúlt egy-két évben a meglévõ kölcsönös elis-

merésen alapuló bûnügyi együttmûködési formák10 mellé másokat

is terveztek. Egyebek között elkészült a javaslat az európai bizonyí-

tékátadási parancsra, az alternatív szankciók és feltételes bünteté-

sek kölcsönös elismerésére, valamint az európai végrehajtási ok-

iratra vonatkozóan.

10 Az európai elfogatóparancs, a vagyonnal vagy bizonyítási eszközzel
kapcsolatos biztosítási intézkedések kölcsönös elismerése, a pénzbün-
tetések kölcsönös elismerése, az elkobzási jogsegély.

115-131_kiss anna.qxd  6/19/2009  5:41 PM  Page 130



Eurojustból Európai Ügyész?

131

A 2008-as év az EU Ügyész híveinek reményt adott az intéz-

mény felállítására vonatkozóan, hiszen az említett Lisszaboni Szer-

zõdés megteremtette ennek jogi kereteit azáltal, hogy a szerzõdés

69e cikke kimondja: az EU pénzügyi érdekeit sértõ bûncselekmé-

nyek üldözésére az Európai Tanács egyhangú döntésével, az Euró-

pai Parlament egyetértésével rendeleti úton az Eurojustból létrehoz-

hatja az Európai Ügyészt.

Hatásköre késõbb pedig nemcsak az EU pénzügyi érdekeit sér-

tõ bûncselekményekre terjedne ki, hanem a Lisszaboni Szerzõdés

az elõl sem zárkózik el, hogy a jövõben az Európai Tanács kiter-

jessze ezt a hatáskört a határon átnyúló, különösen súlyos deliktu-

mok esetére is.

Az Eurojustból létrejövõ Európai Ügyész viszont számos továb-

bi kérdést felvet, például: lesz-e Európai Ügyvéd? Ha igen, akkor mi-

lyen különös feltételekkel kell rendelkezniük ezekben a büntetõeljá-

rásokban fellépõ ügyvédeknek? Szükséges-e külön képesítés

megszervezése, különbözõ nyelvek ismerete? Speciális, erre sza-

kosodott irodához kell-e tartozniuk? A feltett kérdésekre adható

részletes válaszokat még nem tudjuk. Farkas Ákos szerint a Bizott-

ság viszont már felvetette az Európai Ügyvéd fellépésének lehetõ-

ségét, amikor az uniós igazságszolgáltatási modell kidolgozásakor

felmerült az Eurodefenzor intézménye. A Bizottság javaslata szerint

ez az intézmény a transznacionális büntetõeljárások esetén lépne

mûködésbe, és a tagállamok ügyvédi kamaráinak delegáltjaiból áll-

na, akik EU köztisztviselõi státusban lennének. A szervezetet ter-

mészetesen az EU finanszírozná. Két funkciót töltene be. Az egyik:

a joghatóság tisztázásáig a terhelt képviselete, jogi segítése. A má-

sik: a több országban szükséges védelem, védõi tevékenység ösz-

szehangolása, dokumentumok fordítása, továbbítása.

Az adott országban a védõi feladatokat a hazai jog szerinti ügy-

véd látná el.11

11 Interjú Farkas Ákossal. Miskolci Egyetem, 2009. március 22.
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Az ügyész szerepe a mediációban –
az elsõ év tapasztalatai

A 2007-es év a mediáció büntetõügyekben történõ alkalmazásának

elsõ éve volt. Nemcsak a kutatók, hanem a jogalkotók és a jogalkal-

mazók is számos elvárással tekintettek a közvetítõi eljárás bevezeté-

sére. Az elsõ év gyakorlata éppen ezért a vizsgálatok középpontjába

került. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) a Partners

Hungary Alapítvány segítségével követte végig 2007 tapasztalatait.

Az IRM-vizsgálat a közvetítõi eljárást az érintett szervek szempontjá-

ból, elsõsorban a mediációt a három leggyakrabban, illetve legkevés-

bé szívesen elrendelõ megye gyakorlatában elemezte.1 A következõ

Magyarországon a büntetõeljárási törvény 2006-os módosításával vált

lehetõvé a közvetítõi eljárás, közismertebben: mediáció alkalmazása a

hazai büntetõeljárásban. Ezt a bûncselekmény elkövetõje és áldozata

közötti egyezkedési, konfliktuselsimítási folyamatot elsõsorban az eljá-

rás ügyészi szakába helyezi.

A bemutatandó kutatás több részbõl állt. Kiindulási pontja a statisztikai

adatok elemzése volt. 2007-ben 2451 ügyben folyt közvetítõi eljárás, ami

megyénként nagy szórást mutatott. Az alábbi tanulmány végigkíséri a

mediáció alkalmazását az ügyészi gyakorlat szempontjából. Célja, hogy

megvizsgálja, milyen változásokat hozott az új jogintézmény az ügyészi

munkába, mennyire tekinthetõ eredményesnek az elsõ év, és melyek

azok a körülmények, amelyek a nagy különbségeket okozhatják, és ame-

lyek változtatást igényelnek azért, hogy még eredményesebbé és ki-

egyensúlyozottabbá válhasson a mediáció alkalmazása a gyakorlatban.

1 Errõl a vizsgálatról, illetve az egyéb eredményekrõl lásd: Iványi Klára
(szerk.): A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenység beve-
zetésének tapasztalatai Magyarországon. Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Országos Bûnmegelõzési Bizottság, Budapest, 2008
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tanulmány a mediáció alkalmazását az ügyészség szempontjából kí-

séri végig. Célja az volt, hogy megvizsgálja, vajon milyen változáso-

kat hozott az új jogintézmény az ügyészi munkába, mennyire volt

eredményes az elsõ év ebbõl a szempontból, és melyek azok a kö-

rülmények, amelyek változtatást igényelnek azért, hogy még ered-

ményesebbé válhasson a mediáció alkalmazása a gyakorlatban. Ez

különösen fontosnak tûnik, hiszen a jogalkotó a közvetítõi eljárást

alapvetõen a büntetõeljárás ügyészi szakaszába helyezte, így na-

gyon sok múlhat azon, mit gondol az eljáró ügyész és a testület, ho-

gyan értelmezi és alkalmazza a jogszabályt, miként fogadja a nehéz-

ségeket, és hogyan próbál jó megoldásokat keresni. 

A vizsgálat a statisztikai adatok elemzésén túl az összes megye

képviselõinek részvételével rendezett két fókuszcsoportos beszélge-

tésen alapult. Ezzel remélhetõen sikerült országos képet kapnunk az

elsõ év nehézségeirõl, a gyakorlatban felvetõdõ problémákról, jó és

kevésbé jó megoldásokról, valamint az ügyészek véleményérõl is. 

A hazai szabályozás és elõzményeiA hazai szabályozás és elõzményeiA hazai szabályozás és elõzményeiA hazai szabályozás és elõzményei2222

A kriminológiai irányzatok között az egyik legfrissebb a resztorativi-

tás gondolatából kiindulva a sértett kezébe igyekszik visszaadni a

saját sérelmének orvoslása feletti döntési jogot. Az elmélet pozitív

fogadtatását jól mutatja, hogy a common law alapokról induló

mediáció hamar népszerûvé vált Európában is, és diverziós lehetõ-

ségként sorra jelent meg a kontinens országaiban.

Magyarország számára európai uniós csatlakozása után szintén

kötelezõvé vált az egyezségi eljárás bevezetése az Európai Unió Ta-

nácsa által hozott, 2001. március 15-én kelt kerethatározat 10. cikkelye

alapján.3 A végrehajtáshoz szükséges jogi lépések megtörténte után

2007-ben lehetõvé vált a megegyezés a büntetõeljárásban. 

2 Errõl részletesen lásd: Barabás Tünde: Vélemények a büntetésrõl és a
kiegyezés lehetõségérõl. Belügyi Szemle, 2007/12., 74–89. o.

3 Az Európai Unió Tanácsának 2001/220/IB kerethatározata az áldozatok
büntetõeljárásbeli helyzetérõl egyebek között kiemeli az áldozatok
mediációhoz való jogát a büntetõeljárás során. Ennek alapján törekedni
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A mediáció büntetõügyekben történõ alkalmazásáról több mint

egy évtizede zajlottak viták Magyarországon. A mellette érvelõ szak-

emberek körében is vitatott kérdés volt azonban, hogy a büntetõel-

járáson belül vagy azon kívül kell-e mûködnie.4 Ezeknek a vitáknak

a végére tett pontot a 2006. évi LI. törvény, amelyet 2006 februárjá-

ban, az elõzõ kormányzati ciklus utolsó parlamenti üléseinek egyi-

kén fogadtak el, szinte a finis elõtti pillanatban, hiszen az EU Tanács

határozata ennek a lehetõségnek a megteremtését 2006. március

22-i határidõvel írta elõ. 

A közvetítõi eljáráshoz szükséges változásokat a már említett

2006. évi LI. törvény szabályozta, amely több ponton módosította a

Be.-t és a Btk.-t, aminek alapján azután lehetõvé vált a bûncselek-

mény elkövetõjének és áldozatának megegyezése a büntetõeljárá-

son belül.5

E szerint az egyezségi eljárás (a mediáció) elsõsorban a bírósá-

gi ügyszakot megelõzõen, a vádemelésig lehetséges. Az eljárást az

ügyész, a felek, illetve képviselõik egyaránt kezdeményezhetik, és

kell a büntetõügyekben a mediáció elõsegítésére az erre alkalmas bûn-
cselekmények esetében, valamint figyelembe kell venni a közvetítés so-
rán elért megállapodást a büntetõeljárásban [10. cikk (1), (2)].

4 Az ellenzõk érvei között szerepelt, hogy a büntetõjog és jogalkalmazás
szerepétõl és céljától, a magyar lakosság, illetve a jogalkalmazók lelküle-
tétõl vagy akár a magyar jogintézmények megoldásaitól idegen a mediá-
ció. Ha a büntetés célja a tettarányos megtorlás, akkor a kiegyezés kínál-
ta „mentesülés” a további joghátrányok alól semmiképpen sem
inkorporálható a büntetõjog-alkalmazásba. A tettarányosság szükséges-
ségének nézetét képviseli például Szabó András. Errõl lásd: Szabó And-
rás párhuzamos véleménye a 23/1990. (X. 31.) AB határozatban. A kiegye-
zéses eljárás és a büntetõeljárás különválasztásának szükségességét
képviseli Király Tibor. Errõl a Büntetõpolitika idõszerû kérdései címû kon-
ferencián elhangzott elõadásában szólt, ahol a resztorativitás gondolata
kapcsán kételyét fejezte ki, hogy vajon joga van-e a sértettnek, illetve az
államnak lemondani a büntetõigényrõl a jóvátétel esetén. 

5 A mediációt érintõ eljárási kérdésekrõl lásd: Kiss Anna: Mediáció a bün-
tetõeljárásban. In: Jacsó Judit (szerk.): Bizalom–társadalom–bûn-
megelõzés. V. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés. Bíbor Kiadó, Mis-
kolc, 2006, 258–263. o.
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hogyha a törvényi feltételek fennállnak6, valamint a sértett és a gya-

núsított beleegyezik, az ügyész legfeljebb hat hónapra felfüggeszt-

heti az eljárást a kiegyezés lebonyolítása céljából. Ha azonban va-

lamilyen okból a közvetítés lefolytathatóságának kérdése csak

késõbb, a bírói szakban vetõdik fel, akkor ebben az eljárási sza-

kaszban is lehetséges a mediáció. Ez a fajta jogi megoldás viszony-

lag tág teret nyit a mediáció igénybevételének, megfelelõ kiindulási

pontot ad a diverziós megoldás sikeres mûködtetéséhez.

A mediációval kapcsolatos másik lényeges jogszabály a bünte-

tõügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szól, a mediá-

torok tevékenységét, feladatait és más ehhez kapcsolódó konkrét

kérdéseket szabályozza (Bktv.). E szerint a felek közötti közvetítést

hivatásos mediátor végzi, aki az ügyész mellett a közvetítés sikeré-

nek másik kulcsfigurája. Büntetõügyekben 2007. január 1-jétõl az

Igazságügyi Hivatal erre a feladatra átképzett pártfogó felügyelõje

járhatott el, majd 2008-tól a korábbi elképzeléseket felülírva  mediá-

torként ügyvéd is eljárhat, a közvetítõi tevékenységrõl szóló tör-

vény 3. §-a alapján.7 

A jogalkalmazók tevékenységének segítésére, illetve az egysé-

ges joggyakorlat kialakítására mind a Legfõbb Ügyészség, mind pe-

dig a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiuma törekedett, tekintve a

kezdeti bizonytalanságokat, amelyek elsõsorban a bevezetés gyor-

6 2006. évi LI. törvény a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény mó-
dosításáról: 221/A § (1) A közvetítõi eljárás a személy elleni (Btk. XII. feje-
zet I. és III. cím), a közlekedési (XIII. fejezet), illetõleg a vagyon elleni
(XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztéssel nem súlyosabban büntetendõ
bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás tartama alatt, a gyanúsított
vagy a sértett indítványára, illetõleg önkéntes hozzájárulásukkal alkal-
mazható eljárás. A (7) bekezdés szerint eredményes közvetítés esetén,
ha az elkövetõ büntethetõsége megszûnik, az ügyész az eljárást meg-
szünteti, más esetben vádat emel. A három évet meg nem haladó bün-
tetéssel fenyegetett cselekmény esetén a vádemelést egy évtõl két évig
terjedõ idõre elhalasztja, ha a gyanúsított a teljesítést megkezdte.

7 A 2006. december 18-án alkotott 2006. évi CXXIII. számú, a büntetõ-
ügyekben alkalmazott közvetítõi tevékenységrõl szóló törvény 3. §-a
alapján.
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saságának és emiatt a jogszabályok részbeni összehangolatlansá-

gának tulajdoníthatók. Ennek jellegzetes példája már a mediáció cél-

ját tartalmazó törvényi szövegek megfogalmazása. A Be. szerint

ugyanis a közvetítõi eljárás célja, „hogy a bûncselekmény következ-

ményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövõbeni jogkövetõ magatar-

tását elõsegítse” (1978. évi XIX. tv. 221/A §). Ehhez képest a 2006. évi

CXXIII. törvény 2. §-a szerint a cél: „hogy a büntetõbíróságtól, illetõ-

leg az ügyésztõl független, harmadik személy (közvetítõ) bevonásá-

val – a sértett és a terhelt között a konfliktus rendezésének megoldá-

sát tartalmazó, a bûncselekmény következményeinek jóvátételét és

a terhelt jövõbeni jogkövetõ magatartását elõsegítõ – írásbeli megol-

dás jöjjön létre”. Mindenki eldöntheti, hogy a jóvátétel, vagy inkább

az errõl szóló megállapodás létrejötte kedvesebb-e neki. Emellett a

kezdetektõl hiányoztak a bírósági eljárásra vonatkozó konkrét ren-

delkezések, eltérõ volt a Bktv. és a Be. szóhasználata, nem volt egy-

séges a gyakorlat a többelkövetõs, illetve több-bûncselekményes

mediációs eljárás lefolytathatósága tekintetében stb.8 Az egységes

gyakorlat kialakításának érdekében született meg a Legfõbb Ügyész-

ség Emlékeztetõje a Be. alkalmazásának egyes kérdéseirõl 2007. ja-

nuár 31-én, amely 2007. június 19-én több ponton kiegészült, illetve

módosult; a 3/2007. BK vélemény; a Legfelsõbb Bíróság Kollégium-

vezetõjének 2007.EI.II.1./26. összefoglalója a közvetítõi eljárás alkal-

mazásának vizsgálatáról az ítélõtáblák tájékoztatói alapján; valamint

a 6/2008. BK vélemény. Ezek az iránymutatások szükségesek vol-

tak a kezdetekkor, azonban egymásnak ellentmondóan foglaltak ál-

lást bizonyos kérdésekben, néhol értelmetlenül szûkítve vagy nehe-

zítve a mediáció alkalmazhatóságának körét. A mediációs eljárással

kapcsolatban határozatot hozott az OIT is9, amely a közvetítõi tevé-

kenység hatékonyságának fokozása érdekében fogalmazott meg fel-

adatokat. Megismerve a mediáció elsõ évének gyakorlatát, jelen ta-

nulmány tartalmaz majd javaslatokat az ügyészi tevékenységi

8 Minderrõl részletesen lásd: Törzs Edit: Ki mit közvetít? Jogértelmezési
kérdések a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi eljárással kapcso-
latban. In: Iványi Klára (szerk.): i. m. 229–250. o.

9 OIT 191/2008. IX. 9. Határozat az ügyészek és a bírák együttes képzésérõl.
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körben e korlátozások feloldására, illetve egyes bizonytalanságok

értelmezésére. Ez különösen indokoltnak tûnhet annak fényében,

hogy a Btk. tervezett módosításai alapján arra lehet következtetni,

hogy a törvényalkotó nyilvánvaló szándéka a mediáció alkalmazási

körének szélesítése, nem pedig szûkítése. 

StatisztikákStatisztikákStatisztikákStatisztikák

A kutatás egyik kiindulási pontja a statisztikai adatok elemzése és

értékelése volt. Annak ellenére, hogy a számok önmagukban csu-

pán jelzésértékûek, mindenképpen fontosak a tendenciák és a jel-

lemzõk bemutatásához.

A 2007. január elsején elinduló mediációs eljárásokról a hivata-

los statisztikát az Igazságügyi Hivatal gyûjti.10

Az igazságügyi hivatalok 2007-ben 2451 ügyben folytattak köz-

vetítõi eljárást. 2008 elsõ felében 1537 ügyben indítottak közvetítõi

eljárást, és még ebben az idõszakban ebbõl 1488-at, azaz mintegy

97%-ot sikerült is befejezni.

Kutatásunk szempontjából lényeges, hogy az ügyek csaknem

kétharmadát az ügyészségek utalták mediációra 2007-ben (1. szá-

mú ábra).

10 Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Törzs Edit segítségét.

1. számú ábra

A határozatok elrendelõk szerinti megoszlása (2007)A határozatok elrendelõk szerinti megoszlása (2007)A határozatok elrendelõk szerinti megoszlása (2007)A határozatok elrendelõk szerinti megoszlása (2007)

bíróságok (38%) 
ügyészségek (62%) 

132-168_barabas - windt.qxd  6/19/2009  5:42 PM  Page 137



138

Barabás A. Tünde – Windt Szandra

Megyei megoszlás

A mediációra küldött ügyek megyei megoszlása fontos kiindulási

pont abban a tekintetben, hogy vizsgálni tudjuk, ki és miért alkal-

mazza, vagy nem alkalmazza a mediációt. 

2007-ben a legtöbb elrendelés Budapesten, Pest, Veszprém,

Bács-Kiskun, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt

(1. számú táblázat).
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megyemegyemegyemegye
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27

167

67

83

33

40

241

27

ügyek száma ügyek száma ügyek száma ügyek száma 

1. számú táblázat

A közvetítõi eljárásban érintett ügyek megyei megoszlása (2007)A közvetítõi eljárásban érintett ügyek megyei megoszlása (2007)A közvetítõi eljárásban érintett ügyek megyei megoszlása (2007)A közvetítõi eljárásban érintett ügyek megyei megoszlása (2007)

Csalóka azonban csak ezeket az adatokat vizsgálni, és ebbõl von-

ni le következtetéseket. Egyebek között azért is, mert bár például

Budapesten tizenötször több esetben alkalmazták a mediációs eljá-

rást, mint Nógrád megyében, összességében, más mutatókhoz vi-

szonyítva Budapest mégsem áll ilyen elõkelõ helyen. A közvetítõi

eljárás alkalmazását éppen ezért érdemes szélesebb kontextusba
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helyezni, és az eljáró hatóságok munkájának más adataival, illetve

a bûncselekmények megyei megoszlásával is összevetni.11

A statisztikai mutatók elemzésénél már utaltunk arra, hogy 2007-

ben jelentõs számú ügyet (62%) ügyészségi határozat alapján rendel-

tek el. Ha azonban a megyei megoszlást megvizsgáljuk, Békés, Tol-

na és Budapest esetében a bírósági elrendelések száma magasabb.

Gyakori érvként hangzik el a csekély számú alkalmazás esetén,

hogy adott megye amúgy is kisebb, kevesebb a lakos, a bûncselek-

mény, illetve más oldalról nézve, a kiemelkedõ lakosságszámú me-

gyék esetében a nagy mediációs esetszám valójában nem is olyan

kedvezõ, mint látszik. Ennek vizsgálatára elvégeztük a megyék

mediációs esetalkalmazási kedvének és a vádemelések, a bûncse-

lekmények, illetve lakosság számának összehasonlítását.

Ha a vádemelések számához viszonyítjuk a mediációs eljárásra

küldött ügyek számát, jól látható: 2007-ben Baranya, Veszprém és

Heves megyébõl küldtek jelentõs számú ügyet mediációra, míg az

átlagnál jóval kevesebb esetben történt közvetítés Zala, Hajdú-Bi-

har és Nógrád megyében (2. számú ábra).

Ha az ismertté vált bûncselekmények számához viszonyítjuk a

közvetítõi eljárásra utalt ügyek számát, látható, hogy az összes

bûncselekmény csaknem 0,6%-át utalták mediációra. Ennél jóval

magasabb arányban rendelték el ezt a diverziós eljárást Veszprém,

Baranya, Heves, Csongrád és Bács-Kiskun, míg az átlagnál jóval ke-

vesebbszer Zala, Nógrád, Gyõr-Moson-Sopron megyében (3. szá-

mú ábra).

Az említett adatokat támasztja alá az is, ha százezer lakosra ve-

títjük a 2007-ben mediációra küldött ügyek számát. Ez is azt mutat-

ja, hogy Baranya, Veszprém, Heves, Csongrád és Bács-Kiskun me-

gyében jelentõs, országos átlag feletti a közvetítésre küldött ügyek

aránya. Míg sereghajtónak e szerint továbbra is Tolna, Nógrád,

Gyõr-Moson-Sopron és Zala megye bizonyult.

11 Lásd errõl bõvebben: Koltai Júlia: A 2007. év mediációs ügyeinek vizs-
gálata. In: Iványi Klára (szerk.): i. m. 

132-168_barabas - windt.qxd  6/19/2009  5:42 PM  Page 139



140

Barabás A. Tünde – Windt Szandra

A megyei megoszlás bemutatását árnyalnunk kell azzal is, hogy

maguk az elrendelõ szervek is nagyfokú eltéréseket mutatnak,

csakúgy, mint az egyes megyék, hiszen megyéken belül is lehet-

nek differenciák. 

Magyarországon 298 olyan igazságügyi intézmény van, amely

közvetítõi eljárást kezdeményezhet (ebbõl 214 helyrõl érkezett eset

az elsõ évben). Az elsõ év tapasztalatai alapján elmondható, hogy

jellemzõen a mediációs esetek elsõdleges forrásai a helyi szintû in-
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2. számú ábra

A közvetítõi eljárásra utalt ügyek száma a vádemelésekhez viszonyítva (%)A közvetítõi eljárásra utalt ügyek száma a vádemelésekhez viszonyítva (%)A közvetítõi eljárásra utalt ügyek száma a vádemelésekhez viszonyítva (%)A közvetítõi eljárásra utalt ügyek száma a vádemelésekhez viszonyítva (%)
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tézmények, hiszen az ügyek 97%-a 2007-ben a városi bíróságokról,

ügyészségekrõl érkezett.12

Ennek az aránytalanságnak az okait a kerekasztal-beszélgetések

során igyekeztük feltárni. 
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3. számú ábra

Az ismertté vált bûncselekmények és a mediációs ügyek aránya Az ismertté vált bûncselekmények és a mediációs ügyek aránya Az ismertté vált bûncselekmények és a mediációs ügyek aránya Az ismertté vált bûncselekmények és a mediációs ügyek aránya 

megyei megoszlásban (2007)megyei megoszlásban (2007)megyei megoszlásban (2007)megyei megoszlásban (2007)

12 Uo. 69. o.

132-168_barabas - windt.qxd  6/19/2009  5:42 PM  Page 141



142

Barabás A. Tünde – Windt Szandra

Terheltek szerinti megoszlás

A közvetítõi eljárást mind a fiatalkorúak, mind a felnõttek esetében

lehetõvé teszi a törvény, de a statisztika szerint az elrendelõk jel-

lemzõen a felnõttek esetében élnek ezzel a diverziós lehetõséggel

(4. számú ábra).

2007-ben 299 fiatalkorú ügyében

volt mediációs eljárás: azaz 2006

összes ismertté vált fiatalkorú

bûnelkövetõjéhez képest (11 287)

elenyészõ számban (2,7%). 

Összehasonlításként 2007-ben

az összes terhelt 12%-a volt érin-

tett mediációban. Más országok

gyakorlatában a kezdetekben ép-

pen a fiatalkorúak ügyeire helyez-

ték a hangsúlyt. Ezzel szemben

ezek az adatok azt sugallják, hogy a magyar jogalkalmazók nem

preferálják a fiatalkorúak esetében ezt a lehetõséget. 

Kiemelendõ, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Veszp-

rém megye jelentõs számban utalta a fiatalkorú terheltek ügyeit

mediációra, míg például Budapest, Tolna, Bács-Kiskun, Komárom

megye igen keveset, sõt Nógrád megyében 2007-ben egyetlen fia-

talkorú ügyét sem találták alkalmasnak közvetítésre.

A sértettek szerinti megoszlás

2007 gyakorlata alapján elmondható, hogy az esetek háromne-

gyedének csupán egy sértettje volt. A megyék gyakorlata ebbõl a

szempontból egységesnek mutatkozott.

Az összes sértett kb. 1%-a tapasztalhatta meg 2007-ben a mediá-

ciós eljárást. Ennél magasabb arányban vonták be a sértetteket a

közvetítésbe Veszprém, Baranya és Heves megyében (2%-nál ma-

gasabb arányban), míg Zala, Vas, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

és Budapest esetében nagyon alacsony a közvetítõi folyamatban

4. számú ábra

A terheltek megoszlása A terheltek megoszlása A terheltek megoszlása A terheltek megoszlása 

az ügyek száma szerint az ügyek száma szerint az ügyek száma szerint az ügyek száma szerint 
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részt vevõ sértettek száma a megyében lévõ összes sértetthez ké-

pest (kevesebb mint fél százalék). 

A közvetítõi eljárásban részt vevõ sértettek tekintetében megem-

lítendõ, hogy Gyõr-Moson-Sopron, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében 2007-ben nem volt olyan eset, amelyben jogi személy is

részt vett volna. Békés megye gyakorlatában azonban az elsõ évben

az esetek csaknem kétharmadában a sértett jogi személy (is) volt.

A sértettek nemenkénti megoszlása alapján elmondható, hogy a

nõk inkább a személy elleni, míg a férfiak inkább a közlekedési de-

liktumok során vettek részt közvetítõi eljárásban.13

Bûncselekmény szerinti megoszlás 

2007-ben a mediációra utalt ügyek több mint fele vagyon elleni,

28%-a közlekedési és 16%-a személy elleni deliktum volt (5. számú

ábra).

Ezek között a leggyakrabban: a lopás, a közúti baleset gondat-

lan okozásának vétsége, a súlyos testi sértés, a rongálás, a sikkasz-

tás, valamint a csalás eseteiben alkalmazták a közvetítõi eljárást.

Az összes ismertté vált vagyon elleni cselekmény fél százaléká-

ban rendeltek el közvetítõi eljárást. A közlekedési bûncselekmé-

nyek körében a vagyon elleniekhez képest jóval nagyobb arány-

ban, az összes közlekedési bûncselekmény 3, míg a személy elleni

deliktumok 2,3%-ában történt közvetítés.

13 Uo. 86. o.

személy elleni 
bûncselekmények
(16%)

közlekedési
bûncselekmények
(28%)

vagyon elleni
bûncselekmények

(56%)

5. számú ábra

A 2007. évi határozatok bûncselekménytípusok szerinti megoszlásaA 2007. évi határozatok bûncselekménytípusok szerinti megoszlásaA 2007. évi határozatok bûncselekménytípusok szerinti megoszlásaA 2007. évi határozatok bûncselekménytípusok szerinti megoszlása
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Az elsõ év gyakorlata alapján tehát a bûncselekményi kört te-

kintve igen változatos képet kapunk abból a szempontból, hogy a

megyékben milyen ügyekben rendelnek el közvetítõi eljárást. Van-

nak olyan megyék, amelyek az összes elrendelt mediáció deliktu-

mokhoz viszonyított arányát tekintve az országos átlagnál ritkáb-

ban (14 átlag alatti megye van), bizonyos ügytípusok tekintetében

azonban az országos átlagnál gyakrabban rendeltek el mediációt.14

Befejezettség szerinti megoszláseredményesség

2007-ben több mint 1500 ügyben született megállapodás. Ezek két-

harmada anyagi jellegû volt. Megemlítendõ, hogy a megállapodá-

sok 21%-ában „csak” bocsánatkérésre került sor. A teljesülést tekint-

ve már az elsõ évben megnyugtató adatokkal találkozunk. A

közvetítõi eljárás csupán az esetek 15%-ában volt eredménytelen.

A vádemelés elhalasztására 2007-ben a mediációs esetek 2,2%-

ában került sor. A már idézett IRM-vizsgálatban tartalomelemzést is

végeztek a kutatók, amelybõl ki kell emelnünk, hogy az elemzett

iratok több mint felében a jogszabályi feltételek hiánya miatt történt

elutasítás!15 Mindez arra utal, hogy a jogszabály ismeretében a jog-

alkalmazók körében mutatkoznak hiányosságok.

Az ügyészségi esetekre vonatkozó statisztikák

A továbbiakban az ügyészségrõl közvetítõi eljárásra utalt ügyek jel-

lemzõivel foglalkozunk.16

A 2. számú táblázat mutatja a mediációra utalt ügyek száma mel-

lett azok eredményességét is: azaz a megegyezés utáni vádemelé-

sek, a vádemelés-elhalasztások, illetve a megszüntetések számát.

14 Errõl bõvebben lásd: Uo. 78–80. o.
15 Errõl bõvebben lásd: Iványi Klára: i. m. 133. o.
16 Az adatokat a Legfõbb Ügyészség 2007. évi bûnügyi ügyforgalmi sta-

tisztikája szerint mutatjuk be. Megjegyzendõ, hogy az 1559 ügybõl 852-
re vonatkozóan vannak adataink. 
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A táblázatban látható, hogy 2007-ben ügyészi szakban a leg-

több közvetítõi eljárásra utalás Baranya megyében és Budapesten

történt, és a mediáció utáni megszüntetések száma is Baranyában,

valamint Veszprém megyében volt a legmagasabb. 

Az abszolút számok mellett azonban érdemes a százalékos

megoszlást is megvizsgálni. 

Az ügyészi szakban elrendelt 2007. évi közvetítõi eljárások

40,7%-a átlagosan eredményes volt, és csupán 10,8%-ukban történt

utólag vádemelés az adatszolgáltatás idõpontjáig. Ennél magasabb

(50% fölötti) arány mutatkozik Baranya, Tolna, Hajdú-Bihar, Veszprém,

Bács-Kiskun megye gyakorlatában. Ha nem szüntették meg az eljá-

rást, vádat emeltek, és a bíró vette figyelembe a mediáció során szü-

letett megállapodást. A 10,8%-os átlagos vádemelési arányt meghala-

dó százalékokat találtunk Zala, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Gyõr-Moson-Sopron megyében is.

Rosszabb mutatókat jelez Békés megye, ahol az utólagos vádemelé-

sek aránya 47,1% volt az összes mediációs esethez képest. Ez arra en-

ged következtetni, hogy a megyében kevésbé volt sikeres a mediáció

elsõ éve: ebben a nem megfelelõ ügyek kiválasztása is szerepet játsz-

hatott. Ennek mélyebb feltárása további kutatást igényel.

Az elsõ év rendelkezésre álló adatai alapján elmondható: Tolna,

Komárom-Esztergom és Pest megyében az esetek kiválasztása és

a sikeres mediáció következtében a közvetítõi eljárás után gyakor-

latilag nem történt vádemelés. 

2007-ben a mediációs esetek 2,2%-ában került sor vádemelés el-

halasztására. Magas a vádemelés-elhalasztások aránya Tolna, Haj-

dú-Bihar, Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében.

Azaz ezekben a megyékben a mediációs eljárás során aláírt meg-

állapodás teljesítése fél évnél hosszabb idõt vett igénybe.

Vádemelés elhalasztására gyakorlatilag nem került sor az elsõ

év gyakorlatában Pest megyében, valamint Budapesten, és ritkáb-

ban fordult elõ Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. 

Az ügyészségnek több esetben is el kellett utasítania a közvetí-

tõi eljárás iránti kérelmet. Ez 833 alkalommal fordult elõ 2007-ben.

A 6. számú ábra adatai alapján elmondható, hogy az összes eluta-
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sítás egyharmada Veszprém megyében történt. Jelentõs még az el-

utasítások száma Bács-Kiskun megyében és Budapesten is. Az

okok között említhetõ a téves rendõri gyakorlat: a mediáció lehetõ-

ségére szinte minden – így például a törvényileg eleve kizárt – eset-

ben történt figyelmeztetés, amely természetesen felkeltette mind a

terhelt, mind a sértett érdeklõdését (errõl késõbb).

Az ügyészségek munkájával kapcsolatban érdemes még egy

szempontot megvizsgálni: az ügyészség által nem javasolt, de a bí-
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róság által alkalmasnak vélt ügyek (közvetítõi eljárásra utaló bírósá-

gi határozatok) utóéletét. A bíróságok 377 esetben döntöttek úgy,

hogy közvetítõi eljárásra utalnak olyan ügyet, amelyet az ügyész-

ség korábban nem tartott arra alkalmasnak. 

A 377 eset 70,2%-át az ügyészek tudomásul vették. De ennél na-

gyobb arány is elõfordult. Az összes bírói közvetítõi eljárásra utalást

tudomásul vették a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád, Tolna és Zalamegyei ügyészségek. A leg-

több fellebbezést Bács-Kiskun és Békés megyében jelentették be (51-

50%), de átlag feletti a fellebbezések aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Veszprém megyében, továbbá Budapesten (3. számú táblázat).

3. számú táblázat

A közvetítõi eljárás és a vádemelés-elhalasztás gyakorlata a statisztika alapjánA közvetítõi eljárás és a vádemelés-elhalasztás gyakorlata a statisztika alapjánA közvetítõi eljárás és a vádemelés-elhalasztás gyakorlata a statisztika alapjánA közvetítõi eljárás és a vádemelés-elhalasztás gyakorlata a statisztika alapján
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A közvetítõi eljárás és a vádemelés-elhalasztás gyakorlata 

a statisztika alapján

A vádemelés elhalasztása és a közvetõi eljárás egymással konku-

ráló jogintézmények. Úgy tûnik, hogy ezek alkalmazása nem egy-

öntetû, az egyes ügyészségek között gyakran jelentõs eltérés mu-

tatkozik. Vannak olyan megyék, ahol az egyik, vannak, ahol inkább

a másik intézményt helyezik elõtérbe (7. számú ábra).

A korábbi, a vádemelés elhalasztásának vizsgálata kapcsán fel-

vetõdõ optimista elképzelések, amelyek a resztoratív megoldások

gyakoribbá válását remélték a jogszabály adta lehetõségek tágítá-

sától, eddig még nem látszottak beigazolódni. Egyértelmûen pozi-

tívnak tekinthetõ azonban, hogy a jóvátétel alkalmazása, különös

tekintettel a materiális jóvátételre, hangsúlyosabbá válhatott a köz-

vetítõi eljárás folyamán.

A statisztikai adatok szerint az abszolút számok azt mutatják,

hogy a mediáció elsõ évében csupán Baranya és Veszprém me-

gyében alkalmazták ezt az eljárást inkább, mint a vádemelés elha-

lasztását, vagyis a jóvátétel a sértett részére még nem döntõ érv a

közvetítõi eljárás alkalmazása érdekében.

Az abszolút számokat érdemes összehasonlítani a vádemelé-

sek alakulásával is.

Az összes vádemeléshez viszonyítva 2,6%-ban alkalmazták a

vádemelés elhalasztását, 1,3%-ban, vagyis feleannyi esetben a köz-

vetítõi eljárásra utalást.

A vádemelés elhalasztását kiemelkedõ arányban alkalmazzák

Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében, de jelentõs arányban

Somogy, Békés, Gyõr-Moson-Sopron és Baranya megyében is.

Utóbbi azért érdekes, mert ugyanitt az országos átlaghoz képest

négyszer magasabb arányban rendelik el a mediációt is, ami arra

enged következtetni, hogy Baranyában a jogalkalmazók preferálják

a diverziós eljárásokat. Ugyanez jellemzõ Heves megyére is: a vád-

emelés elhalasztását az országos átlagnál jóval magasabb arány-

ban alkalmazzák, és jelentõs számban került sor közvetítõi eljárás-

ra utalásra is.
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7. számú ábra
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A közvetítõi eljárást 2007-ben a legnagyobb arányban Veszprém, il-

letve Baranya megye alkalmazta. Átlag feletti arányban történt

mediációra utalás Békés, Csongrád és Somogy megyében is.

A vádemelésekhez viszonyítva ezeket a diverziós eljárásokat a

legkevésbé Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala megyében és Budapes-

ten alkalmazzák. Kiemelendõ még Nógrád és Hajdú-Bihar megye

is: miközben az országos átlagnál csak kis eltérés mutatkozik a vád-

emelés elhalasztását illetõen, a mediációs ügyek csekély száma

szembetûnõ (9. számú ábra).

8. számú ábra

A mediációt és a vádemelés-elhalasztást tartalmazó ügyek aránya A mediációt és a vádemelés-elhalasztást tartalmazó ügyek aránya A mediációt és a vádemelés-elhalasztást tartalmazó ügyek aránya A mediációt és a vádemelés-elhalasztást tartalmazó ügyek aránya 

a vádemelésekhez képest (2007)a vádemelésekhez képest (2007)a vádemelésekhez képest (2007)a vádemelésekhez képest (2007)
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Az ügyész szerepe a mediációban – az elsõ év tapasztalatai

Az elsõ év gyakorlatából úgy tûnik, hogy sok ügyészség idegen-

kedik az új jogintézménytõl, és szívesebben alkalmazza a már is-

mert vádemelés elhalasztását. Ez egyértelmûen rámutat arra, hogy

a szemléletváltozás elõsegítése érdekében hangsúlyt kell helyezni

az új eljárások megismertetésére, pozitívumainak hangsúlyozására. 

Az ügyészi kerekasztal-beszélgetések eredményei Az ügyészi kerekasztal-beszélgetések eredményei Az ügyészi kerekasztal-beszélgetések eredményei Az ügyészi kerekasztal-beszélgetések eredményei 

Az empirikus kutatás, mint arról szó volt, nem a hagyományos

aktafeldolgozásos módszeren alapult, hanem a mediációs eljárá-

sokban az alkalmazás elsõ évében gyakorlati tapasztalatot szerzõ

ügyészekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetéseken. Az akta-

feldolgozás mint módszer ugyanis ebben az esetben nem lett vol-

na hatékonyan alkalmazható abban a feladatban, amelyet célul tûz-

tünk ki magunknak, nevezetesen, hogy leszûrjük az elsõ

alkalmazási év tapasztalatait, megnézzük, hogy a mediáció kap-

csán melyek azok a pontok, amelyekkel érdemes behatóbban fog-

lalkozni ahhoz, hogy az még eredményesebb legyen. Az elsõ meg-

beszélést 2008 májusában, a másodikat pedig 2008 októberében

tartottuk. A beszélgetéseken az összes megye képviseltette

magát.17

Az elsõ találkozón a megjelentek ismertették saját tapasztalatai-

kat, és körvonalazták azokat a felvetõdõ kérdéseket, amelyek a jog-

alkalmazáskor segítik vagy éppen akadályozzák õket. A második

megbeszélésen részt vettek az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

térium, az Igazságügyi Hivatal, valamint az Országos Rendõr-fõka-

pitányság képviselõi18, és segítségükkel kerestük a megoldásokat a

felvetõdõ problémákra. 

17 A májusi megbeszélésen Nógrád és Heves megye képviselõi nem tud-
tak személyesen megjelenni, de megküldték a felvetésekre vonatkozó
részletes véleményüket, amelyet e tanulmány is tartalmaz. 

18 Az IRM részérõl dr. Opóczky László, az IH részérõl dr. Kóta Tünde, az
ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság részérõl pedig dr. Angel Attila segítette a
munkánkat.
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Mint az már a statisztikai adatok elemzésébõl világosan látszott,

a közvetítõi eljárás alkalmazása még az e tekintetben viszonylag

kedvezõ képet mutató megyékben is meglehetõsen eltérõ.19

Az elsõ év gyakorlatában tapasztaltak és a korábban bemutatott

statisztikai mutatók alakulásában, hipotézisünk szerint, szerepet ját-

szik, hogy az elrendelõ szervekben fenntartások vannak az új jog-

intézménnyel szemben, és személyes attitûdjük befolyásolja az

alkalmazás gyakoriságát; miközben a jelentõs információhiány, bi-

zalmatlanság és a jogalkotási anomáliák eltérõ jogértelmezési gya-

korlatot eredményeznek.

A felvetõdõ kérdések összefoglalásaA felvetõdõ kérdések összefoglalásaA felvetõdõ kérdések összefoglalásaA felvetõdõ kérdések összefoglalása

A kerekasztal-beszélgetések egyik jelentõs eredménye az volt,

hogy megfogalmazódtak azok a problémák, amelyek a mediációt

érintve szerepet játszottak az eltérõ megyei gyakorlatok kialakulá-

sában. Ezek széles körben érintették a közvetítõi eljárást.

Ezek a problémák öt pontban foglalhatóak össze: 

– A jóvátétel mértékének megfelelõsége: problémát jelent az

ügyészi munkában és a tettarányos reakció érvényesítésének

igényében az, hogy mi számít valóban megfelelõ jóvátételnek.

Emellett, mit tehet az ügyész, illetve tehet-e valamit, amikor a

felek esetleg olyan tartalmú egyezségben állapodnak meg,

ahol az ügyészi megítélés szerint nincsen megfelelõ, vagy

nem teljes körû a jóvátétel, vagy esetleg egy anyagi kárnál

egyáltalán nincs is materiális jóvátétel, hanem a sértett elfo-

gadna egy bocsánatkérést is. Részben ez a szemlélet okozhat-

ja, hogy a megállapodások során a vagyoni jóvátétel dominál.

(De az is gondot okoz, ha nincs jóvátételt igénylõ kár.)

– A szóba jöhetõ bûncselekményi kör tekintetében: az alkalmazás-

ban fellelhetõ anomáliák jelentenek gondot (például a közleke-

dési bûncselekmények között található ittas vezetés vétségénél,

mivel nincsen sértett, nem alkalmazható a mediáció, míg ha egy

19 Hasonló eredményre jutott Iványi Klára: i. m.
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ilyen jellegû cselekmény súlyos testi sértést okoz, akkor igen).

Az eljáró ügyészekben felvetõdött a kérdés, hogy a büntetõ

anyagi és eljárási jog helyesen jelölte-e ki a közvetítõi eljárás al-

kalmazhatóságának határait, különös tekintettel a bûncselekmé-

nyi körre, illetve az eljárás korlátaira. A családon belüli erõszak

eseteit illetõen kétségek merültek fel, egyrészt az eljárásban va-

ló önkéntességet, másrészt a létrejövõ egyezségek tartalmának

komolyságát illetõen. Más szempontok alapján ugyan, de szin-

tén komolytalannak minõsült a közvetítés lefolytatása olyan

esetben, amikor például a súlyos testi sértést okozó közlekedé-

si balesetben elkövetõként a férj, míg sértettként a baleset során

mellette ülõ felesége vesz részt az eljárásban. Ezzel szemben

ügyészi vélemények szerint vannak olyan cselekmények, ame-

lyekben nem lehet alkalmazni ezt az eljárást, holott indokolt len-

ne. Ilyen például a tartás elmulasztásának vétsége (jelenleg kö-

telezõ a vádemelés elhalasztása, ha a terhelt vállalja, hogy fizet),

a mediációval ugyanis „megkímélhetnénk a fizetni hajlandó ter-

heltet attól, hogy egy éven át rendszeresen kelljen jelentkeznie

a pártfogónál”, miközben a sértettel való találkozás is pozitív ha-

tást gyakorolhatna rá. További bûncselekményeknél is alkalmaz-

ható lenne még: például a garázdaság vétségénél, vagy a Btk.

XVII. fejezetében, különösen a III. cím alatti pénzügyi bûncselek-

mények között lehetne helye a közvetítõi eljárásnak (ilyen példá-

ul az adócsalás vagy a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel

visszaélés bûncselekménye).

– Az ügyészi meghallgatás szükségessége: kérdéses, hogy

mennyiben mozdítja/mozdíthatja elõ a mediáció alkalmazását

a törvény által megkívánt feltétel abban az esetben, ha a felek

már korábban is egyértelmûen nyilatkoztak a közvetítõi eljárást

illetõen (miközben indokolatlan idõhúzáshoz vezethet, nehezí-

ti nemcsak az eljáró ügyész, hanem a felek dolgát is). 

– A nyomozó hatósági gyakorlat korrekciója (a Robotzsaru-rend-

szerrel kapcsolatos nehézségek): az adott ügyekben eljáró

rendõrök a rendszer használatával gyakran automatikusan kül-

dik el az ügy érintettjeit mediációra, figyelmen kívül hagyva pél-
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dául, hogy az ügyben a jogszabályi okok folytán kizárt a közve-

títõi eljárás. Ilyenkor felesleges kört kell futnia az ügyésznek, és

ez értelmetlenül megnyújtja az eljárást. Emellett rossz tájékoz-

tatást kapnak a felek, amelynek alapján kérik a mediációt.

– A fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárások viszonylag csekély szá-

ma: szemben áll azzal a jogalkotói szándékkal, hogy a fiatalkorú

elkövetõk körében fokozottan alkalmazzák a mediációt. Az elsõ

alkalmazási év tapasztalatai azt mutatják, hogy a kezdeti lelkese-

dés után a fiatalkorúakkal kapcsolatos mediációs esetek száma

csökken. Ez több okra vezethetõ vissza, amelyek között szere-

pelnek a meghallgatással kapcsolatos technikai problémák is

(például az ügyészi meghallgatást csak a fiatalkorúak ügyésze

foganatosíthatja), és nyilván a már korábban felvetõdõ értelme-

zési kérdések is: például a jóvátétel megfelelõségét illetõen. Vé-

gül kérdéses a várt nevelõ hatás érvényesülése is, azaz a jogal-

kalmazók szkeptikusak a tekintetben, hogy mit nyújthat egy

fiatalkorúnak, és mennyire van jó hatással rá a közvetítés.

Éppen az iménti okok miatt a fiatalkorúak esetében az ügyészek

többsége a vádemelés elhalasztásának intézményét jobb megol-

dásnak gondolja, hiszen nem látják garantáltnak a mediáció során,

illetve következtében a fiatalkorú jó útra terelését. Félõ lehet az is,

hogy a jobb anyagi hátterû fiatalok materiális kártérítés esetén

elõnybe kerülnek a közvetítõi eljárásnál. Az elhangzott vélemények

szerint a vádemelés elhalasztása során az ügyésznek inkább lehe-

tõsége nyílik arra, hogy valóban a fiatal problémájára, az okokra rea-

gáló szankciót alkalmazzon (például agressziókezelési vagy más

speciális tréningen való részvétel elõírásával stb.).20 Az ügyészek

20 Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy az OKRI-ban 2007-ben folyta-
tott, a vádemelés elhalasztásával kapcsolatos kutatás eredményei szerint
igen kevés ügyben írtak elõ magatartási szabályt a határozatokban. Lásd
errõl: Barabás Tünde – Mészáros Ádám – Windt Szandra: A vádelhalasztás
eredményessége és feltételei 2006-ban: aktafeldolgozás, különös tekintet-
tel a megelõzés és az individualizálás szempontjaira. In: Virág György
(szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 45. OKRI, Budapest, 2008, 193–238. o.

132-168_barabas - windt.qxd  6/19/2009  5:42 PM  Page 156



157

Az ügyész szerepe a mediációban – az elsõ év tapasztalatai

véleménye szerint azonban a fiatalkorúak esetében nem is életsze-

rû az, hogy egy ismeretlen fiatal elkövetõ problémájára a sértett rea-

gáljon: például erõszakos bûncselekményt megvalósító fiatalkorú

esetében agressziókezelõ tréninget javasoljon.

A statisztika száraz tényei alátámasztják az ügyészek által el-

mondottakat: a fiatalkorúak esetében sokkal szívesebben alkalmaz-

zák a vádemelés elhalasztását, ennek fõ oka, hogy az ügyészek

számára nincsen „garancia” arra, hogy a közvetítés valóban hatás-

sal van vagy lehet a fiatalkorúra.

Konklúzió – javaslatokKonklúzió – javaslatokKonklúzió – javaslatokKonklúzió – javaslatok

A kerekasztal-beszélgetések és a statisztikai mutatók alapján beiga-

zolódott hipotézisünk, és nyilvánvalóvá vált, hogy a közvetítõi eljá-

rás jogintézményének gyakorlatát és alkalmazását a jogszabályi és

kezdeti gyakorlati problémák mellett szubjektív tényezõk befolyá-

solják. Összességében elmondható, hogy bár a jelenlegi szabá-

lyozás lényeges változtatást nem igényel, kisebb, elsõsorban gya-

korlatorientált korrekciókat azonban mindenképpen érdemes

megfontolni.

Megoldások

Az ügyésznek valójában nem feladata a felek közötti megállapodások

vizsgálata. Erre sem a Be., sem pedig a közvetítõi eljárásról szóló tör-

vény nem hatalmazza fel. Ez az elterelési forma a magyar büntetõel-

járásban gyakorlatilag az elsõ intézmény, ahol az ügyész, élve diszk-

recionális jogával, miután az esetet alkalmasnak találta a mediációra,

a döntést valóban a feleknek engedi át saját ügyükben. Arra garan-

ciaként, hogy az erõsebbik fél (legyen az a tettes, de akár a sértett is),

nem él vissza az erõfölényével, a mediátor részvétele szolgál az el-

járás során, aki mindvégig felügyeli a kiegyezés folyamatát.

Az emlékeztetõ 420/e pontja szerint nincs helye a közvetítõi el-

járás elrendelésének, ha a bûncselekmény folytán, bármely okból,

nem következett be jóvátételt igénylõ eredmény (akár, mert a bûn-
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cselekmény kísérleti vagy elõkészületi szakban maradt), illetve a

420/f szerint, ha az elkövetõ a kárt már az eljárás korábbi szakaszá-

ban jóvátette, illetve a kár lefoglalással vagy egyéb módon megté-

rült. Igaz ugyan, hogy a Be. 221/A § (3) bek. b) pontja azt kívánja

meg, hogy a gyanúsított vállalja és képes legyen a kárt megtéríteni

vagy a bûncselekmény káros következményeit jóvátenni, de éppen

az utóbbi lehetõség foglalja magában, hogy a kérdéses esetekben

sem zárható ki a mediáció. Hiszen a bûncselekmény nemcsak

konkrét anyagi károkkal járhat, hanem mentális, emocionális és

egyéb sérülésekkel is, sõt elõfordulhat, hogy kizárólag csak ilyen

jellegûvel. Ilyen esetekben azonban még sokkal inkább igénye le-

het a sértettnek arra, hogy találkozzon az elkövetõvel, és indítékait

megértve, esetleg egy bocsánatkéréssel is megnyugodva zárja le

magában az ügyet. Emellett ez a rendelkezés visszafogja a „meg-

bánó” elkövetõt abban, hogy a sértettnek mielõbb jóvátegye a kárt,

noha ez nyilvánvalóan ellentétes a sértett érdekeivel.

A jogi szabályozáson túl a jogalkotó szándékának sem felel meg

az ügyészi beavatkozás a jóvátételt illetõen, így elvetendõ az a be-

szélgetéseken felvetõdött ötlet, hogy a közvetítõi eljárás után az

ügyész felülvizsgálhassa a megállapodás tartalmát, és ha súlytalan-

nak érzi a tevékeny megbánást jelentõ jóvátételi formát, akkor le-

gyen lehetõsége arra, hogy az ügyet ne megszüntetéssel, hanem

vádemeléssel fejezhesse be. Ez ugyanis ellentétes a közvetítõi el-

járás céljával, hiszen így nem a felek oldanák meg megegyezésük-

kel a közöttük keletkezett konfliktust. Ki kell emelni, hogy a jóvátétel

minõségét nem lehet hagyományos büntetõjogi gondolkodással

„megmérni”.21

Figyelembe veendõ szempont a 3/2007. BK X. pontja, amely

szerint a terhelt által teljesített és a sértett által elfogadott kártérítés

nem azonos a Btk. 137. § 5. pontja szerinti törvényi kárral, vagyis a

megállapodásnak nem kell azonos nagyságúnak lennie, például a

feljelentésben megjelölt kárösszeggel.

21 Az IRM szakértõjének állásfoglalása szerint.
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A szóba jöhetõ bûncselekményi kör módosítását illetõen: ezt a

kérdést részben megoldja a várható büntetõjogi kodifikáció. Vagyis

a sértettes bûncselekmények körében, a törvényi keretek között,

szinte korlátozás nélkül lehetõség lesz majd a mediáció alkalmazá-

sára. A sértett nélküli cselekmények miatti anomáliát ez nem oldja

meg, itt azonban továbbra is lehetõség lesz más, a korai eltere-

lést/beavatkozást segítõ eszközök igénybevételére, különös tekintet-

tel az ügyészek körében szívesen fogadott, és szintén nevelõ célza-

tú magatartási szabályokkal alkalmazható vádemelés-elhalasztásra. 

Az ügyészi meghallgatás szükségessége: az ügyészségi meghall-

gatás sok esetben valóban formális és idõigényes. Az ügyfeldolgozás-

ra rendelkezésre álló harminc nap esetenként kevésnek mutatkozik ar-

ra, hogy az ügyész a meghallgatásokat megtartsa, az idézés

nehézségei sokszor az ügyintézési határidõ elhúzódásához vezetnek. 

(Egyes vélemények szerint nagyon fontos, hogy az ügyész sze-

mélyesen találkozzon a felekkel, akkor is, hogyha õk már korábban

a rendõrségen úgy nyilatkoztak, hogy kívánják a mediációt. Más vé-

lemények szerint, ez nem látszik minden esetben célszerûnek.)

Vagyis van, amikor fontos, hogy az ügyész meghallgassa a feleket,

de az esetek többségében elég lenne az, hogyha a felek már úgy-

is nyilatkoztak a közvetítésrõl, akkor elfogadnák. Ez nem zárná ki a

meghallgatás lehetõségét a szükségesnek látszó esetekben, egy-

szersmind felesleges idõ- és energiapazarlástól kímélné meg az el-

járó ügyészt és fõként a feleket. Itt említendõ meg az ügyészi tájé-

koztatás kérdése is. Felvetõdött ugyanis, hogy a jogszabály szerint

az ügyésznek tájékoztatnia kell a megjelenõ feleket a mediációs el-

járásról. Ez azonban sok esetben bonyolult és hosszadalmas. En-

nek érdekében felmerült egy közérthetõ és részletes ismertetõ el-

készítésének szükségessége az ügyészségen a tájékoztatásra

megjelenõ felek számára.

A Robotzsaru-rendszer nehézkessége a mediációban való rész-

vételre vonatkozó kérdésben: a kihallgatási jegyzõkönyv mintájá-

ban szerepel a közvetítõi eljárásra utalás, így sokszor olyan esetek-

ben is elõfordul mediációt érintõ felvetés, amikor azt a törvény nem

teszi lehetõvé. Mint arról már szó volt, ezt erõsítette meg az IRM
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megbízásából készült vizsgálat is, amelybõl kiderül, hogy az elem-

zett iratok több mint felében a jogszabályi feltételek hiánya miatt tör-

tént elutasítás.22 Ez szintén arra utal, hogy a jogszabály ismereté-

ben hiányosságok mutatkoznak. Az ORFK részérõl valóban

megerõsítették, hogy a figyelmeztetések formális jellegûek, sok

esetben az érdektelen tanúkat is tájékoztatják a mediáció lehetõsé-

gérõl. Ki kell emelni, hogy sok múlik a nyomozó felkészültségén, és

ideális esetben ilyen hibának nem szabad elõfordulnia. Ahhoz

azonban, hogy valóban elkerülhetõk legyenek ezek a tévedések,

helyi szinten, oktatás keretében kell ezt a gyakorlatot megváltoztat-

ni, mivel maga a rendszer alapvetõen jó. A jövõbeni képzés kiszé-

lesítésére a Rendõrtiszti Fõiskola képviselõje23 a megbeszélésen

ígéretet tett. Ezen felül az ORFK képviselõje24 kérte, hogy a problé-

mát tapasztaló megyék jelezzenek, hogy ennek érdekében a szük-

séges lépések megtörténhessenek. 

A fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárások csekély száma: egysze-

rû, de mégis nehezen megoldható technikai kérdés az ügyészi

meghallgatás fokozott nehézkessége, hiszen a meghallgatást ilyen

esetekben a fiatalkorúak ügyészének kell végeznie. Ez azonban né-

hány megye kivételével nagy problémát jelent, hiszen ilyenkor az

eljáró ügyésznek alkalmanként akár több száz kilométert kell utaz-

nia egy meghallgatás érdekében. Így ezekben az ügyekben nyilván

kevéssé szívesen választják az ügyészek a mediációt. Korábban, a

legfõbb ügyészségi állásfoglalás elõtt a fiatalkorú elkövetõt a helyi

megbízott ügyész is meghallgathatta. Kérdés, nem lenne-e jó meg-

oldás ennek ismételt megengedése. Könnyíthetne az eljáró ügyész

esetében a meghallgatás ismertetett, Be.-beli szabályának megvál-

toztatása is. (Bár nem lenne jó, ha ennek az lenne a következmé-

nye, hogy a meghallgatás technikai okból maradna el, és nem pe-

dig az ügyésznek az ügy megismerése utáni döntése folytán.) A

jóvátétel megfelelõségének a kérdését már kifejtettük, ezért arra

22 Errõl lásd bõvebben: Iványi Klára: i. m. 133. o.
23 dr. Németh Zsolt, az RTF Közbiztonsági Tanszékének vezetõje.
24 Dr. Angel Attila.
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csak annyiban térnénk ki ismét, hogy a fiatalkorúak körében foko-

zott szerepe lenne az úgynevezett egyéb jóvátételi formák alkalma-

zásának, amelyre egyébként az egyes megyékben igen jó példákat

találtunk (például a megrongált kerítés helyreállítása, bevásárlóko-

csik tisztítása). Végül a várt nevelõ hatás is éppen az ilyen, egyéb

megoldásokkal (a kivágott fák újratelepítése során a sértettek me-

leg ebédet fõztek az elkövetõknek, vagy a nevezetes közös pecá-

zás, amelynek során a felek nemcsak megbékéltek, de barátságot

is kötöttek) gyakorolhat kimondottan jó hatást a fiatal elkövetõ sze-

mélyiségére, nem beszélve arról, hogy szembesülhet azzal a sére-

lemmel, amit valójában okozott.

A Legfelsõbb Bíróság BK 67. számú véleménye alapján az utób-

bi idõben több ügyben is elõfordult, hogy az okozott kár nyomoza-

ti szakban történõ megtérítése után mégis közvetítõi eljárásra uta-

lás történt az ügyben, figyelemmel a Btk. 36. §-ára, amely az okozott

kár megtérítésén túl lehetõvé teszi a bûncselekmény káros követ-

kezményeinek egyéb módon történõ jóvátételét is. Utóbbi fordulat

teljesülése a közvetítõi eljárásban a tevékeny megbánás elégséges

feltétele. Ügyészi oldalról azonban felvetõdött az is, hogy „azzal,

hogy a gyanúsított a közvetítõi eljárásban foglaltak szerint eleget

tesz kárenyhítési kötelezettségének, kivonja magát a büntetõjogi ér-

telemben vett felelõsség alól, és büntetõjogi eszközökkel valójában

polgári jellegû reparáció történik”.

Konkrét feladatokKonkrét feladatokKonkrét feladatokKonkrét feladatok

Tájékoztatás a szemléletváltás érdekében

A kutatásból egyértelmûen kiderült, hogy az eljáró ügyészek sze-

mélyes attitûdje, valamint a helyi vezetõ hozzáállása jelentõs sze-

repet játszik abban, milyen mértékben kerül sor az adott ügyészsé-

gen a mediáció alkalmazására. Ezt a tapasztalatot az ügyészek

maguk is megerõsítették. Tény, hogy ez a fajta intézmény ellenté-

tes a hagyományos ügyészi szerepfelfogással, és érthetõk a vele

kapcsolatban felhozott kételyek. Az sem elhanyagolható, hogy a

gyakorlati megoldatlanságok is nehezítik a pozitív hozzáállást.
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Az ügyészek negatív tapasztalatait tükrözi a következõ állás-

pont: „a mediáció folyamatának kezdetekor még együttmûködõ

gyanúsítottak egy része egyszerûen nem vesz tudomást vállalt kö-

telezettségeinek teljesítésérõl, így pár hónapnyi vargabetûvel a

büntetõeljárás visszatér az eredeti kerékvágásba, a végeredmény

ugyanaz lesz, csak késõbbre datálva, bürokratikusan jelentõsen

megterhelve a büntetõeljárásban részt vevõ szereplõket”.25

A szemléletváltást nagyban segítheti, ha az ügyészek személye-

sen részt vesznek mediációs ülésen, ily módon személyes tapasz-

talatot szerezve a közvetítés tényleges lebonyolításáról. Ilyen meg-

oldásra jó példákat találhattunk több megyében is. Ezekben a

megyékben a pozitív hatás is jól mérhetõ volt az esetek számának

növekedésében.

Az attitûdök kialakításában szintén nagyon jelentõs szerepe van

a képzésnek, amelynek során az ügyészek megismerhetik a mediá-

ció tényleges elõnyeit, céljait, hazai és külföldi tapasztalatait. Ezt cé-

lozza egyébként a már említett OIT-határozat26 is. Erre jó példa a

Magyar Ügyészképzõ Központ titkárképzése is, amelyben már több

éve a tantervi keret része a mediáció.

Fontos lenne a szélesebb közvélemény tájékoztatása is errõl a

jogintézményrõl, hiszen az ügyek nagy többségét eddig hivatalból

küldték mediációra, ebbõl arra lehet következtetni, hogy a sértettek-

nek és a terhelteknek sincs elegendõ információjuk.

A mediáció sikeres alkalmazásának feltétele a közvetítés lehetõ-

ségének elfogadtatása a közvetlen érintettekkel, a tettessel és az ál-

dozattal. Jelenleg éppen ez tûnik legkényesebbnek a mediáció sike-

rét illetõen. Eddig ugyanis a közvetítõi eljárás elfogadtatása mint a

büntetõügy lezárásának lehetséges másfajta módja hivatalosan el-

maradt. Miközben az e kutatási területtel foglalkozó szakemberek az

egyetemeken, illetve a szakmai továbbképzéseken különbözõ formá-

ban már évek óta oktatják a mediáció alapkérdéseit, a laikus polgá-

rok felvilágosítása érdekében igen kevés történt, és a „köz vélemé-

25 Ügyészi vélemény.
26 191/2008. (IX. 9.) OIT határozat. 
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nyét”, amelyet már a jogszabály megalkotása elõtt kellett volna ismer-

ni, sem kérdezte meg senki. Külföldön ismertek és alkalmazottak az

úgynevezett attitûdvizsgálatok a lakosság körében, amelyek a népes-

ség büntetési attitûdjét, illetve annak változásait kísérik figyelemmel.27

Néhány hazai kutatás az elmúlt évek során érintette lakosság mediá-

cióhoz való viszonyulásának kérdéseit. Ezek azt az eredményt hoz-

ták, hogy a lakosság egésze, illetve a vizsgált területek polgárai nem

utasítják el az egyezség gondolatát, de nagyfokú körükben a bizony-

talanság.28 Az ilyen vizsgálatok alapjai lehetnek egy felvilágosítási

stratégia kidolgozásának.

A felvilágosítás körében kiemelten fontos lenne a gyakorlatban az

is, hogy minden sértetti idézéshez csatoljanak egy tájékoztatót, illetve

egy részletes ismertetõt. Ez segítené az ügyész teljes körû tájékozta-

tási kötelezettségének teljesítését az érintettek jogairól, a folyamat jel-

legérõl és a közvetítõi eljárás sikerességének, illetve sikertelenségé-

nek lehetséges következményeirõl (emlékeztetõ). Ennek a

tájékoztatónak a kidolgozására az OKRI felajánlotta együttmûködését

az Igazságügyi Hivatal számára. Ez amellett, hogy jelentõsen csök-

kenthetné az eljáró ügyész erre a feladatra fordítandó idejét, elõsegít-

hetné, hogy a sértettek tisztában legyenek azzal, hogy „mást” is kér-

hetnek a pénzen túl.

A sikeres mediációhoz nélkülözhetetlen az ügyészeknek az

Igazságügyi Hivatallal, illetve a közvetítõkkel történõ együttmûködé-

se és személyes kapcsolattartása. 

27 Julian Roberts – Mike Hough: Changing Attitudes to Punishment, Public
opinion, crime and justice. Willan Publishing, Cullompton, 2002

28 Az eredmények megerõsítették azt a tényt is, hogy a sértettek megbo-
csátási hajlandóságát, a kárhelyreállítás mint „a büntetés helyettesítésé-
nek eszköze” elfogadását, igen sok körülmény befolyásolja. Mindezek el-
lenére biztató jel, hogy a megkérdezetteknek csak körülbelül a fele
utasította el a resztoratív megoldást saját esetében. Elfogadása nélkül
ugyanis a közvetítés, miként az a korábbi civil jogi területeken, a bünte-
tõügyekben is csak papíron mûködik, a valóságban nem. Lásd: Barabás
Tünde (2007): i. m.; Tamási Erzsébet (szerk.): A helyreállító igazságszol-
gáltatás lehetõségei a bûnözés kezelésében. Budapesti Szociális Forrás-
központ, Budapest, 2006
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Konkrét jogszabályi változások, 

illetve a gyakorlat módosítása

A büntetõeljárási törvény rendelkezése folytán kötelezõ ügyészi

meghallgatást illetõen: az ügymenet felgyorsítása és a munkateher

csökkentése érdekében szükségesnek látszik jogszabály-módosítás

kezdeményezése, amelynek lényege szerint az ügyésznek legyen

döntési lehetõsége abban, hogy meghallgatja-e a gyanúsítottat, illet-

ve a sértettet, vagy az eljárás egyéb körülményeire is figyelemmel

ettõl eltekint, és így hoz döntést. Erre megoldást kínálhat a törvényi

szöveg megváltoztatása: meghallgathatja kifejezésre.

Szükséges lenne az emlékeztetõ néhány rendelkezésének átfo-

galmazása: amelyek a jogi lehetõség ellenére mesterségesen visz-

szafogják a mediáció alkalmazhatóságát. 

Következetes a gyakorlat abban, hogy ha a terhelt ellen folyamat-

ban lévõ ügyben egymással bûnhalmazatban álló cselekményeket

rónak a terhére, az egyes cselekmények eseteiben az elkülönítésre

a közvetítõi eljárás lefolytatása érdekében nincs törvényes lehetõ-

ség. Ilyen jogszabályi korlátozás nincsen, vagyis a jogalkotó szándé-

kával ellentétes az emlékeztetõ 420/b és 420/c pontja. Hasonlóan

kérdéses gyakorlat a több elkövetõ esetében szintén nem alkalma-

zott elkülönítés, illetve hogy több sértett esetén elvárás az összes

sértett egyezõ igénye a közvetítésre. Ezek a megoldások indokolat-

lanul hátrányos helyzetbe hozzák az adott esetben megegyezni kí-

vánó sértettet. Eredetileg nyilván az a szándék vezetett az ilyen

ügyek elkerülésében, hogy a mediáció a kezdetekkor még az egyéb-

ként egyszerû ügyekben is kérdéses volt, gyors bevezetése és az

emiatti információhiány miatt. Mostanra azonban az ügyészek már

ismerik a közvetítõi eljárás lényegét, sõt sok helyen szívesen alkal-

mazzák is, ezért érdemes lenne megteremteni a lehetõségét annak,

hogy az arra egyébként alkalmasnak látszó esetekben lefolytatható

legyen a mediáció, különös tekintettel a sértett érdekeire.

Abban az esetben, ha az ügy folyamán a jóvátétel már korábban

megtörténik: megfontolandó a Legfelsõbb Bíróság által képviselt

szemlélet alkalmazása az ügyészségi eljárás során is. E szerint a ko-
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rábbi jóvátétel megtörténtekor is közvetítõi eljárásra utalható az ügy,

amelynek során rögzíthetik a már megtörtént helyzetnek megfelelõ

megállapodást, amely elõidézi a büntethetõséget megszüntetõ okot.

Adatgyûjtés

A közvetítõi eljárás gyakorlatának megismeréséhez kiindulópont a

jó és használható adat. Ezért szükségesnek látszik, hogy az

ügyészségnek is legyen saját statisztikai adatbázisa, a belsõ kutat-

hatóság, a joggyakorlatban jelentkezõ eltérések feltárása céljából.

Más szervek gyakorlatának segítése

Végül, mindezeken felül, bár nem az ügyészség feladatkörébe tar-

tozik, de praktikus okokból, a Robotzsaru okozta problémák kikü-

szöbölésére, mindenképpen érdemes a gyakran téves információ-

kat nyújtó kapitányságok eljárását jelezni az ORFK illetékes

szervének annak érdekében, hogy az helyi képzésekkel erõsítse a

rendõri állomány ismereteit. Emellett nagy jelentõségû lehet a kö-

zös megbeszélések szervezése, amelyen az Igazságügyi Hivatal

képviselõjének részvételével helyi szinten tisztázhatók a helyi prob-

lémák (lásd például a Vas megyei gyakorlatot).

Emellett a megyék jelzései alapján célszerû volna, ha a rendõr-

ségen kellõen figyelmeztetnék a gyanúsítottakat arra, hogy amikor

a vallomásmegtagadási jogukkal élnek, elesnek a közvetítõi eljárás

lehetõségétõl is.

Tapasztalatcsere – jó gyakorlatok megismerése

A kerekasztal-beszélgetések fontos hozadéka volt az is, hogy az

ügyészek egymás tapasztalatainak és problémáinak megismerése

mellett jó példákról hallhattak a közvetítõi eljárás egyes kérdéseit il-

letõen.

Ezek között mindenképpen megemlítendõ az a megoldás, hogy

külön eljárások csoportja foglalkozik – egyéb gyorsító intézkedések
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mellett – a közvetítõi eljárás alkalmazására irányuló kezdeményezé-

sekkel, illetve ügyekkel.29 Ez azért fontos, mert más ügyészi szem-

léletmódot igénylõ eljárási intézményrõl van szó, és az egységes

gyakorlat kialakítása érdekében célszerû az ügyeket egy kézben

összpontosítani.

Szintén jó megoldás az a gyakorlat, hogy az eljáró ügyésznek

minden beérkezõ ügyet meg kell vizsgálnia abból a szempontból,

hogy mediációra alkalmas-e, és ha igen, akkor kezdeményeznie

kell.30 Ez jelenleg azért különösen fontos, mivel a közvetítõi eljárás

nem közismert és elterjedt a lakosság körében. Az ismert tájékozta-

tási problémák miatt (például hiányos ismeretek az eljáró rendõrök

körében) különös jelentõsége van a hivatalból való kezdeménye-

zésnek, miként arra az emlékeztetõ 554. pontja is utal. Így nem te-

kinthetõ jó gyakorlatnak az a megoldás, amely az eljárás kezdemé-

nyezését egyértelmûen a felek kezébe helyezi. Különösen

lényeges a sértettek megfelelõ tájékoztatása, hiszen az elkövetõk,

különösen ügyvédi segédlettel, jóval hamarabb értesülhetnek errõl

a lehetõségrõl. A tájékoztatást segítheti a tervezett ügyfél-tájékozta-

tó nyomtatvány. 

Mint az remélhetõleg kiderült, a kezdeti nehézségek ellenére az

ügyészségek jól fogadták a mediáció lehetõségét, és viszonylag

nagy számban alkalmazták is 2007-ben (eltekintve a fiatalkorúak

eseteitõl). Az, hogy a kerekasztal-beszélgetéseken ennyi kérdés fel-

vetõdött, szintén az ügyészek érdeklõdését mutatja az új jogintéz-

mény iránt. Nyilvánvaló tehát, hogy világos iránymutatásra van

szükség, valamint annak a megfogalmazására, hogy a hazai közve-

títõi eljárás milyen elvek szerint mûködjön. 

Nem szerencsés azonban az egyes jogintézmények közötti ver-

senyzés. Nem az a cél, hogy minden esetben alkalmazzanak köz-

vetítõi eljárást, sokkal inkább az, hogy az arra valóban alkalmas

ügyekben az ügyészek merjék „átengedni” az ügyet a sértettnek,

29 A Kecskeméti Városi Ügyészség Szervezeti és Mûködési Szabályzata
szerint.

30 Például Baranya, illetve Fejér megye.
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hogy õ és a terhelt dönthesse el, hogyan kívánják a keletkezett

konfliktust megoldani. Az ügyészek többségében ugyanis felvetõ-

dött, hogy ezekben az ügyekben az állam valójában lemond-e a

büntetõjogi igényérõl. A mediáció tehát teljesen más, új szemléle-

tet igényel a büntetõjogászoktól, akik eddigi gyakorlatuk során a ret-

ributív és nem a resztoratív igazságszolgáltatásban szocializálód-

tak. Ennek megváltoztatásához azonban hosszabb idõre és sok

képzésre, tájékoztatásra, az érintett szakmák közötti szorosabb

együttmûködésre, közös tréningekre és folyamatos információ-

áramlásra van szükség. 
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Adalékok a jogellenesség tanához 

A Btk. új általános részével kapcsolatos legutóbbi információ sze-

rint a bûncselekmény fogalmában a társadalomra veszélyesség he-

lyett a jogellenesség fog szerepelni.1 Bûncselekmény így az a bün-

tetni rendelt tevékenység vagy mulasztás lenne, amely jogellenes

és amelyet szándékosan, vagy – ha e törvény (Btk.) a gondatlan el-

követést is büntetni rendeli – gondatlanságból követnek el. A tanul-

mány tárgya annak megvizsgálása, a jogellenesség milyen vi-

szonyban áll a társadalomra veszélyességgel, illetve mit nyer a

jogalkalmazás a bûncselekmény fogalmában a társadalomra ve-

szélyesség jogellenességre való cserélésével.2 Mindazonáltal, mi-

vel a törvényjavaslat-tervezet a dolgozat lezárásakor még a köz-

igazgatási egyeztetés stádiumában tart, elméletileg számolni lehet

169

A cselekmény társadalomra veszélyességének kategóriáját a magyar

büntetõjogba az 1950. évi II. törvény (Btá.) vezette be. Az elmúlt majd

hatvan évben rengetegszer került az érdeklõdés középpontjába az idõ-

közben ideológiai töltésétõl megtisztult fogalom. A tudományos viták

következtében a Btk. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által elké-

szített új általános részi tervezete határozottan foglal állást a társadalom-

ra veszélyesség számûzésérõl a bûncselekmény fogalmából. Ezzel

összhangban a jogellenesség kategóriája került az érdeklõdés közép-

pontjába.

1 http://irm.gov.hu/download/korm_eloterj_1219vari.doc/korm_eloterj_
1219vari.doc

2 A társadalomra veszélyesség körüli valós vagy vélt bonyodalmak ismer-
tetését lásd részletesen: Mészáros Ádám: Adalékok a jogellenesség –
társadalomra veszélyesség kérdésköréhez. Jogelméleti Szemle, 2008/4.
http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros36.mht
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mind a jogellenesség negligálásával, horribile dictu a társadalomra

veszélyesség visszakerülésével a bûncselekmény fogalmába.

A jogellenesség. Elméleti alapvetésA jogellenesség. Elméleti alapvetésA jogellenesség. Elméleti alapvetésA jogellenesség. Elméleti alapvetés

A jogellenesség legkorábbi értelmezésében a normaszegést, a jog-

gal (jogszabállyal) való ellentétességet jelentette (formális jogellenes-

ség). Ez után alakult ki a materiális jogellenesség tana. A materiális

jogellenesség szerepe egyrészt az, hogy a formális jogellenesség

tartalmi indokát nyújtsa, másrészt hogy bizonyos esetekben a bün-

tetõjogi felelõsség szûkítéséhez vezessen: ha a törvény valamely

cselekménytípust büntetni rendel, de az adott esetre nem szabályoz

jogellenességet kizáró okot, a cselekményt a materiális jogellenes-

ség hiánya miatt nem indokolt bûncselekménynek tekinteni. Ezt ala-

pozzák meg az úgynevezett törvény feletti jogellenességet kizáró

okok.3

Nem mentes a problémától azonban sem a formális, fõként pe-

dig a materiális jogellenesség értelmezése. Az alapul szolgáló né-

met jogirodalomban is több felfogás figyelhetõ meg. Korábban Liszt

megállapítása szerint a „bûncselekmény jogellenes, azaz formáli-

san az állami normának, a jogrend parancsának vagy tilalmának a

megsértése, materiálisan az állami norma által jogilag védett érde-

kek elleni támadás. […] Materiálisan jogellenes a cselekmény mint

társadalomra káros (antiszociális vagy aszociális) magatartás.”4

Máskülönben egyesek formális jogellenességen a törvényen alapu-

ló jogellenességet kizáró okok hiányát értették, materiális jogel-

lenességen ezzel szemben az úgynevezett törvény feletti jogelle-

nességet kizáró okok hiányát. Késõbb Baumann formálisan

jogellenesnek a tényállásszerû cselekményt, materiálisan jogelle-

nesnek pedig azt a cselekményt tekintette, amelynél nem áll fenn

3 Tokaji Géza: A bûncselekménytan alapjai a magyar büntetõjogban. KJK,
Budapest, 1984, 51. o.

4 Ismerteti Nagy Ferenc: A jogtalanság, illetve a jogellenesség és a bûnös-
ség elválasztásáról – német dogmatikai háttérrel. Jogelméleti Szemle,
2007/4., 7. o. http://jesz.ajk.elte.hu/nagy32.mht
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jogellenességet kizáró ok.5 Ellenben Roxin utalt rá, hogy ez a felfo-

gás azon túl, hogy nem célszerû, egyenesen tévedésre vezet: a

végszükség idõközbeni törvénybe iktatásával, illetve a büntetõtör-

vényen kívüli más jogszabály alapján hivatali hatáskörben elköve-

tett cselekmény már formálisan sem jogellenes.6 Végül Jescheck

szerint a jogellenesség materiálisan a jogtárgy olyan sérelmét vagy

veszélyeztetését jelenti, amely más nagyobb értékû érdek meg-

mentése miatt nem szükséges; generálklauzulaként azonban soha

nem alkalmazható közvetlenül az adott esetre, hanem minden eset-

ben konkretizálást igényel.7

Hazánkban Degré Lajos korábban annak a véleményének adott

hangot, hogy a jogellenesség tartalmi dualizmusát valló tan képvi-

selõi ahhoz, hogy a cselekményt jogellenesnek lehessen tekinteni,

azon túl, hogy a cselekmény ellenkezik valamely jogszabállyal, egy

olyan többletmozzanatot is megkívánnak, amelyben szerintük a

cselekmény anyagi jogellenessége rejlik. Így például ez a többlet-

elem Lisztnél a cselekmény társadalomellenessége, Dohna szerint

annak helytelensége (a cselekmény nem valamely helyes cél he-

lyes eszköze); Mayernél az a körülmény, hogy a cselekmény ellent-

mond valamely kultúrnormának, végül Sauer szerint az, hogy a cse-

lekmény általános tendenciájában többet árt az államnak, mint

amennyit használ.8 Heller Erik azonban arra mutatott rá, hogy e tan,

még ha meghagyja is a jogellenességet annak, aminek lennie kell,

a joggal való ellentétességnek, a jogszabályokba „melyekkel a jog-

ellenesség ellentétben van, olyant értelmez bele, ami azokban nem

foglaltatik. Emellett veszélyekkel is jár, mert a büntetõigazságszol-

gáltatást a bíró szubjektív felfogásának szolgáltatja ki. Annál inkább

elvetendõ ez a tan abban a formában, amelyben az anyagi jogelle-

nesség fogalma elszakítja a jogszerûség és a jogellenesség közöt-

5 Ismerteti Hollán Miklós: Gondolatok a társadalomra veszélyesség és a
materiális jogellenesség különbségeirõl. Magyar Jog, 2004/12., 725. o.

6 Uo.
7 Uo.
8 Ismerteti Heller Erik: A magyar büntetõjog tankönyve. Szent István Tár-

sulat, Szeged, 1931, 150–151. o.
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ti kapcsolatot, akként, hogy a jogellenességet már nem is tekinti a

jogszerûség ellentétének. Ilyen álláspont mellett a jogellenesség ér-

tékmérõjének már nem a jogszabályokat, hanem a jog felett álló va-

lamilyen normát kell tekinteni.”9 Heller szerint egyébként nem a jog-

ellenességet kell materializálni, hanem a jogszerûséget. Ez nála a

törvény helyes értelmezését jelenti. Az értelmezés pedig akkor

megfelelõ, ha nemcsak a büntetõtörvényt tartja szem elõtt, hanem

„kiterjeszkedik a tárgyi jog egész állományára”, és ha az alkalma-

zandó jogot az írott jognak „nem külsõ, hanem belsõ értelmébõl ál-

lapítja meg”.10

A jogellenesség „egységessége”A jogellenesség „egységessége”A jogellenesség „egységessége”A jogellenesség „egységessége”

A jogellenesség értelmezése kapcsán fontos és vizsgálandó kér-

dés, hogy azt egységesként fogjuk-e fel, avagy különbség tehetõ ál-

talában vett, illetõleg büntetõjogi jogellenesség között. Ezt a kérdés-

kört Nagy Ferenc egy tanulmányában részletesen áttekintette11, és

összegzett gondolataival nagyrészt egyet is lehet érteni. Hozzáfûz-

nivaló egyetlen ponton merül fel. 

Nagy fõ tételei, hogy hazai megközelítésben a büntetõjog-elle-

nesség a jogellenességen mint átfogó kategórián belüli halmaz ér-

telmezendõ. Ennek következtében egyrészt amit a büntetõjogon kí-

vüli más jogterület jogszerûként megenged, azt a büntetõjog nem

tilthatja, másrészt amit a büntetõjog jogellenesként tilt, az a jogrend

számára jogellenes, harmadrészt, amit más, büntetõjogon kívüli

jogterületek tiltanak, az nem feltétlenül büntetõjog-ellenes.12 Az em-

lített hozzáfûznivaló a büntetõ törvénykönyvön kívüli jogellenessé-

get kizáró okok kapcsán merül fel. A jogellenesség hiánya a Btk.-n

kívül más jogszabályok, más jogterületek szabályain, illetve adott

esetben szokásjogi/bírói jogi „normákon” is alapulhat. Így például

aki más magzatát elhajtja, bûncselekményt (büntetõjog-ellenes cse-

9 Uo.
10 Uo.
11 Nagy Ferenc: i. m.
12 Uo. 8. o.
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lekményt) követ el. Az 1992. évi LXXIX. törvény viszont bizonyos

esetekben lehetõvé teszi a terhesség megszakítását. A magzatel-

hajtás tehát típusát tekintve a büntetõjog szempontjából jogellenes

cselekmény, ha azonban más jogszabály engedélyezi, a konkrét

esetben (a jogrend szempontjából) nem lesz jogellenes, ezáltal a

büntetõjog szempontjából sem. Vagy például a rágalmazás/becsü-

letsértés szintén büntetõjog-ellenes cselekmény, ha azonban vala-

mely hivatali vagy hatósági jog gyakorlásának, kötelezettség teljesí-

tésének velejárója, nem tekinthetõ általában véve jogellenesnek,

így büntetõjog-ellenesnek sem. E példákban a lényeg az, hogy egy

egyébként (absztrakt módon) a büntetõjog szempontjából jogelle-

nes cselekmény jogszerûségét a konkrét esetben egy a büntetõjo-

gon kívüli szabály szünteti meg. Ily módon a cselekménytípus bün-

tetõjog-ellenessége még nem mond semmit a konkrét cselekmény

büntetõjog-ellenességérõl. Az a tétel, hogy amit a büntetõjog jogel-

lenesként tilt, a jogrend egésze számára jogellenes, csak azokkal a

kivételekkel igaz, amikor a jogrend más (írott vagy adott esetben

íratlan) szabálya nem szünteti meg annak saját és ezáltal büntetõ-

jog-ellenességét. 

Természetesen a Btk.-ban szabályozott jogellenességet kizáró

okok esetén más a helyzet, ott a büntetõjog-ellenesség hiánya ma-

gán a büntetõ jogszabályon alapul.

Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a következõ probléma. Ha a

jogellenességet nem homogénként fogjuk fel, és ennek következté-

ben különbséget teszünk büntetõjog-ellenesség és általában vett

jogellenesség között, akkor ezzel el kell ismernünk annak jogosult-

ságát, hogy létezik más jogágbeli (például polgári jogi) jogellenes-

ség is. (Ezzel nem vitatjuk azt, hogy a nagy halmaz vagy átfogó ka-

tegória a jogellenesség, és ezen belül helyezkednek el az egyes

jogági jogellenesség-részhalmazok.) Ha pedig különbséget teszünk

a különbözõ jogági jogellenesség között, akkor ennek le kell vonni

a szélesebb következményét is. Ezzel ugyanis nehezen egyeztet-

hetõ össze az a mai kriminálpolitikai szemlélet, illetve annak jogi le-

képezõdése, amely a büntetõügyben a sértett érdekeit elõtérbe he-

lyezve az elkövetõ büntetõjogi felelõsségre vonását adott esetben
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kártérítési kötelezettség teljesítésétõl teszi függõvé. A büntetõjognak

a büntetõjog-ellenes cselekményeket kell kezelnie, a bûncselek-

ménnyel esetlegesen okozott más jogsértést az „illetékes” jogágnak.

Az ellenkezõ esetre akkor van lehetõség, ha jogrendet egységes-

nek (homogénnak) fogjuk fel, bármely jogellenes cselekményt pe-

dig maga a jogrend elleni támadásként.

Összegezve az elmondottakat, a magam részérõl azt a felfogást

gondolom helyesnek, amely a jogellenességen mint átfogó kategó-

rián belül megkülönbözteti a különbözõ jogágak szerinti jogellenes-

séget. Ezeknek az átfogó jogellenességhez és egymáshoz való vi-

szonya az, amely rendezésre szorul. Az nem lehet vitás, hogy a

jogellenesség eredete egységes tõrõl fakad. Ha úgy tetszik, a jog-

rend egységét az alkotmány testesíti meg, amennyiben meghatá-

rozza az alapvetõ jogokat és kötelességeket. Minden jogsértés vég-

sõ soron az alkotmány által védelemben részesített jogok

megsértését jelenti. A jogsértés kezelése azonban mindig annak a

jogágnak a területére kell hogy tartozzon, amely sérelmet szenve-

dett. Így például az emberölés büntetõjog-ellenes cselekmény, de

nyilvánvalóan ütközik az alkotmány azon rendelkezésébe, hogy

mindenkinek joga van az élethez, és attól senkit sem lehet önké-

nyesen megfosztani [54. § (1) bek.]. A cselekmény elbírálására azon-

ban alapvetõen a büntetõ igazságszolgáltatás jogosult a büntetõjog

(büntetõtörvény) alapján. Olyan „általános” bírói fórum nincs, amely

a cselekményt a jogrend elleni általános támadásként, az alkot-

mány szabálya szerint próbálná megítélni. Szintén nem jogosult a

polgári bíróság büntetõügyben eljárni. Vannak azonban olyan cse-

lekmények, amelyek adott esetben több jogág szabályait tekintve

is jogellenesek lehetnek. Így a rágalmazás/becsületsértés a bünte-

tõjogi tényálláson kívül a polgári jog szerinti jó hírnév sérelmét is

okozza (Ptk. 78. §). A lelkiismereti szabadság sérelme, a személyes

szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, vala-

mint a becsület és az emberi méltóság megsértése – a büntetõjogi

védelem mellett – a személyhez fûzõdõ jogok sérelmét is jelenti

(Ptk. 76. §). Így tehát körültekintõen kell megítélni azt, hogy a cselek-

mény jogellenességét mely jogág szerint kell megítélni, hogy van-e
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kizárólagosság e tekintetben vagy lehet párhuzamosság. Az is fon-

tos szempont, hogy a különbözõ jogágak szerinti jogellenességek

egymással dinamikus viszonyban lehetnek. Ezért van az, hogy a tí-

pusában büntetõjog-ellenes cselekmény a konkrét esetben a jog-

rend egy másik szabályának engedélye folytán megszûnik jogelle-

nesnek lenni, és ez visszahat magának a büntetõjog-ellenességnek

a megítélésére is. A tipikus vagy absztrakte szabályozott és a konk-

rét cselekmény jogellenessége között mindenezek fényében olyan

különbség van, amelyet mindig vizsgálni kell.

A társadalomra veszélyesség és a jogellenességA társadalomra veszélyesség és a jogellenességA társadalomra veszélyesség és a jogellenességA társadalomra veszélyesség és a jogellenesség

A következõkben szót kell ejteni a társadalomra veszélyesség és a

(materiális) jogellenesség viszonyáról. A társadalomra veszélyes-

ség fogalma szerint lényegében valamely jogi tárgy megsértését

vagy veszélyeztetését jelenti. A jogellenesség körében a formális

és a materiális jogellenesség megkülönböztetése ismeretes. For-

mális jogellenességen a tényállásszerû cselekményt szokásos ér-

teni (Wiener). Ez azonban – amennyiben büntetõjog-ellenességrõl

beszélünk – kiegészítendõ azzal a követelménnyel, hogy a tényál-

lásszerû cselekmény egyben büntetõjogi szankcióval is fenyegetve

legyen (Nagy). A materiális jogellenesség egyik értelmezésében a

jogi tárgy sértését vagy veszélyeztetését jelenti, másik értelmezé-

sében azt, hogy a formálisan jogellenes cselekménynél nem áll

fenn jogellenességet kizáró ok. Az elõbbi értelmezésben a társada-

lomra veszélyesség kodifikált materiális jogellenességként értel-

mezhetõ. Az utóbbi felfogással kapcsolatban két megjegyzést kell

tenni. Az egyik, hogy van olyan nézet, amely szerint törvényen ala-

puló jogellenességet kizáró ok esetén a cselekmény valójában for-

málisan sem jogellenes.13 A másik, hogy a cselekmény formális jog-

ellenességének elismerése mellett az a helyzet áll elõ, hogy a

cselekmény materiálisan nem lesz jogellenes ugyan, a társadalom-

13 Hollán Miklós: Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtõl. Jogel-
méleti Szemle, 2003/4., 11. o. http://jesz.ajk.elte.hu/hollan16.html
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ra azonban veszélyes marad: jogi tárgyat sért vagy veszélyeztet.

Az ugyanis nem állítható, hogy akár egy jogos védelmi cselekmény

ne sértene jogi tárgyat. Ebben az esetben a társadalomra veszé-

lyesség nem azonosítható a materiális jogellenességgel: az elõbbi

pusztán a jogi tárgy sértését vagy veszélyeztetését jelenti, az utób-

bi azonban azt is megköveteli, hogy ne álljon fenn jogellenességet

kizáró ok. A jogellenességet kizáró ok nem feltétlenül jelenti azt,

hogy a cselekmény egyébként ne sértene jogi tárgyat. Azaz, ha jog-

ellenességet kizáró ok áll fenn, a cselekmény nem materiálisan jog-

ellenes, de kétségkívül társadalomra veszélyes. 

Korábban Tokaji Géza helyesen mutatott rá mind arra, hogy a

cselekmény társadalomra veszélyességét a jogi tárgy sértése vagy

veszélyeztetése alapozza meg, mind arra, hogy ez nem jelenti fel-

tétlenül azt, hogy minden jogtárgysértõ/veszélyeztetõ cselekmény

szükségképpen veszélyes lenne a társadalomra. A típusában ve-

szélyes cselekmény adott esetben nélkülözheti a társadalomra ve-

szélyes jelleget, sõt akár hasznos is lehet. Tokaji szerint ez a hely-

zet a társadalomra veszélyességet kizáró okok esetén, mint például

a jogtalan élet elleni támadás elhárítása a támadónak okozott testi

sérüléssel.14 Mindezek fényében Tokaji szerint a társadalomra ve-

szélyes cselekmény teljes fogalma a következõ: „társadalomra ve-

szélyes az olyan jogtárgysértõ vagy veszélyeztetõ cselekmény,

amely megfelelõ társadalmi elõnnyel nincs vagy kellõképpen nincs

kompenzálva”15.

Wiener A. Imre a materiális jogellenességet kizáró okokat a tör-

vény feletti (bírói gyakorlat által kialakított) felelõsséget kizáró okok-

kal azonosította. Wiener szerint bár a materiális jogellenességet

kizáró okokat a törvény nem határozza meg, a bírói gyakorlat azon-

ban bizonyos tipikus életbeli szituációkra pontos szabályokat álla-

pít meg. Ezért tartotta elviselhetõnek, hogy a törvény a jogellenes-

séget nem tekinti ugyan a bûncselekmény fogalmi elemének, de

számos, korábban szabályozott kizáró körülmény törvényi megfo-

14 Tokaji Géza: i. m. 109. o.
15 Uo.
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galmazását mellõzi az általános jogellenességre hivatkozással.16 Te-

hát Wiener szerint a társadalomra veszélyesség nem eleme a bûn-

cselekmény fogalmának. Eleme viszont a jogellenesség, mind for-

mális, mind materiális értelmében. „A materiális jogellenesség

vizsgálatára csak a tényállásszerûség megállapítása után, a bírói

gyakorlat által megállapított kizáró okok (sértett beleegyezése, szü-

lõi felügyelet gyakorlása, kockázat stb.) keretei között kerülhet sor.

A hatályos törvénynek éppen a jogbiztonságot sértõ hibája, hogy

elindíthatja azt a gondolati folyamatot, amely a konkrét cselekményt

közvetlenül kapcsolhatja a bûncselekmény általános fogalmához.”17

Ez a megállapítás nem feltétlenül érvényesül más szerzõk

felfogásában.18 Wiener tehát végeredményben arra a következtetés-

re jutott, hogy a felmentõ ítélet nem alapulhat a társadalomra veszé-

lyesség mint bûncselekmény fogalmi „elem” hiányán, hanem azt

csak a „törvény feletti” materiális jogellenességet kizáró okok ala-

pozhatják meg.

Békés Imre a materiális jogellenesség és a társadalomra veszé-

lyesség viszonya kapcsán arra jutott, hogy azok fogalmi jelentése

ugyanaz, így indokolatlannak tartja a két kategória párhuzamos

használatát.19 Szintén azonos fogalomnak tekinti a társadalomra ve-

szélyességet és a materiális jogellenességet a bírói gyakorlat.20

Ezzel szemben Erdõsy Emil szerint nem tehetõ egyenlõségjel a

társadalomra veszélyesség és a materiális jogellenesség közé. Ma-

gyarázatként arra hivatkozik, hogy például a pazarló gazdálkodás

társadalomra veszélyes ténykedés, mivel sérti a Magyar Köztársa-

ság gazdasági rendjét, az állampolgárok vagyoni viszonyait. Bün-

tetõjogi vonatkozásban viszont nem jogellenes, mert nincs olyan

16 Wiener A. Imre (szerk.): Büntetendõség, büntethetõség. Büntetõjogi ta-
nulmányok. MTA ÁJI–KJK-Kerszöv, Budapest, 2000, 158. o.

17 Uo. 156. o.
18 Lásd például Berkes György. In: Nagy Ferenc: A magyar büntetõjog álta-

lános része. Korona Kiadó, Budapest, 2001, 178. o.
19 Békés Imre – Földvári József – Gáspár Gyula – Tokaji Géza: Magyar bün-

tetõjog. Általános rész. BM Kiadó, Budapest, 1980, 90. o.
20 Belovics Ervin: A jogellenesség és a társadalomra veszélyesség konflik-

tusa. Iustum Aequum Salutare, 2007/3., 38. o.
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büntetõ jogszabály, amely az ilyen gazdálkodást büntetéssel fenye-

getné.21

Úgyszintén cáfolja a társadalomra veszélyesség és a materiális

jogellenesség bûncselekménytani szerepének azonosságát Hollán

Miklós.22 Kiemeli, hogy a társadalomra veszélyesség ideológiai nyo-

másra került a büntetõ törvénykönyvbe, szemben a materiális jog-

ellenesség ideológiailag semleges voltával; a társadalomra veszé-

lyesség alapvetõen a törvényi bûncselekmény-fogalom eleme (de

egyben a tudományos fogalom is „hasznosította”), a materiális jog-

ellenesség ellenben „törvényen kívüli” kategória. Élesen bírálja azt

a felfogást és gyakorlatot, amely a jogellenességet kizáró okokat a

büntetõ törvénykönyv társadalomra veszélyesség-fogalmára vezeti

vissza annak érdekében, hogy legyen pozitív jogi alapja a felelõs-

ség negligálásának. A társadalomra veszélyesség fogalmának hát-

rányának tartja, hogy az nem alkalmas e szituációk megoldására,

mivel csupán a jogi tárgyak sértésére/veszélyeztetésre utal, olyan

szituációkra nem, ahol a versengõ érdekek közül a fontosabbat le-

het (kell) választani.23 Ez utóbbi megjegyzésével kapcsolatban kell

megemlíteni, hogy a materiális jogellenesség-fogalmak sem tartal-

mazzák minden szerzõnél a felvetett kritériumot. Továbbá az, hogy

mi minõsül fontosabb érdeknek, mindig viszonylagos. A fegyelme-

zési jog gyakorlását elszenvedõ minden bizonnyal úgy érzi, hogy

az õ testi vagy lelki integritása elõrébb való, mint az õt érõ fegyel-

mezés. Ha a magzatot kérdeznénk, hogy az elpusztítása vagy az

életben maradása fontosabb-e, valószínû az utóbbira voksolna,

szemben a terhességét megszakító nõ érdekével. És a sort még le-

hetne folytatni.

Gondolatait Hollán azzal zárja, hogy a társadalomra veszélyes-

séget el kell távolítani a bûncselekménynek mind a törvényi, mind

a tudományos fogalmából. Ennek az elõzõekben ismertetetteken

túli indoka, hogy olyan diktatórikus korszak „szüleménye”, amely-

21 Uo. 41. o.
22 Hollán Miklós: i. m. 724–732. o.
23 Uo. 727. o.
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nek távlati célja a jog megsemmisítése; olyan tág és bizonytalan

hatókörû kategória, amelynek a konkrét esetre alkalmazása súlyo-

san veszélyezteti a jogbiztonságot, vagy ha adott esetben nem, ak-

kor is jelentõs módszertani hibákhoz vezet.24 Véleménye szerint a

társadalomra veszélyességnek a jogbiztonság szempontjából ag-

gálymentes funkcióit a materiális jogellenesség fogalma módszer-

tani problémák nélkül el tudja látni. Felhívja azonban a figyelmet arra

is, hogy a társadalomra veszélyesség bûncselekmény-fogalomból

való mellõzése nem járhat a materiális jogellenesség kodifikálásá-

val, vagy annak a tudományos bûncselekmény-fogalom önálló

elemkénti elismerésével. „Ellenkezõ esetben ugyanis a materiális

jogellenesség vonatkozásában reprodukálnánk mindazokat a prob-

lémákat, amelyekbõl a társadalomra veszélyesség kapcsán meg-

próbáltunk kikeveredni, például ennek kapcsán növekedne meg a

határozatlan fogalom egyedi esetre való alkalmazásának csábítá-

sa.”25 Hollán megállapításaiból az tûnik ki, hogy a materiális jogelle-

nességnek a jogtárgyharmonikus értelmezés és a szokásjogképzõ-

dés segítségével kellene érvényesülnie, rendszertanilag pedig nem

önálló bûncselekmény-fogalmi elemként, hanem a tényállásszerû-

ség és a jogellenesség körében. Annak megítélése, hogy mindez

mennyiben szolgálná a jogbiztonságot és a jogalkalmazás egysé-

gességét, nem tisztem. Azzal kapcsolatban viszont, hogy a társada-

lomra veszélyesség kategóriája a sokszor hangoztatott negatív

ideológiai háttere miatt a rendszerváltozás után húsz évvel bármi-

féle bírói önkényhez vezetne, egyetértek Kõhalmi Lászlóval, aki ezt

az aggályt a bírói kar kiskorúsításának nevezte.26

Végül fontos megemlíteni még egy kérdéskört a társadalomra

veszélyességgel és a (materiális) jogellenességgel kapcsolatban:

ez pedig a társadalomra veszélyesség fokozhatóságának kérdése a

jogellenesség merev kategóriájával szemben. A kérdés valójában

inkább az, hogy ez hozadéka-e a társadalomra veszélyesség kate-

24 Uo. 728. o.
25 Uo.
26 Kõhalmi László: Nekrológ a társadalomra veszélyességrõl. Rendészeti

Szemle, 2007/7–8., 156. o.
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góriájának. Ujvári Ákos Viski Lászlóra hivatkozva kétségtelenül an-

nak tartja: „A jogellenesség terminológiája fogalmilag nem alkalmas

a cselekmény által okozott jogtárgy sértés vagy veszélyeztetés ci-

zellált kifejezésére.”27 Ezzel elvileg akár egyet is lehetne érteni. A

bûncselekmény fogalmának azonban azokat az elemeket kell tartal-

maznia, amelyek fennállása esetén valósul meg a bûncselekmény.

Hogy a fogalmi elem milyen mértékû, az a felelõsség beállta szem-

pontjából közömbös. Így például, hogy a gondatlan bûncselekmény

elkövetõje kicsit volt hanyag, vagy nagyon, abból a szempontból kö-

zömbös, hogy a gondatlan bûncselekmény megvalósul-e. Az másik

kérdés, hogy a felelõsség szintjének megítélése során ennek lehet

szerepe. Problémát az jelentett, hogy a jogalkotó a társadalomra ve-

szélyesség különbözõ fokaihoz különbözõ jogkövetkezményeket

fûzött. Ebbõl adódhatott az, hogy a társadalomra veszélyesség fo-

galma a törvényi fogalmától eltérõ jelentést is kapott. A cselekmény

társadalomra veszélyessége a törvény értelmében a védett jogi tár-

gyak sértését/veszélyeztetését jelenti. A bûncselekmény fogalmá-

ban ez csak „fekete vagy fehér” típusú kategória lehet. Ha elismer-

jük, hogy egy cselekmény a jogi tárgyat különbözõ fokban képes

sérteni vagy veszélyeztetni, hogy a sérelem vagy veszély foka idõ-

vel módosulhat, akkor be kell látni, hogy a tartalmában azonosított

materiális jogellenesség is képes erre. (Ujvári éppenséggel azono-

sítja a két kategóriát28.) Magyarul, ha a társadalomra veszélyességet

azonosítjuk a materiális jogellenességgel, akkor vagy mind a kettõ

fokozható, lévén hogy mindkettõ fogalmi jegye a jogi tárgy sértése,

veszélyeztetése, vagy egyik sem. Ha a materiális jogellenesség

esetén tagadjuk a fokozhatóságot, akkor a társadalomra veszélyes-

ség csak a fogalmán túli más értelmében teheti azt.

27 Ujvári Ákos: Gondolatok a társadalomra veszélyesség (materiális jogel-
lenesség) jövõbeli jogi sorsáról. Jogelméleti Szemle, 2003/1., 5. o.

28 Ujvári Ákos: A társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) hiá-
nyának jogalkalmazói értékelésérõl. In: Balogh Ágnes – Hornyák Sza-
bolcs (szerk.): Tanulmányok Erdõsy Emil professzor 80. születésnapja
tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, 2005
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Összegzésként a következõk állapíthatók meg. A társadalomra

veszélyesség fogalmából következõ lényege a Magyar Köztársaság

állami, gazdasági, társadalmi rendjének, illetve az állampolgárok

személyének, jogainak sérelme vagy veszélyeztetése. Ezeket a vé-

dett értékeket, érdekeket azonban nemcsak a bûncselekmény ké-

pes sérteni, hanem más jogág szabályaiba ütközõ cselekmény is.

Mint azt korábban láttuk, a jogellenesség is értelmezhetõ (sõt értel-

mezendõ is) tágan: ebbe beletartozik a jog egésze által szabályo-

zott viszonyokkal ellentétes magatartás. Míg azonban a jogellenes-

ség leszûkíthetõ a büntetõjog szférájára: alkotható külön kategória

a büntetõjog-ellenes cselekményekre, a társadalomra veszélyes-

séggel ez nem feltétlenül tehetõ meg.

Mivel a jogellenesség leszûkíthetõ a büntetõjog-ellenességre,

így a materiális jogellenesség is értelmezhetõ csak a büntetõjog

szintjén, amennyiben a jogellenesség formális oldalát egyértelmû-

en a büntetõjogra szorítjuk: azaz, ha a cselekményt elsõ lépcsõben

akkor nyilvánítjuk büntetõjog-ellenesnek, ha büntetõtörvénybe ütkö-

zik és büntetõjogi normával fenyegetett (formálisan jogellenes). Az

erre épülõ materiális jogellenességi kritérium (jogi tárgy sértése

vagy veszélyeztetése) már a büntetõjog területén van.

Kérdés az, hogy megtehetõ-e ez a társadalomra veszélyesség-

gel. A társadalomra veszélyesség két szempontból értelmezhetõ:

jogalkotási (a bûncselekménnyé nyilvánítás indoka) és jogalkalma-

zási (adott esetben a felelõsség hiányának megállapítása) szem-

pontjából.29 Jogalkotási szerepét tekintve a társadalomra veszélyes-

ség valójában nem a bûncselekmény differentia specificája, épp

ellenkezõleg: bûncselekménynek a társadalomra veszélyes cselek-

mények tömege közül az minõsül, amit a jogalkotó (súlyosságára

tekintettel) annak nyilvánít (lásd például a garázdaság bûncselek-

ményi és szabálysértési alakzatát). Tehát a társadalomra veszélyes-

ség az a nagyobb halmaz, amelynek egy szeletét rendeli a jogalko-

tó bûncselekményként büntetni. Erre viszont nem mondható az,

hogy csupán a büntetõjog szempontjából társadalomra veszélyes

29 Lásd errõl bõvebben: Mészáros Ádám: i. m.
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a cselekmény, hanem: a cselekmény olyan fokban veszélyes a tár-

sadalomra, hogy az már büntetést érdemel. Itt természetesen a

cselekmény absztrakt veszélyességérõl van szó. Tehát, míg az

egyik oldalon a jogellenesség az a nagy halmaz, amelyet a formá-

lis jogellenesség fogalma szûkít le a büntetõjogra, és válik ebben

értelmezhetõvé a materiális jogellenesség, addig a másik oldalon a

társadalomra veszélyesség (jogi tárgy sértése/veszélyeztetése) az

a nagy halmaz, amelyet a büntetõjogi büntetni rendeltség szûkít le

a büntetõjog szférájára.

A társadalomra veszélyesség jogalkalmazási szerepét tekintve

azt jelenti, hogy a konkrét cselekmény csak akkor tekinthetõ bûn-

cselekménynek, ha ténylegesen is sérti vagy veszélyezteti a védett

– és itt már csupán a büntetõjog által védett – értékeket, érdekeket.

A társadalomra veszélyességnek tehát csupán a jogalkalmazási

szerepe állhat összhangban a materiális jogellenességgel. Ha más

szempont ezt nem zárja ki.

Véleményem szerint egy cselekmény a büntetõjog szempontjá-

ból akkor jogellenes (büntetõjog-ellenes), ha tényállásszerû, büntetõ-

jogi normába ütközik és büntetõjogi szankcióval fenyegetett, jogi tár-

gyat sért vagy veszélyeztet, és nem áll fenn jogellenességet kizáró

ok.30 A jogellenességet kizáró okok hiányának követelménye nem je-

lentõség nélküli ebben a rendszerben, mert törvény feletti jogelle-

nességet kizáró okok esetén az nem állítható, hogy a cselekmény

egyébként ne sértene vagy veszélyeztetne jogi tárgyat. Sõt nincs ez

másként a más törvényben szabályozott jogellenességet kizáró

okoknál sem. Így például a magzatelhajtás jogi tárgya a magzati élet

védelme.31 Ha a terhesség megszakítása törvényi felhatalmazás

alapján kiadott engedély szerint történik, a magzat elpusztítása nem

lesz bûncselekmény a jogszabály engedélye mint jogellenességet

kizáró ok miatt. Az viszont nem állítható, hogy ebben az esetben a

30 Hasonló büntetõjog-ellenességi követelményrendszert fogalmaz meg
Nagy Ferenc is, az általa alkalmazott szisztéma azonban bizonyos tekin-
tetben következetlen. Lásd errõl bõvebben: Mészáros Ádám: Uo.

31 Erdõsy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar büntetõjog. Különös
rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 94. o.
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magzat élethez való joga, azaz a védett jogi tárgy egyébként ne sé-

rülne. Legfeljebb az állítható, hogy egy másik joggal, a terhes nõ ön-

rendelkezési jogával ütközik, és az alatt marad. Ha tehát a jogelle-

nességet és a társadalomra veszélyességet abban ragadjuk meg,

hogy az a jogi tárgy sértését vagy veszélyeztetését jelenti, ebben az

esetben mindkét kategória fogalmilag megvalósul, mert az egyéb-

ként jogszerû cselekmény ellenére a védett jogi tárgy sérül. Ezért

fontos kiemelni a büntetõjog-ellenesség fogalmában, hogy ne álljon

fenn jogellenességet kizáró ok. A jogellenességet kizáró ok a cselek-

ményt jogszerûvé teheti, és ezáltal a felelõsség negligálásához ve-

zethet, a jogi tárgy sérelmét azonban nem szüntetheti meg. 

Végül, ha a társadalomra veszélyességet azonosítjuk a materiális

jogellenességgel, és a társadalomra veszélyesség (materiális jogelle-

nesség) a bûncselekmény fogalmi eleme, akkor a „jogellenességet ki-

záró okok” nem törvény felettiek, mivel a büntetlenség a törvény

rendelkezésén alapul (ha nem társadalomra veszélyes, nem bûncse-

lekmény). Probléma azonban, hogy a társadalomra veszélyesség

(materiális jogellenesség) a jogi tárgy sértését/veszélyeztetését jelen-

ti. Az úgynevezett jogellenességet kizáró okok megvalósulása esetén

viszont nem állítható az, hogy a jogi tárgy ne sérülne vagy ne kerül-

ne veszélybe, azazhogy a cselekmény ne lenne materiálisan jogelle-

nes vagy társadalomra veszélyes. Így megvalósulnak a bûncselek-

mény fogalmának elemei. Büntetlenséget így viszont csak a

törvényben írt kizáró okok hozhatnak. Ezekkel kapcsolatban megem-

lítendõ, hogy a törvény a büntethetõséget kizáró okok kapcsán nem

jogellenességet, illetve nem társadalomra veszélyességet kizáró

okokról szól. Ez annyiban helyes, hogy az említett okok valójában az-

zal, hogy a jogi tárgy sértését/veszélyeztetését nem negligálják, fogal-

milag nem zárják ki sem a jogellenességet, sem a társadalomra ve-

szélyességet. Más megközelítésben, a jogos védelem, végszükség a

védekezõ/elhárító cselekmény jogszerûségét deklarálja: a cselek-

mény jogon (büntetõjogi szabályon) alapul, azaz jogszerû lesz, nem

jogtalan! Bûncselekménytani értelemben a tényállásszerûség meg-

valósulása vitathatatlan, a formális jogellenesség, amennyiben azt

valamely büntetõjogi normába való ütközésben jelöljük meg, nem
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valósul meg, mivel a büntetõjogi normába ütközést egy másik bün-

tetõjogi norma semlegesíti. Ebben az esetben nincs szükség a mate-

riális jogellenesség vizsgálatára. Megjegyezendõ viszont, hogy a cse-

lekmény fogalmilag társadalomra veszélyes marad. A más törvény

által szabályozott jogellenességet kizáró okok esetén viszont a cse-

lekmény tényállásszerû, formálisan jogellenes (mert továbbra is bün-

tetõjogi normába ütközik, és büntetõjogi szankcióval fenyegetett), jo-

gi tárgyat sért/veszélyeztet (azaz materiálisan is jogellenes marad), a

felelõsség alóli mentesülést a jogellenességet kizáró ok léte okozza.

Ugyanez a helyzet az úgynevezett törvény feletti jogellenességet ki-

záró okok esetén is. Itt tehát látszik a különbség a társadalomra ve-

szélyesség és a materiális jogellenesség között: van olyan eset, ami-

kor a cselekmény azért nem jogellenes, mert már formálisan sem az,

viszont a társadalomra veszélyes marad. 

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A társadalomra veszélyesség kategóriája alapvetõen nem mentes

bizonyos jogbiztonsági aggályoktól. Az elsõ fontos problémát ma-

gának a fogalomnak a tulajdonképpeni értelme jelenti. A törvény el-

vileg pontosan meghatározza, hogy mit kell érteni társadalomra ve-

szélyes cselekményen: azt a tevékenységet vagy mulasztást,

amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági

rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszé-

lyezteti. A büntetõjog tudományában azonban ez a fogalom önálló

életre kelt. Ennek következtében kezdtek el azon gondolkodni kü-

lönbözõ korszakok neves kriminalistái, hogy a társadalomra veszé-

lyesség mihez köthetõ (mit tekintünk társadalomnak, mit tekintünk

veszélynek, globális vagy regionális fogalom-e)32, van-e osztálytar-

talma, mi van akkor, ha egy állampolgár személyét sértõ cselek-

mény nem ellentétes a társadalmi renddel33, jogalkotói vagy jogal-

32 Irk Ferenc: A gondatlan bûncselekmények újrakodifikálásának elméleté-
hez. Jogtudományi Közlöny, 2002/3., 117–118. o.

33 Viski felvetését idézi Irk Ferenc: Uo. 119. o.
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kalmazói kategória-e, vagy mindkettõ34. Szintén ennek következmé-

nye az a felfogás, amit Békés Imre fogalmazott meg tömören: a jog-

alkotó „az emberi magatartások elvileg lehetséges teljességébõl a

Btk. megalkotásánál azokat emelte ki és nyilvánította – törvényi

tényállásba foglalás útján – bûncselekménnyé, amelyeket a társa-

dalomra veszélyesnek ítélt. Ebben az összefüggésben a társada-

lomra veszélyesség a bûncselekménnyé nyilvánítás jogpolitikai

indoka.”35 Ez az állítás csak megszorításokkal lehet helyes: nyilván-

való, hogy a Btk. szerinti fogalmat alapul véve a társadalomra je-

lenthet veszélyt rengeteg olyan magatartás, amelyet nem a bünte-

tõjog, hanem más jogterület szabályoz. A Btk. a társadalomra

veszélyt jelentõ magatartások közül csak a legsúlyosabbakat ren-

deli büntetni. Egyébként maga a törvény sem volt feltétlenül követ-

kezetes, amikor a társadalomra veszélyesség megszûnését, cse-

kéllyé válását „emlegette”. Ebbõl szintén az következik, mintha a

társadalomra veszélyesség mást jelentene, mint amit a legáldefiníció

jelenteni enged. A társadalomra veszélyesség a törvény értelmé-

ben voltaképp a védelmezett értékek (ha úgy tetszik: jogi tárgyak)

megsértését vagy veszélyeztetését jelenti, ami elengedhetetlen a

bûncselekmény fogalmi megvalósulásához. Azaz a bûncselekmény

megvalósulásakor kell fennállnia a jogtárgysérelemnek/veszé-

lyeztetésnek. Az, hogy a jogi tárgy sértése/veszélyeztetése a bûn-

cselekmény megvalósulása után megszûnik, nyilvánvaló. Így amikor

a társadalomra veszélyesség csekéllyé válásáról, megszûnésérõl

beszélünk, nem a fogalom bûncselekménytani értelmérõl ejtünk

szót, hanem a cselekmény társadalomra károsságáról. Végül, van

olyan nézet, amely a társadalomra veszélyességet a materiális jog-

ellenességgel asszimilálva, a törvényi fogalmat sajátos, de azzal

nem összeegyeztethetõ elemekkel színesíti. Így korábban Tokaji

Géza, napjainkban Nagy Ferenc szerint társadalomra veszélyes a

jogi tárgyat az elkövetéskor fennforgó feltételek alapján reálisan sér-

tõ vagy veszélyeztetõ olyan cselekmény, amely megfelelõ társadal-

34 Békés Imre – Földvári József – Gáspár Gyula – Tokaji Géza: i. m. 89. o.
35 A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata. KJK, Budapest, 1986, 38. o.
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mi elõnnyel nincs vagy kellõképpen nincs kompenzálva.36 Ehhez

kapcsolódóan kell megemlíteni, hogy valójában tényleg lehet olyan

eset, amikor egy cselekmény jogi tárgyat sért, hatását tekintve

azonban nem „veszélyes” a társadalomra. Csak ilyenkor ellent-

mond a társadalomra veszélyesség törvényi és egyébkénti [valójá-

ban (jog)szociológiai] fogalma. A társadalomra veszélyességnek ez

a kétarcúsága az, ami a valódi problémát jelenti.

Az egy másik, de nem elhanyagolható dimenzió, hogy a társa-

dalomra veszélyesség felelõsségtani szerepét tekintve is eltérõ né-

zetek alakultak ki: egyesek szerint a bûncselekmény olyan fogalmi

eleme, amelynek hiányában büntetõjogi felelõsségrõl nem lehet

beszélni, mások ellenben tagadják bûncselekmény-fogalmi szere-

pét, és benne csupán jogpolitikai deklarációt látnak. Mindez azért is

figyelemre méltó, mert a törvénybõl és az indokolásából követke-

zõen egyértelmûnek kellene lennie, hogy olyan fogalmi elemrõl van

szó, amelynek a hiánya kizárja a felelõsségre vonás lehetõségét.

Többen a társadalomra veszélyesség mellett/helyett a materiá-

lis jogellenességet preferálnák. Láthattuk azonban, hogy ez sem bír

egységes tartalommal. Sem az alapját jelentõ német, sem a hazai

büntetõjogban. Gyakorlatilag minden magára valamit is adó bünte-

tõjogásznak van egy materiális jogellenesség-fogalma. Az, hogy ez

mennyire szolgálja a jogbiztonságot, legalábbis kérdéses.

Mindezek fényében a társadalomra veszélyességet a magam ré-

szérõl nem tartom helyes és a jövõben fenntartható kategóriának,

mivel ellentétes értelmezések alakultak ki mind a törvényi, mind a

tudományos bûncselekmény-fogalmi szerepérõl. Sok esetben jogi

fogalmából valójában szociológiai jellegû fogalommá vált. 

Önmagában viszont a társadalomra veszélyesség számûzése

sem feltétlenül aggálymentes. A bûncselekmény fogalmának formá-

lissá válása esetén nyitva marad a kérdés, hogy a jogalkalmazó meg-

állapíthatja-e a bûncselekmény megvalósulását – és ha nem, mire

alapozza e döntését – abban az esetben, amikor a cselekmény kime-

ríti ugyan a törvényi tényállást, hiányzik azonban a cselekmény társa-

36 Nagy Ferenc: i. m. 180. o.
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dalomra veszélyessége (a jogi tárgy tényleges sértése vagy veszé-

lyeztetése). Szintén kérdéses, hogy a jogalkalmazói kör milyen felké-

szültségi szinten áll az úgynevezett törvény feletti jogellenességet és

bûnösséget kizáró okok37 ismeretével, és adott esetben meri-e azo-

kat alkalmazni. Ha meri, ezzel újabb probléma áll elõ. A jogállamiság

szempontjából aggályosnak tekinthetõ ugyanis az, ha a büntetõjog-

ban – akár az elkövetõ javát szolgáló – szokásjogi szabály

érvényesül.38 Ezt korábban ki lehetett védeni azzal, hogy a bûncse-

lekmény fogalmában szerepelt egy olyan elem (a társadalomra ve-

szélyesség), amelynek a hiányát azonosítani lehetett a törvény feletti

jogellenességet kizáró okok hiányával, és úgy lehetett értékelni, hogy

nem valósul meg bûncselekmény. Az más kérdés, hogy ez az értel-

mezés nem lett egyöntetû. Hogyha a társadalomra veszélyesség

nem lesz a bûncselekmény eleme, akkor vetõdik fel az a probléma,

hogy a bûncselekmény fogalmának formális megvalósulása esetén

meg kell állapítani az elkövetõ felelõsségét, kivéve, ha a büntetõtör-

vényben szabályozott felelõsséget kizáró ok áll fenn. Ekkor ugyanis

nem lesz olyan pozitív jogi szabály, amely lehetõséget teremtene a

törvény rendelkezésétõl való eltérésre. Az úgynevezett törvény felet-

ti felelõsséget kizáró okok jogállami keretek között csak aggályosan

írhatják felül a törvény szövegét, és függeszthetik fel annak alkalma-

zását. Ha mégis ez történik, marad az a szintén jogbiztonsági szem-

pontú probléma, hogy az elkövetõ felelõssége nem múlhat a jogal-

kalmazó tudományos jártasságán, mint ahogy az sem tartható, hogy

az állampolgár ne lássa elõre, hogy tettének mik a következményei. 

Mindezen túl, a bûncselekmény fogalmában a jogellenesség ko-

difikálása sem feltétlenül aggálymentes, mivel ennek sem egységes

az értelmezése: mint említettem, szinte minden büntetõjogásznak

van egy jogellenesség-fogalma. Már eleve arra is csak kevesen van-

nak tekintettel, hogy határozott különbség tehetõ jogellenesség és

37 Törvény feletti jogellenességet kizáró ok például a sértett beleegyezése,
a fenyítõ jog gyakorlása, a megengedett kockázat vagy a kötelesség-ösz-
szeütközés bizonyos esete; törvény feletti bûnösséget kizáró ok pedig
az elvárhatóság hiánya. 

38 Lásd errõl bõvebben: Mészáros Ádám: i. m.
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büntetõjog-ellenesség között.39 A tekintetben sem alakult ki egységes

felfogás, hogy a jogellenesség tárgyi vagy alanyi jogot érint-e40, objek-

tív-e vagy szubjektív41, ontológiai vagy normatív jellegû-e42. Szintén

konfúz a formális, illetve a materiális jogellenesség értelmezése, jelen-

téstartalma. Ezért a jogellenesség kategóriájának kodifikálása legfel-

jebb úgy lehet elviselhetõ, ha nem is helyeselhetõ, ha a törvény meg-

határozza azt, hogy mit kell érteni rajta. Ekkor viszont, ha az pusztán a

jogi tárgy sértését/veszélyeztetését jelenti, akkor a kérdés az, hogy mi-

vel jutottunk elõrébb a társadalomra veszélyességhez képest. 

Véleményem szerint legmegfelelõbb a formális (tisztán formális!)

bûncselekmény-fogalom kodifikálása lenne, azzal a fenntartással,

hogy a törvény más rendelkezései mondják ki azt, hogy bûnösség

hiányában nem valósul meg bûncselekmény, illetve a büntetõjogi

felelõsséget kizáró okok között legyen szabályozva tartalmilag az a

tétel, hogy nem büntetendõ az a cselekmény, amely az elkövetése-

kor nem sérti vagy veszélyezteti a „jogi tárgyat”, vagy ha mégis, azt

a szükségesség és arányosság keretei között egy magasabb egyé-

ni vagy társadalmi érdek megfelelõen kompenzálja. Utóbbi esetre

szolgálhat például a jogos védelmi helyzetben kifejtett sérelmet

okozó tevékenység, vagy az adott esetben testi sérülés okozásával

járó – de lege artis végzett – orvosi beavatkozás. 
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Az észt és a magyar fiatalok 
latens devianciái 
a családhoz és a kortársakhoz 
kötõdés tükrében

2007-ben befejezõdött az ISRD–2 nemzetközi önbevalláson alapu-

ló kutatás magyar diákokra vonatkozó adatainak elemzése.1 Ez után

nyílt lehetõségünk a vizsgálatban részt vevõ országok között ösz-

szehasonlítások elvégzésére. Észtországra azért esett a választá-

A fiatalok latens devianciáit vizsgáló nemzetközi kutatás, az International

Self-Reported Delinquency Study (ISRD–2) keretében 2008-ban nyílt lehe-

tõségünk a magyar fiatalok jellemzõinek más országok tükrében való

vizsgálatára. Jelen tanulmány az észt és a magyar fiatalok deviáns idõ-

töltéseit hasonlítja össze a társadalmi kötõdés különbözõ szintjein. Mi-

nél erõsebb a társakhoz kötõdés, annál kisebb a szülõi kontroll. Ez

azonban kevésbé igaz a magyar diákokra, hiszen esetükben az állandó

baráti társasággal bírók szülõi kontrollja is meglehetõsen magas. A ma-

gyar gyermekeknél is következtetni lehet azonban a szülõi kontroll felszí-

nességére: a mindennapi közös programok nem nyújtanak elegendõ

biztonságot, hiszen nem teszik lehetõvé, hogy a szülõk ellenõrizzék, a

gyermek mivel tölti szabadidejét. Az észt diákok szinte minden vizsgált

deviancia elkövetésében megelõznek minket. Ebben szerepe lehet an-

nak is, hogy a normaformálás legalapvetõbb színterének, a családnak,

a felszínes magyarnál is gyengébb a kötõereje.

1 A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok finan-
szírozta, K 60981 nyilvántartási számon. A részletes elemzést tartalmazó
kötet címe: Kerezsi Klára – Parti Katalin (szerk.): Látens fiatalkori devian-
ciák. Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében –
„ISRD–2”. OKRI–ELTE, Budapest, 2008
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sunk, mert az észt felmérés – a magyarhoz hasonlóan – szintén or-

szágosan reprezentatív mintán történt. Ráadásul a megkérdezett

vizsgálati személyek száma is megközelítõleg egyezõ volt: 2203

magyar és 2613 észt tanulót tartalmazott. Mindkét mintában a 13-15

évesek voltak túlsúlyban (észt: 83,4; magyar: 87,2%), ezen belül is

a 14 évesek (észt: 34,4, magyar: 35,7%). A nemek megoszlása is

mindkét mintában megközelítõleg fele-fele arányú volt. Az adatok

interpretációjában azonban óvatosságra int a magyar és az észt tár-

sadalom összetétele: míg Magyarországon a kisebbségek aránya

elenyészõ, addig Észtországban a lakosság 25-27%-a orosz nemze-

tiségû. Az orosz és az észt népesség eltérõ szokásokat, eltérõ kul-

túrát és eltérõ normarendszert ápol.2 Ehhez fogható gyökeres kultú-

rabeli eltéréseket hazánkban nem találni. A nemzeti reprezentatív

mintavétel mindenesetre megnyugtató, minthogy azt jelenti, hogy

az orosz kisebbség képviselõibõl (orosz iskolákból) is ugyanolyan

eséllyel kerültek gyermekek a mintába, mint az észtek közül.  

AlaphipotézisekAlaphipotézisekAlaphipotézisekAlaphipotézisek

A kontrollelméletek szerint az egyén személyiségében, tulajdonsá-

gaiban rejlõ belsõ és a külsõ kontrollnak egyaránt meghatározó

szerepe van abban, hogy az egyén törvénytisztelõ állampolgárrá

váljon. A külsõ kontrollt elsõsorban a család gyakorolja, de a kortárs

csoport hatása is jelentõs az egyén viselkedésének formálásában.3

Az összehasonlító elemzés során ezért feltártam a baráti kapcsola-

tok és a családhoz kötõdés összefüggéseit, majd megvizsgáltam,

hogy van-e összefüggés a deviáns viselkedés, a devianciákhoz, il-

letve az erõszakhoz való viszonyulás és a társadalmi kötõdés e két

2 Az észtországi kisebbségek helyzetérõl lásd az Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások Közalapítvány kutatását: Lagzi Gábor: Kisebbségi
kérdés, nemzeti kisebbségek Észtországban, Lettországban és
Litvániában a rendszerváltást követõ idõszakban. Budapest, 2008
[Mûhelytanulmány 33.] http://www.eokik.hu/data/files/123541324.pdf

3 Lásd összefoglalóan Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – William S.
Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 226–250. o. 
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lényeges szintje között. Hipotézisem szerint ugyanis azok körében,

akiknek állandó baráti társaságuk van, akik kortárs csoportjukat

bandának tekintik, elfogadottabb az erõszak és a jogsértés, vala-

mint gyakoribb a deviáns viselkedés is.4 Feltételeztem továbbá,

hogy azok a gyermekek kötõdnek kevésbé családjukhoz, akiknek

állandó baráti társaságuk van, és ezzel a társasággal töltik szabad-

idejük nagy részét. Úgy gondoltam, hogy a családhoz és a kortárs

csoporthoz kötõdés fordítottan arányos egymással. 

Adatelemzés és összehasonlításAdatelemzés és összehasonlításAdatelemzés és összehasonlításAdatelemzés és összehasonlítás

Az adatok elemzésekor a válaszolókat – a kötõdés különbözõ ere-

je szerint – négy csoportra osztottam: 

1. az elsõ csoportba azok tartoznak, akiknek a megkérdezéskor állandó

baráti társaságuk volt, amelyet bandának tekintettek; 

2. a második csoportba azok, akiknek volt ugyan állandó baráti társasá-

guk, de azt nem tekintették bandának; 

3. a harmadik csoportnak nem volt állandó baráti társasága, de szabadide-

jüket – bevallásuk szerint – általában barátokkal (kortársakkal) töltik, végül 

4. a negyedik csoportba tartozóknak nem volt állandó baráti társaságuk,

és általában szabadidejét sem a kortársakkal, hanem otthon egyedül

vagy szüleivel/családtagjaival töltötte. 

4 E hipotézis alapjául szolgálnak a kortárscsoport viselkedésre gyakorolt
hatását vizsgáló kutatások és elméletek, amelyek szerint a baráti társaság
biztonságot nyújt az egyén számára, és bátorságot ad az elkövetéshez.
Errõl lásd Albert Bandura: A Social Learning Theory. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, 1977, pp. 187–230.; Albert Bandura: The social learning per-
spective: Mechanisms of aggression. In: Hans Toch (ed.): Psychology of
Crime and Criminal Justice. Holt, Rinehart & Winston, New York, 1979. Az
erõs kötõdés miatt a társaság tagjaira az összetartás jellemzõ. Travis
Hirschi: Causes of Delinquency. University of California Press, Berkeley,
1969. A társaság attitûdje pedig nagymértékben befolyásolja a fiatal
deviáns viselkedését, hiszen meg akar felelni a társaság elvárásainak.
Robert L. Burgess – Ronald L. Akers: A Differential Association-Reinforce-
ment Theory of Criminal Behaviour. Social Problems, vol. 14., no. 2., 1966,
pp. 128–147.; Thorsten Sellin: Culture conflict and crime. American Journal
of Sociology, vol. 44., no. 1., 1938, pp. 97–103. 
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A kortárs csoporthoz kötõdés és a deviáns viselkedés gyakoriságá-

nak kapcsolata világosan kimutatható. Az egyedül elkövetett devi-

anciák gyakorisága exponenciálisan csökken a bandától a barátok

hiányáig. Ez arra utal, hogy a megkérdezettek egyértelmûen rossz-

nak, deviánsnak tekintik a „banda” megjelölést.6 Utal arra is, hogy a

Az elemzést és az országok közötti összehasonlítást erre a négy

csoportra végeztem el, különbözõ szempontok szerint.

Baráti kapcsolatok és devianciák 

Mindkét országban a második csoportba tartozók voltak túlsúly-

ban.5 A magyar mintában arányaiban kissé több gyermek vallotta

állandó baráti társaságát bandának (1. számú ábra). 

5 A „banda” (gang) elnevezés egyértelmûen a deviáns viselkedés baráti tár-
saságon belüli elfogadottságát jelezte mindkét ország fiataljai számára.

6 A banda/gang nem feltétlenül pejoratív értelmû szociológiai/pszichológiai
fogalom: olyan csoport, kisközösség, amely segít azoknak a szerepeknek
a begyakorlásában, amelyeket az otthon, a család nem képes átadni, de
szükségesek a beilleszkedéshez és az énkép kialakításához.

1. számú ábra

Kortárs csoportos kötõdés (Észtország/Magyarország)Kortárs csoportos kötõdés (Észtország/Magyarország)Kortárs csoportos kötõdés (Észtország/Magyarország)Kortárs csoportos kötõdés (Észtország/Magyarország)
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devianciák akkor is a baráti társasághoz kötõdnek, ha az nem állan-

dó, csak alkalmi. 

Érdekes jelenség, hogy a megkérdezett diákok életében a devian-

ciák akkor is a baráti társasághoz kötõdnek, ha azok nemcsak cso-

portosan, hanem egyedül is elkövethetõ jogsértések. Az individuáli-

san elkövetett devianciák és a kortárs kötõdés viszonyát azon a

csoporton mutatom be, amelynek állandó baráti társasága banda (1.

csoport). A devianciaarányok a kortársakhoz kevésbé kötõdõ gyer-

mekek csoportjaiban is hasonlóan alakulnak, persze azzal az eltérés-

sel, hogy minél kisebb a kortárs kötõdés, annál kevesebb az indivi-

duális devianciák száma is. Figyelemre méltó azonban, hogy az észt

mintában arányaiban több a kábítószer-élvezõ és -kereskedõ ebben

a csoportban, míg magyarok inkább a megélhetési bûnözésben (ke-

rékpárlopás, zsebtolvajlás) „jeleskednek”. Az észteknél megfigyelhetõ

a személy elleni erõszakos cselekmények túlsúlya is (2. számú ábra).

Ami a csoportosan elkövethetõ/elkövetett devianciákat illeti, úgy

tûnik, hogy az, akinek van állandó baráti társasága, általában e tár-

sasággal együtt tanúsítja az ilyen magatartást. Ennek ellenére, az

észt mintából kiemelkedik a rongálás, az autóból lopás, valamint a

kábítószer-terjesztés, amit azok is elsõsorban a kortársakkal együtt

követtek el, akiknek nem volt állandó baráti társaságuk. A magyar

mintában olyan kevés volt az elemszám ezekben a devianciákban,

hogy ilyen következtetést nem lehetett levonni. Eltérés tapasztalha-

tó viszont a magyar és az észt mintában az alkohol- és a drogfo-

gyasztás, valamint a drogárusítás és a számítástechnikai rendsze-

rekbe való jogellenes behatolás (hacking) terén: a magyar mintában

ezek a csoportos devianciák minden típusban kisebb értéket kép-

viseltek7 (3. számú ábra). 

7 Megjegyzendõ, hogy az észt gyermekek a droggal kapcsolatos vissza-
élések és a hacking területén a nemzetközi összehasonlításban is az
élen járnak. A droggal való visszaélésben az észt gyermekek annyira
aktívak, hogy az egyébként igen aktív drogfogyasztó nyugat-európai
kortársaikat is túlszárnyalják. Majone Steketee: First basic findings in
ISRD-2 international comparison. 8th Annual Conference of European
Society of Criminology, Edinburgh, 2–5 Sept 2008. 
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Családhoz és kortárs csoporthoz kötõdés

A családhoz kötõdést annak alapján vizsgáltam, hogy mennyi idõt

és milyen tevékenységgel tölt a válaszoló a családjával, illetve

hogy milyen gyakran marad ki esténként.

A magyar gyermekek mind a négy csoportban erõsebben kötõd-

nek szüleikhez. Ez áll a közös programokra, a vacsorák gyakorisá-

gára, az esti kimaradásra, illetve arra, hogy a szülõk inkább tudják,

kivel tölti gyermekük a szabadidejét. A magyar diákoknak inkább

megmondják, mikorra menjenek haza, és a gyermekek inkább enge-

delmeskednek, de a szülõk is gyakrabban viszik el kocsival a gyere-

keiket oda, ahová menni akarnak. Ez a különbség a magyar gyerme-

kek javára mind a négy csoportban szembetûnõ. Figyelemre méltó

2. számú ábra

Individuális devianciák aránya a bandában (Észtország/Magyarország) (%)Individuális devianciák aránya a bandában (Észtország/Magyarország) (%)Individuális devianciák aránya a bandában (Észtország/Magyarország) (%)Individuális devianciák aránya a bandában (Észtország/Magyarország) (%)
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azonban, hogy a családhoz kötõdés gyengül a kortárs csoporthoz

kötõdés erõsödésével.

Látható, hogy a magyar gyermekek, bármelyik csoportba tartoz-

zanak is, több idõt töltenek szüleikkel. A magyarok között viszony-

lag jelentõs azoknak a gyermekeknek az aránya, akik heti egynél

gyakrabban vesznek részt szüleikkel közös programban. Ez az

arány az észt gyermekeknél nagyon alacsony: még a kortárs cso-

porthoz legkevésbé kötõdõ gyermekeknél is csak 11,3% (1. számú

táblázat). 

A szülõkhöz kötõdés különbségei tetten érhetõk a közös vacso-

rák gyakoriságában is. Ezek szerint, a magyar gyermekek minden

csoportban gyakrabban vacsoráznak együtt a szüleikkel. A vacso-

rák gyakorisága a kortárs csoporthoz kötõdés csökkenésével nö-

vekszik. Figyelemre méltó, hogy még a kortársakhoz szorosan kö-

tõdõ 1. csoportba tartozóknak is nagyobb hányada (45,3%) állította,

3. számú ábra

Kortársakhoz kötõdés foka és egyes, csoportosan elkövetett devianciák aránya Kortársakhoz kötõdés foka és egyes, csoportosan elkövetett devianciák aránya Kortársakhoz kötõdés foka és egyes, csoportosan elkövetett devianciák aránya Kortársakhoz kötõdés foka és egyes, csoportosan elkövetett devianciák aránya 

(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)
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hogy naponta vacsorázik együtt a szüleivel. Az együtt sosem va-

csorázók aránya minden csoportban alacsonyabb a magyar gyer-

mekeknél (2. számú táblázat).

havonta egyszer

heti egyszer

gyakrabban 

37,3
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport

1. számú táblázat

Milyen gyakran vesz részt szüleivel közös programon? Milyen gyakran vesz részt szüleivel közös programon? Milyen gyakran vesz részt szüleivel közös programon? Milyen gyakran vesz részt szüleivel közös programon? 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q18)(Észtország/Magyarország) (%) (Q18)(Észtország/Magyarország) (%) (Q18)(Észtország/Magyarország) (%) (Q18)

Soha

Naponta
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11,1
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9,6
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7,1
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport

2. számú táblázat 

Milyen gyakran vacsorázik együtt szüleivel? (Észtország/Magyarország) (%) (Q19)Milyen gyakran vacsorázik együtt szüleivel? (Észtország/Magyarország) (%) (Q19)Milyen gyakran vacsorázik együtt szüleivel? (Észtország/Magyarország) (%) (Q19)Milyen gyakran vacsorázik együtt szüleivel? (Észtország/Magyarország) (%) (Q19)

A magyar gyermekek erõsebb családhoz kötõdése abban is meg-

mutatkozik, hogy bármelyik csoportba tartozzon is a gyermek, szü-

lei inkább tudják, kivel tölti a szabadidejét. A kortársakhoz legin-

kább kötõdõ gyermekek szüleinek 40,9%-a mindig tudja, kivel van a

gyermek szabadidejében, a kortársakhoz legkevésbé kötõdõ ma-

gyar gyermekek szüleinek pedig 71,2%-ára jellemzõ ez a szoros

kontroll. A szülõi kontroll ereje itt is fordítottan arányos a társakhoz

kötõdéssel (3. számú táblázat).

A magyar gyermekek fölött minden csoportban erõsebb a szülõi

kontroll. Itt is jól látszik a szülõi kontroll gyengülése a barátokhoz kö-
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tõdés erõsödésével. Szembetûnõ, hogy az állandó baráti társaság-

gal nem bíró magyarok csaknem fele (a 3. csoportba tartozók 44,2,

illetve a 4. csoportba tartozók 63,2%-a) otthon tölti a szabadidejét.

A magyar gyermekek minden csoportban engedelmesebbek

észt kortársaikhoz képest. Bár ez az engedelmesség gyengül a kor-

társakhoz kötõdés erõsödésével. Figyelemre méltó, hogy az ösz-

szes magyar gyermek, akinek nincs állandó baráti társasága (a vála-

szolók 100%-a!) engedelmeskedik szüleinek, saját bevallása szerint

(4. számú táblázat).

A családhoz kötõdés, valamint a szülõi kontroll méréséhez vé-

gül megnéztem, milyen gyakran mennek el esténként otthonról a

gyermekek. Azt tapasztaltam, hogy az észt gyermekek mindegyik

csoportja nyitottabb a magyaroknál. Még a kortársakhoz egyáltalán

Nem
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3. számú táblázat 

A szülõk tudják, gyermekük kivel tölti a szabadidejét, amikor elmegy otthonról? A szülõk tudják, gyermekük kivel tölti a szabadidejét, amikor elmegy otthonról? A szülõk tudják, gyermekük kivel tölti a szabadidejét, amikor elmegy otthonról? A szülõk tudják, gyermekük kivel tölti a szabadidejét, amikor elmegy otthonról? 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q20)(Észtország/Magyarország) (%) (Q20)(Észtország/Magyarország) (%) (Q20)(Észtország/Magyarország) (%) (Q20)
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4. számú táblázat

Engedelmeskedik-e a gyermek, ha a szülõk megmondják, mikorra menjen haza? Engedelmeskedik-e a gyermek, ha a szülõk megmondják, mikorra menjen haza? Engedelmeskedik-e a gyermek, ha a szülõk megmondják, mikorra menjen haza? Engedelmeskedik-e a gyermek, ha a szülõk megmondják, mikorra menjen haza? 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q21.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q21.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q21.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q21.1)
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nem kötõdõk (4. csoport) is többször mentek el esténként otthon-

ról: minden este kimaradt az észt gyermekek 6,3%-a, míg a magya-

roknak csak 2,0%-a tette ezt. Ebben a (4.) csoportban a magyar vá-

laszolók 71,0%-a egyáltalán nem ment el esténként otthonról, míg

ez a permanens otthon tartózkodás az észteknek csak 31,9%-ára

volt jellemzõ (5. számú táblázat).

Soha

Heti egyszer 

Heti kétszer-ötször

Heti háromszor-
négyszer

Naponta 47,6
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19,7 13,0

25,6

9,2

29,3

14,9
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9,5
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport

5. számú táblázat

Milyen gyakran megy el otthonról esténként a gyermek? Milyen gyakran megy el otthonról esténként a gyermek? Milyen gyakran megy el otthonról esténként a gyermek? Milyen gyakran megy el otthonról esténként a gyermek? 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q23)(Észtország/Magyarország) (%) (Q23)(Észtország/Magyarország) (%) (Q23)(Észtország/Magyarország) (%) (Q23)

Hipotézisem szerint a magyar gyermekek engedelmességének és

kevesebb esti kimaradásának a hátterében a szigorúbb nevelési el-

vek állnak. Ennek igazolására megvizsgáltam a szabadidõ-eltöltési

szokásokat a kortárs csoporthoz kötõdés foka szerint. Feltételezé-

sem nem igazolódott be, hiszen a magyar gyermekek engedelme-

sebbek ugyan, és szüleik erõsebb kontroll alatt tartják õket, még-

sem töltenek naponta több idõt kötelességeik teljesítésével. Ez

figyelhetõ meg például a házi feladat elkészítésére fordított idõ kap-

csán. Az a gyermek, akinek nincs baráti társasága, több idõt tölt a

házi feladat készítésével. Akinek állandó baráti társasága van, az ál-

talában semmit vagy naponta csak fél órát fordít a házi feladat elké-

szítésére. A magyarok és az észtek közötti különbség csak az,

hogy a magyarok közül, akinek bandája van, az inkább egyáltalán

nem foglalkozik a házi feladattal, míg az észtek ebben a csoportban

is legalább fél órát (4. számú ábra).
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A kortársakhoz kötõdés hatása a könyv- és magazinolvasásra fordí-

tott idõt is befolyásolja. Sem a magyar, sem az észt gyermekek

többsége nem olvas könyvet, mégis kissé nagyobb az esély az ol-

vasásra, ha semmiféle baráti kapcsolatuk nincs. 

A mai fiatalok körében a televízió-nézés és a számítógépezés

markáns szabadidõ-eltöltési mód. Az összehasonlításban azt látjuk,

hogy mind az észt, mind a magyar mintában azok közül, akiknek

nincs állandó baráti társaságuk és barátaik, azok vannak túlsúlyban,

akik naponta négy vagy több órát játszanak a számítógépen vagy

néznek televíziót. A magyar diákok mégis kevesebb idõt töltenek ez-

zel a tevékenységgel: általában csak mintegy két órát. De elmond-

ható az is, hogy a baráti társaság megléte alapvetõen nem befolyá-

solja a képernyõ elõtt töltött idõ nagyságrendjét (5. számú ábra).

Világosan látszik, hogy azok töltik a legtöbb szabadidõt a bará-

taikkal, akiknek állandó társaságuk van. Szembetûnõ eltérés mutat-

kozik a két ország között abban a csoportban, amelynek nincsen ál-

4. számú ábra

A házi feladatra fordított idõ a kortársakhoz kötõdés viszonylatában A házi feladatra fordított idõ a kortársakhoz kötõdés viszonylatában A házi feladatra fordított idõ a kortársakhoz kötõdés viszonylatában A házi feladatra fordított idõ a kortársakhoz kötõdés viszonylatában 

(Észtország/Magyarország) (Q24.1)(Észtország/Magyarország) (Q24.1)(Észtország/Magyarország) (Q24.1)(Észtország/Magyarország) (Q24.1)
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landó baráti társasága és általában nem is tölt idõt a kortársakkal.

Az ebbe a csoportba tartozó észtek ugyanis, annak ellenére is töl-

tenek valamennyi idõt a kortárs csoporttal, hogy nincs állandó ba-

ráti társaságuk. Ez a diagram mindkét végén szignifikánsan meg-

mutatkozik: a kortárs csoporttal szabadidõt nem töltõk között

arányaiban kevesebben vannak az észtek, és a négy vagy több

órát a kortárs csoporttal töltõk között a magyar gyermekek már egy-

általán nem képviseltetik magukat. 

A sportolásra fordított idõt azért vizsgáltam, mert feltételeztem,

hogy többet sportol, akinek állandó baráti társasága van. Ez a felté-

telezés beigazolódott: a sporttevékenység rendszeres és minden

csoportban nagyon népszerû. Akinek azonban nincs semmilyen

baráti kapcsolata, gyakoribb, hogy semmiféle sportot nem ûz: a

sport tehát közösségteremtõ aktivitás. A két ország között ebben a

szabadidõs tevékenységben nincs számottevõ különbség.

5. számú ábra

Televíziózásra, számítógépezésre fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Televíziózásra, számítógépezésre fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Televíziózásra, számítógépezésre fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Televíziózásra, számítógépezésre fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában 

(Észtország/Magyarország) (Q24.3)(Észtország/Magyarország) (Q24.3)(Észtország/Magyarország) (Q24.3)(Észtország/Magyarország) (Q24.3)
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Erõszakhoz viszonyulás a kortársakhoz kötõdés tükrében 

A teljes észt és a teljes magyar mintában túlsúlyban vannak a nem

erõszakos magatartásúak (az észteknél ez az arány a semlegesek-

kel együtt: 85,6%, a magyaroknál ez az arány a semlegesekkel

együtt ennél is jobb: 89,7%)8 (6., 7. számú táblázat). 

Minél kisebb a barátokhoz fûzõdõ kötelék, és minél inkább ott-

hon (egyedül vagy szülõkkel) tölti szabadidejét a válaszoló, annál

kevésbé jellemzi az erõszakos attitûd, és párhuzamosan, annál tü-

8 Az erõszakhoz fûzõdõ attitûd vizsgálatához elõször alkottam két erõ-
szak-változót. Az egyikbe azok kerültek, akik a Q38–39. kérdésekre
inkább úgy válaszoltak, hogy annak alapján nem erõszakosaknak tekin-
tettem õket. (Az ISRD–2 kérdõívében a 38–39. kérdések erõszakkal
kapcsolatos kijelentéseket tartalmaznak. A válaszolónak négyfokú
skálán kellett megjelölnie, mennyire ért egyet a kijelentésekkel.) A másik-
ba azok kerültek, akik ezekre a kérdésekre úgy válaszoltak, hogy ennek
alapján inkább az erõszakosak közé sorolhatók. Azután a két változót
kivontam egymásból, így keletkezett egy úgynevezett erõszak-változó.

6. számú ábra

Haverokkal lógásra fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Haverokkal lógásra fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Haverokkal lógásra fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában Haverokkal lógásra fordított idõ a kortárs kötõdés viszonylatában 

(Észtország/Magyarország) (Q24.5)(Észtország/Magyarország) (Q24.5)(Észtország/Magyarország) (Q24.5)(Észtország/Magyarország) (Q24.5)
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relmesebb is, azaz fejlettebb önkontroll jellemzi. A két ország erõ-

szak-változóját összehasonlítva látható, hogy a magyar gyermekek

között minden csoportban kisebb az erõszakosak aránya. A bandá-

ba tartozó magyar gyermekek szembetûnõen „szelídebbek” bandá-

zó észt társaiknál (7. számú ábra).

Magyarországon az egyáltalán nem erõszakosak aránya na-

gyobb a bandával rendelkezõk csoportjában, mint Észtországban

(8. számú ábra).

A társak szerepe a szabadidõs tevékenységekben

Megvizsgáltam, hogyan alakul a kortársak szerepe a nem deviáns

és a deviáns szabadidõs tevékenységekben. Feltételeztem, hogy a

válaszolók szabadidejüket általában kortársaikkal együtt töltik, és a

deviáns viselkedést is inkább társaikkal együtt követik el. E feltéte-

6. számú táblázat

Az erõszak-változó skálája (Észtország)Az erõszak-változó skálája (Észtország)Az erõszak-változó skálája (Észtország)Az erõszak-változó skálája (Észtország)

Egyáltalán nem erõszakos
Inkább nem erõszakos
Semleges
Inkább erõszakos
Nagyon erõszakos
Összesen

258
762
1216
316
61

2613

gyakoriság
(N)

9,9
29,2
46,5
12,1
2,3

100,0

arány

9,9
29,2
46,5
12,1
2,3

100,0

%

9,9
39,0
85,6
97,7
100,0

összesen
(%)

7. számú táblázat

Az erõszak-változó skálája (Magyarország)Az erõszak-változó skálája (Magyarország)Az erõszak-változó skálája (Magyarország)Az erõszak-változó skálája (Magyarország)

Egyáltalán nem erõszakos
Inkább nem erõszakos
Semleges
Inkább erõszakos
Nagyon erõszakos
Összesen

321

627

1024

167

62

2200

gyakoriság
(N)

14,6
28,5
46,6
7,6
2,8

100,0

arány

14,6
28,5
46,6
7,6
2,8

100,0

%

14,6
43,1
89,6
97,2
100,0

összesen
(%)
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7. számú ábra

Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Észtország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Észtország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Észtország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Észtország) (%)
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Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Magyarország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Magyarország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Magyarország) (%)Az erõszakhoz viszonyulás a kortárs kötõdés szerint (Magyarország) (%)
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lezéseim beigazolódtak, és markánsan kirajzolódtak az észt és a

magyar diákok közötti mentalitásbeli különbségek is.

Nem deviáns idõtöltés a kortárs csoporttal

Az észteknél minden csoport aktívabb: még a barátokkal nem bíró

és szabadidejét kortársakkal nem töltõ csoportban is voltak olya-

nok, akik esténként gyakran vagy mindig diszkóba jártak. A magya-

rok ezzel szemben még akkor is visszahúzódóbbak, ha állandó ba-

ráti társaságuk van. A két szélsõ csoportot érdemes megnézni az

elemzéshez (9. számú ábra). Ennek a különbségnek az lehet az

oka, hogy a szülõi kontroll (az elvárás és annak teljesítése, az enge-

delmeskedés) erõteljesebb a magyaroknál minden csoportban, de

lehet, hogy a magyar diákok zsebpénze is kevesebb, következés-

képpen nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan gyakran kima-

radjanak, mint észtországi társaik.

A diszkóba járáshoz képest a bandával együtt lógás, játszás (az

eredeti kérdõívben: „play in band”) mind a magyaroknál, mind az

észteknél kevésbé jellemzõ. De ez a tevékenység is gyakoribb (a

mindig és a gyakran válaszok nagyobb arányúak) az észteknél

9. számú ábra

A diszkóba járás gyakorisága kortárs kötõdés szerint A diszkóba járás gyakorisága kortárs kötõdés szerint A diszkóba járás gyakorisága kortárs kötõdés szerint A diszkóba járás gyakorisága kortárs kötõdés szerint 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.1)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.1)
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mind a négy csoportban. Kitûnik a bandázó magyar csoport, amely

a legaktívabb: õk vallották a leggyakrabban, hogy bandában ját-

szanak.9

A sporttevékenységben nem fedezhetõk fel lényeges eltérések.

De gyakrabban sportol az, aki rendszeres kapcsolatot tart barátai-

val: az 1. és a 2. csoportba tartozó gyermekek többször állították,

hogy ha együtt vannak barátaikkal, mindig sportolnak.

Az észt gyermekek többet játszanak számítógépen és beszél-

getnek az interneten (a továbbiakban chatelnek): a magyarokhoz

képest minden csoportban több volt azoknak a száma, akik gyak-

ran vagy mindig számítógépeztek, chateltek szabadidejükben. Ér-

dekes, hogy a magyarok közül az otthon ülõkre jellemzõ legkevés-

bé a számítógépezés mint rendszeres elfoglaltság, pedig logikusan

éppen az ellenkezõje feltételezhetõ. Ebbõl az következik, hogy

azoknak, akik szabadidejüket otthon töltik, más elfoglaltságuk van,

valamint hogy az állandó baráti társaság megléte és a velük töltött

jelentõs mennyiségû szabadidõ nem zárja ki a rendszeres számító-

gépezést – azaz a baráti társaságok együtt számítógépeznek vagy

egymással chatelnek szabadidejükben (10. számú ábra).

Deviáns idõtöltés a kortárs csoporttal

Az alkoholfogyasztás és a drogozás a bandázó észt csoportban

volt a leggyakoribb idõtöltés. Egyébként ezek a devianciák az ész-

teknél minden csoportban gyakoribbak voltak, mint a magyaroknál.

Általában elmondható, hogy az alkoholizálással/drogfogyasztással

töltött idõ exponenciálisan csökken mindkét országban a szoros

baráti kötelékekkel bíró csoporttól a barátokkal egyáltalán nem bíró

csoportig (11. számú ábra).

9 Megjegyzés: a magyar diákok esetleg azt gondolhatták a szóhasználat-
ból, hogy a bandában játszás zenei együttesben játszást jelent, de ezt a
gyanút elveti, hogy sokan írták egyéb tevékenységként az együttes
zenélést, ugyanakkor azok a gyermekek, akik állandó baráti társaságukat
bandának tekintették, gyakrabban is játszottak bandában, mint a másik
három csoport.
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Ez még inkább igaz az utcai rongálásnál, mind a két ország között

már korábban, az egyéb szabadidõs tevékenységekkel kapcsolatban

tapasztalt eltérésekre, valamint a négy csoport közötti eltérésre is.

Ezek a tendenciák és eltérések a bolti lopásra is igazak, azzal a kü-

lönbséggel, hogy a magyar diákok az észtekhez képest arányosan

10. számú ábra

A számítástechnikai játék és a chatelés gyakorisága a kortárs kötõdés szerint A számítástechnikai játék és a chatelés gyakorisága a kortárs kötõdés szerint A számítástechnikai játék és a chatelés gyakorisága a kortárs kötõdés szerint A számítástechnikai játék és a chatelés gyakorisága a kortárs kötõdés szerint 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.7)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.7)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.7)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.7)

észt
0

20

40

60

80

100

állandó baráti
társaság, ami

banda

magyar észt magyar észt magyar észt magyar

állandó baráti
társaság, ami
nem banda

nincs állandó
baráti társaság,
de szabadidõ a

társakkal

nincs állandó
baráti társaság,
és nincs sza-
badidõ a tár-

sakkal

soha néha gyakran mindig

11. számú ábra

Az alkohol- és/vagy a drogfogyasztás gyakorisága a kortárs kötõdés szerint Az alkohol- és/vagy a drogfogyasztás gyakorisága a kortárs kötõdés szerint Az alkohol- és/vagy a drogfogyasztás gyakorisága a kortárs kötõdés szerint Az alkohol- és/vagy a drogfogyasztás gyakorisága a kortárs kötõdés szerint 

(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.3)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.3)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.3)(Észtország/Magyarország) (%) (Q37.3)
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többen mondták, hogy soha nem loptak boltból, mégpedig abban a

csoportban, amely állandó bandába tartozónak vallotta magát. 

A továbbiakban összesítve vizsgáltam a nem deviáns és a devi-

áns idõtöltéseket, és megnéztem, hogy egy válaszolóra általában

hány nem deviáns és hány deviáns idõtöltés jellemzõ. Feltételez-

tem, hogy az észt tanulókra átlagosan többfajta idõtöltés jellemzõ –

mind a deviáns, mind a nem deviáns foglalatosságokat tekintve,

abból kiindulva, hogy az észtek a szabadidõ-eltöltést és az esti ki-

maradást tekintve kisebb kontroll alatt állnak, mint a magyarok. Fel-

tételezésem beigazolódott.

Akinek nincs baráti társasága, és nem tölt idõt a kortárs csoport-

tal, annak jellemzõen csak egyfajta nem deviáns idõtöltése van.

Megfigyelhetõ azonban az észtek nagyobb aktivitása: az észt diá-

koknak mind a négy csoportjában rendszerint két-három nem devi-

áns programja is van, és kevesebb azoknak a nem barátkozóknak

a száma, akiknek csak egy nem deviáns szabadidõs programjuk

van (12. számú ábra).

12. számú ábra

A nem deviáns szabadidõs idõtöltések száma a kortárs kötõdés függvényében A nem deviáns szabadidõs idõtöltések száma a kortárs kötõdés függvényében A nem deviáns szabadidõs idõtöltések száma a kortárs kötõdés függvényében A nem deviáns szabadidõs idõtöltések száma a kortárs kötõdés függvényében 

(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)
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A deviáns idõtöltések mindkét országban nagyon hasonló képet

mutatnak. Mégis, az észtek nagyobb aktivitása a deviáns cselekmé-

nyekben is megfigyelhetõ, hiszen köztük többen voltak olyanok,

akiknek bár nem volt baráti társaságuk és nem is töltöttek idõt a kor-

társ csoporttal, de nemcsak egy, hanem rendszeresen két deviáns

cselekményt is megvalósítottak. A legtöbben azonban mindkét or-

szágban azok voltak, akik csak egy devianciát valósítottak meg (13.

számú ábra). 

A családhoz kötõdés és a devianciák 

A családhoz kötõdés és az egyedül, a társakkal, 

valamint a felnõttel együtt elkövetett devianciák kapcsolata

A családhoz kötõdés és a baráti társaság deviáns attitûdje, vala-

mint a családhoz kötõdés és a devianciaelkövetés szignifikáns ösz-

szefüggést mutat egymással. Aki jobban kötõdik családjához, az

kevésbé gondolja, hogy a törvénybe ütközõ cselekedetek elfoga-

13. számú ábra

A deviáns szabadidõs tevékenységek száma a kortárs kötõdés függvényében A deviáns szabadidõs tevékenységek száma a kortárs kötõdés függvényében A deviáns szabadidõs tevékenységek száma a kortárs kötõdés függvényében A deviáns szabadidõs tevékenységek száma a kortárs kötõdés függvényében 

(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)
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dottak a baráti társaságában. Továbbá, aki jobban kötõdik családjá-

hoz, az inkább azt állította, hogy baráti társasága nem követ el tör-

vénybe ütközõ cselekményeket.

Megnéztem, hogy van-e összefüggés a családi kötõdés és a de-

vianciák két típusa – a társakkal együttesen elkövetett és az egye-

dül elkövetett devianciák – között. Ennek alapján a családi kötõdés

foka és a csoportosan elkövetett devianciák szignifikáns kapcsola-

tot mutatnak egymással. De nem olyan irányban, ahogyan azt felté-

teleztem. Feltételeztem, hogy minél erõsebb a családhoz kötõdés,

annál kisebb a csoportban (vagy akárhogyan) elkövetett devianciák

száma. De úgy tûnik, a családhoz kötõdés nem csökkenti igazán a

kortárs csoport devianciáját, hiszen kettõ-öt fajta kortárscsoport-de-

viancia a közepesen és a nagyon kötõdõ gyermekekre is jellemzõ.

Megfigyelhetõ azonban, hogy a családhoz egyáltalán nem kötõdõ

gyermekeknél a tömegesen elkövetett devianciák (hat-tíz fajta devi-

ancia) vannak túlsúlyban.

Mindkét országban szignifikáns kapcsolatban áll egymással a csa-

ládhoz kötõdés foka és a társas devianciák száma. Látható, hogy a

nem kötõdõ gyermekeknél a halmozott társas devianciák (kettõ-öt, il-

letve hat-tíz fajta társas deviancia) vannak túlsúlyban. Ehhez képest a

családhoz erõsen kötõdõ csoportban megnõ a kevés társas devian-

ciát elkövetõk száma, és itt a legmagasabb az egyáltalán nem devi-

ánsak aránya is. Az észtek és a magyarok között az a különbség,

hogy a magyaroknál a családi kötõdés, úgy tûnik, nagyobb visszatar-

tó erõ, hiszen a családhoz egyáltalán nem kötõdõ válaszolóknál a

hat-tíz fajta társas devianciát elkövetõk vannak túlsúlyban, míg a csa-

ládhoz erõsen kötõdõ csoportban a társas devianciákat elkövetõk

aránya kisebb, mint az észt mintában. Érdekes, hogy mindkét ország-

ban permanensen magas a kettõ-öt társas devianciát elkövetõk ará-

nya, függetlenül a családi kötõdés mértékétõl. Míg a hat-tíz társas de-

viancia aránya a kötõdés erõsödésével csökken. A magyaroknál a

kötõdés fokához mérten markánsabban jelentkeznek a különbségek

a devianciák nagyságrendjében. Ezek szerint tehát a magyar szülõk

erõsebb kontrollja olyan fajta családi kötõdést jelent, amely visszatart

a társas devianciáktól (14. számú ábra).
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Szignifikáns kapcsolatot fedeztem fel az individuális devianciák és a

családhoz kötõdés között is, mindkét országban. Az egyéni devian-

ciák elkövetése annál valószínûbb, minél kisebb a családhoz kötõ-

dés. De megfigyelhetõ, hogy a halmozott individuális devianciáknál

(hat vagy több deviancia) már nem érvényesül a család visszatartó

ereje. A két ország között az a különbség, hogy a 11 vagy ennél több

individuális devianciát elkövetõk a magyaroknál minden csoportban

szinte teljesen hiányoznak, míg az észteknél az erõs családi kötõ-

dés ellenére is jellemzõ a jelenlétük (15. számú ábra).

14. számú ábra

A családi kötõdés foka és a társakkal együtt elkövetett devianciák száma A családi kötõdés foka és a társakkal együtt elkövetett devianciák száma A családi kötõdés foka és a társakkal együtt elkövetett devianciák száma A családi kötõdés foka és a társakkal együtt elkövetett devianciák száma 

(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)(Észtország/Magyarország) (%)
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A családhoz kötõdés mindkét országban szignifikáns kapcsolatban

áll a szülõvel vagy más felnõttel elkövetett devianciák számával.

Ugyanaz figyelhetõ meg, mint az egyedül, valamint a más gyermek-

kel együtt (csoportban) elkövetett devianciáknál: minél erõsebb a

családi kötõdés, annál kevesebb a felnõttel együtt elkövetett devian-

ciák száma, a halmozott devianciáknál (hat vagy több deviancia)

azonban a család már éppúgy nem visszatartó erõ, mint a csoport-

ban és az egyedül elkövetett devianciáknál. Ennek valószínû oka,

hogy a felnõtt, akivel elköveti a devianciát a gyermek, családtag. Ez-

zel együtt a szülõkkel elkövetett devianciatípusban is aktívabbak az

észt gyermekek a magyaroknál, függetlenül a szülõi kötõdés fokától.

A társas, az individuális és a felnõttel elkövetett devianciák

nagyságrendje és a családhoz kötõdés foka között tehát mindkét

országban összefüggés tapasztalható. De akik halmozzák a devian-

ciákat, azok ezt családi kötõdéstõl függetlenül teszik. Ez azért lehet-

séges, mert a devianciahalmozók már karrierszerû latens bûnelkö-

vetõk lehetnek, akiknek ez a tevékenysége a deviáns csoportban

(legyen az kortárs csoport vagy felnõttek, szülõk társasága) bonta-

kozik ki, itt találják meg azokat a szerepeket, amelyeket a (nem de-

viáns) családban kellene elsajátítaniuk.

A családhoz kötõdés és a devianciák felfedezése, szankcionálása

Feltételezem, hogy ha erõsebb a családi kontroll, akkor a devianciá-

kat inkább felfedezik, és inkább követi valamilyen büntetés (szank-

ció). Szignifikáns összefüggést találtam a családi kötõdés szintje és

a devianciák felfedezése, valamint a felfedezett devianciákért kapott

büntetés között is. Ez az összefüggés mindkét országban felfedez-

hetõ. A devianciát elkövetõk között legtöbbször egy-két deviáns

magatartást fedeztek fel. Azoknál, akik szorosan kötõdnek család-

jukhoz, arányaiban több devianciát fedeztek fel (több, általuk elkö-

vetett deviancia derült ki). Ez a hipotézis tehát beigazolódott. 

A magyar minta kissé eltér az észttõl, a közepesen és a szoro-

san kötõdõknél ugyanis relatíve sok olyan válaszoló volt, akinek

devianciáját nem fedezték fel. Ebbõl arra következtettem, hogy a

szülõi kontroll csak látszólag nagyobb a magyar gyermekek felett.
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A kérdõív csak a felszínes kontrolltényezõket vizsgálta (csupán arra

terjedt ki, hogy a szülõk megszabják-e, hogy a közös vacsorákon

részt kell venni, tudják-e, kikkel tölti szabadidejét a gyermek és

hogy megmondják-e, mikorra kell hazamennie), amelyre a magyar

gyermekek pozitívabban reagáltak, mint az észtek. Ez a felszínes

kontroll azonban még nem alkalmas arra, hogy a szülõk ellenõriz-

zék, illetve befolyásolják a gyermek szabadidõ-eltöltési szokásait.

Általánosságban elmondható, hogy nincs összefüggés a felfede-

zõ személy és a családi kötõdés foka között. A felfedezés mértéke

nagyon alacsony, függetlenül a családhoz kötõdés fokától. 

A tanárok voltak azok, akik a legkevésbé fedezték fel a devian-

ciákat, és a legjobb helyen álltak a devianciák felfedezésében a

szülõk. Ennek ellenére megállapítható, hogy a szülõi kontroll a meg-

történt devianciák felfedezésére többnyire egyik országban sem ter-

jed ki, csak legfeljebb arra, hogy tudja-e a szülõ, kivel tölti a gyer-

meke a szabadidejét. 

Feltételeztem, hogy aki erõsebben kötõdik családjához, illetve

aki fölött erõsebb a szülõi kontroll, az inkább kapott a deviáns visel-

kedésért büntetést. Az észt válaszolók a legtöbb csínyért nem kap-

tak büntetést. A szülõk által legenyhébbnek ítélt cselekmények kö-

zé esett az enyhe alkoholfogyasztás, a csoportos verekedés és a

mások megtámadása azért, hogy elvegyenek tõle valamit (rablás).

A devianciák közül legenyhébb elbírálásban a szerzõi mûvek inter-

netrõl letöltése részesült. A szerzõi mûvek letöltése viszonylag

nagyszámú volt a mintában (n = 1592) és ennek 72,8%-áért a gyer-

mekek nem kaptak büntetést, de csak 26,1%-át nem fedezték fel.

A magyar adatok megközelítõleg hasonló képet mutatnak, bár

az észtekkel ellentétben ebben a mintában többen voltak azok, akik

nem kaptak büntetést – annak ellenére, hogy cselekményüket felfe-

dezték. Ez elsõ látásra ellentmond annak a feltételezésnek, hogy az

erõsebb családi kötõdés egyben több büntetést is jelent, a magyar

mintában azonban nagyobb volt a fel nem fedezett cselekmények

aránya is. A felfedezett devianciák között kiemelkedik az enyhe al-

koholfogyasztás, a szerzõi mûvek internetes letöltése, valamint a

hacking mint olyan cselekmények, amelyekért nem kaptak bünte-
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tést (bár a hacking nagyon kisszámú volt az egész mintában). Érde-

kes módon, mindkét országban inkább kaptak büntetést a biciklilo-

pásért a válaszolók, mint a hackingért. Ez ugyan nem igazolta be a

feltételezésemet, mindenesetre érzékelteti az egyes devianciák fel-

nõtt társadalom általi megítélését, súlyát: a számítástechnikai devi-

anciákat nem értékelik olyan súlyosnak, mint a „látható” cselekmé-

nyeket, amelyek azonnali materiális kárban fejezõdnek ki.

Összefoglalás Összefoglalás Összefoglalás Összefoglalás 

Az észt gyermekek kevésbé kötõdnek a szüleikhez, szüleik lazább

kontroll alatt tartják õket. Kevésbé engedelmeskednek szüleiknek,

de többet járnak el otthonról. Több idõt töltenek, illetve gyakrabban

találkoznak barátaikkal. Elfogadottabb az erõszak a körükben – füg-

getlenül a kortárs kötõdés fokától. Az észt gyermekek azonban job-

ban kötõdnek a kortárs csoporthoz, mint a magyarok. Igaz, a ban-

dába tömörülés aránya kisebb, mint Magyarországon, de a

bandában nagyobb a devianciák aránya, mint nálunk. Mind az

egyedül, mind a csoportban megvalósított devianciák gyakoribbak

az észt gyermekeknél. Bizonyos devianciák elkövetése minden

csoportban meghaladja a magyar diákokét, így például az alkohol-

fogyasztás, a drogfogyasztás, a drogárusítás, a fegyverviselés gya-

korisági mutatói. A magyarok csak az utcai rongálás és a zseblopás

terén elõzik meg az észteket, és érdekes módon csak azok között

a gyermekek között, akiknek van állandó baráti társaságuk, de az

nem banda.

Ezzel szemben a magyar gyermekek összességében kevésbé

deviánsak, kisebb a devianciákat halmozók aránya, és körükben

kevésbé elfogadott az erõszakos viselkedés is. Ez, valamint a felet-

tük gyakorolt erõteljesebb szülõi kontroll is okozhatja, hogy a ma-

gyar gyermekek kevésbé nyitottak észt társaiknál: még a kortársak-

hoz leginkább kötõdõ 1. és 2. csoportba tartozók is kevesebbszer

járnak el otthonról. Habár nálunk nagyobb erejû a családi kötõdés,

valamint a szülõi kontroll, ez leginkább a mindennapos szabadidõs

tevékenységek kontrollálásában mutatkozik meg. A szülõ ugyanak-
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kor nem képes ellenõrizni a társakkal eltöltött szabadidõ minõségét

és a devianciák elkövetését. Úgy tûnik azonban, a családhoz kötõ-

désnek – felszínessége ellenére – szerepe van a devianciáktól való

visszatartásban, hiszen a családhoz kevésbé kötõdõ észtek köré-

ben elfogadottabbak a devianciák, és erõszakosabb attitûd is jel-

lemzõ rájuk. E visszatartó erõ azonban nem vonatkozik azokra a

gyermekekre, akik halmozzák a devianciákat: esetükben a családi

kötõdés már nem jelent visszatartó erõt.

A vizsgálat egyértelmû kapcsolatot mutatott ki a devianciák el-

követése és a szülõi kötõdés/kontroll, valamint a devianciák elköve-

tése és a kortárs csoporthoz kötõdés között. Minél nagyobb a csa-

ládhoz kötõdés/szülõi kontroll, annál kevesebb devianciát követnek

el a gyermekek. A gyakoribb devianciák mögött a szülõi kötõdés la-

zulása áll. A kortárs csoporthoz kötõdés erõsödésével több devian-

ciát követnek el a gyermekek.

A társakhoz kötõdés és a szülõi kötõdés/kontroll között is kap-

csolat tapasztalható: minél erõsebb a társakhoz kötõdés, annál ki-

sebb a szülõi kötõdés, de ez kevésbé igaz a magyar diákokra, hi-

szen esetükben azok szülõi kontrollja is meglehetõsen magas,

akiknek állandó baráti társaságuk van. 
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15 éves a DADA: 
a rendõrségi megelõzési program 
értékelése

A rendõrségi bûnmegelõzési programok közül legszélesebb kör-

ben ismertté vált DADA-program 15 évvel ezelõtt indult útjára. Az

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felkérésére 2007-ben kezd-

tük meg a program értékelõ vizsgálatát, amely nem volt könnyû fel-

adat. Nem csak azért, mert korábbi értékelõ vizsgálatok hiányában

nem volt „archimedesi pont” az értékeléshez. A DADA-program

másfél évtizedes sorsa összefonódott a rendszerváltással, így ne-

hezítette az értékelést, hogy a rendõrségi reform megindulása és

megrekedése, a rendõrség út- és szerepkeresése mind-mind nyo-

mot hagyott a programon.

A kutatás lefolytatásához azonban értékes segítséget kaptunk az

ORFK bûnmegelõzési osztályától. A felméréshez szükséges adatok

és információk nem álltak volna a rendelkezésünkre a társintézmé-

nyekben dolgozó kollégák segítsége nélkül, és a fókuszcsoportos

A kutatás során feldolgoztuk a DADA-program történetét, mûködési mód-

ját és szervezõdését. Az anyaggyûjtés folyamán vált nyilvánvalóvá,

hogy a program nyilvántartási rendszere átgondolásra, korszerûsítésre

és pontosításra szorul. 

A kutatás idején valamennyi régióban külön-külön fókuszcsoportos

megbeszéléseket szerveztünk, továbbá külön fókuszcsoportos megbe-

szélést tartottunk a program alapítóival. 

Az empirikus felméréskor az ország hat régiójában összesen 120 iskolá-

ban végeztünk kérdõíves vizsgálatot. Az empirikus vizsgálat idején

2048 DADA-oktatásban részt vevõ diákkal és kontrollcsoportként 2150

nem résztvevõ fiatallal vettünk fel kérdõívet, és összesen 4198 tanuló vá-

laszait dolgoztuk fel.  
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megbeszéléseken részt vevõ pedagógus és rendõr kollégák nélkül.

Köszönet illeti a felmérésben részt vevõ iskolák tanárait és diákjait,

akik az év végi iskolai hajrá idõszakában is készséggel közremû-

ködtek a felmérésben. Külön és kiemelten mondunk köszönetet a

kutatás lefolytatásához nyújtott segítségért   

– a DADA-alapítóknak: Diószegi Gábornak, Csonka Györgyinek,

Heiter Sándornak, Generál Mártának, Bató Évának, Papp Juli-

annának, Bak Mihálynak;

– a DADA jelenlegi országos koordinátorának, Mikó Lászlónak;  

– az Országos Kriminológiai Intézet kutatásban részt vevõ mun-

katársainak, valamint 

– a Legfõbb Ügyészség pénzügyi fõosztálya munkatársainak.

A DADA-program kronológiájaA DADA-program kronológiájaA DADA-program kronológiájaA DADA-program kronológiája1111

A prevenciós gondolat az 1980-as évektõl jelen van a rendõrség te-

vékenységében. A fiatalok körében végzett iskolai prevenciós tevé-

kenység keretében a megyei nyomozók belügyi osztályfõnöki óra-

ként elõadásokat tartottak az iskolákban. 1989-ben az ifjúságvédelmi

szolgálatot átszervezték ugyan, de az ifjúságvédelmi feladat ellátá-

sának fontossága nem szûnt meg. Valószínûleg ez az igény is ösz-

tönözte a bûnmegelõzés szervezeti rendszerének kiépülését és or-

szágos szervezetté formálódását. 1990-ben ugyanis a BRFK-n,

késõbb több megyében is, különbözõ formában hozták létre a bûn-

megelõzés szervezeti egységeit. 

Mindemellett a szervezeti rendszer kialakításának megkezdése

egyszerûbbnek tûnt, mint a gondolkodás átformálása. 1991-ben a

szerencsés véletlenek egybejátszása következtében a program fel-

keltette a BRFK bûnmegelõzési osztályának figyelmét. Az amerikai

DARE-program „éppen idõben” érkezett Magyarországra: ekkor kez-

dett el igazán foglalkozni a politika a kábítószer-problémával. 

1 A DADA-program kronológiáját Balázsfalvi Gusztávné – Rácz Ferenc:
Boldog születésnapot DADA (IRM, Rendészeti Szakállamtitkárság, Buda-
pest, 2007) címû könyve alapján, illetve a fókuszcsoportokon szerzett
kutatási tapasztalatainkra támaszkodva állítottuk össze. 
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1992 tavaszára összeállt a DADA-alapítók „nagy csapata” is, akik

elévülhetetlen érdemeket szereztek a bûnmegelõzési gondolkodás

rendõrségen belüli terjesztésében. Az alapítók egy baltimore-i drog-

megelõzési program segítségével elkezdték a megelõzési program

honosítását, az amerikai ízû filozófia honi viszonyokra igazítását, a

drog mellett az egyéb megelõzési témakörök végiggondolását. 

1992 õszén az országban elsõként Veszprémben indult meg az

oktatás, majd Budapesten három iskolában folytatódott a program,

és az elsõ évben összesen 998 gyerek kapcsolódott be. A sikerek

nyomán 1993-ban az ORFK átvette a projekt szervezését, és meghir-

dette a program országos bevezetését. A programiroda koordinálta

és felügyelte a program mûködését, amelyhez az ORFK finanszíro-

zási forrásokat is adott. A képzõk képzése egyre olajozottabban tör-

tént, az alapképzés befejezését vizsga követte. A program további

intézményesülését a DADA Újság tette lehetõvé. 

Ez után az intézményesítés nehezebb feladatai következtek.

1994 nyarán átdolgozták a programot, és 1995-re minden megye

csatlakozott. A programot felügyelõ bizottság vezetõje az ORFK

megelõzési fõosztály bûnmegelõzési és esélyegyenlõségi osztály

kijelölt országos koordinátora lett, és kialakult a régióvezetõi rend-

szer (1. számú táblázat). 

A megyei fõkapitányságokon mûködtek a megyei koordináto-

rok, akiket a megyei bûnmegelõzési osztály vezetõje bízott meg a

1. számú táblázat

DADA-régiókDADA-régiókDADA-régiókDADA-régiók

Borsod-
Abaúj-

Zemplén

Hajdú-Bihar

Heves

Nógrád

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

I. II. III. IV. V. VI.

Békés

Bács-
Kiskun

Csongrád

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Vas

Gyõr-
Moson-
Sopron

Veszprém

Zala

Tolna

Baranya

Somogy

Fejér

Komárom-
Esztergom

Pest

Budapest
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feladatok ellátásával. Ekkorra már valamifajta elismerés is kapcso-

lódott a tevékenységhez: közvetlen parancsnoki egyetértéssel tör-

ténõ javaslatot lehetett tenni az év DADA rendõre cím odaítélésére. 

1995–1996-ban felmérés készült a DADA-program mûködésérõl,

amely ekkor már 125 általános iskolában, tízezer diák részvételével

és 91 DADA-oktatóval mûködött. 

A jelen kutatás keretében lebonyolított fókuszcsoportos munka-

ülések tapasztalatai alapján a DADA „aranykora” az 1995 és 2000

közötti évekre tehetõ. Ekkor szervezték újjá az ORFK bûnmegelõzé-

si osztályát. A program az országos koordináció mellett már igé-

nyelte a regionális szintû koordinációt is. A régióvezetõk feladatai a

2006-os normamódosításnál fogalmazódtak meg és váltak a prog-

ram részévé. 

A programiroda folyamatosan figyelemmel kísérte a program

alakulását, és döntött a program aktualizálásáról és korszerûsítésé-

rõl. Az 1994. évi szakértõi átdolgozás szélesítette a programot, és

tartalmát, nyelvezetét, valamint képi világát a hazai helyzethez iga-

zította. Az 1999-es aktualizáláskor a programiroda végrehajtotta a

szükségessé vált profiltisztítást, amelynek során számos olyan té-

makört kirostált a programból, amelyekben a rendõr kevésbé kom-

petens. Ezzel a program rendõri jellegét erõsítette. A program felül-

vizsgálata azért is fontossá vált, mert az ezredfordulótól kezdve az

iskolaiéletmód- és megelõzési programok oly széles körû kínálata

alakult ki, amelyhez a rendõrségi DADA-programnak is illeszkednie

kellett. 2001-ben a program ismételt felülvizsgálatára került sor, és

2002-ben életbe lépett az új DADA-program. 

A programnak nem voltak (és máig sincsenek) kvalitatív módon

mérhetõ paraméterei – csupán a kvantitatív módon mérhetõ részt ve-

võ diákok és oktatók számát ismerjük. A probléma nem elhanyagol-

ható. Annak érzékeltetésére, hogy hányféle módon fogalmazható

meg a DADA-program tartalma, álljon itt egy összeállítás. Az alábbi lis-

tát a 15 éves a DADA címû könyv feldolgozása alapján készítettük, az

ott megszólaltatott szereplõk által adott meghatározások szerint. Te-

hát arra a kérdésre, hogy „mi is a DADA-program?”, a megkérdezettek

a következõ tartalmú válaszokat adták: 
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1. magatartás- és viselkedésformáló információs rendszer;

2. biztonságra nevelõ iskolai program;

3. életvezetési kiskáté;

4. a társas viselkedés szocializációs folyamataiban eligazodást segítõ

rendszer;

5. emocionális alapú nevelési biztonságpolitikai tananyag;

6. helyes döntési mechanizmusokat kiépítõ, az érzelmi-tudati szférára

egyaránt ható tematikai rendszer;

7. általános bûnmegelõzési életvezetési program;

8. egy amerikai program magyar adaptációja;

9. bûnmegelõzési program;

10. hobbi;

11. szenvedély;

12. katedraéhség elleni gyógyterápia;

13. szubkultúra a rendõrségen belül;

14. kapocs a civil szférához;

15. az egyéni pozitív rendõrképet kialakítani segítõ program. 

FókuszcsoportokFókuszcsoportokFókuszcsoportokFókuszcsoportok

A DADA-program hatékonyságával kapcsolatos kérdõíves felméré-

sünk és adatelemzésünk kvantitatív kutatási módszereit a fókusz-

csoport módszer kvalitatív technikájával szerzett eredményekkel

egészítettük ki. A fókuszcsoportok 5-13 fõs csoportokkal zajlottak, a

következõ három homogén szakmai csoportban:

1. A DADA-„alapítók” fókuszcsoportja;

2. A regionális szinten megszervezett DADA-osztályfõnök pedagógusok

fókuszcsoportjai; és

3. A DADA-oktató rendõrök fókuszcsoportja.

A következõkben a háromféle szakmai csoportban elhangzott véle-

ményeket együttesen, de tematikus bontásban csoportosítva adjuk

közre. 
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A program célja és funkciója

A fókuszcsoportokon részt vevõ pedagógusok (DADA-osztályfõnö-

kök) a program célját jobbára a megelõzésben határozták meg. Azt

várják el a programtól, hogy ismertesse meg a diákokat a veszé-

lyekkel. Többen is megfogalmazták, hogy a programban a devian-

cia és az agresszivitás kérdéskörének tovább részletezését tarta-

nák fontosnak. A betûszóban szereplõ AIDS-problémát azonban

egyikük sem tartotta olyan súlyúnak, amellyel a rendõrségnek a

DADA-program keretében kellene foglalkoznia. 

Nagy egyetértést tapasztaltunk a pedagógusoknál a következ-

mények taglalásának fontosságát illetõen. A drognál a jogi követ-

kezményeket, a társadalmi kapcsolatok megváltozásának kiemelé-

sét tartották fontosnak. A DADA-programnál kiemelték a dönteni (és

a nemet mondani) tudás képességének erõsítését. Azt is tapasztal-

tuk, hogy a pedagógus a „mumus” szerep betöltését is elvárja a

rendõrtõl. Ha a bûnmegelõzéssel foglalkozik, akkor foglalkozzon a

bûn fogalmával is. Mint mondták, a pedagógus az egészségtan ne-

vû tantárgy keretében megtanítja az alkohollal, az AIDS-szel, a drog-

gal, a dohányzással kapcsolatos ismereteket. Ezekhez a témakö-

rökhöz a pedagógusnak filmek és egyéb jó segédanyagok is a

rendelkezésére állnak. A jog által elõírt kötelességeket azonban

nem tudja megtanítani. Azt várnák, hogy a program foglalkozzon

szélesebb körben a jogellenes viselkedés következményeivel és a

kötelességekkel. Több olyan konkrét példát várnának, hogy ha egy

hasonló korú gyerek vagy fiatal jogellenes cselekményt követett el,

akkor annak mi lett a kimenetele. Olyan legyen a bemutatás, hogy

a diák „elrettenjen, hogy megijedjen”. Többen is úgy fogalmaztak,

hogy ha egy fiatal a „bûn útjára lép”, akkor lássa, hogy annak mi a

következménye. A rendõr tehát azt mondja el, amivel kapcsolato-

san a tanárnak nincsenek ismeretei. 

Az már a fókuszcsoportokon kiderült, hogy a pedagógusok el-

söprõ többsége nem vesz részt a DADA-foglalkozásokon, vagy

azért, mert a DADA-programot oktató rendõr erre kérte az osztályfõ-

nököt, vagy a pedagógus maga dönt úgy, hogy nem vesz részt a
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programon. A programmal kapcsolatos elképzeléseik, illetve véle-

ményük tehát nem feltétlenül az általuk megtapasztalt valóságot

tükrözi.

A program szerkezete és sajátosságai. 

A program kezdeményezése

A program kezdetén az alapítók felmenõ rendszerben képzelték el

a program elterjesztését. A fókuszcsoportos beszélgetések során

azt tapasztaltuk, hogy a lefedettség elérése (vagy az erre törekvés)

nem mindenütt történt fokozatosan. Amikor az országos rendõri ve-

zetés a program mögé állt, akkor a helyi kapitányok is fontosnak tar-

tották, hogy a területükön fusson a program. Egy-egy ilyen fázisban

a rendõrség túl is vállalhatta magát, ez pedig a program színvona-

lának csökkenésével járhatott.  

A program megfogalmazott alapelvei: 1. az önkéntesség; 2. az

együttmûködés; és 3. a hitelesség. 

Értékelésünk szerint az önkéntesség alapelve jellemzõen meg-

valósult a program mûködése során. A gyakorlatban azonban több

problémát is észleltünk. Ezek nem elsõsorban az önkéntességgel

voltak kapcsolatban, hanem az együttmûködés gyakorlatának prob-

lémáira utaltak. A pedagógus fókuszcsoportokon ugyanis többször

elhangzott, hogy sok iskolában, ahol tömbösített formában zajlik a

DADA-oktatás, a rendõroktató egyszer csak bejelenti, hogy a követ-

kezõ héten jön, és DADA-órát tart az osztályokban. Ezeket a helyze-

teket a pedagógusok nehezen tudják tolerálni, ekkor ugyanis gyors

szervezés kezdõdik, hogy lehetõség szerint ne valamelyik fõtárgy

helyett kerüljön sor a DADA-óra megtartására. 

A program kezdeményezéséhez szorosan hozzátartozik, hogy a

pedagógus, illetve a rendõr hogyan szerez tudomást a DADA-prog-

ram létezésérõl. Elõször az iskolai szakember ismereteinek forrását

vizsgáljuk. 

Úgy tûnik, hogy az iskolájukban gyermekvédelmi felelõsi felada-

tokat ellátó pedagógusok mindegyike ismeri a programot. Tapasz-

talataink szerint a DADA-program szervezése az iskolai gyermekvé-
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delmi felelõsök feladatkörébe tartozik. Számos olyan pedagógus

kolléga volt, aki a felsõ tagozaton tanított, és az alsóból érkezõ osz-

tályával együtt „megörökölte” a programot. Volt azonban olyan ta-

nár is, aki speciális rendszerû iskolában találkozott a programmal,

és itt – tekintettel a túlkoros diákokra – különösen fontosnak tartotta

a program megszervezését. Volt olyan pedagógus, aki tudta, hogy

az iskolája évek óta együttmûködési megállapodás keretében fo-

gadja be a DADA-programot. 

A fókuszcsoportos megbeszélésekbõl úgy tûnt számunkra,

hogy a pedagógusok és a rendõrök eltérõ módon viszonyulnak a

program fontosságához. Azok a pedagógusok, akik problémás kör-

nyezetben mûködõ iskolában tanítanak, akik nap mint nap találkoz-

nak a családi erõszak, az alkohol, esetleg a drog jelenségével, na-

gyon fontosnak tartják a programot. A jobb helyzetû és kevésbé

problémás iskolában dolgozó pedagógusok inkább a program más

tantárgyakkal fedésben lévõ ismereteit látják. A pedagógusok egyi-

ke sem tette magáévá vagy tartotta volna fontosnak megemlíteni

azt az elemet, amelyet a rendõrök oly fontosnak tartanak, azazhogy

a rendõr az oktatási helyzet segítségével közelebb kerül a diákok-

hoz, ezért rá nemcsak mint a hatalom szereplõjére, hanem mint le-

hetséges segítõre tekintenek. Úgy tûnik, hogy ez az érvelés nem

érintette meg a másik szakma szereplõit.

A rendõrök kapcsolatba kerülése a programmal jól meghatároz-

ható vágányokon zajlik. Ezek közül számunkra a jellemzõbbnek a

nem hagyományos rendõri pályán a rendõrséghez érkezõ szemé-

lyek tûntek. Ebben a körben is két jellegzetességet tartunk érde-

mesnek kiemelni: 1. az eltérõ szakmai hátterû személyekbõl rend-

õrré válók körét; és 2. az alapvetõen a tradicionális pályán haladó

rendõrét, aki valamilyen formában már korábban is kapcsolatba ke-

rült az iskolai megelõzési programokkal. Õk azok a DADA-oktatók,

akik a rendõrségen a civil vagy polgári alkalmazotti státusból kép-

zik át magukat rendõrnek, vagy azok, akik a rendszerváltozás után

más szakmai végzettség birtokában érkeztek a szervezethez. Pél-

dául a szociálpedagógus vagy a pedagógus végzettségû szakem-

berek, akik a felvételük után szerezték meg a speciális rendõri vég-
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zettséget a munkájukhoz. Az ilyen szakembereknek jól láthatóan a

bûnmegelõzés felé vezet az útjuk a szervezeten belül, hiszen men-

talitásuk, ismereteik jól használhatók a prevenció területén. Szeren-

csés egybeesés volt ez az 1995 és 2000 közötti idõszakban, ami-

kor a szervezettõl eltávozó rendõrök státusait más végzettségû

személyekkel töltötték fel, közöttük is igen sok nõvel.      

A másik vágány a rendészeti szakközépiskolából érkezõ – és

alapvetõen a hagyományos vágányon haladó – rendõrök csoport-

ja, akik kiképzett DADA-oktatóként közvetlenül is bekapcsolódhat-

nak a programba.  

A program együttmûködési rendszere

Számunkra is úgy tûnt, hogy ez a program testesíti meg a rendõr-

ség új szerepvállalását és új típusú kapcsolattartását más intézmé-

nyekkel. Az együttmûködések mellérendeltségi viszonyban gyakor-

lása azonban még nem tökéletes. Ennek illusztrálására hoztuk azt

a fókuszcsoportokon többször is említett helyzetet, hogy az iskola

a rendõr leterheltségéhez igazodik. Amikor a rendõr jelentkezik,

hogy szeretné megtartani a DADA-oktatást, akkor az iskola ehhez a

létezõ órarend átalakításával igazodik. Azt is tapasztaltuk, hogy sok

helyen csak évente négy-öt alkalomból áll a képzés. Távolról sem

ez az általános gyakorlat, számos olyan iskolát is említettek ugyan-

is a fókuszcsoportokon, ahol valóban havi rendszerességgel és az

osztályfõnöki órák keretében történik a képzés.  

Az intézményi együttmûködés mellett a személyes együttmûkö-

dés, azaz a rendõroktató és a pedagógus közötti kapcsolat is emlí-

tést érdemel. Benyomásaink szerint az együttmûködésnek ez a

szintje ritka kivételként mûködik. A pedagógusok elsöprõ többsége

úgy értelmezi a DADA-oktatással kapcsolatos feladatait, hogy (maxi-

mum) a képzés technikai feltételeiben kell segédkezet nyújtania. 

„… ha 300 gyereket tanít az ember, és az egyik terembõl ki, a másikba

be, zsong a feje, akkor csak arra figyel, amire muszáj. Legyenek füzetek,

odaadom, elveszem, rend volt, nem volt probléma, kész, végeztünk.” 
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„… az elõzõ osztályom nagyon problémás osztály volt, sok magatartá-

si problémával, és akkor többször be kellett ülnöm, ahhoz hogy [a

DADA-oktató rendõr] meg tudja tartani a foglalkozást.” 

Abban segít tehát, hogy ahol a diákok nem viszik haza a DADA-

munkafüzetet, akkor ezt a tanárok összeszedik, és a következõ

DADA-foglalkozás elõtt kiosztják. Ha ugyanis a diákok hazavinnék,

akkor – a pedagógusok szerint – nehezen kerülne vissza a munka-

füzet a következõ alkalomra. Természetesen ez különösen igaz ak-

kor, ha random módon határozódik meg a képzés következõ idõ-

pontja. Ezzel a megoldással viszont a program elveszíti annak a

lehetõségét, hogy az elhangzottakat a gyerekek a szülõkkel is meg-

beszéljék, és a program hatásában valóban túlléphessen az iskola

keretein. 

Több pedagógus is megjegyezte, hogy nem kérdezték meg õket

arról, mirõl is kellene beszélni a gyerekekkel. Van egy kész füzet –

mint mondták –, és a rendõroktatók ebbõl dolgoznak. Néhány do-

logban azonban van átfedés a program és az egészségtan, illetve

az osztályfõnöki órák témái között. Ilyen például a közlekedés, a

drogok vagy a szexualitás. Nyilván nehéz olyan programot kidol-

gozni, amely semmilyen más ismerethalmazzal nincs átfedésben,

csupán arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a munkaprogram tartalmi

egyeztetésével a pedagógusoktól további tartalmi és módszertani

segítséget kaphatna a projekt. Tudjuk, hogy a tervezetet hozzáértõ

szakmai csoport készítette. Az alkalmazás azonban sokféle típusú

iskolában és eltérõ társadalmi közegben zajlik. A DADA-alapítók azt

mondták, hogy „annyiféle DADA van, ahány oktató” – utalva arra,

hogy a rendõroktató személyisége alapvetõen meghatározza a

programot. Itt és most csak arra szeretnénk felhívni nyomatékkal a

figyelmet, hogy az igénybevevõ oldalán is annyi DADA-képzés for-

málódhat, ahányféle iskolai osztály van, a terep jellegzetességei

ugyanis fel is erõsíthetik, de ki is olthatják a program lángját. 

A pedagógusok azt is megfogalmazták, hogy az oktatás lehetne

„színesebb, szagosabb”, azaz olyan elõadásokat várnának, ame-

lyek vizuálisan is lekötnék a gyerekeket. Ha látnák filmen, lehet,
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hogy sokkal több maradna meg bennük. Ezt a felvetést, noha távol-

ról sem értünk vele egyet, azért szerepeltetjük itt, mert nem elszige-

telt vélemény. Számunkra ez a helyzet azt mutatja, hogy a DADA-

oktatónak a pedagógussal is „dolga van”. Azaz a tanárok többsége

felületes benyomások alapján formál véleményt a programról, mi

több, olyat vár el, amit õ maga sem tudna megvalósítani. Szimpto-

matikusnak érezzük viszont, hogy azok a pedagógusok, akik folya-

matosan benn vannak a DADA-órákon, pontosan arról számolnak

be, hogy a diákjaikat másik oldalról ismerték meg, olyan reakciói-

kat tapasztalták, amilyeneket korábban nem is feltételeztek. 

„Attól a gyerektõl azt nem vártam, ugyanis jelentkeztek, és elmondták

a véleményüket, és olyan is, aki órán meg sem szólal. Más esetben na-

gyon érdekes dolgokat tudtam a meg a gyerekekrõl meg a vélemé-

nyükrõl.”

„Kötetlenebbül, szabadabban beszélnek, még az is felszólal, aki amúgy

egyébként nem szokott szerepelni. Közvetlenek, jó kapcsolat van a rend-

õr hölgy és az osztály gyerekei között.”

Az együttmûködési rendszer része a szülõkkel tartott kapcsolat. A

szülõk már a program elsõ változata szerint is a DADA-program

deklarált kapcsolati hálójának egyik elemei. A fókuszcsoportok ta-

pasztalatai azonban inkább arra utalnak, hogy a szülõkkel történõ

kapcsolattartás a vágyálmok körébe tartozik. De mintha a pedagó-

gusok sem bíznának abban, hogy van értelme a szülõk programba

való bevonásának. 

„Azt gondolom, hogy az a szülõ, akivel a DADA-programról beszéltünk,

és csak ebbõl a beszélgetésbõl szerez tudomást az ilyen problémák-

ról, vagy egyáltalán, ha csak mi nyitjuk fel a szemét, az a szülõ nem is

fog figyelni a gyerekére. Aki önmagától nem figyel oda, annál én nem

fogom tudni elérni, hogy odafigyeljen.”

„Amikor arról beszélünk a szülõi értekezleten, hogy a gyerekeket nem

kellene este késõn elengedni, egyes szülõk kerek perec közlik, hogy

mi köze az iskolának hozzá.” 
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Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy amikor a pedagógusokat kér-

deztük a DADA-program kapcsán a szülõi kapcsolattartásról, a fó-

kuszcsoport „panasznappá” alakult, és a tanárok nem a DADA-prog-

ram kapcsán adódó, hanem a szülõkre vonatkozó általános

kapcsolattartás nehézségeit ecsetelték. Ez számunkra olyan problé-

mára utal, amelyet általánosabb formában kísérlünk meg megfogal-

mazni. Mint kiderült, a tanárok szülõkkel kapcsolatos problémái és

tehetetlensége, eszköztelensége nem általánosan a szülõkkel, ha-

nem pontosan azoknak a gyerekeknek a szüleivel kapcsolatos,

akikkel az osztályban problémák vannak. Ez a gond osztályonként

egy-két gyereket érint, de a tanárok általánosabban érzik át és fogal-

mazzák meg eszköztelenségüket. Elmondták, hogy a problémás

gyerekek szüleit képtelenség befolyásolni, nem mennek el a szülõi

értekezletre, sem a fogadóórára, és tapasztalataik szerint a nevelés

feladatát „áttolják” az iskolára. 

Úgy gondoljuk, hogy pontosan ez az a terület és probléma, ahol

a DADA-oktató rendõr több segítséget nyújthatna az osztályfõnök-

nek. Tapasztalataink szerint ugyanis a pedagógusoknak legtöbb-

ször egy-egy diák viselkedésével és nagy részben e diák nemtörõ-

döm viselkedésû szüleivel vannak problémái az osztályában.

Ezekkel a diákokkal „nem tud mit kezdeni” a pedagógus, és megold-

hatatlan feladatnak érzi a fegyelmezést. E néhány diák viselkedése

valóban tönkreteheti a pedagógus munkáját, és a sikertelenség ér-

zetét keltheti bennük. A pedagógusok érzését pontosan megfogal-

mazta az egyik résztvevõ: „Azt nem vizsgálja soha senki, hogy a

gyerek mit tesz, mit nem. Azt sem vizsgálja senki, hogy a szülõ mit

tesz. Itt mindig csak a tanár és rendõr felelõsségét vizsgálják.”

Ha nem igaz is tökéletesen az állítás, jól kifejezi a tehetetlenség

érzését. Azt azonban nem gondoljuk, hogy a DADA-program meg-

oldja ezeket a helyzeteket, sokkal inkább az a véleményünk, hogy

a rendõrnek – különösen az ifjúságvédelemben jártas DADA-oktató-

nak – lehet mondanivalója errõl a problémáról. Itt nyilván olyan

helyzetekre gondolunk, hogy a rendõroktató megbeszélheti a felve-

tõdõ helyzetet a pedagógussal, és segítséget nyújthat abban, hogy

az érintett felek leülhessenek egy mediációs megbeszélésre – ter-
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mészetesen beleértve a szülõket, egyéb rokonokat és a diákot is. A

mediációban való részvétel természetesen önkéntes, de valószínû-

leg van üzenete annak, hogy a bûnmegelõzési területen tevékeny-

kedõ rendõroktató is részévé válik a problémakezelésnek. Az isko-

lai konfliktuskezelésnek nagy szakirodalma van, és az elmúlt

években itthon is jelentõs gyakorlati tapasztalatok halmozódtak fel.

Úgy véljük, hogy egy ilyen probléma megoldásában történõ közre-

mûködés mindenképpen erõsíti a rendõroktatók elismertségét, és

õk azok a szakemberek, akik ezen az úgynevezett másodlagos

bûnmegelõzési területen segíthetik azt, hogy a nagyobb közösség

szempontjai is érvényesüljenek. 

A programmal kapcsolatos rendõrségi attitûdök

Tapasztalataink szerint a program rendõrségen belüli elfogadottsá-

ga szinte kizárólag az adott kapitányság vezetõjének megítélésén

múlik. Ez a megítélés, a fókuszcsoport tapasztalatai szerint, a teljes

elfogadástól a szinte teljes elutasításig sokféle lehet. Hallottunk

olyan gyakorlatról, ahol a rendõrkapitányság vezetõje a „bûnmeg-

elõzési rendõrt” bevonja a civilekkel vagy a társhatóságokkal törté-

nõ kapcsolattartásba. Kifejezi a megelõzési munka iránti megbe-

csülését azzal, hogy jelen van az idõsügyi tanács ülésén, vagy

maga helyett a bûnmegelõzési rendõrt küldi. Mindig figyel arra,

hogy a bûnmegelõzési munka fontossága teret kapjon a rendõrka-

pitányság tevékenységében. A támogatást mutatja az is, ha a

DADA-oktató rendõr kinevezése nyomozó marad, de konkrét vizs-

gálat lefolytatásával nem terhelik. Az a tapasztalatunk, hogy a bûn-

ügyi nyomozói beosztás mellett nem lehet a DADA-programot foly-

tatni, a nyomozati érdek ugyanis folyamatosan „felülírja” az oktatási

vagy óratartási kötelezettséget. 

A programmal kapcsolatos másik véglet, amikor a rendõrség ve-

zetõje csak a súlyponti számoknak hisz. A rablás, a gépkocsival

kapcsolatos bûncselekmények, a lakásbetörés, a zseblopás, a tes-

ti sértés számai viszonylag jól mérhetõk, és ha ezekben a bûncse-

lekményekben a kapitányság „jól teljesít”, akkor a sikeresség muta-
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tói adottak. A fõkapitányi összesítésben ugyanis nem sarkalatos

pont, hogy hány családon belüli erõszakos cselekménnyel kapcso-

latos nyomozást fejeztek be eredményesen. Nem állítják rangsorba

például Budapesten a 23 kerületet, hogy hány prevenciós órát tar-

tottak az iskolákban. Még csak a szerint sincs külön értékelés, hogy

csökkent-e a gyermek- vagy fiatalkorúak által elkövetett bûncselek-

mények száma. Noha lehet, hogy a két jelenségnek köze van egy-

máshoz. 

Találkoztunk olyan megoldással is, ahol a kapitányság saját

DADA-programot készített, nem ilyen névvel ugyan, de hasonló cél-

lal. Ezek – még akkor is, ha az önkormányzat és a rendõrség együtt-

mûködésében dolgozták ki õket – azonban jelentõs mértékben la-

zították a program formális megkötéseit. Értékelésünk szerint ezek

a megoldások visszalépést jelentenek a korábbi „belügyi órák”

rendszeréhez. Az e körbe tartozó iskolai prevenciós programok rö-

videbb idõtartamú elfoglaltságot jelentenek az oktató rendõröknek,

vagyis rövidebb ideig kell nélkülöznie a rendõrségnek az oktatás-

ban részt vevõ kollégát. Véleményünk szerint ez a megoldás jól

mutatja, hogy az intézményes és a szakmai érdek hogyan „írja felül”

a lakosságit. A kapitányság mûködése csak egy rövidebb tartamú

programot „bír” el. Még azt is mondhatnánk, hogy havonta ez a két-

három óra az az „üresjárat” a kapitányság mûködésében, amelyet

a kapitányság vezetõje hajlandó a prevenciós programokra fordíta-

ni. Mindenesetre ez a megközelítés nyilvánvalóan nem úgy gondol-

kodik az iskolai rendõrségi megelõzési programokról, mint amelyek

a kapitányság tevékenységét javítanák, munkáját, megítélését más

megvilágításba helyeznék. 

Úgy gondoljuk ezért, hogy az iskolai prevenciós programok okta-

tására történõ felkészítést az RTF tanrendjébe is be kellene illeszteni.2

2 Talán nem közismert, hogy a Rendõrtiszti Fõiskola – az Országos Krimi-
nológiai Intézet kutatói által kidolgozott szakmai program alapján – éve-
kig mûködtette a bûnmegelõzési szakirányú posztgraduális képzést. A
képzésben elsõsorban bûnmegelõzéssel foglalkozó rendõrök vettek
részt, szociális munkások, pedagógusok, önkormányzati szakemberek
kevésbé érdeklõdtek a képzés iránt. 
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Már halljuk is az ellenvetést, hogy nem mindenki képes ilyen oktatás-

ra. Ez igaz, mint ahogy az is, hogy bármely más megtanulandó tárgy-

gyal kapcsolatosan is eltérõ a diákok képessége és érdeklõdése. Az

RTF curriculumába illeszkedõ ismeretanyag azonban azt jelentené,

hogy a rendõri tevékenység fontos eleme a polgárokkal (az iskolai

megelõzési programoknál: a fiatal polgárokkal) való kapcsolattartás.   

Ismereteink szerint a kapitányságvezetõknek az elmúlt évben

tartottak elõször olyan továbbképzést, amelynek integráns része

volt a DADA-programmal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok át-

adása. Ezt a gyakorlatot feltétlenül folytatni és erõsíteni szükséges.

Úgy gondoljuk, hogy a rendõrségi bûnmegelõzési programot

szélesebb kontextusban kellene értékelni. Ahogy az egyik fókusz-

csoport résztvevõje fogalmazott: „Mi tartunk kapcsolatot az iskolák-

kal, mi veszünk részt fórumokon, mi adjuk el a rendõrséget.” Töké-

letesen helytállónak tartjuk ezt a megfogalmazást. Részben pedig

azért, mert a felnövekvõ generáció „rendõrképét” befolyásolhatja a

DADA-oktatók szereplése az iskolában. Részben azért, mert a kapi-

tányság vezetõje fontos szereplõje a helyi együttmûködési hálózat-

nak, és ha ezt a feladatot megosztja a bûnmegelõzési feladatokért

felelõs beosztottjával, akkor erõsíti a helyi együttmûködési hálózat

szakmaiságát.   

Oktatói minõségbiztosítás

A rendõroktatók munkájának minõségbiztosításával kapcsolatos kri-

tériumok: legyen gyakorlott rendõr; legyen jártas az ifjúságvédelem

területén; legyen gyakorlata az óratartásban. Ez a három kritérium

azt is jelzi, hogy más szempontnak kell megfelelnie egy járõrnek, és

más szempontok szerint színvonalas a DADA-rendõr tevékenysége.  

Erre tekintettel fogalmazódott meg az oktatók kiválasztási eljárá-

sa, amelyet elõször a kezdeti „nagy csapat” szereplõinek az okta-

tásból történõ kiválása tett szükségessé. A megfogalmazott szem-

pontok mindenekelõtt az önkéntességet tartják fontosnak, tehát

hogy a DADA-oktató vállalja a feladatot. Az objektív körülmények

közé sorolható, hogy az oktató parancsnoka engedélyezi-e az okta-
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táshoz szükséges szolgálati idõt. Ha mindkét feltétel teljesül, akkor

következik a régióvezetõvel történõ elbeszélgetés, és ennek pozitív

kimenetelét követi az ötnapos tematikus felkészítõ tanfolyam. Ez a

képzés pedagógiai alapismereteket, kommunikációs ismereteket,

drámapedagógiai ismeretet ad, amelynek segítségével a jövendõ

DADA-rendõrök feldolgozzák az oktatandó anyagot. A tanfolyamot

elméleti és gyakorlati vizsga zárja.  

Jól érezhetõ tendenciát láttunk a program szervezeti „intézmé-

nyesülésére”. Ilyennek gondoljuk a fókuszcsoporton megemlített ja-

vaslatokat, hogy az ORFK bûnmegelõzési osztályának a vezetõje

nevezze ki a régióvezetõt egy hivatalos kinevezési okmány átadá-

sával együtt. 

Az oktató rendõrök szakmai háttere

1991-ben, amikor a program indításának ötlete megfogalmazódott,

azt tartották a legfontosabbnak, hogy az legyen DADA-oktató, aki

csinálni akarja ezt a munkát. Felvetõdött természetesen az is, hogy

miért kell az oktatóprogramot rendõrnek tartania, hiszen õ kevéssé

járatos a pedagógia módszereinek alkalmazásában. Azt mindegyik

szakmai csoport megfogalmazta, hogy a pedagógus sohasem le-

het olyan hiteles egy rendõri eset megítélésénél, mint maga a rend-

õr. A programszervezõk tehát úgy döntöttek, hogy az önkéntesség-

re építve a pedagógiai ismereteket pótolják a rendõröknél, és nem

a pedagógus kompetenciáit erõsítik. Számít tehát a rendõr szemé-

lyiségére, szakmai tudására, élettapasztalatára, és pontosan ezek a

körülmények teszik flexibilissé a programot. A leadandó témáknak

tehát a kereteit adta meg a program, de az oktató rendõr kiegészí-

tette a saját tapasztalataival. 

A fókuszcsoportok tapasztalatai abban is megerõsítettek, hogy

az 1990-es évek vége felé sok pedagógus szakképesítésû felvéte-

les vált rendõrré. Ez az idõszak egybeesett a pályaelhagyó pedagó-

gusok számának növekedésével, amikor a gyermeklétszám csök-

kenése és a közoktatás financiális problémái összeadódtak, és ez

a pedagóguslétszám csökkentésével járt. A DADA-program oktatá-
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sa a hagyományos rendõri munkától eltérõ képességeket kíván. A

kapcsolódó szakirodalom feldolgozásakor úgy láttuk, hogy a DADA-

program másféle típusú szakembert szólít meg a rendõrségen, mint

a hagyományos rendõri tevékenységi területek, és ebben a fókusz-

csoportok tapasztalatai határozottan megerõsítettek bennünket.

Többen is említették, hogy a gyermekekkel való foglalkozás örömet

jelent nekik, ezért vállalkoztak erre a feladatra. Úgy láttuk, hogy

többféle motívum is állhat a mögött, hogy a rendõr örömét leli az

oktatásban: lehet véletlen rácsodálkozás és siker; lehet szakmai el-

hivatottság a bûnmegelõzés iránt; lehet védõ-óvó magatartás, vagy

a biztonság megtanításának fontossága, különösen akkor, ha a

rendõrnek is van gyermeke. Lehet egyfajta küldetés, értékátadás,

de lehet az oktatás motívuma a tenni akarás vagy a napi rutinból ki-

lépés szándéka is. Ezekben az indítóokokban nem tapasztaltunk

jellemzõ mintázatot, sokkal inkább abban, hogy a rendõrségen be-

lül milyen mozgatórugói vannak a DADA-program mögé álló rend-

õrségi szakembereknek.   

Mindezzel együtt:

– Fontosnak tartjuk, hogy a DADA-program oktatásához nem kell

felsõfokú végzettség. Elegendõ tehát a rendészeti szakközép-

iskolai végzettség. A prevenciós irány tehát az átlagtól eltérõ

végzettségû szakembereknek is karrierlehetõséget kínál.   

– Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai prevenció a rendõrségi pá-

lyafutást civilként (például polgári alkalmazottként) indító, és

más típusú szakmai végzettségû szakembereknek is elkötele-

zõdési lehetõségeket kínál. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógiai végzettségû szakembe-

rek még akkor is „ki tudnak kötni” a megelõzés és a DADA-

oktatás területén, ha nem bûnügyi szakon végeztek. 

– Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a megelõzési karrierút

elég göröngyösnek tûnik, többen említették ugyanis, hogy a

rendõrkollégáik hozzáállása az volt a pedagógusi végzettség

és a DADA-program oktatásához, hogy „sem rendõr nem va-

gyok, sem a bûnmegelõzés nem rendõri feladat”. Ezeknek a
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kollégáknak sokszor évekig kell bizonyítaniuk, hogy a rendõr-

ségnek jelentõs szerepe van a megelõzés területén. 

– Azt is tapasztaltuk, hogy a DADA-oktató rendõrök körében a

saját gyermek vállalása és a gyes nagy törést okoz. A vissza-

érkezõ kisgyermekes rendõrnõt ugyanis más munkakörben

foglalkoztatják, így az iskolával is megszakad a kapcsolat. Ek-

kor derül ki, hogy a DADA-oktató rendõr volt egy egyetlen ka-

pocs a rendõrség és az iskola között. 

Tapasztaltuk, hogy a DADA-program „mélypontját” a 2000 és 2005

közötti idõszak jelentette. Ekkor a rendõrségtõl és a programból el-

távozó és négy-öt éves tapasztalattal bíró oktatók helyére 21-23

éves fiatalokat képeztek ki a DADA-program oktatására. Rontotta a

helyzetet, hogy leszerelés és nyugdíjazás miatt sok oktató lépett ki

a programból. Sok oktatási intézményben maradt félbe az oktatás

egyszerûen azért, mert nem tudtak oktatót állítani a nyugdíjba vo-

nuló rendõr helyére.  

A létszámhelyzet ismeretében továbbra is gondot okoz az oktatói

bázis folyamatos utánpótlása. Hallottunk egy felmérésrõl, amely

szerint készült egy összeállítás azokról a rendõrökrõl, akiknek van

DADA-oktatói képesítésük, mégsem vesznek részt az oktatásban. A

felmérésben negyven-ötven olyan oktatót számoltak össze, akik szak-

iskolákban találkoztak a programmal és ott váltak DADA-oktatóvá. 

Az értékeléskor az a határozott álláspontunk alakult ki, hogy a bûn-

megelõzést önálló rendõrségi szolgálati ággá kellene fejleszteni. A

DADA-oktató rendõrök, illetve a bûnmegelõzés területén foglalkoztatott

kollégák gyakran szembesülnek azzal a véleménnyel, hogy amit csi-

nálnak, az nem rendõri munka. Ez a megközelítés cáfolható részben

azzal, hogy amikor az állami feladatok között a rendõrségi feladatok

megfogalmazódtak, akkor még a közösség önvédelmének biztosítása

volt az elsõdleges szempont. Az állami büntetõhatalom érvényesíté-

sében vállalt szerep csak a rendõrségi feladatok intézményesülésével

fonódott szorosan össze a rendõrképpel. Napjainkban alapvetõ válto-

zásokat tapasztalunk a bûnözéskontroll területén. Elsõsorban arra hív-

juk fel a figyelmet, hogy a sértetti jogokra és szükségletekre figyelés,
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egészében a sértett szerepének megerõsödése a büntetõeljárásban

alakította át a bûnözéskontroll eszközeinek megfelelõségérõl alkotott

felfogást. Napjainkban a rendõrség – hasonlóan a bûnözéskontroll

egyéb szereplõihez – nem tekinthet el a sértett szempontjainak figye-

lembevételétõl. Hasonlóan új szempont a költséghatékonyság érvé-

nyesítése, azaz a reaktív eszközrendszer alkalmazása helyett/mellett

egyre nagyobb teret nyer a proaktív eszközök alkalmazása. Itt most

nem kívánunk foglalkozni ezen új fejlemény veszélyeivel (ugyanis

ezek is vannak bõven), csupán a történeti és társadalmi változások

gerjesztette változásokra és hangsúlyeltolódásokra hívjuk fel a figyel-

met, amelyek a bûnözéskezelésben érvényesülõ megközelítéseket és

ennek fényében a bûnözés csökkentésére alkalmasnak vélt eszköz-

rendszert is átalakítják. Finszter Géza nagyon pontosan fogalmazza

meg a közbiztonság felfogásával kapcsolatos hazai megközelítést,

amelybõl a rendõrségi tevékenység „egysíkú” megközelítése is ered.

„Magyarországon megmaradt a közbiztonság hagyományos megkö-

zelítése, amelynek eredete ugyancsak a pártállam konszolidált idõsza-

kában keresendõ. Ezek szerint a közbiztonság a gondoskodó állam

teljesítménye, amelyet mintegy ajándékba ad a lakosságnak.”3 A köz-

biztonság kooperációs termék – mondja Finszter. A közbiztonság vé-

delmezésének állami monopóliumát birtokló rendõrség azonban ne-

hezen mûködik mellérendelõ kooperációs kapcsolatokban. Ez

különösen fontos lenne, mert kutatási tapasztalataink szerint a „bûn-

megelõzési rendõr” tevékenységi köre már kiformálódóban van: fel-

öleli a DADA-program oktatását, az áldozatvédelmet, a sajtós tevé-

kenységeket és minden egyéb „civil” feladatot, amelynek elvégzésére

éppen nincs más személy. Úgy véljük, hogy a bûnmegelõzés önálló

szolgálati ágkénti megfogalmazódása jelentõs segítséget nyújthat ah-

hoz, hogy a szemléletváltozás ne csak a szlogenek szintjén jelenjen

meg, de a gondolkodásban is meggyökerezzen. 

3 Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 238. o.
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A DADA-program jövõje: a lehetséges új prioritások

A fókuszcsoport irányított beszélgetéseinél lehetõség szerint kitér-

tünk arra is, hogy a résztvevõk milyen új prioritásokat fogalmazná-

nak meg a programmal kapcsolatosan a következõ öt évre. Itt kü-

lönbséget tettünk tartalmi kérdések között, azaz milyen témakörök

beillesztését látnák szükségesnek; és formai kérdések között, azaz

az oktatók leterheltségének és az iskolai kapcsolattartásnak a kér-

dését.

A pedagógus kollégák nagyon határozottan az iskolai erõszakkal

kapcsolatos problémát szeretnék „kezeltetni” a DADA-program to-

vábbfejlesztése során. Arra hivatkoztak, hogy az iskolák környékén

terjedõ zsarolás, az iskolán belüli bandázás olyan jelenségek, ame-

lyekre a jövõben a programnak figyelnie kellene. Fontos momen-

tumként hangsúlyozták, hogy ezekben a szituációkban gyerekkorú-

ak követnek el erõszakos cselekményt gyerekkorúak ellen. A

beszélgetésekben megjelent a családon belüli erõszak problémája.

A pedagógusok elsõsorban azzal érveltek, hogy azt kellene a prog-

ramnak segítenie, hogy „hogyan kezelje a gyerek, mit tegyen, mert

mindenki tanácstalan. […] Ez a mi munkánkat is meghatározza.”

Többen említették, hogy pedagógusként eszköztelenek azokkal a

szülõkkel, akik nem együttmûködõk, amikor a pedagógus jelzi a

gyerekkel kapcsolatos problémát. Úgy véljük, hogy a korábban em-

lített helyreállító konfliktuskezelési eszközök elterjesztése és ebben

a DADA-programot felajánló rendõr közremûködése segíthetné a

problémamegoldást.

Az empirikus adatok elemzéseAz empirikus adatok elemzéseAz empirikus adatok elemzéseAz empirikus adatok elemzése

Az értékeléshez kapcsolódó kutatás módszere

A vizsgálat, illetve a kutatás négy szakaszból állt. 

1. Az elsõ szakasz az adatgyûjtés idõszaka volt. Ebben a fázisban

igyekeztünk megismerni minden hozzáférhetõ dokumentumot a

DADA-programról. A programban használt könyveket, munkafüzete-

ket, filmeket és a program mûködésérõl kiadott dokumentumokat.
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Megismertük a program történetét a kezdetektõl napjainkig, és a

mûködési módját, szervezõdését. 

Ebben a szakaszban kaptuk meg az oktatatók és az érintett is-

kolák listáját. Problémát jelentett azonban, hogy sem az oktatók,

sem az iskolák listája nem volt aktualizálva, olyan nevek és olyan

iskolák is szerepeltek a listákon, akik/amelyek már évek óta nem

vesznek részt a programban. A programmal kapcsolatos nyilvántar-

tási rendszer tehát mindenképpen átgondolásra, korszerûsítésre és

pontosításra szorul. 

2. A második szakaszban fókuszcsoportos megbeszéléseket

szerveztünk a programban részt vevõ oktatók és az érintett iskolák

pedagógusainak részvételével. A program által érintett valamennyi

régióban külön-külön került sor a fókuszcsoportos megbeszélések-

re, és tartottunk egy külön megbeszélést a program alapítóival,

azokkal, akik a kezdetektõl részt vettek a DADA-program elindításá-

ban, mûködtetésében. 

3. A harmadik szakaszban az ország hat régiójában a program

által érintett iskolákban kérdõíves felmérést végeztünk. Összesen

120 iskolát kerestünk meg, és minden iskolában egy a DADA-prog-

ramban részt vevõ és egy nem résztvevõ osztály tanulóival és az

érintett osztályok osztályfõnökeivel egy-egy kérdõívet vettünk fel.

Az empirikus vizsgálat során 2048 DADA-oktatásban részt vevõ di-

ákkal és kontrollcsoportként 2150 nem résztvevõ fiatallal vettünk fel

kérdõívet. Az adatelemzés az õ válaszaikat, összesen 4198 tanuló-

nak az adatait dolgozza fel. 

4. A negyedik szakaszban az összegyûjtött adatokat értékeltük,

és a feldolgozás eredményeirõl beszámolót készítettünk. 

A program ismertsége

Elsõ lépésként a program nevének és céljának ismertségét vizsgál-

tuk mindkét célcsoportban. A gyerekeket arra kértük, hogy adják

meg, milyen szavak rövidítésébõl áll a DADA mozaikszó. 
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Az eredmények szerint a DADA-programban nem részt vevõ

gyerekek fele van tisztában a program nevében szereplõ rövidítés

jelentésével, de az AIDS-et csak 37%-ban említették.

Egy kicsit meglepõ, hogy a programban részt vevõ tanulók egy

része sem ismeri pontosan, milyen rövidítést takar a program neve.

A dohányzás, alkohol és drog esetében a programban részt vevõk

25%-a nem tudott helyes választ adni a kérdésre. Az AIDS esetében

az eredmény még kedvezõtlenebb: a részt vevõ gyerekek 40%-a

nem tudta megfejteni a rövidítés negyedik betûjének jelentését. 

A program nevének ismeretére vonatkozó kérdés vegyes ered-

ményt hozott. A nem résztvevõk esetében a helyes választ adók

50%-os aránya jónak tekinthetõ, és azt jelzi, hogy az iskolában nem-

csak a programban részt vevõk hallottak a DADA-oktatásról, hanem

a többiekhez is eljutnak információk. A programban részt vevõk

2. számú táblázat

A következõ témakörök közül melyek felelnek meg a program céljának?A következõ témakörök közül melyek felelnek meg a program céljának?A következõ témakörök közül melyek felelnek meg a program céljának?A következõ témakörök közül melyek felelnek meg a program céljának?

Drogfogyasztás veszélyeinek 
megismerése

Alkoholfogyasztás veszélyeinek
megismerése

Rendõrséggel való együttmûködés

Az idegenekkel szembeni viselkedés
megtanulása

Gyermekek jogai és kötelességei

Dohányzás veszélyeinek 
megismerése

Nemet mondás elsajátítása

Önismeret

Közlekedési szabályok ismerete

Udvariasság

Az AIDS-fertõzés veszélyeinek
megismerése

Témakör

73,4

72,1

53,7

52,5

48,6

47,6

42,3

37,5

35,0

23,1

22,6

Résztvevõ 
tanulók

A témakört programcélként 
megjelölõk aránya (%)

Nem résztvevõ 
tanulók

45,6

40,0

22,9

17,7

15,5

13,2

18,5

8,4

12,5

6,2

8,7
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esetében viszont soknak tûnik, hogy a résztvevõk 25%-a még a

program nevére sem emlékszik pontosan.

A következõ kérdésben a DADA-oktatás tartalmi elemeinek az is-

mertségét igyekeztünk feltérképezni. A 2. számú táblázat mutatja az

egyes témakörökre adott válaszok megoszlását a két vizsgált cso-

portban.

Érdekes és tanulságos a táblázat adatainak tanulmányozása,

egyrészt kiolvasható belõle ugyanis, hogy milyen kép él a program-

ról a nem résztvevõ fiatalokban, másrészt megállapítható, hogy

mennyire volt sikeres a programcélok átadása.

Örömre adhat okot, hogy a programcélok egy része eljut a nem

résztvevõ tanulókhoz is. Sõt az õ válaszaik alapján könnyedén meg

lehetne határozni a program céljait. A nem résztvevõk csaknem fe-

le (48%) nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri a programot, és nem tud-

ja, milyen céljai vannak, a csoport másik fele azonban meglehetõ-

sen jól tájékozott. Úgy tûnik, hogy tartalmi elemek is eljutnak a

programban nem részt vevõkhöz is. Nincsenek sokan az érdeklõ-

dõk, de eléggé pontos információik vannak. A program tehát széle-

sebb körben érezteti hatását, mint a közvetlenül résztvevõk köre.

Kiemelkedõ programcélként jelenik meg a drogfogyasztás és az

alkoholfogyasztás veszélyeinek megismerése. Ez valószínûleg an-

nak tulajdonítható, hogy sok helyen egyszerûen prevenciós prog-

ramként tartják nyilván a DADA-programot. A program más céljai,

úgy látszik, nem kapnak megfelelõ hangsúlyt. A DADA mottója és

jelszava: tanulj meg nemet mondani. Érezd és ismerd fel felelõssé-

ged a tetteidért – meglehetõsen kevés szavazatot kapott mint prog-

ramcél. A program megelõzésen túlmutató céljait csak a program-

résztvevõk fele sajátította el a foglalkozások során.

Résztvevõk az oktatásról

A DADA-program tematikája szerint egy-egy érintett osztályban ha-

vonta egy foglalkozásra kerül sor. A pedagógusokkal folytatott fó-

kuszcsoportos megbeszélések során azonban az érintett osztályfõ-

nökök arról számoltak be, hogy a foglalkozások megtartása sokszor
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esetlegesen alakul. Volt olyan iskola, ahol tömbösítve két hét alatt

„megvalósították” az egész éves programot, de sok iskolában elõ-

fordult, hogy más ütemezésben tartották meg a foglalkozásokat,

ezért a tanulókat is megkérdeztük, hogy milyen gyakran voltak a

DADA-foglalkozások.

A megkérdezettek 41%-a számolt be arról, hogy a DADA-órákat a

terveknek megfelelõen, havonta egyszer tartották meg. Az esetek

több mint felében ettõl eltérõ ütemezés valósult meg. A „hetente”

és az „egy-két héten belül többször is” válaszok összevonhatók,

mert valószínûleg mindkét esetben valamilyen mértékû összevo-

nás miatt gyakoribb az órák megtartása. Az esetek 10%-ában erõtel-

jes összevonást hajtottak végre az oktatók (az iskolák rendszerint

az oktatók idõbeosztásához szoktak igazodni). A foglalkozások

ilyen mértékû tömörítése mindenképpen rontja az oktatás eredmé-

nyességét. A foglalkozások egy rövid idõszakba sûrítése miatt el-

vész a rendszeresség ama elõnye, hogy az ismétlõdés elõsegíti az

ismeretek szinten tartását. A gyerekek néhány hónap alatt elfelejtik,

amit hallottak, és ha a következõ „foglalkozáscsomag” megtartásá-

ig hosszú idõ, mondjuk egy év telik el, akkor az ismeretek átadása

lényegében kezdõdhet elölrõl.

A félévente vagy az évente egyszer megtartott foglalkozások ha-

tékonysága szintén erõteljesen megkérdõjelezhetõ. Ez az esetek

26%-ára jellemzõ.

A tanulók emlékei szerint az esetek több mint egyharmadában

az ütemezés nem volt megfelelõ.

Az ütemezés és az eredményesség összefüggését jól jelzi,

hogy a tanulj meg nemet mondani témakört, ami igen hangsúlyos

része az oktatásnak, elsõsorban azok jelölték meg programcélként,

akik havi (53%) vagy negyedéves gyakoriságú (20%) foglalkozáso-

kon vettek részt. A témakört célként megjelölõk 73%-a vett részt

ilyen gyakoriságú foglalkozásokon. 

Az eredmény elérésének fontos feltétele tehát a foglalkozások

havonkénti, de legalábbis negyedévenkénti megtartása.

A DADA-oktatáson részt vevõ tanulókat megkértük, hogy értékel-

jék a DADA-órákat, mennyire tartották jónak, az iskolai osztályozás-

216-249_kerezsi-ko.qxd  6/19/2009  5:44 PM  Page 239



240

Kerezsi Klára – Kó József

nak megfelelõen egy ötfokú skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy na-

gyon rossz, és az 5 azt, hogy kiemelkedõen jó. A válaszokat mutat-

ja az 1. számú ábra. 

A tanulók többsége jónak tartja a DADA-órákat, a megkérdezett diá-

koknak csak 12%-a adott hármasnál rosszabb osztályzatot. Egyne-

gyedük pedig kiemelkedõen jónak tartja ezeket az órákat. 

Még kedvezõbbek az arányok a Hogyan érzed magad a DADA-

órákon? kérdésre adott válaszok esetében.

A megkérdezett fiatalok 67%-a jól vagy nagyon jól érzi magát a

DADA-órákon, ez nagyon jó arány. Sok szaktanár nagyon elégedett

lenne, ha hasonló tetszési indexet tudna felmutatni. A gyerekeknek

csak 10%-a nem érzi jól magát a foglalkozásokon. Õk elsõsorban ar-

ra panaszkodnak, hogy kevés új dolgot hallanak az órákon, és ezért

unalmasnak találják. Az ellenzõk tábora meglehetõsen csekély: az

összes résztvevõnek mindössze 10%-a tartozik ebbe a kategóriába.

De még az õ szemükben is pozitívum, hogy rendõr tartja az órákat.

A többség (59%) azonban érdekesnek tartja az órákat, és sokan

úgy gondolják, hogy új dolgokról lehet hallani, de szeretnének még

további témákat is megbeszélni. Még az oktatással elégedettek két-

harmada is úgy gondolja, hogy lehetne még más témákról is be-

szélni.

Érdekes, hogy a gyerekeknek csak töredéke érzi úgy, hogy az õ

problémáiról szól az oktatás. Ez ellentmondani látszik a program

azon törekvésének, hogy úgy mutassa be a tárgyalt szituációkat,

1. számú ábra

Mennyire tartod jónak a DADA-órákat? (%)Mennyire tartod jónak a DADA-órákat? (%)Mennyire tartod jónak a DADA-órákat? (%)Mennyire tartod jónak a DADA-órákat? (%)
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hogy azok átélhetõk legyenek a gyerekek számára. A programon

részt vevõk inkább úgy tekintenek a dologra, mintha egy krimit néz-

nének a televízióban. A történet érdekes, de nem azonosulnak a

szereplõkkel, nem velük történnek az események, mintegy kívülrõl

szemlélik azokat. Érdemes volna ezt a jelenséget célzottan meg-

vizsgálni, hogy a kérdõíves módszer vagy a kérdés megfogalmazá-

sa miatt jelentkezett-e ez a furcsa jelenség, vagy a program résztve-

või valóban „kívülrõl szemlélik az eseményeket”.

Ez a látszólagos távolítás azonban nem akadályozza meg õket

abban, hogy a gyakorlatban is hasznosítsák a DADA-órákon hallot-

takat. A pedagógusok beszámoltak olyan esetekrõl, amikor a gye-

rekek az órán hallottaknak megfelelõen cselekedtek, és például az

õ jelzésük alapján fogtak el közszeméremsértéssel vagy pedofíliá-

val gyanúsítható személyeket.

Százöt gyerek, a megkérdezettek 5%-a számolt be arról, hogy

órán kívül is megkereste DADA-oktatóját, mert tanácsra vagy segít-

ségre volt szüksége. A megkeresett rendõrök minden esetben se-

gítettek is, a segítséget kérõk közül senki sem jelezte, hogy nem

foglalkoztak a problémájával. 

Összefoglalva: a programban részt vevõ gyerekek többsége

szereti a DADA-órákat, jól érzik magukat a foglalkozásokon, és a leg-

többen örülnének, ha lennének még ilyen órák. Az órákat tartalmi-

lag is érdekesnek és hasznosnak találják, de szeretnének még más

témákról is beszélgetni. A DADA-oktatók nagyon népszerûek az is-

kolások körében, és általában jól vezetik a foglalkozásokat. Ezt a

pedagógusok is megerõsítik; a rendõrök néha jobban boldogulnak

az osztállyal, mint a tanáraik. Összességében elmondható, hogy a

résztvevõknek pozitív élményt jelentenek a foglalkozások.

A szervezettséggel, a foglalkozások ütemezésével azonban sok

probléma van. Jó lenne tartani az eredeti, minden hónapban egy

foglalkozás szerinti ütemezést, mert az ettõl eltérés jelentõsen ront-

ja a program hatékonyságát.
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DADA-témakörök és informálódás

Kíváncsiak voltunk, hogy a tanulók mennyire tekintik autentikus for-

rásnak a DADA-órákat, illetve milyen más forrásból jutnak még infor-

mációhoz azokkal a témakörökkel kapcsolatban, amelyeket az órá-

kon érintenek. Ezt a kérdéscsoportot a kontrollcsoport tagjainak is

feltettük, hogy összehasonlíthassuk, mennyiben változtatja meg a

programban való részvétel az érintett témákkal kapcsolatos infor-

málódási struktúrákat (3. számú táblázat).

3. számú táblázat

Milyen információforrásokból tájékozódnak a megkérdezettek Milyen információforrásokból tájékozódnak a megkérdezettek Milyen információforrásokból tájékozódnak a megkérdezettek Milyen információforrásokból tájékozódnak a megkérdezettek 

a bûnözésrõl, drogokról, szenvedélyszerekrõl?a bûnözésrõl, drogokról, szenvedélyszerekrõl?a bûnözésrõl, drogokról, szenvedélyszerekrõl?a bûnözésrõl, drogokról, szenvedélyszerekrõl?

Moziban, tévében látott filmek

Tévében látható hírek, riportmûsorok

Rádiómûsorok

Ifjúsági lapok, újságok

Szórólapok

Felvilágosító könyvek

Internet

DADA-oktatás

információforrások

3,45

3,65

2,47

2,67

2,03

2,88

3,27

4,12

résztvevõk
nem

résztvevõk

3,41

3,61

2,34

2,58

2,06

2,76

3,14

–

Nincs lényeges különbség a két vizsgált csoport információforrásai

és azok fontossága között. A DADA-programban részt vevõk általá-

ban kicsit magasabb pontszámokat adtak szinte valamennyi hírfor-

rás esetében, ez azt jelzi, hogy az oktatás hatására jobban érdek-

lõdnek e témakörök iránt. 

A vizsgálat szempontjából figyelemre méltó, hogy a program

résztvevõi a DADA-oktatásnak adták a legmagasabb pontértékeket. A

kiemelkedõen magas pontérték azt jelzi, hogy a program résztvevõi

elsõdleges információforrásnak tekintik a DADA-órákat és a DADA-

oktatókat azokban a kérdésekben, amelyek a programban szerepel-

nek. S ha nem keresnek más információforrásokat, akkor ez egyben

azt is jelzi, hogy megbíznak a DADA-oktatók tájékoztatásában.
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Ez egyben arra is figyelmeztet, hogy milyen nagy a DADA-oktatók

felelõssége. Elsõdleges információforrásnak lenni nagy megtisztelte-

tés, de egyben nagy felelõsség is. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy

a DADA-oktatók érvényes és megbízható információt közvetítsenek,

ismerjék a hazai kutatási eredményeket, mert ha késõbb esetleg ki-

derül, hogy téves információkat adtak, akkor nemcsak az egész

program, de a rendõrség hitelessége is megkérdõjelezõdik.

A különbözõ deviáns magatartásformákhoz kapcsolódó tájékoz-

tatásnak egyéb veszélyei is vannak. Egyrészt felkeltheti az érdeklõ-

dést olyan dolgok iránt is, amelyekkel másként nem foglalkoztak

volna, másrészt az egyes témakörök nem kimerítõ feldolgozása is

azt az érzetet keltheti a hallgatóságban, hogy már minden tud a té-

máról, és esetleg lényeges információk hiányában rossz döntést

hozhat egy adott dologgal kapcsolatban.

E gondolatmenet ellenõrzése érdekében megkérdeztük a tanu-

lókat, hogy „Szerinted te most mennyit tudsz a drogokról?” (2. szá-

mú ábra). 

2. számú ábra

Szerinted te most mennyit tudsz a drogokról?Szerinted te most mennyit tudsz a drogokról?Szerinted te most mennyit tudsz a drogokról?Szerinted te most mennyit tudsz a drogokról?
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Azért választottuk a drogot tesztkérdésnek, mert minden évfo-

lyam tematikájában szerepel valamilyen szinten, és általában min-

den oktató beszél errõl a témáról.

A diagramban mindkét felvetett hipotézis vonatkozásában talál-

hatunk figyelmeztetõ jeleket. A két csoport vélekedése a drogokkal

kapcsolatos tudásáról szignifikánsan különbözik. A DADA-program

résztvevõi felülreprezentáltak az elsõ két kategóriában. 

A „sok mindent tudok, de még egy csomó minden érdekel” ka-

tegóriában tapasztalható jelentõs túlsúlyuk arra utal, hogy valóban

sikerült felkelteni az érdeklõdésüket a drogok iránt. Nem feltétlenül

jelent rosszat, hogy a program résztvevõi jobban érdeklõdnek a

drogok iránt, mint a többi osztály tanulói. A nagyobb érdeklõdés je-

lentheti azt is, hogy alaposabban megismerve a jelenséget, a sze-

reket, megalapozottabban utasíthatják el használatukat, de a kíván-

csiság következménye az is lehet, hogy nemcsak elméletben

érdeklõdnek a drogok iránt, hanem ki is próbálják. A tájékoztatás

során törekedni kell arra, hogy az érdeklõdés ne az utóbbi irányba

forduljon.

A „mindent tudok, amit szeretnék” oszlopban a program résztve-

võinek felülreprezentáltsága két dolgot jelezhet. Egyrészt igazolhat-

ja azt a hipotézisünket, hogy egy-egy téma részleges ismerete is

azt az érzetet keltheti a befogadóban, hogy a téma jó ismerõje, már-

már szakértõje. A tudás, a jólértesültség fitogtatása más közegben

káros következményekkel is járhat (például „Ha olyan jól tudod, ho-

gyan kell használni, akkor mutasd is meg!”). 

Másrészt jelentheti azt is, hogy valóban megkaptak minden

olyan információt, amelyre szükségük volt, ekkor viszont nem sza-

bad tovább foglalkozni a témával. Az oktatónak nagyon érzékenyen

kell reagálnia az osztályok igényeire, hogy ne lépjen túl azon a pon-

ton, ahol a résztvevõk úgy érzik, hogy elegendõ információt kaptak.

A téma további napirenden tartása már nem hoz pozitív ered-

ményt, sõt általában inkább káros. Ez természetesen nem csak a

drogokkal kapcsolatos ismeretek esetében igaz, a többi DADA-

témakörre is érvényes. A program egyébként lehetõvé teszi, hogy
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az egyes osztályok igényeihez lehessen igazítani a programot. Az

oktató felelõssége, hogy ez valóban meg is történjen.

A tanári kérdõívek eredményei

A DADA-program ismertsége

A megkérdezett tanárok többsége, függetlenül attól, hogy az osztá-

lyában jelenleg folyik-e DADA-oktatás, úgy nyilatkozott, hogy ismeri

a programot, és tudja, hogy milyen tevékenységet jelent (3. számú

ábra).

3. számú ábra

Tudja-e, mi a DADA-program?Tudja-e, mi a DADA-program?Tudja-e, mi a DADA-program?Tudja-e, mi a DADA-program?

egyáltalán nem
igen, teljesen
tisztában vagyok
vele

nem, nem pontosan

igen, nagyjából

A programmal kapcsolatban tájékozatlan pedagógusok aránya

nem éri el a 7%-ot. A döntõ többség ismeri a programot. A fõbb cél-

kitûzéseit a megkérdezettek 95%-a ismeri, és a döntõ többség elfo-

gadja ezeket a célokat.

Mindössze néhány pedagógusnak vannak fenntartásai a prog-

rammal kapcsolatban; gyakorlatilag általánosnak tekinthetõ az elfo-

gadottsága.

A tanároktól is megkérdeztük a DADA mozaikszó jelentését, és a

döntõ többség helyesen fejtette meg a rövidítést. Csakúgy, mint a di-

ákok esetében a tanároknak is az AIDS jelentett problémát: 23%-uk

nem tudta ezt a szót azonosítani a rövidítésben.

A tanárok többsége jól ismeri az oktatás technikai feltételeit és a

foglalkozások menetét is. A legtöbben egy kollégájuktól hallottak

elõször a programról, és a programmal kapcsolatos egyéb informá-

ciók is a tantestületbõl származnak. Minden megkérdezett ismerte
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az iskolát látogató DADA-oktatót. Az oktatás gyakoriságával kapcso-

latban azonban a gyakorlathoz igazodva eléggé nagy a zûrzavar.

Sokan nem tudják, hogy havonta egy alkalommal kellene megtarta-

ni a foglalkozásokat. 

Sokan, ha tehetik, részt vesznek a DADA-órákon (ez a visszaér-

kezett kérdõívek alapján gyakoribbnak tûnik, mint amit a fókuszcso-

portok eredményei jeleznek), de vannak olyan osztályok is, ahol a

DADA-oktató egyedül van a foglalkozások ideje alatt. 

Tanítványok vélekedése a DADA-oktatásról

A tanárok információi szerint a tanulók szeretik a DADA-órákat, és jól

érzik magukat a foglalkozásokon. A tanárok pozitívabbnak vélik a

gyerekek véleményét, mint ami a tanulók kérdõíveibõl tükrözõdik.

Csak néhány tanár jelezte, hogy hallott elégedetlen vagy negatív vé-

leményt az órákról. A tanulók válaszai alapján azt láttuk, hogy azért

van egy 10%-os kisebbség, akiknek nem tetszik maradéktalanul a

DADA-oktatás. Úgy látszik, a negatív vélemények nehezebben jutnak

el a pedagógusokhoz, vagy csak kevésbé figyelnek rájuk.

A diákok elégedettségének okát egyrészt a DADA-órák kötetle-

nebb jellegében és abban látják, hogy valami más, a szokásos tan-

rendtõl eltérõ dolog zajlik az iskolában. Másrészt véleményük sze-

rint a tárgyalt témakörök újdonsága, a szokásos tananyagokétól

különbözõ volta gyakorol vonzerõt a diákokra. Saját bevallásuk sze-

rint sokszor õk maguk is új információkhoz jutnak a DADA-órákon.

Fontosnak gondolják, hogy rendõr tartja az órákat, és ha egyen-

ruhában jön az oktató, akkor az tovább emeli az esemény fényét.

Ebbõl a megjegyzésbõl viszont az is következik, hogy bár a DADA-

protokoll kifejezetten azt ajánlja, az oktatók mégsem mindig egyen-

ruhában érkeznek az órára. (Ez a benyomásunk alakult ki a fókusz-

csoportok tapasztalatai alapján is.)

A megkérdezett tanárok 99,5%-a szeretné, hogy iskolájában a jö-

võben is legyen DADA-oktatás, csak egyetlen pedagógus volt, aki

nem így vélekedett. Szinte minden tanár hasznosnak vagy nagyon

hasznosnak tartja ezt a lehetõséget.
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Sokan szorgalmazták, hogy a DADA-órákon kívül más a rendõr-

ség által szervezett rendezvények is legyenek az iskolában. A köz-

lekedési rendõrök jelenlétét is határozottan támogatják.

A tanárok véleménye a DADA-oktatókról

Komoly megméretés a DADA-oktatók számára, hogy egy professzi-

onális közegben kell bizonyítaniuk rátermettségüket, hozzáértésü-

ket. Tanárok elõtt órát tartani nagy próbatétel, még akkor is, ha több

DADA-oktatónak van pedagógusi végzettsége is. 

A DADA-oktatók többsége képes megfelelni a követelmények-

nek, a pedagógusok szinte egyöntetûen kedvezõ véleményét

szemlélteti a 4. számú ábra. 

4. számú ábra

Mennyire tartja szakmailag felkészültnek a DADA-oktatót? (%)Mennyire tartja szakmailag felkészültnek a DADA-oktatót? (%)Mennyire tartja szakmailag felkészültnek a DADA-oktatót? (%)Mennyire tartja szakmailag felkészültnek a DADA-oktatót? (%)
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Nemcsak az oktatókról, de a DADA-program tartalmi elemeirõl is

rendkívül kedvezõen nyilatkoztak a pedagógusok. A programot

mind tartalmában, mind formájában korszerûnek tartják. A gyerekek

nagyon szeretik a munkafüzeteket és a bemutatott audiovizuális

anyagokat.

A rugalmas oktatási szerkezet miatt az oktatóknak lehetõségük

van kitérni aktuális kérdésekre is, és általában élnek is ezzel a lehe-

tõséggel. Egy-egy alkalommal akár helyi, akár országos jelensége-

ket, problémákat is feldolgozhatnak.
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Egyedül a program elrettentõ jellegének megítélésében mutatko-

zott érdemi véleménykülönbség a pedagógusok között (5. számú

ábra).

Pontosan ugyanannyian tartják teljes mértékben elrettentõnek a

programot, mint ahányan nem. Erre a véleménykülönbségre igazá-

ból nem találtunk magyarázatot. Az oktatói szabadság miatt lehet-

nek különbségek abban, ahogyan az egyes oktatók megközelítik, il-

letve tárgyalják az egyes témaköröket, de legalábbis érdekes, hogy

ez a véleménykülönbség nem tükrözõdik a program más szempon-

tú megítélésében. Ezek szerint, akik elrettentõnek tartják, úgy gon-

dolják, hogy ez jó stratégia, míg akik szerint nem elrettentõ, azok

szerint nem is kell annak lennie.

A pedagógusok által a programról kialakított vélekedés annyira

pozitív, mondhatnánk, hízelgõ, hogy az már szinte gyanús. Élünk

hát a gyanúperrel, hogy ez a rendkívül kedvezõ vélekedés nem tu-

lajdonítható kizárólag a program nagyszerûségének. Valószínûleg

az is közrejátszik ebben, hogy a tanárok a mai helyzetben maguk-

ra maradtak. Egyedül kellene megbirkózniuk a társadalom irányá-

ból érkezõ rendkívül összetett és ellentmondásos hatásokkal, és

úgy kellene hiteles válaszokat adniuk a tanulók ezekkel kapcsolat-

ban felvetõdõ kérdéseire, hogy önmaguk szerepét és lehetõségeit

sem ismerik pontosan. 

5. számú ábra

Mennyire tartja elrettentõnek a DADA-programot? (%)Mennyire tartja elrettentõnek a DADA-programot? (%)Mennyire tartja elrettentõnek a DADA-programot? (%)Mennyire tartja elrettentõnek a DADA-programot? (%)
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Ebben a szituációban minden segítségnek örülnek, és örömmel

kapaszkodnak bele. Ez persze nem vonja kétségbe, nem kérdõje-

lezi meg a program erényeit. Éppen ellenkezõleg: megerõsít abban,

hogy minél nagyobb számban, minél nagyobb területen és minél

szervezettebb formában szükség van ilyen programokra. 
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A bûn és a gyermekek ábrázolása 
a médiában

Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekrõl alkotott

vélemények.1 Mi több, véleményeink többnyire nem is tény-, hanem

véleményalapúak, vagyis eleve nem a közvetlen személyes meg-

tapasztaláson, hanem már „mediatizált tényeken”, a tényekrõl szer-

kesztett közléseken/véleményeken alapulnak. 

A tapasztalatok és normák átadása, a kultúra közvetítése hosz-

szú idõn át személyes és szóbeli volt: a szavak közvetítésével, sze-

mélyes kommunikáció útján történt, közbeiktatott tárgyiasult közeg

(médium) nélkül. Bár Johannes Gutenberg már 1453-ban „felfedezte”

a nyomtatást, az elsõ újságok csak a XVII. század elején jelentek

meg. Az írott sajtó még ennél is késõbb, csupán a XIX. században

lett a mai értelemben vett „média”, vagyis sokakat érintõ, valódi „tö-

megtájékoztató eszköz”, ahhoz pedig a XX. században megvalósult

technológiai fejlõdésre volt szükség, hogy a hírek és ismeretek ala-

csony áron és nagy tömegek számára váljanak elérhetõvé. Jelentõs

változás, paradigmaváltás ez: mind a „Gutenberg-galaxis”, mind az

A kriminális deviancia, azon belül is a 0 és 18 év közötti, bûncselek-

ménnyel kapcsolatba kerülõ kiskorúak médiamegjelenítésével foglalkozó

kutatás 2008 áprilisában, öt médiumban vizsgálta az erõszakkal, bûncse-

lekménnyel, szabálysértéssel, áldozattá vagy elkövetõvé válással foglal-

kozó híreket. Jelen tanulmány a kutatás fõbb megállapításait foglalja ösz-

sze a biztonságérzetet befolyásoló bûncselekmény reprezentációtól, a

büntetendõ cselekmények bemutatására használt narratívákon át a gye-

rekek esetében kimutatható jelentõs kriminális felülreprezentáltságig.

1 Epiktétosz: Kézikönyvecske. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978
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elektronikus/audiovizuális kommunikáció korszaka a „mediatizált”

válasz, a média által közvetített valóság kora lett. Az elõbbi „tipog-

ráfiai embere”2 számára csakúgy, mint az utóbbi „elektronikus em-

bere” részére a kérdésekre adott válaszokat – a „valóságot” – már

elsõsorban a különbözõ médiumok közvetítik, szerkesztik vagy ép-

pen teremtik meg. Az események többségének így a média által te-

remtett szövegkörnyezetben, a média konstrukciói révén adunk je-

lentést. 

Nincs ez másként a bûnözés esetében sem. A kriminalitásról

szóló ismereteink jelentõs része a tömegtájékoztatáson keresztül

érkezõ híreken alapul. A bûnözés ábrázolása formálja a bûnrõl és a

devianciáról szóló diskurzust, sõt esetenként azok valóságát is.3 A

média szerepe jelentõs annak meghatározásában, mit tartanak az

emberek a bûncselekmények közül a legfontosabbnak, a legjellem-

zõbbnek, illetve ezek osztályozását, tipológiáját is kínálhatja. A mé-

dia a kriminalitással és az igazságszolgáltatással kapcsolatos köz-

beszédet is tematizálhatja azzal, hogy egyes esetek jelentõségét,

gyakoriságát eltúlozza, kriminalizál bizonyos gyakorlatokat, illetve

2 Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte.
Trezor Kiadó, Budapest, 2001

3 A devianciák között nemcsak a bûnelkövetésnél, hanem például az ön-
gyilkosságnál is felismerhetõ ez az összefüggés. Phillips és Bollen azt ta-
pasztalták, hogy öngyilkossági hírek megjelenése után megnövekedett
az újságolvasók táborában is az ilyen cselekmények száma. Kenneth A.
Bollen – David P. Phillips: Imitative Suicides: A national study of the
effects of television news stories. In: American Sociological Review,
47/1982., pp. 802–809. A hatást annál nagyobbnak találták, minél híre-
sebb, attraktívabb volt az elkövetõ, és minél részletesebb a beszámoló.
Ez az imitációs tanulás általános jellemzõinek felel meg. Maga az öngyil-
kosság utánzásos, járványszerû terjedése egyébként régóta ismert je-
lenség, anekdotikusan kapcsolódik Goethe Az ifjú Werther szenvedései
címû szentimentális regényéhez, illetve a regény 1774-es megjelenése
utáni öngyilkossági hullámhoz. Olyannyira, hogy Phillips az öngyilkos-
ságokról szóló híreket követõ szignifikáns öngyilkossági szám emelke-
dését Werther-effektusnak nevezte el. David P. Phillips: The influence of
suggestion on suicide: substantive and theoretical implications of the
Werther effect. American Sociological Review, vol. 39., no. 3., 1974, pp.
34–35.
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általános érvényû következtetések levonására ösztönöz, akár a

bûnüldözést is befolyásolva ezzel.4 A legújabb kori magyar média-

történelem is sikeresen alkalmazott több olyan narratívát, amelyek

a közbeszéd mellett a jogalkotás közvetlen befolyásolására is5 ké-

pesek voltak. Ezért is jelentõs annak megismerése, milyen a média

bûnvilága, vagyis hogyan reprezentálja a tömegkommunikáció a

közönség részére a bûnözést, milyen képzeteket, üzeneteket kulti-

vál errõl – általában vagy specifikus metszeteiben.  

Egy információ, esemény hírré válása nagymértékben annak hír-

értékétõl függ. Elõfeltevésünk, hogy a deviancia/bûnözés kontextu-

sában a gyerekekre és fiatalokra vonatkozó információ különösen

nagy hírértékû. Ez csak részben tulajdonítható a fogalom hagyomá-

nyos tartalmi kritériumainak.6 Ezek közül talán a váratlanság/megle-

põség vonatkoztatható ide, amennyiben feltételezzük, hogy a köz-

gondolkodásban a bûnelkövetés és a fiatalok „ártatlanságának”

képzete nehezen egyeztethetõ össze, illetve, hogy a fiatalok sérel-

mére elkövetett bûncselekményrõl alkotott általános képzet azt tar-

talmazza, hogy ez különös elvetemültséget feltételez, és ezért rit-

kán elõforduló. Úgy gondoljuk, hogy e mellett a fiatalok bûnözéssel

való kapcsolatának drámai jellege, illetve, még inkább, a fiatalokkal

kapcsolatos mélyebb szorongások megerõsítése magyarázhatja az

ilyen események jelentõs hírértékét és nagy nyilvánosságát.

4 Ilyen például a „cigánybûnözés” narratívájának használata a médiában,
vagy a „megélhetési bûnözés” mint konstrukció önkényes alkalmazása
gyakran nem is a büntetõjog területére tartozó ügyekben.  

5 Aktuális példa erre: a tojásdobálás kriminalizálása (vagy tágabb kontextus-
ban a gyûlöletbeszéd körüli kodifikációs – politikai – közéleti polémia), a
színesfém-kereskedelem szabályainak szigorítása, vagy a KRESZ szabá-
lyainak módosítása a gyalogátkelõhelyeken történõ súlyos balesetek után.

6 Hagyományosan a hírérték tartalmi kritériumaként az esemény váratlan,
kis valószínûségû és ezért meglepõ volta mellett az aktualitást, a már
bevett tematikai keretbe illeszthetõséget, a résztvevõk ismertségét, be-
folyását, az okozott kár, a normasértés fokát, illetve a földrajzi és kulturá-
lis közelséget szokták említeni. 
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A WHO 2002-es úgynevezett Erõszak-jelentése7 szerint a világ or-

szágaiban átlagosan a fiatal (14–30 éves) férfiak 6-7%-a követi el az

összes bûncselekmény 50-70%-át, és a súlyos, erõszakos bûncse-

lekmények 60-85%-át. Az áldozattá válás is ebben a korcsoportban

a legmagasabb. Emberölés áldozatává válással az afrikai vagy

amerikai régióban élõ 15–29 és 30–44 éves férfiak a legveszélyez-

tetettebbek. 

Magyarországon a statisztikai adatok szerint a 14 éven aluli, nem

büntethetõ gyerekek 0,2%-a követ el valamilyen tényállásszerû cse-

lekményt (jellemzõ módon, az esetek négyötödében, valamilyen

vagyon elleni bûncselekményt), míg a 14-18 éves populáció 2%-a

érintett elkövetõként a kriminalitásban. Ha az elkövetésre vonatko-

zó adatokat nem a gyereknépességhez, hanem az ismertté vált

bûnelkövetõkhöz viszonyítjuk, akkor az derül ki, hogy az elkövetõk

mintegy 3%-a gyerekkorú, és 9%-a (a vagyon elleni, valamint az erõ-

szakos és garázda jellegû bûncselekmények körében 14-15%-a) fia-

talkorú. Az áldozattá válás évente négy-ötezer gyereket érint, sérel-

mükre fõleg veszélyeztetõ vagy személy elleni bûncselekményeket

követnek el, a vagyon elleni cselekmények sértettjeinek aránya

40% körüli. Az évi nyolc-kilencezer fiatalkorú áldozat viszont jellem-

zõen (60-70%) vagyon elleni bûncselekmények sértettje.

Közismert, hogy a bûnügyi tájékoztatást az erõszakos jellegû cse-

lekmények dominanciája jellemzi, az erõszak a hírekben és a média

bûnmegjelenítésében általában felülreprezentált. A médiában meg-

jelenített elkövetõk többsége 25 és 40 év közötti, és a bûnügyi sta-

tisztikákból is az derül ki, hogy a bûncselekményt elkövetõ (illetõleg

azzal gyanúsított) terhelteknek több mint 65%-a 25 évesnél idõsebb.

Ezzel együtt megfigyelhetõ azonban az a trend is, hogy a tudósítá-

7 Etienne G. Kruget al. (eds.): World Report on Violence and Health, WHO
Geneva, 2002
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf 
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sokban szereplõ bûncselekményeknek – és különösen az erõsza-

kos cselekményeknek – jelentõs részénél az elkövetõ fiatalkorú.8

Kubrin és Pollak 2007-es tanulmányában ismertetett, hírek/tudó-

sítások elemzésén alapuló kutatása szerint ha egy fiatal jelenik meg

a hírekben, akkor az leggyakrabban valamilyen „erõszak” kontextus-

ban történik. A kutatók megállapítása szerint: „Egy évben relatíve

kevés fiatalt börtönöznek be erõszakos bûncselekmények miatt, míg

a tudósításokból úgy tûnik, hogy ez elég elterjedt, gyakori dolog.”

Más oldalról viszont bizonyított, hogy a gyermek-, fiatalkorú áldoza-

tok kevesebb figyelmet kapnak, mint a fiatalkorú elkövetõk.9

Kubrin és Pollak kutatásában 2005 októbere és decembere kö-

zött egy washingtoni újság és egy tévéhíradó bûnügyi tárgyú hír-

adásait, tudósításait tanulmányozta oly módon, hogy az ugyanarról

az esetrõl szóló írott és elektronikus médiahírt párba rendezte és

vizsgálta. (Összesen 71 ilyen „hírpár” került a mintába.) Ezzel a tech-

nikával azt kívánták elemezni, hogy a különbözõ médiumok ho-

gyan dolgozzák fel a híreket. A kutatási eredmények szerint mind-

két médiatípus szenzációként kezelte a fiatalt/gyerekkorút – akár

elkövetõként, akár áldozatként – érintõ bûncselekményeket. A tévé-

híradókban a tudósítások felvezetõjében jellemzõ módon több nyi-

tott kérdést, állásfoglalást fogalmaznak meg az újságcikkcímekhez

képest. Az újságcímekben általában egy állítás és néhány figyelem-

felkeltõ szó, jelzõ van. A tévéhírek felvezetõ szövege ezzel szem-

ben hosszabb, érzelemteli, és alkalmasabb a félelemkeltésre.

Például ugyanaz a hír a Washington Postban: „A George Iskola

egyik tanárát nemi erõszakkal vádolják” és az ABC News híradó-

8 Forrás: ERÜBS-adatbázis. Tájékoztató az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika adataiból. I. kötet. Rendészeti Statisztikai
Önálló Osztály–Legfõbb Ügyészség, 2006. Lásd még: Robert Reiner –
Sonia Livingstone – Jessica Allen: From Law and Order to Lynch Mobs:
Crime News Since the Second World War. In: Paul Mason (ed.): Criminal
Visions: Media Representations of Crime and Justice. Willan Publishing,
Portland, 2003, p. 20. 

9 Jessica M. Pollak – Charis E. Kubrin: Crime in the News: How Crimes,
Offenders and Victims are Portrayed in the Media. Journal of Criminal
Justice and Popular Culture, vol. 14., no. 1., 2007 
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ban: „Pascal Brazey-t több bûncselekmény elkövetésével is gyanú-

sítják, miután a tanárt egy volt diákja nemi erõszakkal vádolta meg”.

A szövegben az újsághír is tartalmazta a tanár teljes nevét, azt,

hogy a nemi erõszakon kívül több bûncselekménnyel is vádolják,

valamint hogy az áldozat egy diák. Jól látszik a két médium „hírke-

zelése”, „hírtálalása” közötti különbség a következõ esetben is. Új-

ságcikk: „Tinédzser nézõ sérült meg egy lövöldözésben az Arundel

futballmérkõzésen”, míg a tévéhír felkonferáló szövege: „Ma este egy

középiskolai focimeccsnek lövöldözés vetett véget, amiben egy tiné-

dzser lányt meglõttek”. Bár a tévéhír bevezetõje nem tartalmaz több

információt, mint az újságcikk címe, mégis több annyiban, hogy

konkrétabban fogalmaz a sérülés súlyosságáról. „A lányt meglõtték”

kitétel nem részletezi ugyan a sérülés súlyosságát, mégsem hagy

kétséget afelõl, hogy a sérülés kisebb, mint amekkorára az újság-

címbõl gondolnánk. Az az eset, amelyben egy nevelõszülõ bántal-

mazta hathetes fiát, így szerepelt az újság címlapján: „Gyermek el-

leni súlyos erõszak”, míg a tévériporter felvezetõjében mindez

sokkal kevésbé szenzációhajhász módon így szerepelt: „Egy újszü-

löttet helyeztek el Washington D. C. egyik nevelõotthonában, akinek

életéért most is küzdenek, miután bántalmazták, megütötték és

megrázták”. 

Az újságok természetszerûen azt akarják elérni, hogy az olvasók

folytassák az olvasást, ezért figyelemfelkeltõ, kíváncsivá tevõ címeket

adnak a hírnek. A televízió-állomások szintén azt szeretnék, hogy a

nézõk tovább nézzék a mûsort, ezért egy sokkoló felkonferáló szö-

veggel keltik fel az igényt arra, hogy a nézõ végigülje a mûsort, ha

meg akarja tudni a történet végét. Mindkét médiatípusban azt tapasz-

talták a kutatók, hogy a gyermek-, fiatalkori bûnözést „érzéketlen” és

„irritáló” jelenségként mutatták be, kizárólag egy meghatározott bûn-

cselekményi körrel kapcsolatban, azzal a céllal, hogy „fiatalkori bûnö-

zési hullámot” kreáljanak. A gyermek, fiatal áldozat karaktere ártatlan,

míg a gyermekeket is érintõ bûncselekmények tárgyalásakor különös

hangsúlyt kap a biztonság/közbiztonság kérdése. 

Pollak és Kubrin szerint vannak alapvetõ különbségek a két mé-

diatípus hírtálalási, -kezelési gyakorlata között is. Míg az újsághírek
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az ideákra fokuszálnak, addig a tévé az érzésekre, megjelenésre,

hangulatra. A tévéhíradásokban általában már elõre megformált kul-

turális sztereotípiákat használnak, amelyekkel egyszerûen és gyor-

san válthatnak ki érzelmeket. Például egy ilyen gyakran használt

panel az a hit/hiedelem, hogy a fiatalkorú elkövetõk egyre erõszako-

sabbá válnak. Többek között erre (az ilyen típusú sztereotípiákra) ve-

zethetõ vissza, hogy azok a történetek, amelyekben fiatalkorú elkö-

vetõk (is) szerepelnek, nagyobb médiafigyelmet kapnak. 

Magyarországon a kriminalitás/gyermekkori kriminalitás média-

reprezentációjának témájában 2006-ban lefolytatott, az Országos

Bûnmegelõzési Bizottság által finanszírozott kutatás érdemel ki-

emelt figyelmet, ami a fiatal bûnelkövetõkkel kapcsolatos társadal-

mi konstrukciókat vizsgálta a releváns médiahírek tartalomelemzé-

sének segítségével. Az elmúlt tíz év legnagyobb médiavisszhangot

kiváltó eseteinek (Simek Kitti-ügy, Kocsis Franciska-ügy, Mortimer

és Józsika esete, a taxisgyilkos lányok és a szécsényi gyerekgyil-

kosság) analízise alapvetõen kvalitatív módszerekkel történt, és a

következõ – igen érdekes – megállapításokra vezetett: 

– a sajtó leegyszerûsítõ, gyakran önellentmondó, paradigmatikus

„üzenetek”, narratívák szerint tárgyalja a bûnügyeket (így példá-

ul: Simek Kitti könyörtelen és megfontolt gyilkos és/vagy koráb-

bi bántalmazások áldozata, aki megmenti családját);

– a hírtermelés ebben a témában – nem meglepõ módon – a

bulvármédiában a legnagyobb arányú. Tetten érhetõ, hogy ha

nincs elegendõ mennyiségû hír vagy hírforrás, akkor az újság-

író maga kreál. Mivel a hitelesség látszatát kívánja kelteni, ezért

forrásokra hivatkozik, amelyek azonban gyakran laikusak és a

téma szempontjából inkompetensek;

– a hírekben a bûnelkövetõ gyermek személyiségének alapvetõ

jellemzõi: rendezetlen családi háttér, iskolai problémák, ellent-

mondásos személyiség, „nem olyan, mint egy fiatalkorú”

(Mortimernél kiemelik, hogy nagydarab; Simek Kittinél az élet-

korát, a kinézetét, hogy rendszeresen dolgozott, édesanyját

segítette stb.);
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– a tudósításokban rendszeresen megjelenik a kisebbségi lét, a

„cigánybûnözés”;

– a hírekben összecsúszik a magán- és közszféra (a gyermekko-

rú szereplõ adatainak közzététele, személyes terének megsér-

tése stb.), és nem csak a gyermek, hanem teljes családja, la-

kókörnyezete a médiafigyelem középpontjába kerül;

– jellemzõ a „megtorló, bûnbakkeresõ eljárás”, az elkövetõk „kis

szörnyetegek”. Ezzel együtt gyakran felvetõdik a társadalom

szerepe/felelõssége is;

– tipikus az értetlenség a brutális elkövetés és az „egyre szapo-

rodó gyermeki erõszak” miatt;

– jellemzõ az áldozat egydimenziós ábrázolása. A sértett ártat-

lan, a sérelmére elkövetett cselekményben a közrehatása nem

kimutatható, vagy legalábbis menthetõ a magatartása. 

A kutatás nem tér ki az egyes orgánumok hírkezelése közötti kü-

lönbségekre. 

Empirikus vizsgálatEmpirikus vizsgálatEmpirikus vizsgálatEmpirikus vizsgálat

Módszertan

A jelen tanulmány hátteréül szolgáló kutatás elsõdleges célja an-

nak feltárása volt, hogy miként jeleníti meg a média a kriminalitást,

ezen belül is a gyerekeket és a fiatalokat mint a bûncselekmények

elkövetõit vagy áldozatait. Ennek érdekében egy meghatározott

idõtartományban (egy hónap), a médiapluralitás szem elõtt tartásá-

val kiválasztott sajtóorgánumokban, a kutatási tárgynak megfelelõ-

en meghatározott kulcsszavakat tartalmazó híreket, tudósításokat

elemeztünk, kérdõíves módszerrel. 2008. április 1. és 30. között a

Népszabadságban, a Blikkben, az MTV Esti Híradó és a TV2 Té-

nyek adásaiban, valamint az Index internetes hírportál oldalain

gyûjtöttük, elemeztük és értékeltük a gyermekekkel, fiatalokkal, bû-

nözéssel, bûnnel, erõszakkal és áldozattá válással kapcsolatos

tudósításokat. A kutatási mintába a következõ keresõszavakat tar-

talmazó hírek kerültek: „gyermek”, „fiatal”, „áldozat”, „elkövetõ”, „bûn-
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cselekmény”, „szabálysértés”, „bûn”, „erõszak”. Az elemzés során az

együttes elõfordulást és a kulcsszavak önálló megjelenését is vizs-

gáltuk. A mintába 1450 hír került, 57%-ban az írott és 43%-ban az

elektronikus médiából.10

Eredmények

A hírek megoszlása az egyes

orgánumokban a következõ-

képpen alakult (1. számú táb-

lázat).

A 2. számú táblázat a vizs-

gálati mintába az egyes szem-

pontok szerint bekerült hírek

arányszámait tartalmazza a

Népszabadság, Blikk, valamint a két híradó esetében.

A Blikkben 2008 áprilisában 2387 hír/tudósítás jelent meg. En-

nek ötöde (22%) került be a kutatási mintába, azaz tartalmazta a

kulcsszavak legalább egyikét. A mintánkban az anyagok 11%-ának

volt valamilyen kriminális relevanciája (bûncselekmény vagy sza-

bálysértés elkövetésével kapcsolatos hír), és 7%-a foglalkozott 0–18

éves gyerekekkel. Ebbõl az elkövetõként vagy áldozatként gyere-

kekkel foglalkozó hírek aránya 47% volt.

A másik vizsgált írott médiumban, a Népszabadságban eltérõen

alakultak az arányszámok. A mintába kerülõ hírek aránya alacso-

nyabb, 16%-os, a bûncselekményekkel, szabálysértésekkel foglalko-

zó hírek aránya viszont hasonló (10%) volt. A 18 éven aluliakkal fog-

lalkozó hírek száma is kevesebb, negyven darab (ez az összes hír

1,5%-át jelentette), ezen belül azonban a kriminális relevanciájú hírek

10 A hirdetéseket és az újságok mellékleteként megjelenõ kiadványokban
szereplõ cikkeket nem vettük számba. Az újság több oldalán is megjele-
nõ hírt (például címlapon, majd belsõ oldalon) egynek vettük, hasonlóan
a formailag több „részcikkre” tagolt tudósításokat, ahol például az egyes
szakértõk véleménye külön háttérrel, a híren belül némiképp elkülönül-
ten jelent meg.

1. számú táblázat

Megoszlás – médiumok szerintMegoszlás – médiumok szerintMegoszlás – médiumok szerintMegoszlás – médiumok szerint

Népszabadság
Blikk
MTV Híradó (19.00)
TV2 Tények (18.30)
Index
Mindösszesen

23% (328)
35% (503)
8% (124)
12% (169)
22% (326)
100% (1450)
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aránya 27,5% volt. Ha egymásra vetítjük a két médiumban rögzített

hírek számát, akkor látható, hogy a Blikkben jelentõsen magasabb

a 0–18 évesekkel foglalkozó hírek száma és aránya (166 – 7% – a

2387 hírbõl, a Népszabadság 2720 darabszámos mintájában mért

40 – 1,5%hírhez képest), és bûnelkövetõ/áldozat gyerekekkel a Blikk

a vizsgált idõszakban 78 cikkben, a Népszabadság pedig 11-ben

foglalkozott.11 (A kriminális deviancián kívül a bulvármédium jelen-

tõs terjedelemben foglalkozott a hírességek családi életével, gyer-

mekeivel, valamint a gyermekneveléssel.) Úgy tûnik, a gyerekek

megjelenítése eltérõ arányban, de jelentõs mértékben kapcsolódik

a bûnözéshez mind a két vizsgált írott médiában: a Blikk gyerekté-

májú híreinek majdnem fele, a Népszabadság effajta tudósításainak

pedig több mint negyede kriminális hír volt. 

Az elektronikus médiumok közül a tévéhíradók adásait tudtuk

ebbõl a szempontból elemezni, mivel az internetes hírportál hír-

anyagainak mennyisége, az új hírek felkerülésének esetlegessége,

az egyes tudósítások „vándorlása” (a fõoldalról aloldalakra) és dup-

likációja (ugyanabban az idõpillanatban ugyanannak a hírnek az el-

érhetõsége több oldalon/oldalról) jelentõs mértékben relativizálja a

mennyiségi mutatókat.12

Az írott sajtóval összevetve figyelemre méltó, hogy a bûnügyi tu-

dósítások aránya a híradókban háromszor annyi: a kriminális devi-

ancia itt már a hírek egyharmadában megjelenik. A másik vizsgála-

ti szempont, a gyerekekkel kapcsolatos tudósítások számának

mutatója is jelentõsen magasabb volt itt, mint az írott médiában. A

kereskedelmi és a közszolgálati híradó között – bár tetten érhetõk

voltak szerkezeti és szerkesztési eltérések – nem volt jelentõs kü-

11 Rovatkategóriák a Népszabadságban: fõoldal, belföld, külföld, mozaik,
kis hírek, sport, gazdaság, vélemény, vezércikk, egyéb beloldal. Rovat-
kategóriák a Blikkben: fõoldal, politika, belföld, külföld, szórakoztatóipari
hírek, sport, vélemény, egyéb beloldal.

12 Oldalak az Indexen: fõoldal, belpolitika, külföld, bulvár, velvet, poronty,
gumicukor, egyéb. Mivel az Index egyes aloldalai önállóan kereshetõk,
és a hírek egy része csak ott jelenik meg, ezért a fõoldalon és az
aloldalakon egyaránt megjelenõ tudósításokat mindkét helyen szerepel-
tettük.
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lönbség a bûncselekménnyel és a gyerekekkel foglalkozó hírek ará-

nyai között. A kereskedelmi híradóban több, rövid terjedelmû tudó-

sítás szerepelt, ezen belül azonban a közszolgálati adóval csaknem

azonos arányban foglalkoztak bûnesetekkel és 18 éven aluli gyere-

kekkel. Az egyetlen pont, ahol jelentõs eltérés volt a két részminta

között, a büntetendõ cselekményt elkövetõ gyerekek reprezentá-

ciójánál mutatkozott: ez a közszolgálati híradóban 21, a kereskedel-

miben 41%. Ez azt jelenti, hogy megközelítõleg ugyanannyi gyere-

kekkel foglalkozó tudósítás közül kétszer annyi volt a kriminális

devianciával foglalkozó hírek aránya a kereskedelmi tévéhíradóban.

A kereskedelmi tévé gyerek-deviancia aránya egyébként a Blikk-

ben, a közszolgálati tévéé a Népszabadságban tapasztalt arányhoz

közelítõ.

A hírek formai, szerkezeti elemzésének részeként vizsgáltuk,

hogy adott médiumon belül hol és hogyan jelent meg a tudósítás

(ábrázolás, kép stb.). Az írott és elektronikus média belsõ szerkeze-

te, szerkesztési elvei is eltérnek egymástól, ezért a kutatás ezen ré-

szének komparativitása nem teljes, viszont fontosnak tartottuk meg-

vizsgálni, hogy milyen hírek társaságában lehet látni, olvasni a

bûnnel, erõszakkal, gyerekekkel kapcsolatos tudósításokat. 

A Népszabadságban a vizsgált hírek 41%-a a Mozaik rovatban je-

lent meg, mint kis színes tudósítás, terjedelmét tekintve rövidebb,

kép/ábrázolás nélküli cikként. A második leggyakoribb elõfordulási

hely a Belföld rovat volt. A Blikk esetében a tudósítások 52%-a ke-

rült a Belföld rovatba, majd csaknem azonos arányban a szórakoz-

tatóipari hírek (13%), a külföldi (10%) és a politikai (9%) hírek közé. 

Az Indexen a mintába kerülõ hírek közül a legtöbb (34,5%) a Bul-

vár aloldalon volt megtalálható, majd a Poronty site-on, ami kifeje-

zetten a gyerekekkel, gyerekneveléssel kapcsolatos témákat gyûjti

(27%). Ez után következett a fõoldal, ahol a hírek 25%-a szerepelt. 

A híradók esetében három kategóriát különböztettünk meg: „ki-

emelt hír” (amelyet a híradó elején egy mondatban elmondanak),

„hír”, valamint „rövid hír” (kevesebb mint 30 másodperc/a híradó vé-

gén elhangzó). Ennek alapján a vizsgált hírek 52%-a rövid hír, 17,5%-a

pedig kiemelt hír volt. 
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Megnéztük azt is, hogyan ábrázolják, illusztrálják a bûnt, a gye-

rekek hogyan jelennek meg a képi bejátszásokon, egyéb ábrázolá-

sokon. A tudósítások illusztrálásaként az elektronikus média eseté-

ben – érthetõen – gyakorlatilag százszázalékos arányban, míg az

írott sajtóban a hírek 24%-ában volt valamilyen kép, ábra. Az ábrá-

zolás az esetek több mint felében (62%) gyermek(ek)rõl készített fo-

tót jelentett. A képi megjelenítésekben nem találtunk jelentõs kü-

lönbséget a fiú–lány ábrázolások között. A hírek 32%-ában fiú,

26%-ában lány, 27%-ában mindkét nem szerepelt a felvételen, 15%-

ában pedig felnõttel együtt volt látható a gyerek. 

A kriminalitás megjelenését a hírekben három megjelenítési

mód szerint vizsgáltuk: 

1) a hír/tudósítás expressis verbis tartalmazza a bûncselekmény, szabály-

sértés, erõszak kifejezést,

2) a bûncselekmény, szabálysértés, erõszak kifejezéseket nem tartalmaz-

za ugyan a hír, de arról szól, 

3) nem a bûncselekményrõl/szabálysértésrõl/erõszakról szól a hír, de

kontextuálisan megjelenik az is. 

A hírek többsége (67%) a második megjelenítési mód szerint ábrá-

zolta a kriminalitást. A kontextuális ábrázolásra az esetek 20%-ában

került sor, míg a hírek 13%-a expressis verbis tartalmazta a kriminá-

lis deviancia valamely formájának megnevezését is. 

Megnéztük, hogy a hír az eljárás melyik fázisában tudósít a cse-

lekményrõl, illetve, hogy milyen „kitartással” foglalkozik egy-egy

üggyel a sajtó (hányadik cikk foglalkozik ugyanazzal a témával). A

cikkek 41%-a akkor foglalkozott a büntetendõ cselekménnyel, amikor

azt elkövették. A hírek 76%-a volt úgynevezett elsõ hír, azaz adott

cselekményt elõször a nyilvánosság elé táró közlés. Ez után jelentõ-

sen csökken a média érdeklõdése az adott ügy iránt. A hírrel tovább

foglalkozó tudósításokon belül a második cikkek aránya 12%-os, a

harmadik cikkeké pedig 5%-os volt. Úgy tûnik, hogy az idõ múlásá-

val rohamosan csökken a „tájékoztatási kedv”. Ezt a képet árnyalja

némiképp, hogy a hírek 32%-a nyomozati szakban lévõ cselekmény-

rõl, 6%-a pedig az elsõ- vagy másodfokú bírósági eljárásról tájékoz-
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tatott. Ezeknek a megjelenéseknek az esetében feltételezhetjük,

hogy korábban már foglalkoztak a témával. A kutatási technika idõ-

beni korlátozottsága miatt nem volt módunk arra, hogy mélységé-

ben megvizsgáljuk az egyes esetek médiamegjelenítésének idõbeli

dinamikáját. Korábbi kutatásunkban azonban (esettanulmányok út-

ján) foglalkoztunk már ezzel a témával.13 Ebben részletesen foglalkoz-

tunk a megjelenés minõségével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással

(a hír forrása, megszólalók stb.) is. Ezeket a kérdéseket – részben

komparatív célzattal – jelen kutatásban is feltettük. A hír forrása 28%-

ban hírügynökség volt – ami jelentõs részben az internetes tudósítá-

sok közül került ki. Az adott médium saját munkatársától eredeztet-

hetõ hírek aránya 26% volt, míg más médiumra 12%-ban hivatkoztak

a sajtómunkások. A hírek 19%-át „meg nem nevezett forrásra” utalás-

sal közölték. Hivatalos forrásként legnagyobb arányban a rendõrség

szerepelt (7%). A többi igazságszolgáltatási, jogalkalmazási szerv

megjelenése, mint adott hír forrása, nem volt értékelhetõ arányú.14 A

korábbi kutatásunk eredményeivel összevetve a „meg nem neve-

zett” források használata csaknem azonos arányszámokat mutat

(20% a korábbi, illetve 19% a jelenlegi mintában). A hírügynökségek

megjelenése a korábbi mintában 11% volt, ami jelentõsen alatta ma-

rad az új kutatásban megfigyelhetõ aránynak. Ennek oka egyértel-

mûen az internetes hírportál mintába való bekerülése volt. A jogal-

kalmazói reprezentativitást elemezve a rendõrség aránya ugyanaz a

két mintában (7%), míg az ügyészség/bíróság alulreprezentáltsága je-

lentõs eltérést jelent. A korábbi kutatásban 3, illetve 4%-os volt az

ügyészség hírforrásként való megjelenésének aránya. Bár az arány-

számok egy részében jelentõsnek mondható eltérések vannak, a

hivatkozások gyakoriságában, a hírügynökségek, az elhallgatott (el-

titkolt) hírforrások, valamint a más médiából átvett hírek és a rendõr-

13 Barabás Tünde – Gyurkó Szilvia – Virág György: Média és igazságszol-
gáltatás. In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 43. OKRI, Bu-
dapest, 2006, 11–39. o.

14 Kilenc esetben a bíróság, 17 esetben az ügyészség volt megjelölve hír-
forrásként. Mindkét esetszám 1% körüli értéket jelent a mintában. 

250-276_gyurkó-virag.qxd  6/19/2009  5:46 PM  Page 263



264

Gyurkó Szilvia – Virág György

ségi jogalkalmazási hírek dominanciájában nincsen különbség a két

kutatás eredményei között. 

Vizsgáltuk azt is, milyen szereplõket szólaltattak meg a tudósítá-

sokban. A megszólalók közül elsõ helyen a rendõrség, majd a ter-

helt szerepelt (14, illetve 12,5%). Ez után a sértett, az ügyészség, illet-

ve az ügyben megnyilatkozó szakértõk jelentek meg legmagasabb

arányban a hírekben (6, 5 és 4%). A korábbi kutatással összevetve itt

is ugyanaz mondható el, mint a hírforrások esetében: eltérõ arány-

számokkal ugyanazoknak a szereplõknek a dominanciája/részvéte-

le figyelhetõ meg.

A hírekben megjelenõ büntetendõ cselekmények esetében – ku-

tatási hipotézisünkkel egyezõen – a személy elleni erõszakos cse-

lekmények túlsúlya állapítható meg (17,5%). Emberöléssel a hírek

9%-a foglalkozott, míg az egyéb személy elleni erõszakos bûntettek

aránya (testi sértés, könnyû testi sértés, súlyos testi sértés, kény-

szerítés, segítségnyújtás elmulasztása, személyi szabadság meg-

sértése) 8,5% volt. 

A rendõrségi hivatalos adatbázis szerint 2008. január–augusztus

hónapjaiban az ismertté vált személy elleni erõszakos bûnelköveté-

sek száma 12 260 volt, ami (a kutatási idõtartamnak megfelelõen) egy

hónapra vetítve 11 befejezett emberölést és 972 testi sértést jelent. A

médiában 134 esetben foglalkozott hír emberöléssel, és 131 esetben

egyéb személy elleni erõszakos cselekménnyel, ami az emberölések

médiamegjelenítésében tizenegyszeres felülreprezentáltságot jelent –

ha a kumulált, vagyis az összes médiamegjelenést tartalmazó adato-

kat vesszük, ami persze befogadói oldalon egy olyan médiafogyasz-

tót feltételez, aki valamennyi általunk vizsgált médiumot napi rendsze-

rességgel nézi-olvassa.15 Egyes médiumokra lebontva a gyakoriságot,

a Népszabadság-olvasók 30, a Blikké 32, az MTV Híradó és a Tv2 Hír-

15 Ez nyilvánvalóan torzít, de legalábbis pontatlan. Nem ismerjük az ilyen
médiafogyasztók arányát, de feltételezzük, hogy az ugyanazon hírrel
több (ha nem is valamennyi) médiában való találkozás erõsíti a hatást,
továbbá valószínû, hogy a nagy hírértékû kriminális hírekkel a rádiók
mûsoraiban is találkoznak az emberek, amely média a mi mintánkban
egyáltalán nem szerepelt.
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adó nézõi 19, illetve 23, míg az Index olvasói 30 tudósításban találkoz-

hattak emberöléssel. Az összes, bûncselekménnyel foglalkozó hír kö-

zött az emberölések aránya 14% volt, ami a legnagyobb arányszám az

egyes bûncselekmények (tényálláscsoportok) között. 

Nehéz megbecsülni, hogy egy „átlagos” hírfogyasztó milyen

arányban, rendszerességgel olvassa, nézi az egyes médiumokat, így

a kumulatív hatás is csak hipotézis. Az objektív magasabb „eset-

szám”, azaz hogy több hír, tudósítás foglalkozott a vizsgált idõszak-

ban emberöléssel, mint amennyi valójában megtörtént, részben ab-

ból is adódhat, hogy az ilyen ügyeket „hosszabban” (több tudósítás

erejéig) tartja napirenden a média, másrészt a korábban elkövetett,

de a büntetõeljárás során „hírt” produkáló cselekmények is vissza-

visszakerülnek a médiába. A vizsgált idõszakban ilyen volt a

Tánczos Gábor-ügy, ahol az elítélt video-tanúvallomása napokon ke-

resztül vezetõ hír volt, vagy az ausztriai (gyermekét, unokáját fogva

tartó és szexuálisan használó) férfi ügyében a nyomozási esemé-

nyek, a bûncselekmény részleteinek folyamatos napvilágra kerülése. 

A tulajdon és vagyon elleni, gazdasági cselekmények 12%-ban

szerepeltek a tudósításokban. Ezen belül a sikkasztás/csalás (4%), lo-

pás (5%) szerepelt legnagyobb arányban. A hivatalos statisztikák

szerint 2008. január–augusztus hónapjaiban 10 071 gazdasági és

162 172 vagyon elleni cselekményt követtek el. Az utóbbi (a bünte-

tendõ cselekmények között legnagyobb számban elõforduló kate-

gória) médiareprezentációját részletesen is vizsgálva megállapítha-

tó, hogy amíg egy hónap alatt 10 258 lopást követtek el, a médiában

hetven hír foglalkozott effajta cselekményekkel. A médiafogyasztók

biztonságérzete szempontjából vizsgálva – ha kumulált, az általunk

vizsgált médiumok rendszeres, együttes „fogyasztását” feltételezzük –,

ez azt jelenti, hogy a valóságban elkövetett cselekmények 0,7%-a ke-

rül a híradásokba.16 Az egyes médiumok megjelenõ, lopással foglal-

kozó tudósításokat nézve a Népszabadságban 14, a Blikkben 18, az

16 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak az aktuális ügyek kerülnek
a médiába. A valós idõben és a korábban elkövetett cselekmények
együttesen teszik ki az értékelt arányszámot, ennek azonban a bizton-
ságérzet szempontjából nincs jelentõsége. 
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MTV Híradóban 9, a Tv2 Híradóban 12, míg az Indexen 17 esetben

fordult elõ ilyen hír 2008 áprilisában. 

Sikkasztás esetén a „médiába kerülés esélye” ennél sokkal jobb.

A 2008 áprilisában a hivatalos statisztikák szerint elkövetett 269 sik-

kasztásos ügybõl 57 került a médiába. Arányait tekintve ez 21%-os

reprezentációt jelent.17

A személy elleni erõszakos, valamint a vagyon elleni és gazdasá-

gi cselekmények mellett a közlekedési bûnesetek mutattak magas

médiareprezentativitást. A tudósítások 5,4%-a foglalkozott valamilyen

közlekedés elleni büntetendõ cselekménnyel vagy a közlekedésbiz-

tonsággal a bûncselekmények kontextusában. Ez az egy hónapra ve-

tített hivatalos bûncselekményi statisztikához mérve valóságot meg-

közelítõ reprezentativitást mutat – ha kumulált (azaz az általunk

vizsgált médiumok) rendszeres, együttes fogyasztását feltételezzük.18

2008 január–augusztus hónapjainak hivatalos bûncselekményi sta-

tisztikája szerint 251 761 bûncselekmény vált ismertté, ebbõl 12 121

volt közlekedési bûncselekmény. Ez 4,8%-os részarány.

A nemi erkölcs elleni cselekményeknél 3,7%-os médiareprezen-

tativitást mértünk (valamennyi általunk vizsgált médium teljes hír-

anyagát alapul véve) az összes bûncselekménnyel foglalkozó hír-

hez képest, ez az összes ismertté vált bûncselekményen belül a

nemi erkölcs elleni bûncselekmények 7%-os arányához képest alul-

reprezentáltságot jelent.19

A közrend elleni cselekmények csoportja – és azon belül a köz-

nyugalom megzavarására alkalmas bûntettek aránya – emelkedett

még ki arányszámát tekintve a mintánkban: 7,6%. Döntõen garázda-

ság, izgatás, önbíráskodás, valamint a visszaélés lõfegyverrel és

17 Az összes általunk vizsgált, büntetendõ cselekménnyel foglalkozó hír-
hez képest ez a sikkasztásos ügyek 6%-os reprezentációját jelenti. 

18 Egy hónapban 1515 közlekedési bûncselekményt követtek el, ehhez ké-
pest a vizsgált mintában 78 cikk foglalkozott a témával. 

19 Egy hónapban 783 nemi erkölcs elleni cselekményt követtek el (a 2008
I–VIII. hónapjaira vonatkozó ismertté vált cselekményekkel foglalkozó
statisztika szerint). A vizsgált mintában 54 cikk foglalkozott ilyen cselek-
ménnyel. 
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közveszélyokozás cselekmények fordultak elõ a hírekben. Ebben a

kategóriában a tudósításokra jellemzõ az indirekt bûncselekményi

narratíva használata, azaz nem tartalmazzák a hírek a bûncselek-

mény pontos megnevezését, az a kontextusból derül ki. Például:

„Lánybandák szervezõdnek a francia fõvárosban, amelyek nem ri-

adnak vissza a fizikai erõszaktól sem, és nemcsak a kezüket hasz-

nálják, hanem kukákat, csavarhúzót, botot is. A rendõrség egyelõre

tehetetlen a csoportosulásokkal szemben” (Blikk, 2008. április 28).

„Mindenki figyeli a falfirkálókat – Tetten érték a graffitis fiúkat” (TV2

Tények, 2008. április 10.). 

Az összes ismertté vált bûncselekmény között 31%-ot tesznek ki

az elõbbi csoportba sorolható cselekmények. Ehhez képest a min-

tánkba került 110 hír 1,5%-os reprezentativitást jelentett az ismertté

vált cselekményekhez képest, és 12%-osat a kutatási mintába került

bûncselekménnyel foglalkozó összes hírhez képest. 

Kimutatható arányszámban foglalkoztak még a tudósítások kábí-

tószerrel való visszaélés körébe sorolható (2%), kiskorú veszélyez-

tetése és környezetkárosítással összefüggõ cselekményekkel (1-1%). 

A 0–18 éves gyerekekkel foglalkozó hírek aránya a vizsgált öt

médiumban 1,5 és 11% között szórt, átlagban 7%. Ezen belül a devi-

áns gyerekek ábrázolásának aránya átlagban 34% volt (lásd még a

2. számú táblázat adatai médiumok szerinti bontásban). A gyere-

keknek relatíve kevés esélyük van arra, hogy a hírekbe kerüljenek,

a kriminális devianciával azonban megháromszorozhatják a rájuk

esõ médiafigyelmet. 

Ha kriminalitással kapcsolatba kerülõ gyerekrõl szólt a hír, akkor

az esetek 30%-ában áldozatként, 12%-ában pedig elkövetõként sze-

repelt a gyerek. Ez az arány ellentétes azzal a kutatási hipotézisünk-

kel, amely szerint a gyermekkori deviancia a média számára elsõ-

sorban nem az áldozattá válás szempontjából, hanem az elkövetõi

oldalról „érdekes”. Az esetek többségében (58%) a gyermekek hírbe-

li szerepeltetése oktatással, családi élettel (fõként a hírességek ese-

tében), gyermeknevelési kérdésekkel, vagy gyerekekkel illusztrált

közéleti eseményekkel volt kapcsolatos. Például: „Madonna indiai

lányt szeretne örökbe fogadni” (Blikk 2008. április 8.); „Még tart a be-
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íratás” (Népszabadság, 2008. április 6.); „Gyereknapló – Abigél meg-

fordul” (Index, Poronty, 2008. április 25.).

Az ismertté vált bûnelkövetõk között a kiskorúak aránya jellem-

zõen 11 és 14% közé esik, 2007-ben 12,3% volt. Ezt alig haladja meg

a médiában szereplõ büntetendõ cselekményt elkövetõ gyerme-

kekkel foglalkozó tudósítások aránya (13,5% az összes mintába ke-

rülõ bûncselekménnyel foglalkozó hírhez képest). Némiképp árnyal-

ja a helyzetet, ha a kriminális devianciával érintett gyerekek számát

a saját korcsoportjukkal foglalkozó hírekhez viszonyítjuk. Ebben az

esetben ugyanis 34%-os átlagos reprezentativitást kapunk, miköz-

ben a bûnügyi statisztikák 0,23-0,27%-os bûnelkövetési rátát mutat-

nak a gyerekkorú (14 év alatti) és 2% körülit a fiatalkorú (14-18 éves)

lakónépességben.20

A gyermekkorúakkal összefüggésbe hozott bûncselekmények

75%-a valamilyen – jellemzõen személy elleni – erõszakos cselek-

mény, a többi vagyon elleni elkövetés volt. A valóságban ez az

arány pont fordított: a gyermekkorúak négyötöde (csaknem 80%-a)

és a fiatalkorúak kétharmada (65%) valamilyen vagyon elleni bûn-

cselekményt követ el.21

A gyereket valamilyen módon negatívan vagy negatív kontex-

tusban (ideértve azt is, ha bûncselekmény áldozataként foglalkoz-

tak vele) megjelenítõ cikkek22 aránya 55, míg a pozitív ábrázolások

aránya 26% volt.23

ÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Jelen vizsgálat alátámasztotta, hogy a kriminális devianciáról (bûn-

cselekmény, szabálysértés) szóló híradás jelentõs teret kap a mé-

20 Forrás: http://www.police.hu/elemzesek/bunuldozes/orf_080213_01.html
21 Uo.
22 A 0–18 éves gyerekekkel foglalkozó hírek mintájában. 
23 19%-ban úgynevezett semleges ábrázolást találtunk. Ez gyakorlatilag azt

jelentette, hogy olyan hírt tartalmazott a cikk, amely az ábrázolt gyerme-
ket nem minõsítette (például: születés, testvérszületés, családi nyaralás
stb.), vagy a tudósításban a gyereket illusztrációként használták fel.
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diában: az írott sajtóban minden tizedik, az elektronikus média hír-

mûsoraiban azonban már minden harmadik tudósítás ilyen esemé-

nyekrõl számolt be. A személy elleni és a súlyos erõszakos cselek-

mények felülreprezentáltsága nem meglepõ, közismert, hogy a

bûnügyi tájékoztatást az erõszakcselekmények dominanciája jel-

lemzi, minden médiakutatás erre az eredményre jut. Ennek megfe-

lelõen a vagyon elleni cselekmények bemutatása a valóságosnál

lényegesen kisebb súlyú; ebben a körben egyedül a sikkasztás

esetében volt magas a médiamegjelenés valószínûsége. A hírek

forrásaként leggyakrabban a hírügynökséget vagy saját munkatár-

sukat jelölik meg, a jogszolgáltatás szervei közül hírforrásként egye-

dül a rendõrség jelenik meg értékelhetõ arányban. A hírekben a

rendõrök és a terhelt a leggyakrabban megszólaló szereplõ, a még

érdemben mérhetõ megszólalók – a sértett, az ügyész és a szakér-

tõ – megnyilvánulásainak aránya nagyságrenddel kisebb.24 Az adott

cselekményrõl jellemzõen az elkövetéskor jelenik meg tájékoztatás,

ez után jelentõsen csökken a médiaérdeklõdés az ügy iránt. Kör-

nyezetét tekintve a tudósítások jelentõs része jelenik meg „kis szí-

nesként” vagy a bulvárrovatokban és a „szórakoztatóipari” hírek

között, illetve a televíziós híradás végén, rövid hírként. A hírek több-

sége a konkrét bûncselekmény/szabálysértés/erõszak megneve-

zése nélkül – kis részük ennek kifejezett megnevezésével –, „di-

rektben” a devianciáról szól, de minden ötödik hír más témáról

beszámolva, kontextuálisan jeleníti meg a kriminalitást.

A gyerekekkel/fiatalokkal átlagosan csak a hírek 7%-a foglalkozott

ugyan, ezek közül azonban minden harmadik valamilyen kriminális

devianciával hozta õket összefüggésbe. Míg a bûnelkövetõ gyere-

kek/fiatalok médiamegjelenési aránya megegyezik a gyerek/fiatalko-

rú elkövetõk statisztikákban szereplõ arányaival, addig a médiában

megjelenõ összes kiskorú közül a kriminalitással érintettek aránya,

reprezentációja kiugróan magas. A kriminalitással kapcsolatba ke-

rülõ gyerekek között egyébként az áldozatok aránya több mint két-

24 A megszólalókról, azok megjelenési gyakoriságáról bõvebben lásd: Ba-
rabás Tünde – Gyurkó Szilvia – Virág György: i. m.
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szerese volt az elkövetõkének. Hasonlóan az általános ábrázolás-

hoz, a gyerekkorúakkal összefüggésbe hozott bûncselekmények

esetében is az erõszakos személy elleni cselekmények jelentõs fe-

lülreprezentálása a jellemzõ. 

KonklúzióKonklúzióKonklúzióKonklúzió

Mit mondhatunk mindezek alapján a média bûnvilágáról, arról, ho-

gyan jeleníti meg a tömegtájékoztatás a kriminalitást, ezen belül is

a gyerekeket és a fiatalokat mint a bûncselekmények elkövetõit

vagy áldozatait, és milyen képzeteket kultivál, milyen képet közve-

tít ezen keresztül a vizsgált idõszakban és médiumokban a bûnö-

zésrõl és a fiatalokról?

1. A médiafogyasztó számára körvonalazódó képben a bûn gya-

kori, nagy valószínûségû esemény. Ez az írott orgánumokra is jel-

lemzõ, de különösen igaz az elektronikus média hírmûsorainak va-

lóságkonstrukciójában, ahol a kriminalitás még nagyobb teret kap,

és az üzenet erejét a képi megjelenítés is segíti. A média bûnvilá-

gában majd minden ötödik kriminális cselekmény személyre irá-

nyuló támadást tartalmaz, és minden tizedik emberöléssel végzõ-

dik. Ezeknek a jellemzõknek a konstatálása már-már közhelyszerû,

mégis fontos, hiszen a tömegtájékoztatásnak ez az univerzális sajá-

tossága jelentõsen befolyásolja a bûnözéssel kapcsolatos érzése-

ket és félelmeket. Úgy tûnik ugyanis, hogy az emberek bûnözéssel

kapcsolatos vélekedését és a közbiztonság helyzetének megítélé-

sét sokkal inkább a tömegtájékoztatás által közvetített képek és

képzetek alakítják, mintsem a személyes tapasztalat. Mivel a média

hasonló elvek alapján mûködik mindenütt, vagyis a bûnügyi tájé-

koztatás általános jellemzõje a torzítás, a súlyos és erõszakos cse-

lekmények felülreprezentálása, az emberek mindenütt jelentõs

mértékben félnek, gyakran a tényleges bûnügyi fertõzöttségtõl

vagy annak alakulásától függetlenül.25 A kockázatos, ijesztõ és ke-

25 Egy az Európai Unió 18 országában 2005-ben felvett felmérés adatai sze-
rint például a megkérdezettek véleménye alapján Magyarországon – a
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gyetlen világ képe táplálja a bûnözéstõl való irracionális félelmet,

és a jogrend krízisének érzetét is. Egy végletesen mediatizált és át-

politizált világban a bûnözéstõl való félelem könnyen manipulálha-

tó. A folyamatosan a súlyos és erõszakos kriminalitást közvetítõ és

idõnként ezen a háttéren bûnözési hullámokat is konstruáló bûnö-

zésmegjelenítés a félelmek mellett (vagy éppen azok következmé-

nyeként) a punitív indulatokat erõsíti, és könnyen mozgósíthatóvá

teszi a hírfogyasztókat a büntetések szigorítását vagy a rendvédel-

mi megoldásokat szorgalmazó felvetések támogatására.

A bûnvilág médiakonstrukciójának megalkotásában jelentõs

szerepük van a kriminális fikcióknak (regények, filmek, tévésoroza-

tok stb.) is. A tudósítások és a fikciók hatása, képe a fogyasztó szá-

mára vélhetõen nem különül el élesen. A fikciókban a gyilkosság a

hagyományosan elsõdleges tematika, de a hetvenes évektõl a sze-

xualitás és a drog is egyre inkább a narratíva központjába került. A

mintázat változását már a hatvanas évektõl jellemzi az is, hogy a

korábban egyeduralkodó fõ cselekményszálat felváltotta a bûn mul-

tiplikált, általános jelenléte. Vagyis már nem csupán a narratívát

megelevenítõ központi bûncselekmény kerül kibontásra és feldol-

gozásra a mûben, hanem, mintegy mellesleg, még számos, ehhez

nem kapcsolódó cselekményt is elkövetnek, és így egy „kontex-

tuális bûncselekményekkel” teli világ képe ábrázolódik. Ahogyan

mondják, Piszkos Harry (a Clint Eastwood által megformált Harry

Callahan nyomozó26) már nem tud úgy leugrani az irodájából egy

hamburgerért, hogy közben mellette ki ne raboljanak egy bankot. A

kontextuális bûnábrázolás „üzenete” nem mellékes. Azt közvetíti

többi állammal összehasonlítva – igen kedvezõ a bûnügyi helyzet általá-
ban is és az erõszakos bûnözés tekintetében különösen. Mégis, ugyan-
ezen felmérés szerint, az alacsony magyarországi bûnözési ráta ellené-
re a magyarok biztonságérzete nem jobb (bár nem is rosszabb) az
európai átlagnál. EUICS report, The Burden of Crime in the EU. Research
Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety
Survey (EU ICS), 2005

26 A rendõrfilmek mûfajának történetében új korszakot nyitó sorozat elsõ
filmje 1971-ben jelent meg (Dirty Harry).
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ugyanis, hogy a bûnözés nem szokatlan, abnormális jelenség, ha-

nem mindent átható, rutinszerû része életünknek. Ebben a vonatko-

zásban figyelmet érdemlõ az, hogy az elemzett tudósításokban a

bûnügyi hírek jelentõs része „kis színes anyagként”, bulvárrovatok-

ban vagy a híradás végén rövid hírként jelenik meg, illetve, hogy a

bûnmegjelenítések 20%-a más eseményekrõl szóló tudósítások kör-

nyezetében szerepel. Úgy tûnik, a bûnügyekrõl szóló non-fiction kri-

mi nemcsak az „ezt mindenkinek látnia kell” események közé avan-

zsált, és nem csupán az adrenalinnövelõ szórakoztatóipari hírek

sorában vált a hírességekrõl szóló információk riválisává, hanem a

tájékoztatás szövegkörnyezetének töltõanyagaként, hasonlóan a

fikciókhoz, egyre inkább kontextuális feladatot is betölt, amelynek

hatása ugyanúgy a világ bûnügyi telítettségének képzetét erõsíti.

2. A fiatalok vonatkozásában a vizsgálat igazolni látszik azt az elõ-

feltevésünket, hogy a gyerekekkel/fiatalokkal kapcsolatos kriminális in-

formáció hírértéke, következésképpen megjelenési valószínûsége

magas. A fiatalokról szóló hírekben a deviancia narratívája jelentõs, át-

lagosan 34%, vagyis minden harmadik gyerekmegjelenítés idetarto-

zott. A tendencia valamennyi vizsgált médiumban megjelent, bár két-

ségtelenül mutatkozott eltérés az egyes orgánumok között.27 Vagyis a

médiavilágban – és különösen a bulvár- és kereskedelmi médiában –

a gyerekábrázolás jellemzõen kapcsolódik a kriminalitáshoz, és, figye-

lemmel arra, hogy a gyerekek körében is jelentõsen felülreprezentál-

tak az erõszakcselekmények, a gyerekek nagy valószínûséggel erõ-

szakos bûncselekménnyel kapcsolatban jelennek meg.

Álláspontunk szerint – ahogyan azt a bevezetõben is jeleztük – a

tájékoztatás említett jellemzõjét csak részben indokolja a gyerek el-

követõ/áldozat kis valószínûségû és ezért meglepõ voltából, vala-

mint a cselekmény drámai jellegébõl adódó magas hírérték. Jelen-

tõs hírértéket és nagy nyilvánosságot hozhat ugyanis az is, ha a hír

valamely mélyebb szorongást erõsít, igazol. Az életkor és a bûnel-

27 A közszolgálati híradóban és a „jelentõs napilapban” minden negyedik-
ötödik, a bulvárlapban és a kereskedelmi televízió híradójában már
majdnem minden második gyerekhír kriminális volt. 
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követés között kétségtelenül van kapcsolat; a fiatalok részesedése

a bûnelkövetésben aránytalanul magas (bár ez a megállapítás nem

elsõsorban a kiskorúakra, hanem a 15 és 30 év közötti korosztályra

vonatkozik), sõt Hirschi és Gottfredson elmélete szerint a bûnelköve-

tés jellegzetes koreloszlása egyenesen „a kriminológia egyik brutális

ténye”28. A fiatalok jelentõs kriminális részesedésére számos magya-

rázat kínálkozik29 ugyan, de a fiatalokon belül a kriminális devianciá-

val érintettek egészen bizonyosan nem jelentenek markáns csopor-

tot, különösen nem a médiában megjelenített mértékben. A

gyerekkorhoz vagy a fiatalokhoz kapcsolódó félelmek viszont kitün-

tetett helyet foglalnak el a felnõtt szorongások sorában. A gyerekek-

kel kapcsolatos szorongás mély, õsi és kétirányú. Egyrészt a fiatalok

„romlására”, veszélyességére vonatkozó félelmeket tartalmazza,

amelyek évezredes voltát számos szép- és szakirodalmi fosszília õr-

zi. A szorongás mai, népszerû narratívájának tematizálása nem sok-

ban különbözik ezektõl, bár korszerû álcákat öltve jelenik meg.30 Az

aggodalom másik területe a gyerekek fokozott veszélyeztetettségét

fogalmazza meg.31 A folyamatok kapcsolata ördögi: a meglévõ szo-

28 Travis Hirschi – Michael Gottfredson: Age and the explanation of crime.
American Journal of Sociology, 89/1983., p. 552. Idézi: Tim Newburn:
Criminology. Willan Publishing, London, 2007, p. 717. 

29 Lásd Virág György: A fiatalkorú bûnelkövetés egyes jellemzõi. Rendé-
szeti Szemle, 2009/2., 99–115. o.

30 E szerint a gondolat szerint a „mai fiatalok” egyre agresszívabbak, anti-
szociálisabbak, fékezhetetlenségük egyebek között a sûrûsödõ iskolai-
erõszak-cselekményekben, a növekvõ gyerekbûnözésben, a súlyosbo-
dó kábítószer-fogyasztásban, a korai és/vagy erõszakos szexualitásban,
és a céltalan és parttalan plázacsavargásokban is megmutatkozik.

31 Ebben az elõadásmódban gyermekeinket egyre több veszély fenyegeti.
A fiatalok a szaporodó pedofilerõszak, a brutális bántalmazások, utcai
rablások, gyerekgyilkosságok, a terjedõ szexturizmus és az ezt kiszolgá-
ló gyermekkereskedelem potenciális áldozatai. Mi több, az erõszak már
nem csak a rideg külvilágban leselkedik rájuk, ott van a családban, az
otthonok falai között és az iskolákban, nevelési intézményekben is. A
család hagyományos intézményének válságát a válások, a családok fel-
bomlása, a gyerekek családon belüli elmagányosodása, elhanyagolása
jellemzi, és ijesztõen szaporodik a pszichés és magatartásbeli problé-
mákkal küszködõ gyerekek száma.
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rongást erõsítõ, a fiatalok veszélyességére vagy veszélyeztetettsé-

gére vonatkozó hírek magas hírértékük miatt jelentõsen felülrepre-

zentáltak a tudósításokban, a jelentõs gyermeki devianciát tartalma-

zó médiakép pedig fenntartja és erõsíti azt az alapvetõ félelmet,

amely a magas megjelenítés okozója. A vizsgált tudósításokban a

kriminalitással kapcsolatba kerülõ gyerekek között az áldozatok ará-

nya két és félszerese volt az elkövetõkének, vagyis, elõzetes felte-

vésünkkel ellentétben, a médiában megjelenõ aggodalmak közül –

legalábbis ebben a mintában – a veszélyeztetettség miatti jelentõ-

sen nagyobb volt. Ez az eltérés azonban, úgy tûnik, nem befolyásol-

ja a szorongásalapú akciók mobilizálását. Amint azt nem oly régen

is megtapasztaltuk, elég néhány súlyos vagy brutális, fiatal által el-

követett cselekményrõl szóló, elkövetési hullám látszatát keltõ mé-

diamegjelenítés, és nyomban nagy erõvel beindulnak a fiatalok

szigorú(bb) szankcionálását (például a büntetõjogi büntethetõség

korhatárának leszállítását) követelõ politikai és szakmai gépezetek. 

A média egyirányú kommunikációjának konstrukciói nehezen el-

lenõrizhetõ „való világot” építenek körénk. A Mátrix disztópiája az in-

telligens gépek alkotta szimulált világról talán még nem fenyegetõ re-

alitás, a totális médiavilág tartalmai azonban már ma is alapvetõen

befolyásolják hiedelmeinket és viselkedésünket. „Hagyjatok békén /

szálljatok le rólunk” – énekelték a gyerekek a tanároknak címzett fel-

szólítást két évtizeddel a film elkészítése elõtt, a Pink Floyd 1980-ban

megjelenõ A fal címû kultuszalbumának emblematikus dalában.32

Láthattuk, a fal az óta is épül – ma már az õ gyerekeik köré.
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A vám- és pénzügyõrség szerepe 
a környezetvédelemben

A külfölddel fennálló gazdasági kapcsolatok állami szabályozásá-

nak egyik eszköze a vámpolitika, amely tulajdonképpen a vámok

gazdaság- és kereskedelempolitikai alkalmazására vonatkozó el-

vek, célok, eszközök és módszerek összefüggõ rendszere. Az

egyes országok vámpolitikái nemzeti vámtarifájukban, vámjogsza-

bályaikban és a más államokkal kötött két- vagy többoldalú nemzet-

közi szerzõdéseikben öltenek testet.

Az Európai Közösség és az egységes piac kialakításának, vala-

mint az Európai Unió megalakulásának is fontos elemét alkotta a

vámpolitika. Az egységes piac csak úgy mûködhetett és mûködhet,

ha a vámigazgatás valamennyi tagállamban azonos elveken, illetõ-

277

A tanulmány bemutatja a vámigazgatás szervezetrendszerét, áttekinti a

környezetvédelemben betöltött szerepét1. Ismertetjük a 2007-ben lefolytatott

empirikus kutatás eredményeit és a legtipikusabb eseteket. Megállapítottuk,

hogy a büntetõeljárás legtöbbször a Btk. 281. § (1) bekezdés c) pontja sze-

rint minõsülõ természetkárosítás bûntettének megalapozott gyanúja miatt

indult azért, mert az elkövetõk jogellenesen, azaz az elõírt engedély nélkül

hoztak be állatokat, növényeket, illetve különbözõ gyógyhatású készítmé-

nyeket. A jogellenes cselekmények nagy része az állampolgárok tájékozat-

lanságára vezethetõ vissza. A jogalkalmazók munkáját nehezíti a bonyolult

és szerteágazó szabályozás. Nélkülözhetetlennek tartjuk olyan anyagok

készítését, amelyek tájékoztatnak a leggyakrabban engedély nélkül beho-

zott természetvédelmi oltalom alá esõ állat- és növényfajokról. 

1 A hasonló címû kutatási összefoglalónkban áttekintettük a legfontosabb
nemzetközi és hazai természetvédelmi jogi normákat, amelyek ismerte-
tésétõl e helyütt terjedelmi okok miatt eltekintünk.
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leg szabályokon nyugszik. A közösség vámpolitikájának célja pol-

gárai és vállalkozásai érdekeinek védelme, a kereskedelem fejlesz-

tése és a tisztességes verseny szavatolása. A közösségi vámkó-

dex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet – amely a

közösség és a harmadik országok kereskedelmi forgalmát szabá-

lyozza – teremtette meg a tagállamokban közvetlenül alkalmazan-

dó vámjogi és vámeljárási szabályozást. Az egységes vámkódex

megkönnyíti a közösségi vámjog alkalmazását a gazdasági szerep-

lõk és a tagállamok vámhatóságai számára egyaránt.

Az állami pénzgazdálkodás, illetve az állami közbevételek rend-

szere olyan (pénzügyi) szabályokon alapul, amelyekben a kötele-

zettségek teljesítése az ügyfelek aktív közremûködését igényli. A

közigazgatási jogviszonyok a pénzügyi normákban megfogalma-

zott kötelezettségek teljesítését vagyoni szankciókkal garantálják. A

pénzügyi igazgatásban a jogsértések felderítése a büntetõeljárás-

hoz hasonlítható: az elsõ fázisban felderítik a jogellenes cselek-

ményt, a második eljárási szakaszban pedig sor kerül a szankció ki-

szabására. E feladatok elvégzését a jogalkotó egy széles bûnügyi

felderítési eszköztárral is bíró (igazgatási) szervezetre, a vám- és

pénzügyõrségre bízta.

A vám- és pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény – egye-

bek között – meghatározza az apparátus jogállását és fõ feladatait.

A pénzügyigazgatás részeként a vámigazgatás feladatait a vám- és

pénzügyõrség „fegyveres rendvédelmi” szervként látja el, amely

„önálló jogi személyiséggel, országos hatáskörrel” rendelkezik, a

központi költségvetés szerint önállóan gazdálkodik, és tevékenysé-

gét az adópolitikáért felelõs miniszter irányítja és felügyeli. A szer-

vezet igazgatási kompetenciája a vám- és jövedéki igazgatási fel-

adatokon túlmenõen kiterjed – a többi között – a hatáskörébe utalt

bûncselekmények megelõzésére, felderítésére és nyomozására2,

továbbá a jogkörébe tartozó szabálysértések kivizsgálására és

2 A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 36. § (2) bekezdése a
vám- és pénzügyõrség illetékességébe tartozó bûncselekményeket so-
rolja fel.
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elbírálására3 is (2. §). A pénzügyõr feladatai ellátása céljából – szük-

ség esetén – a törvényben meghatározott feltételek mellett az ott

szereplõ kényszerítõ eszközöket alkalmazhatja. Az apparátus erre

felhatalmazott szervezeti egységei bûnmegelõzési és bûnüldözési

hatósági jogkörükben – a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-

vény (a továbbiakban: Be.) által hatáskörébe utalt ügyekben – bírói

engedélyhez nem kötött és kötött – titkos információgyûjtést is vé-

gezhetnek. A vám- és pénzügyõrség a vonatkozó nemzetközi szer-

zõdések alapján együttmûködik a külföldi és a nemzetközi rendvé-

delmi szervekkel4.

Az apparátus honlapján közzétett A vám- és pénzügyõrség

2008–2011. évi középtávú stratégiája címû dokumentumból meg-

tudhatjuk, hogy a szervezet tevékenységének hangsúlyai az uniós

csatlakozás után 2005-re jelentõs változáson mentek keresztül. A

dokumentum szerint a határigazgatás és -ellenõrzés tradicionális

„helye” kibõvül. A jövõben a „mobil/mélységi” ellenõrzések fokozó-

dó mértékben, a kockázatkezelés és -elemzés fejlõdésével célirá-

nyosabban „nem kizárólag a fizikai határokon”, hanem a belsõ

országrészeken: úgynevezett „övezetekben (például a kikötõk szé-

lesebb értelemben vett, »mélységi« környezetében)” is jelentkezni

fognak. Annak ellenére, hogy a „határok részben láthatatlanná vál-

nak”, a vámigazgatás továbbra is kiemelkedõ szerepet fog betölte-

ni, mert a kereskedelmi folyamatokat elõmozdító, azt megkönnyítõ,

támogató vámkörnyezet mellett hasonló, egyre fokozódó hangsúly-

3 A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 34., illetve 164. §-a ér-
telmében „a 158–163. §-okban meghatározott szabálysértések miatt az
eljárás vámhatóság hatáskörébe tartozik”.

4 A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló 2002. évi LIV.
törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködés-
rõl szóló 2003. évi CXXX. törvény, a schengeni végrehajtási egyezmény
keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 2007.
évi CV. törvény, és például az Európai Unióról szóló szerzõdés K.3. cik-
kén alapuló, az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. jú-
lius 26-án kelt egyezmény (Europol-egyezmény) és jegyzõkönyveinek ki-
hirdetésérõl, valamint a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
módosításáról szóló 2006. évi XIV. törvény.

A vám- és pénzügyõrség szerepe a környezetvédelemben
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lyal esik latba a biztonság kérdése. A globalizáció következtében

ugyanis egy-egy esemény „akár nagyon rövid idõ alatt átgyûrûzhet,

és a nagypolitika, a nemzetközi szervezetek, kormányok reakciójá-

ban” a terrorizmus elleni küzdelem, a határokon átnyúló bûnözés, a

fegyverkereskedelem és az embercsempészet, az illegális migráció

problémáját érintõ köntösben jelenik meg. E tényezõk szintén jelen-

tõs mértékben növelik a „vámigazgatás védelmezõ szerepét”.

Az apparátus szerepe a környezetvédelembenAz apparátus szerepe a környezetvédelembenAz apparátus szerepe a környezetvédelembenAz apparátus szerepe a környezetvédelemben

Az elõzõekbõl nyilvánvaló, hogy a vám- és pénzügyõrségrõl szóló

2004. évi XIX. törvényben, illetõleg más, környezet- és természetvé-

delmi tárgyú normákban tehát nem találunk olyan feladatokat, ame-

lyek a jogellenes környezetkárosító tevékenységek megelõzésével,

felderítésével, illetve elbírálásával kapcsolatosan az apparátusra

kötelezettségeket rónának. A VPOP munkatársaival folytatott ke-

rekasztal-beszélgetésen5 a résztvevõk is hangsúlyozták, hogy a

vámhatóságoknak e területen sem nyomozati, sem szabálysértési

jogkörük nincs, csak az úgynevezett elõkészítõ eljárásra kompe-

tens a természetkárosító bûncselekmények, valamint az ilyen típu-

sú szabálysértések vonatkozásában azon elkövetési magatartások-

kal összefüggésben, amelyek – a behozatal, a kivitel vagy a tranzit

révén – az (uniós külsõ) államhatár átlépéséhez kapcsolódnak. E

feladatok tehát a gyakorlatban általában a határvámhivataloknál je-

lennek meg, az említett úgynevezett mélységi ellenõrzési csopor-

tok – amelyek nemcsak az uniós belsõ határokká vált magyar ha-

társzakaszok átkelõhelyein, hanem az ország területén bárhol

ellenõrizhetnek – tevékenységük során is észlelhetnek azonban

szabálysértésnek vagy bûncselekménynek minõsülõ környezetvé-

delmi deliktumokat, elsõsorban jogszerûtlen hulladékszállítást.

5 Kerekasztal-beszélgetés a VPOP munkatársaival. OKRI, 2008. június 16.
E helyütt is köszönetet mondunk nekik, hogy észrevételeikkel, vélemé-
nyükkel és a feladataik iránti energikus lelkesedésükkel segítették a ku-
tatómunkát, illetve a praxis megismerését, továbbá a szervezet vezetõi-
nek is, akik lehetõvé tették mindezt.
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A vámszervek az úgynevezett elõkészítõ eljárás keretében bûn-

cselekmény megalapozott gyanúja esetén halaszthatatlan nyomoza-

ti cselekmény(eke)t végeznek, ez leggyakrabban a védett természeti

értékek lefoglalását, és azoknak – a felvett jegyzõkönyv alapján – az

illetékes nemzeti park igazgatóság részére történõ átadását jelenti.

Az apparátusnak ugyanis nincs jogosultsága és kapacitása a tárolás-

ra.6 A feljelentést (a lefoglalási jegyzõkönyvvel együtt) pedig az illeté-

kes rendõrkapitánysághoz továbbítják. Ezen eljárástípusban meghall-

gatásra nincs lehetõségük. Szabálysértés megalapozott gyanúja

esetén a vámhatóságnak szélesebb mozgástere van: a lefoglalással

párhuzamosan az eljárás alá vont meghallgatását is elvégzik.

A kerekasztal-beszélgetésen elmondottak szerint napjainkra már

megszûnt a vámtisztviselõi képzés, ezért a pénzügyõrök feladataik el-

látása során minden esetben a természetvédelmi hatóságok képvise-

lõit vagy más megfelelõ képzettségû szakembereket kérnek fel annak

megállapítására, hogy az ellenõrzött egyedek a normák szerint véde-

lem alá esõ állat- vagy növényfajhoz tartoznak-e. Pontosan a szakis-

meretek hiánya miatt ápolnak nagyon jó kapcsolatot a környezetvé-

delmi hatóságok és természetvédelmi szervezetek munkatársaival,

akik szaktanácsadói véleményükkel gyakran segítik munkájukat.

A vámhatóság munkatársai – szintén a megfelelõ a szakismere-

tek híján – a behozható fajok iránt telefonon érdeklõdõ polgárokat

a nemzeti park igazgatóságokhoz kénytelenek irányítani a megfele-

lõ információkért. A kerekasztal-beszélgetésen részt vevõk nem

tudtak arról, hogy a vámszerveknél bármilyen tájékoztató anyag

volna a természetvédelmi normák szerint védelem alá esõ állat-

vagy növényfajok (uniós külsõ) államhatáron történõ „szállításával”,

vagyis behozatalával vagy kivitelével kapcsolatosan. Álláspontjuk

szerint az e körben készítendõ tájékoztató(k) a jogszabályi változá-

sok miatt soha nem lehetne(k) teljes körû(ek), az(ok) csak a leggyak-

rabban elõforduló egyedekre terjedhetne(nek) ki, színvonalukat és

aktualizálásukat a rendelkezésre álló összeg nagysága határozná

6 Lásd a késõbb részletesebben ismertetendõ 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM
együttes rendelet 66. § (4) bekezdésének b) pontját.
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meg, ami napjainkban egy „súlyozott ellenõrzési” feladatokat7 ellátó

rendészeti szervnél igen lényeges kérdés.

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak szerint a vám- és pénz-

ügyõrség összes felderítési feladatából elhanyagolható arányt képvi-

selnek a környezetvédelemmel összefüggõ ügyek. Ennek alátámasz-

tására, illetve szemléltetésére figyelmükbe ajánljuk az 1. és 2. számú

táblázatot, amelyek adatait az apparátus weboldaláról vettük át.

1. számú táblázat

Természetkárosítás – védett állatok és növények (2007. IV. negyedév)Természetkárosítás – védett állatok és növények (2007. IV. negyedév)Természetkárosítás – védett állatok és növények (2007. IV. negyedév)Természetkárosítás – védett állatok és növények (2007. IV. negyedév)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Forrás: http://www.vam.gov.hu 

Sajtószoba/Felderítési adatok/Egyes bûn-

cselekmények fõbb elkövetési tárgyai/Ter-

mészetkárosítás menüpont

Forrás: http://www.vam.gov.hu, Sajtószoba/Felderítési adatok/Egyes bûncselekmé-

nyek fõbb elkövetési tárgyai/Természetkárosítás menüpont

17
31
53
51
67
181
152
76

esetszám

33 934 808
318 278 154
27 417 004
60 876 703
57 906 564

40 111 250
34 567 663

234 254 919

elkövetési
érték (Ft)

33 911 808
317 623 152
27 231 388
60 876 703
57 906 564
40 091 799
22 971 145

239 399 455

lefoglalt érték
(Ft)

2. számú táblázat

A bûnügyekkel és a szabálysértésekkel összefüggõ felderítési adatokA bûnügyekkel és a szabálysértésekkel összefüggõ felderítési adatokA bûnügyekkel és a szabálysértésekkel összefüggõ felderítési adatokA bûnügyekkel és a szabálysértésekkel összefüggõ felderítési adatok

a vám- és pénzügyõrség 
hatáskörébe tartozó

bûncselekmények

5382
6716
9568

2004
2005
2006

34 943
49 430
52 766

3575
5047
8003

szabálysértések

a vám- és pénzügyõrség
hatáskörébe nem tartozó

bûncselekmények és
szabálysértések összesen

7 A tevékenység a jövedéki, illetve a vámigazgatás körébe esõ hazai és
uniós költségvetési bevételek teljesítésére, illetve az ezekkel összefüg-
gõ jogellenes magatartások felderítésére koncentrál.
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A vadon élõ állat- és növényfajok számára kereskedelmük sza-

bályozása által garantált védelemrõl szóló 338/97/EK rendelet há-

rom vonatkozásban is kifejezetten érinti a vámhatóságok (igazgatá-

si) tevékenységét:

– a közösség külsõ határainál szükségessé váló szigorúbb ke-

reskedelem-ellenõrzési intézkedések bevezetése: az okmá-

nyok és az áruk behozatali vámhivatalnál történõ ellenõrzése

(a belsõ határokon megszûnõ ellenõrzés következtében);8

– a vámeljárások megkönnyítése és a hatékonyabb ellenõrzés

érdekében megfelelõ szaktudású személyzettel bíró vámhiva-

talokat kell kijelölni annak érdekében, hogy a védett példányok

közösségbe történõ behozatalakor, illetve az onnan való kivi-

telekor vagy újrakivitelekor szükséges formaságokat és a meg-

felelõ vizsgálatokat végrehajtsák a közösségi vámkódex értel-

mében, mert e helyeken olyan létesítményeknek is lenniük

kell, amelyek az élõ példányok megfelelõ elhelyezésére és

gondozására szolgálnak;9

– a rendeletben foglalt célok megvalósulása érdekében fontos

feladat – egyebek között – a lakosság tájékoztatása, különösen

a határátkelõhelyeken.10

A mellékletekben felsorolt fajok egyedeinek a közösség területére

történõ behozatalának, onnan kivitelének és újrakivitelének vámhi-

vatalokkal összefüggõ szabályait, továbbá a behozatali és kiviteli

helyekre vonatkozó elõírásait a 4. cikk (1)–(4) és (7) bekezdései, az

5. cikk (1) és (4) bekezdései, valamint a 12. cikk (1)–(4) és (4) bekez-

dései tartalmazzák.

A két utolsó francia bekezdésben meghatározott feladatokat, ne-

vezetesen a vámszemélyzet képzését és a lakosság megfelelõ tá-

jékoztatására vonatkozó ajánlást igen fontosnak tartjuk a természe-

tes környezet megóvásában, illetve a kerekasztal-beszélgetésen

8 A 338/97/EK rendelet preambulumának 2. bekezdése.
9 Uo. 12. bekezdés.

10 Uo. 14. bekezdés.
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elhangzottakkal kapcsolatban a vámhatóságnál megmutatkozó hiá-

nyosságok szempontjából. Tisztában vagyunk azzal, hogy e teen-

dõk végrehajtása a szerteágazó, bonyolult és hierarchikusan nagy-

mérvûen tagolt környezet-, illetve természetvédelmi szabályozás

miatt nem egyszerû feladat. A jogalkotók egyebek mellett pontosan

emiatt fogalmazták meg ezek szükségességét. Megítélésünk szerint

ugyanis a vámigazgatásban dolgozóktól elvárható a tevékenységi

körükbe esõ, a szûkebb értelemben vett vámelõírásokon kívüli

olyan igazgatási jogszabályok ismerete is, amelyek munkájukhoz

szorosan (és viszonylag rendszeresen) kapcsolódnak. Az említett

statisztikai adatokból láthattuk, hogy az elmúlt nyolc évben az ál-

lamhatár átlépéséhez kapcsolódóan a védett állatokkal és növé-

nyekkel összefüggõ (felderített) jogellenes magatartások száma

megemelkedett. Úgy véljük ezért, a vámtisztviselõknek tisztában

kell lenniük a környezet- és természetvédelem feladatukat érintõ

alapvetõ normáival, vagyis a védett példányok államhatárt érintõ

mozgásának szabályaival, és tõlük is elvárható az ezek lényegével

kapcsolatos információk szolgáltatása, a tájékoztatásadás. A tájé-

koztatók közérthetõségének követelménye11 megkívánja, hogy ezek

az anyagok ne a vonatkozó normák másolatai vagy kivonatai legye-

nek, hanem világosan és egyszerûen interpretálják a szabályok lé-

nyegét, a polgárok ezekkel kapcsolatos kötelezettségeit és teendõ-

it, valamint az illetékes hatóságok feladatait. Utóbbi megvalósítható

a külföldrõl és belföldrõl egyaránt elérhetõ weboldal(ak)on12 feltün-

tetett naprakész adatokkal, a határátkelõkön az ügyfeleknek kihe-

lyezett online kapcsolatra alkalmas terminálokon, vagy az inter-

netes megoldásnál jóval költségesebb papíralapú tájékoztató

11 Véleményünk szerint ez az elvárás a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
alapelveibõl, a jóhiszemû eljárás, az együttmûködési kötelezettség és az
eljáró szervezet jogi tájékoztatási kötelezettségének elveibõl vezethetõ
le, amelyeket 1. § (2) bekezdésének és az 5. §-ának elõírásai rögzítenek.

12 Ennek helye lehetne a kormányzati portálon, közismertebb nevén az
Ügyfélkapun, a szaktárca, illetve a Környezet- és Természetvédelmi Fõ-
felügyelõség vagy a VPOP honlapján.
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anyagok elhelyezésével és/vagy 24 órás telefonos ügyfél-tájékozta-

tási rendszer kiépítésével. A megfelelõ felvilágosítási rend létreho-

zása egybecseng az apparátus – már említett – középtávú stratégiá-

jával, hiszen az egyúttal a korszerû és gyors vámeljárásokat, illetve

a vámellenõrzések könnyítését is szolgálná.

A lakosság, a polgárok tájékoztatásának fontosságát már a jog-

alkalmazási gyakorlat is felismerte. Egy késõbbiekben részletesen

ismertetendõ jogesetben (az Egyesült Államokból hazaérkezõ hon-

fitársunk egy ajándéktárgyként vásárolt preparált aligátorfejet kívánt

behozni) a bíróság a tévedés szabályait alkalmazó felmentõ ítéleté-

ben leszögezte: „… aki véletlenszerûen és csupán alkalmilag sérti

meg az egyébként nehezen hozzáférhetõ, bonyolult igazgatási jog-

szabályokkal rendezett elõírásokat, az alapos okkal hivatkozhat

cselekménye társadalomra veszélyességében való tévedésére”,

annak ellenére, hogy a szükséges jogi tájékozódást elmulasztotta,

amely egyébként a felróhatóság körébe esik.13 Az indokolás szerint

„a védett, fokozottan védett vagy nemzetközi szerzõdések oltalma

alá tartozó növény- és állatfajok bonyolultan szabályozott, igen ter-

jedelmes listájának felkutatása és megismerése bizonyos szakértel-

met, több tekintetben jogi szaktudást feltételez”. E megállapítással

egyetértünk, és példaként említjük a védett és a fokozottan védett

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, vala-

mint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból je-

lentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM

rendeletet, amelynek például az 1. és a 3. számú mellékletei 634

védett, 63 fokozottan védett növényt, a 7. számú melléklete 1149 az

Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs nö-

vényfajt, a 2., illetve a 4. számú mellékletei 858 védett, 137 fokozot-

tan védett állatot, a 8. számú melléklete pedig 650 uniós természet-

védelmi szempontból jelentõs állatfajt sorol fel a növény- és

13 A Legf. Bír. Bfv. II. 360/2007/5. számú ítéletét idézi Elek Balázs: A va-
dászszenvedély bûncselekményei Vadászbalesetek, vadorzás, vadvé-
delem. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.

A vám- és pénzügyõrség szerepe a környezetvédelemben
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állatrendszertani14 alapkategóriák szerint. A rendelet 6. számú mel-

léklete pedig 147 fokozottan védett barlangot foglal magában (és a

további mellékletek tartalmáról nem beszélünk). A CITES15 I. függe-

léke tartalmazza azon kipusztulással fenyegetett fajokat, amelyeket

a kereskedelem érint vagy érinthet. Itt találhatunk olyanokat is, ame-

lyekrõl feltehetõen a zoológia tudománya sem tudja pontosan,

hogy valójában léteznek-e még, mert már nagyon régen láttak élõ

példányokat: ilyenek például a tudományos nevük szerint a

Thylacinus cynocephalus16 vagy az Acerodon lucifer17, amelyek

mellett zárójelben feltüntették azt is, hogy már valószínûleg kipusz-

tultak.18 Tehát a hatályos norma és az arra épülõ egyéb jogszabá-

lyok bizonyosan nem létezõ dolgokat védenek.

A helyzetet ráadásul nehezíti az is – ahogyan ezt már jeleztük –,

hogy eme nagy terjedelmû katalógusok rendszeresen változnak.

Ezek miatt nagyon fontosnak tartjuk a polgárok tájékoztatását a

környezet- és természetvédelmi normák elõírásairól, hiszen e terü-

let igazgatási jogszabályainak tartalmát is – hasonlóan például a vi-

szonylag régi, de gyakran változó közlekedési vagy a relatíve újnak

14 A biológiában a rendszertan az élõlények csoportosításával, leírásával,
elnevezésével foglalkozó tudományág. Két szakterülete a szisztematika,
amely az élõlények evolúciós rokonsági viszonyait kutatja, és a taxonó-
mia, amely az elnevezésekkel és katalogizálásokkal foglalkozó biológiai
segédtudomány.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszer-
tan_(biol%C3%B3gia)#Rendszertani_alapkateg.C3.B3ri.C3.A1k

15 Washingtoni egyezmény (CITES). A Washingtonban, 1973. március 3.
napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nem-
zetközi kereskedelmérõl szóló egyezményhez hazánk 1985-ben csatla-
kozott, kihirdetésére elõször az 1986. évi 15. törvényerejû rendeletben
került sor, amely 1986. augusztus 27-én lépett hatályba. Jelenleg az
egyezmény kihirdetésérõl a 2003. évi XXXII. törvény rendelkezik.

16 Tasmán(iai) farkas, vagy tasmán(iai) tigris. Forrás: http://www.thewebsi-
teofeverything.com/animals/mammals/Dasyuromorphia/Thylacinidae/Th
ylacinus/Thylacinus-cynocephalus.html

17 Repülõ róka a Fülöp-szigetekrõl. Forrás: http://www.batcon.org/bats-
mag/v5n1-3.html

18 A CITES által védett fajok megközelítõ számát lásd az empíriát bemuta-
tó fejezetben.
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mondható adatvédelmi normákhoz – a köztudatban „meg kell gyö-

kereztetni”. A környezettudatos gondolkodásnak ugyanis a környe-

zet- és természetvédelem minden szegmensére ugyanúgy ki kell

terjednie, mint ahogyan a szelektív hulladékkezelés vagy a minden-

napi életben alkalmazott energiatakarékos, korszerû technikák egy-

re inkább teret hódítanak a háztartásokban, a termelésben és a

szolgáltatások terén egyaránt.

Együttmûködési megállapodások

A természetvédelemmel összefüggõ (igazgatási feladatait) tehát a

vámapparátus elsõsorban jogszabályi elõírások alapján végzi,

amelyeket azonban „kiegészített” állami, illetve civilszervezetekkel

kötött együttmûködési megállapodásokkal.

2002 májusában aktualizálták a vám- és pénzügyõrség, vala-

mint a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala

között 1996. április 17-én létrejött együttmûködési megállapodást,

amelynek keretében a vámszervek vállalták, hogy fokozott figyel-

met fordítanak

– a védett vagy a fokozottan védett élõ szervezetek megõrzésé-

re és megóvására, behozatalának, tranzitjának és kivitelének

ellenõrzésére, továbbá azoknak az országba engedély nélkül

bekerült egyedei felkutatására;

– a védett természeti értékek veszélyeztetésének, károsításá-

nak, tiltott kereskedelmének megakadályozására, illetve meg-

szakítására, megelõzésére és felderítésére;

– tagjainak továbbképzésére.

A közös elhatározás szerint a vámszervek, valamint a zöldhatósá-

gok és nemzeti park igazgatóságok kölcsönösen tájékoztatják egy-

mást – egyebek között – a tudomásukra jutott, a természetvédelmi

érdekeket veszélyeztetõ vagy károsító cselekményekrõl, továbbá a

természetvédelmi szerveket és a vámszervezetet kölcsönösen

érintõ eljárásokról és adatokról, a megváltozott jogszabályokról. A

természetvédelmi hivatal ezeken túl folyamatosan jelzi a védetté, il-
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letve fokozottan védetté nyilvánított növény- és állatfajokat, a hatá-

lyos természetvédelmi jogszabályokban meghatározott kiviteli és

behozatali korlátozásokat. A vámapparátus a tudomására jutott, va-

lamint hivatalból észlelt, a természetvédelem körébe tartozó bûn-

cselekmények és szabálysértések esetén hatáskörében eljárva tö-

rekszik azok teljes körû felderítésére, és az eljárásba bevonja a

területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, továbbá törekszik

az említett jogsértõ cselekmények megelõzésére. A vámszervek

büntetõ- és szabálysértési eljárásaiban az állami természetvédelmi

szervek a feladatkörükbe tartozó szakterületeken szaktanácsadás-

sal és szakértõk rendelkezésre bocsátásával mûködnek közre, és

elõsegítik a védett és a fokozottan védett természeti értékeket káro-

sító cselekmények vámszervek által végzett felderítését, valamint a

kárfelmérést. Az illetékes vámhatóság és a természetvédelmi õr-

szolgálat szükség szerint, az együttmûködõ felek kezdeményezésé-

re közös közúti és közterületi ellenõrzéseket tart.

A megállapodás értelmében a természetvédelmi szakemberek

alapismereti és továbbképzõ oktatásokon, elõadásokon megismer-

tetik a vámapparátus tagjaival

– a természetvédelmi jogszabályokat, a nemzetközi egyezmé-

nyeket és a hatályuk alá tartozó legfontosabb védett és foko-

zottan védett növény- és állatfajokat;

– az egyes területeken élõ fontosabb védett és fokozottan védett

fajokat, illetve az ott található egyéb védett természeti értékeket;

– a természetkárosító cselekmények észlelésekor teendõ elsõd-

leges intézkedéseket; valamint

– a természetvédelmi õrszolgálat és a védett természeti értékek

megóvását segítõ közfeladatot ellátó személyek feladatkörét

és jogosultságait. 

Mint említettük, a kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak szerint ez

az oktatás napjainkban már nem létezik, holott arra egyrészt a hi-

vatkozott uniós norma, másrészt a szakemberek véleménye szerint

is szükség volna. A szakemberek elmondták, hogy az apparátusnál

belsõ képzés is folyik, amely elsõsorban az alapfeladatokhoz kap-
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csolódik. Ezen (amint az elnevezés is tükrözi) az alapteendõkre ta-

nítják a kollégákat, speciális felkészítésben – ilyen a természetvé-

delmi is – pedig az állomány igen kicsi hányada részesül(t). A vám-

hatóság szerteágazó feladatköre miatt a belsõ oktatás terén „annak

is örülnek, ha az éppen aktuális új feladat alapjait megismertetik az

érintettekkel”. A termékdíjról szóló törvény19 ismertetése kapcsán is

felvetõdött a környezet- és természetvédelmi törvények bõvebb át-

tekintése, amelyben a szaktárca és a környezetvédelmi felügyelõ-

ségek munkatársai segítenek. Az elsõ idõszakban az oktatás hang-

súlya az adóztatási feladatokra esik, a tematika szerint a

környezetvédelem egyéb kérdései érintõlegesek. E képzésben

egyébként a termékdíjjal összefüggõ feladatokat végzõ állomány

igen szûk köre részesül (az idén nyárra szervezett kéthetes tovább-

képzésre az egész országból 23-24 fõ részvételét tervezik). E terü-

letre próbáltak ugyan környezetvédelmi szakembereket felvenni, de

a jelentkezõk száma elenyészõ volt (talán egy-két ilyen végzettségû

szakember került a testülethez).

A 338/97/EK rendelet szerint a kijelölt vámhivataloknál élõ pél-

dányok megfelelõ elhelyezésére és gondozására szolgáló létesít-

ményeknek is lenniük kell. Ilyenek a magyar vámszerveknél nincse-

nek, az elõírások, illetve a Magyar Állatkertek Szövetségével kötött

együttmûködési megállapodás szerint a vámszervezet hatósági te-

vékenysége során felderített, lefoglalt/elkobzott élõ állatokat és nö-

vényeket a nemzeti park igazgatóságoknál, illetve a Magyar Állat-

kertek Szövetségének valamelyik tagszervezeténél helyezik el. A

lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének,

nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és megsemmisítésé-

nek szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló

11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 66. § (4) bekezdésének

b) pontja rendelkezik a természetkárosítás (Btk. 281. §) bûncselek-

ményének megalapozott gyanúja esetén lefoglalt élõ állatok sorsá-

ról, amely szerint azokról a lefoglalás helye szerint illetékes nemze-

19 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvé-
delmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény.

A vám- és pénzügyõrség szerepe a környezetvédelemben
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ti park igazgatóság köteles gondoskodni (vadászható állatfaj esetén

a vadászati hatóság véleményének figyelembevételével).

A vám- és pénzügyõrség és a Magyar Állatkertek Szövetsége

2002 júliusában kötött határozatlan idõtartamú megállapodást. E

szerint a vámszervezet hatósági tevékenysége során felderített, le-

foglalt/elkobzott élõ állatok és növények elhelyezésérõl szükség sze-

rint – az eljárás menetétõl függõ további intézkedésig – a Magyar Ál-

latkertek Szövetsége segítségével gondoskodik. A felek egyúttal

megegyeztek abban is, hogy a jogszabályi keretek figyelembevéte-

lével a vámszervek által lefoglalt/elkobzott, emberi fogyasztásra al-

kalmatlan, nem értékesíthetõ, megsemmisítésre szánt élelmiszere-

ket – elõzetesen egyeztetés alapján, raktár- és hûtõkapacitás

függvényében – elsõsorban hasznosítás céljából a Magyar Állatker-

tek Szövetségének vagy valamely tagszervezetének ajánlja fel. 

A vám- és pénzügyõrség vállalta azt is, hogy a Magyar Állatkertek

Szövetsége vagy valamely tagszervezete részére érkezõ élõ állat- és

növényszállítmányok vámkezelése folyamán soron kívül jár el:

– az ilyen szállítmányok határátlépésére rendszeresen igénybe-

vett határátkelõhelyeken, különösen az 1. Sz., és 2. Sz. Repülõ-

téri Vámhivatal, Vámhivatal Hegyeshalom, valamint Vámhiva-

tal Rajka20 átkelõhelyeken, továbbá

– a belterületen történõ vámkezeléseknél is.

Az élõállat-szállítmányok hosszadalmas várakozásának elkerülése

érdekében a beléptetés során gondoskodik azoknak a határvámhi-

vatal hivatali helyéig történõ kísérésérõl, felvezetésérõl. 

Az empirikus kutatás eredményeit bemutató fejezetben megis-

merhetjük, hogy a természetvédelemmel kapcsolatos együttmûkö-

dési megállapodások miként érvényesülnek a vámhatóság gyakor-

lati munkájában, hiszen például az ellenõrzések során lefoglalt élõ

példányok speciális elhelyezést és gondozást igényelnek, a nem

értékesíthetõ, emberi fogyasztásra alkalmatlan dolgok az állatok

20 Az utolsó két határátkelõ hazánk schengeni térséggé válásával meg-
szûnt.
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gyámolítására szakosodott szervezeteknél (állatkertek, vadas-

parkok, menhelyek stb.) még hasznosíthatók.

Egyéb feladatok a környezetvédelem területén

A vám- és pénzügyõrség 2007. július 12-én kapta meg a felhatalma-

zást az országhatárt átlépõ hulladékszállítás ellenõrzésére.21 Ez a te-

vékenység a közelmúltban nagy médianyilvánosságot kapó ese-

ményei után került az érdeklõdés fókuszába annak kapcsán, hogy

a nagy mennyiségû hulladék beazonosíthatóan az unió területérõl

származott, és kérdésként merült fel: miként kerülhetett be az or-

szágba, „miért nem találkozott azzal a vámhatóság”. A válasz na-

gyon egyszerû: mivel a hulladék az EU-ból származott, vagyis kö-

zösségi áruról volt szó, továbbá az unió belsõ határain a

vámellenõrzés 2004. május 1-jén megszûnt, ezért az apparátusnak

nem volt kontroll-lehetõsége. A 180/2007. (VII. 3.) kormányrendelet

ezért a testületet felhatalmazta az országhatárt átlépõ hulladékszál-

lítmányok ellenõrzésére, amely a mobil ellenõrzõ szolgálat tevé-

kenységét bõvíti: ha a revízió problémát észlel, a kollégák értesítik

az illetékes hatóságot, illetve a jogsértés esetén a szállítmányt a ha-

tóság kiérkezéséig feltartóztatják.

A testület 2008. január 1-jén jogosulttá vált a környezetvédelmi

termékdíj22 beszedésére is. Az eltelt kevés idõ miatt még nincs sok

tapasztalatuk e körben. A feladat átvételekor kapott tájékoztatás

szerint kb. 27 ezer olyan gazdasági szereplõ létezik, amelyik ter-

mékdíjfizetéssel járó tevékenységet folytat, idõközben azonban vi-

lágossá vált, szinte minden hazai gazdasági vagy kereskedelmi fel-

adatot végzõ szervezet az alanyi körbe tartozik. A vámhatóság

célkitûzése, hogy e szereplõket „betereljék a termékdíj fizetés sza-

bályai alá”. A probléma abból adódik, hogy a 12 éves jogszabály el-

21 Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) kor-
mányrendelet.

22 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvé-
delmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

A vám- és pénzügyõrség szerepe a környezetvédelemben
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lenére nem ismert, hogy létezik a szóban forgó adónem. Feladatuk

ennek megfelelõen annak közismertté tétele, továbbá az érintettek

fizetési kötelezettségük teljesítésére szorítása, illetve a jogszabályi

mentesülési lehetõségekrõl történõ tájékoztatás.

A kerekasztal-beszélgetésen elmondottak szerint szakemberhi-

ánnyal küszködnek, és gondot okoz a környezetvédelmi szabályok

ismerete is. Ez abban is megnyilvánul, hogy megfelelõen képzett

kollégák hiányában nem tudják elvégezni a nagyobb ellenõrzéseket,

ezért jelenleg csak az úgynevezett alapkötelezettségek körében (be-

jelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése) folytatnak revíziót.

A vizsgált ügyek kriminológiai jellemzõiA vizsgált ügyek kriminológiai jellemzõiA vizsgált ügyek kriminológiai jellemzõiA vizsgált ügyek kriminológiai jellemzõi

Az empirikus kutatás alapjai olyan iratok voltak, amelyeket a Vám-

és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága bocsátott rendelkezé-

sünkre. Az volt a kérésünk, hogy olyan 2006-os és 2007-es termé-

szetvédelmi szabálysértéssel (Sztv. 147. §) és természetkárosítással

(Btk. 281. §) kapcsolatos aktákat szeretnénk vizsgálni, amelyekben

szabálysértési eljárást indítottak vagy büntetõeljárást kezdemé-

nyeztek.

A kutatás során egyebek között megnéztük, hogyan fejezõdtek

be általában az eljárások, melyek voltak a nyomozás megszünteté-

sének okai és a tipikus elkövetési magatartások, elkövetési tárgyak,

hogyan minõsítette a hatóság az elkövetett cselekményeket, vala-

mint tájékozódtunk a felderítés körülményeirõl és a szakértõi közre-

mûködésrõl is.

Az ügyek fõbb jellemzõi

Az ügyek hatóságonkénti megoszlása a következõképpen alakult

(3. számú táblázat).

Így végül összesen 168 esetet tekintettünk át, amelybõl 165-ben

természetkárosítás, háromban pedig természetvédelmi szabálysér-

tés miatt indult eljárás. Valamennyi ügyrõl külön kérdõívet állítot-

tunk ki.
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Feljelentés megtételére 155, természetvédelmi szabálysértés miatt

az eljárás kezdeményezésére három, ügyészségi nyomozás meg-

szüntetésre hat, rendõrségi nyomozás megszüntetésre pedig há-

rom esetben került sor. Bírósági ítélettel egy ügyben találkoztunk.

Természetvédelmi szabálysértés miatt eljárás indítása mellett

döntött az 1. Sz. Repülõtéri Vámhivatal, amikor fókaolaj-kapszula

vámtarifaszámának megállapítása elõtt, mintavételi eljárás során ki-

derült, hogy a szabad forgalomba helyezett ötezer csomag kapszu-

la grönlandi fóka származéka. Ez a faj a védett és fokozottan védett

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, vala-

mint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból je-

lentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM

rendelet 8. sz. mellékletében szerepel. Példányainak (származékai-

nak) – beleértve a fenti terméket is – Magyarországra behozatalához

az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyére van szükség. A

3. számú táblázat

Az ügyek hatóságonkénti megoszlásaAz ügyek hatóságonkénti megoszlásaAz ügyek hatóságonkénti megoszlásaAz ügyek hatóságonkénti megoszlása

2. Sz. Repülõtéri Vámhivatal
1. Sz. Repülõtéri Vámhivatal
Vámhivatal Röszke
Fõvámhivatal Szeged
Fõvámhivatal Gyõr
Vámhivatal Nagylak
Vámhivatal Ártánd
Vámhivatal Letenye
Fõvámhivatal Debrecen
Vámhivatal Hercegszántó
Fõvámhivatal Szombathely
Fõvámhivatal Salgótarján
Magánforgalmi Fõvámhivatal
Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága
Fõvámhivatal Miskolc
Fõvámhivatal Eger
Fõvámhivatal Nyíregyháza
Vámhivatal Gyula
Vámhivatal Záhony
Összesen

felderítõ szerv

58
48
16
7
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

168

ügyek száma
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vámeljárás során ennek bemutatása nem történt meg [ügyszám:

5001/2006.].

A nyomozás megszüntetésére általában azért került sor, mert a

nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bûncselekmény

elkövetése, a Be. 190. § (1) bek. d) pontjában meghatározott tévedés

állt fenn, valamint a cselekmény nem minõsült bûncselekménynek.

E körre jellemzõ két tipikus eset:

a) Természetkárosítás bûntette miatt a Makói Városi Ügyészség szüntette

meg a nyomozást arra hivatkozással, hogy nem volt megállapítható

bûncselekmény elkövetése abban az ügyben, amikor a határátlépés

után a jövedéki ellenõrzés során, a román állampolgár gyanúsított uta-

zótáskájából egy élõ görög teknõs került elõ, amelyre vonatkozóan a

szükséges okmányok nem álltak rendelkezésre, így jogellenesen került

az ország területére.

Az eseti szakértõi vélemény szerint a görög teknõst a vadon élõ állat-

és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított

védelmérõl szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, a bi-

zottság 1332/2005/EK rendeletének A melléklete tartalmazza, pénzben

kifejezett értéke egyedenként húszezer forint.

A nyomozó hatóság az elkövetõt egyrendbeli, a Btk. 281. § (1) bek. c)

pontjába ütközõ természetkárosítás bûntettével gyanúsította meg.

A terhelt elmondta, hogy a teknõsbékát találta, és ajándékba akarta vin-

ni, õ nem tudott arról, hogy a teknõsbéka milyen fajhoz tartozik, és így

azt sem tudta, hogy Magyarországra behozatala engedélyköteles.

A lefolytatott nyomozás során a gyanúsított vallomásával szemben

nem sikerült olyan személyi vagy tárgyi bizonyítékot beszerezni,

amelynek alapján kétséget kizáró módon megállapítható lett volna,

hogy a terhelt tudott arról, hogy az állat görög teknõs, és annak Ma-

gyarországra behozatala engedélyköteles.

A Be. 4. § (2) bekezdése alapján a kétséget kizáróan nem bizonyított

tény nem értékelhetõ a terhelt terhére, így az ügyben eljáró ügyészség

a fentiek szerint döntött [ügyszám: 917/2007.].

b) Szintén az ügyészség szüntette meg a nyomozást abban az ügyben,

amikor a gyanúsított a piacon olyan kínai eredetû gyógytapaszt árusí-
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tott, amely pézsmaszarvas pézsmamirigy-kivonatát és leopárdcsontot

tartalmazott.

A 338/97/EK tanácsi rendeletének 2. cikk t) pontja szerint példánynak

kell tekinteni minden olyan terméket, amelynek a csomagolásából, a

megjelölésébõl az következik, hogy az A–D mellékletek valamelyikébe

tartozó állat- vagy növényfajból készült vagy azt tartalmazza. A kínai

gyógyhatású készítmény ennek tekinthetõ.

A leopárd és a pézsmaszarvasok összes faja védett fajokként szerepel

a washingtoni egyezmény I. és II. függelékében, valamint a 338/97/EK

tanácsi rendeletének A, illetve B mellékletében, így élõ példányaiknak,

illetve részeiknek, valamint származékuknak, az abból készített bármely

terméknek az Európai Unióba történõ behozatalához a (re-)exportáló or-

szág illetékes hatósága által kiállított CITES (re-)exportengedély és az im-

portáló tagállam hatósága által kiállított CITES importengedélyek együt-

tes megléte és bemutatása szükséges.

A leopárd tekintetében a tanács rendelete 8. cikkének 1. pontja alapján

az A mellékletben felsorolt fajok példányaival tilos a kereskedelem. A

pézsmaszarvasok példányaival a kereskedelem mindaddig tilos, amíg

a jogszerû megszerzést, az EU területérõl történõ jogszerû behozatalt

igazolják a megfelelõ dokumentumokkal.

A leopárd esetében ez alól csak meghatározott esetekben adható fel-

mentés, bizonylat kiállításával. Ilyen irat nem volt kiállítva a termékre

vonatkozóan.

A pézsmaszarvasok tekintetében a szállítmány közösségbe történõ

beléptetésének feltétele mindkét dokumentum egyidejû megléte és be-

mutatása. Ha a példány Afganisztánból, Bhutánból, Indiából,

Mianmarból, Nepálból vagy Pakisztánból származik, tehát a tanács ren-

deletének A mellékletében szerepel, akkor a termékekkel való kereske-

delem tilos. Ha más populációból származó pézsmaszarvas kivonatát

használták fel a készítményhez, akkor kereskedelemi tevékenység

csak akkor folytatható, ha iratokkal bizonyítják a jogszerû megszerzést

és behozatalt. Az igazgatási hatóság azonban hasonló termék behoza-

talához eddig nem állított ki importengedélyt.

A gyanúsítottnak nem voltak meg az elõírt okmányai, és ezek hiányá-

ban kínálta eladásra a terméket.
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A nyomozó hatóság az elkövetõt kétrendbeli a Btk. 281. § (1) bek. c)

pontjába ütközõ természetkárosítás bûntettével gyanúsította meg.

A terhelt elmondta, hogy a terméket egy ismeretlen kínai személytõl

vásárolta, aki azt állította, hogy jó lábfájásra és kézre. Nem ismerte a

tapasz alkotóelemeit, hiszen nem volt rajta magyar nyelvû felirat, és azt

sem tudta, hogy tilos árusítani.

A Be. 4. § (2) bekezdése alapján a kétséget kizáróan nem bizonyított

tény nem értékelhetõ a terhelt terhére. Tekintettel arra, hogy nem volt

megállapítható bûncselekmény elkövetése, a hatóság az eljárást meg-

szüntette (Salgótarjáni Városi Ügyészség: 1563/2006. sz. ügy).

A büntetõeljárás kezdetén a cselekményt legtöbbször (132 ügyben

[80%]) a Btk. 281. § (1) bekezdés c) pontja szerint minõsítették a ható-

ságok, nevezetesen: aki az Európai Közösségek Tanácsának a va-

don élõ állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

által biztosított védelemrõl szóló rendelete A és B mellékletének ha-

tálya alá tartozó élõ szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tart-

ja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az ország

területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztít-

ja, bûntettet követ el.

A további cselekmények 12 esetben (7%) a 281. § (1) bekezdés a)

pontja, 10 ügyben (6%) a 281. § (1) bekezdés, 7 esetben a 281. § (1)

bekezdés b) pontja szerint minõsültek.

Az eljárás alapjául szolgáló történések megyénkénti megoszlá-

sát tekintve megállapítható, hogy többségük a fõvárosban és

Csongrád megyében valósult meg.

Az elkövetési helyek közül kiemelkedik a repülõtér, valamint a

nagylaki és röszkei határátkelõhely.

Az eljárás alapjául szolgáló eseményrõl vámvizsgálat (95%), va-

lamint a vámhivatal járõrei  által végzett ellenõrzések (5%) során

szerzett tudomást a hatóság.

Melyek azok a tipikus cselekmények, amelyekben a hatóság a

feljelentés megtétele mellett döntött? A jogellenes, azaz az elõírt en-

gedély nélküli behozatal, amelyre a következõ ügy is jellemzõ pél-

daként szolgál:
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Feljelentést tett a 2. Sz. Repülõtéri Vámhivatal a Btk. 281. § (1) be-

kezdés c) pontja szerint minõsülõ természetkárosítás bûntette mi-

att, amikor a gyanúsítottnál a tételes vámvizsgálat során két darab,

kígyóbõrbõl készült férfizakót találtak. A KvVM elõzetes szakvéle-

ménye szerint a zakók feltehetõen pápaszemes kobra bõrébõl ké-

szültek, amely szerepel a washingtoni egyezmény II. függelékében,

valamint a tanács 338/97/EK rendeletének B mellékletében, így be-

hozatalukhoz CITES export- és importengedély együttes megléte

szükséges. A terhelt azonban ilyen engedélyeket nem tudott mutat-

ni (ügyszám: 27/2006.).

Jellemzõ elkövetési tárgyak

Az eljárás alapjául szolgáló elkövetési tárgyakat az 1. számú ábra

mutatja be.

állatbõr
vagy állat-

bõr prepa-
rátuma,

testrésze*

gyógyhatá-

sú készít-
mény**

különbözõ
fajú teknõ-

sök***

hüllõbõr-
bõr készült

termékek

madarak egyébkõkorall

* koponya, fog, állkapocs
** indiai törpebogáncsot, orchidea gyökerének, pézsmaszarvas  pézsmamirigyének

kivonatát, tatárantilopszarvat, medveepét, sasfakivonatot tartalmaz
*** általában mór-, görögteknõs

28 (18,4%)

22 (14,5%)

13 (8,6%)
15 (9,9%) 15 (9,9%)

26 (17,1%)

33 (21,7%)

1. számú ábra

Az eljárás alapjául szolgáló elkövetési tárgyak (%)Az eljárás alapjául szolgáló elkövetési tárgyak (%)Az eljárás alapjául szolgáló elkövetési tárgyak (%)Az eljárás alapjául szolgáló elkövetési tárgyak (%)
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Az ábrában jelölt egyéb kategóriában szerepel egyebek között vá-

gótok (Acipenser gueldenstaedti) halikrájából készült kaviár, kígyó-

tetemet tartalmazó szeszes ital, krokodilból készült pástétom, szárí-

tott csikóhal és fülemüle dísztolltartó.

Az elõbbiek alapján jól látható, hogy az állampolgárok nincse-

nek tisztában azzal, milyen állatok, növények, illetve készítmények

behozatala engedélyhez kötött: általában állatbõröket vagy állatpre-

parátumokat, korallokat, teknõsöket, illetve olyan gyógyhatású ké-

szítményeket hoznak be, amelyek összetevõit nem ismerik. Bemu-

tatunk két tipikus esetet ebbõl a körbõl:

1) Két darab kikészített medvebõr volt az eljárás tárgya abban a Makói

Városi Bíróság ítéletével záruló ügyben, amelyben a személygépkocsi-

val utazó román állampolgár elkövetõ belépésre jelentkezett Magyaror-

szág területére a nagylaki határátkelõhelyen. Az útlevélvizsgálat utáni

vámvizsgálat során a vádlott nem jelentette be a jövedéki ellenõrzés

során talált állatbõröket, amelyeket Romániában vásárolt, és ajándéko-

zás céljából Olaszországba szeretett volna szállítani.

A nyomozás során kirendelt igazságügyi eseti szakértõi vélemény alap-

ján megállapítást nyert, hogy az állatbõrök barnamedvétõl származnak.

A barnamedve hazánkban védett állatfaj, mivel szerepel a 13/2001. (V. 9.)

KöM rendelet 2. sz., a védett állatokat felsoroló mellékletében. Megálla-

pított természetvédelmi értéke egyedenként ötvenezer forint. Ezeken

túlmenõen a barnamedve szerepel a washingtoni egyezmény II. függe-

lékében, illetve a 338/97/EK tanácsi rendelet A mellékletében is. Ennek

alapján e faj példányainak, beleértve az élõ állatot, illetve bármely ré-

szét, valamint származékát, az abból készített bármely termék Európai

Unióba történõ behozatalához a beléptetés szerinti tagállam CITES igaz-

gatási hatósága által kiállított CITES import-, illetve a származási ország

által kiállított CITES exportengedély szükséges. Tekintettel azonban ar-

ra, hogy Románia 2007. január 1-jétõl az Európai Unió tagállama, a bõ-

rök behozatala az európai uniós rendelet szempontjából nem minõsül

importnak a tanácsi rendelet alapján az A mellékletben felsorolt fajok

példányaival, vagyis az ügyben szereplõ és lefoglalt barnamedvebõrök-

kel tilos a kereskedelem. Ez alól meghatározott esetekben a tagállamok
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igazgatási hatóságai felmentést adhatnak egy úgynevezett EU-bizonylat

kiállításával.

A barnamedve szerepel az európai vadon élõ növények, állatok és ter-

mészetes élõhelyeik védelmérõl szóló berni egyezmény II. függeléké-

ben, amely felsorolja a valamennyi tagállam által fokozottan védendõ

állatfajokat. A védett állatfaj egyedének behozatalához, illetve annak

birtokban tartásához az említett CITES engedélyeken felül a területileg

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség

engedélye is szükséges.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az elkövetõnek nem voltak

birtokában a megjelölt engedélyek, így a medvebõröket jogellenesen

hozta be, és ezzel megvalósította a Btk. 281. § (1) bek. c) pontja szerin-

ti természetkárosítás bûntettét. Ezért a bíróság vele szemben százezer

forint pénzbüntetést szabott ki (ügyszám: 347/2007.).

2) A vámhatóság több esetben tett feljelentést természetkárosítás bûn-

tettének [Btk. 281. § (1) bek. c) pont] gyanúja miatt akkor, amikor vám-

vizsgálat során egy vagy több kõkorallt találtak az utas csomagjában.

A kõkorallok rendjének valamennyi faja szerepel a washingtoni egyez-

mény II. függelékében, valamint a 338/97/EK rendelet B mellékletében.

A kõkorall behozatalához a (re-)exportáló ország illetékes hatósága ál-

tal kiállított CITES export- és az importáló ország illetékes igazgatási ha-

tósága (környezetvédelmi minisztérium) által kiállított importengedély

együttes megléte és bemutatása szükséges, ami ezekben az ügyek-

ben hiányzott.

A lefoglalásról

Ha a jogszabályban elõírt engedélyeket az elkövetõk nem tudják

bemutatni, akkor az elkövetés alapjául szolgáló élõ szervezeteket,

tárgyakat, készítményeket az egyezmény végrehajtására kiadott

271/2002. (XII. 20.) kormányrendelet értelmében le kell foglalni. Vizs-

gálatunkhoz a legtöbb ügyet (106) az 1. Sz. és 2. Sz. Repülõtéri Vám-

hivataltól kaptuk, így a lefoglalásról készült jegyzõkönyveket átte-

kintve arról kaptunk információt, hogy a megnevezett tételeket

lefoglalták, nyilvántartásba vették és a Repülõtéri Biztonsági Szolgá-
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lat Rendészeti Biztonsági Szolgálatához szállították, vagy a Repülõ-

téri Vámhivatal Kéziraktárában helyezték el. Vidéken is a vámhiva-

talok, illetve raktáraik voltak a lefoglalás helyszínei.

Az élõ példányok speciális elhelyezésre és gondozásra szorul-

nak. A jegyzõkönyv feltüntette, hogy az élõ állatokról pontosan me-

lyik szervezet gondoskodik. Madarakat, teknõsöket, hüllõket, koral-

lokat helyeztek el vadasparkokban, a Fõvárosi Állat- és Növénykert

CITES mentõközpontjában, valamint a Tropicarium Óceanárium Kft.

karanténterületén.

Szakértõi, szaktanácsadói közremûködés

Az eljárás során közremûködõ szakértõket a 2. számú ábra szem-

lélteti.

Szakértõ kirendelésére 159 esetben (az ügyek 95%-ában) került sor.

Többségükben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szak-

mai tanácsadója, eseti szakértõ, továbbá valamelyik nemzeti park

igazgatóság munkatársa mûködött közre. A szakértõktõl a követke-

zõ kérdésekre vártak választ a hatóságok:

szervezethez tartozása 
nem volt megállapítható

5

16

0,5

0,5

7

58

5

8

eseti szakértõ

fõmuzeológus szakértõ

halászati szakmérnök

környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelõség munkatársa

Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium  szakmai tanácsadója

CITES Igazgatási hatóság 

munkatársa

nemzeti park igazgatóságának 

munkatársa

2. számú ábra

Az eljárás során közremûködõ szakértõk (%)Az eljárás során közremûködõ szakértõk (%)Az eljárás során közremûködõ szakértõk (%)Az eljárás során közremûködõ szakértõk (%)
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– Engedélyköteles-e az elkövetési tárgy behozatala?

– Mit tartalmaz az elkövetés tárgya?

– A lefoglalt madarak védett madarak-e?

Lássunk néhány példát a szakértõi közremûködéssel folyó esetekbõl!

1) Az eljárás tárgyai kínai írásjelekkel ellátott gyógyhatású készítmények

voltak. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi Ter-

mészetvédelmi Egyezmények Osztályának szakmai tanácsadója elõ-

zetes szakvéleményében megállapította, hogy olyan állat-, illetve

növényfajok származékait tartalmazza, amelyek szerepelnek a wa-

shingtoni egyezmény függelékében és a 338/97/EK rendelet mellékle-

tében. Négy doboz készítmény – a csomagoláson feltüntetett írásjelek

szerint – egyéb összetevõk mellett indiai törpebogáncs (Sassurea cos-

tus) gyökérkivonatát, tíz csomag készítmény pedig egyebek között egy

orchideafaj (Gastrodia elata) rizómakivonatát tartalmazza.

Az indiai törpebogáncs szerepel washingtoni egyezmény I. függeléké-

ben és a 338/97/EK rendeletének A mellékletében. Ennek megfelelõen

az élõ példányoknak, illetve bármely származékuknak az Európai Uni-

ón belüli átszállításához a (re-)exportáló ország illetékes hatósága által

kiállított CITES export- és az importáló ország illetékes igazgatási ható-

sága által elõzetesen kiállított importengedélyek együttes megléte és

bemutatása szükséges. Vadon gyûjtött példányok nemzetközi kereske-

delembe nem kerülhetnek.

Az orchideák összes faja, beleértve az említett fajtát is, szerepel az

egyezmény II. függelékében és a tanács rendeletének B mellékleté-

ben, így az élõ példányainak, illetve bármely származékának az Euró-

pai Unión keresztüli átszállításához a (re-)exportáló ország illetékes ha-

tósága által kiállított CITES exportengedély megléte szükséges.

Mivel ilyen engedélyek a küldeményeket nem kísérték, felmerült a ter-

mészetkárosítás bûntettének gyanúja [az 1. Sz. Repülõtéri Vámhivatal

járt el a 65/2006. sz. ügyben].

2) A nagylaki határátkelõhelyen vámvizsgálat során, dobozokban elhelye-

zett madártetemeket találtak egy kisbusz csomagterében és ülései

alatt. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
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biológus munkatársa szerint a határátkelõhelyen engedély nélkül át-

szállítani kívánt madártetemek faj szerinti meghatározása a következõ:

Védett fajok (pénzben kifejezett értékük példányonként tízezer forint):

– 1883 példány mezei pacsirta (Alauda arvensis),

– 81 példány kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra),

– 10 példány réti pityér (Arthus pratensis),

– 9 példány búbos pacsirta (Galerida cristata),

– 1 példány hósármány (Plectrophenax nivalis),

– 1 példány sordély (Miliaria calandra),

– 1 példány pajzsoscankó (Phylomacus pugnax).

Az 1986 példány pénzben kifejezett értéke 19 860 ezer forint.

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs ál-

latfaj (példányonként ezer forint):

– 8 példány seregély (Sturnus vulgaris), pénzbeli értéke nyolcezer forint.

Mindösszesen 19 868 ezer forint.

A védett fajok felsorolását és pénzben kifejezett értékét a 13/2001.

(V. 9.) KöM rendelet 2. sz. melléklete sorolja fel. A közösségi jelen-

tõségû fajok listáját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bek.

i) pontja szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges

a védett, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egye-

dének behozatalához, kiviteléhez és átszállításához. Ezek a rendel-

kezések vonatkoznak az említett állatfajokra. Ilyen engedélyt azon-

ban az illetékes természetvédelmi hatóság nem adott ki. A Btk.

281. § (1) bek. b) pontja szerinti természetkárosítás bûntette miatt tett

feljelentést a vámhatóság (ügyszám: 126/2006.).

Az ismertetett jogesetekbõl kitûnik, hogy szakértõi kérdés annak

megállapítása, hogy az elkövetési tárgy milyen nemzetközi egyez-

ményben vagy rendeletben és ezeknek melyik függelékében vagy

mellékletében szerepel, így derül ki, hogy védett vagy fokozottan

védett állatról vagy növényrõl van szó. Érdemes kiemelni, hogy

csak a washingtoni egyezményben kb. harmincötezer faj szerepel,

a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet mellékletei pedig kb. ezernyolcszáz
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fajt, hétszáz növényt és ezer állatot sorolnak fel, és akkor még a

többi vonatkozó jogszabályt meg sem említettük!

Az elkövetõkrõl

Az elkövetõk állampolgárság szerinti megoszlása a 3. számú ábrán

látható.

Az általunk feldolgozott ügyekbõl megállapítható, hogy az elköve-

tõk túlnyomó többsége magyar, román, valamint kínai állampolgár.

Az esetek jelentõs részében az elkövetõ ismeretlen maradt.

Az ismeretlen elkövetõk magas számát az magyarázza, hogy

számos olyan eset fordul elõ, amikor a tranzit postai küldemények

között olyan csomag érkezik Kínából a repülõtérre, amelyet a vizs-

gálatot végzõ pénzügyõr gyanúsnak talál, ezért belsõ áruvizsgálatot

végez. Ennek során általában kínai írásjelekkel ellátott gyógyhatású

készítmények kerülnek elõ, amelyek legtöbbször olyan összetevõ-

ket tartalmaznak, amelyek alapján az Európai Közösségbe való be-

hozataluk csak engedéllyel lehetséges, és ez általában hiányzik.

A másik gyakran elõforduló ügy, amikor a repülõtéri vámhivatal-

nál egységes vámáru-nyilatkozatot nyújtanak be a megbízó részére

3. számú ábra

Az elkövetõk állampolgárság szerinti megoszlása (%)Az elkövetõk állampolgárság szerinti megoszlása (%)Az elkövetõk állampolgárság szerinti megoszlása (%)Az elkövetõk állampolgárság szerinti megoszlása (%)
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egy küldemény (általában szintén Kínából érkezik) szabad forgalom-

ba bocsátásnak kérelmével, és kiderül, hogy az engedély érvé-

nyességi ideje lejárt, vagy az elõírt engedélyeket nem szerezték be,

így a termékek behozatala jogellenes.

Felvetõdõ problémák és javaslatokFelvetõdõ problémák és javaslatokFelvetõdõ problémák és javaslatokFelvetõdõ problémák és javaslatok

Az unióban és hazánkban egyaránt megfelelõnek tûnõ környezet-,

illetve természetvédelmi szabályozás végrehajtása nem következe-

tes, mert hiányzik az ahhoz szükséges akarat és/vagy a kellõ anya-

gi fedezet, ez pedig a természeti értékek további pusztulásához já-

rul hozzá, legalábbis nem segíti elõ megõrzésüket, javításukat. Az

uniós dokumentumok és a magyar parlament határozatai arról ta-

núskodnak, hogy a környezet- és természetvédelem, a fenntartható

fejlõdés gondolatrendszerei napjaink cselekvéseiben még nem vál-

tak általánosan elfogadottá. Úgy véljük, ezt igazolja a Nemzeti Fenn-

tartható Fejlõdési Tanács – parlamenti szervezetként történõ – élet-

re hívása is, amelynek hatékonyságával kapcsolatban erõs

fenntartásaink vannak. Ezt a helyzetet itthon még a környezettuda-

tos magatartás hiánya is rontja, holott a természetben okozott károk

sok esetben jóvátehetetlen folyamatokhoz vezetnek.

A vám- és pénzügyõrség feladatköréhez kapcsolódóan a zöld-

hatóságok, a nemzeti park igazgatóságok, valamint civilszerveze-

tek közremûködésével vesz részt a környezetkárosító bûncselek-

mények és szabálysértések feltárásában, megelõzésében; a

fokozottan védett vagy védett élõ szervezetek megóvásában, beho-

zatalának, kivitelének ellenõrzésében, tiltott kereskedelmének a

megakadályozásában.

A vám- és pénzügyõrség alsó fokú szervei a belterületi fõvámhi-

vatalok, valamint a határszakaszok vámhivatalai. Az alapvetõ vám-

és jövedéki feladatokat a fõvámhivatalok látják el, és ezekhez kap-

csolódnak a mobil ellenõrzési csoportok. Szerepük a jövõben meg-

növekedhet, hiszen az ország területén bárhol ellenõrizhetnek, így

tevékenységük során szabálysértést vagy bûncselekményt észlel-

hetnek.
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Az apparátusnak nincs – ellentétben az uniós követelményekkel –

környezet- és természetvédelmi szaktudással is felvértezett sze-

mélyzete, holott a VPOP munkatársainak véleménye szerint szük-

séges volna az érintett vámtisztviselõk ilyen irányú képzése. E fel-

adatok egyébként a szervezet tevékenységének igen kis hányadát

(a testület hatáskörén kívül esõ bûncselekmények és szabálysérté-

sek egy-két százalékát) teszik ki annak ellenére, az államhatár átlé-

péséhez kapcsolódó, a védett állatokkal és növényekkel összefüg-

gõ felderített jogellenes magatartások száma emelkedõ tendenciát

mutat.

A környezetvédelem területén a társadalmi szemléletformálás

elemei a következõk: tájékoztatás az éghajlatváltozásról és hatásai-

ról, az életmódváltás fontosságára való figyelemfelhívás, a környe-

zetvédelmi szabályok megismertetése a  lakossággal. Kutatásunk

során kiderült, hogy az állampolgárok környezet-, illetve természet-

védelmi szabályozásról szóló közérthetõ tájékoztatásadása nem

megoldott, és ez megnehezíti a környezettudatos gondolkodás ki-

alakulását. Nélkülözhetetlennek tartjuk olyan tájékoztató anyagok

készítését és kiadását (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztályának bevoná-

sával vagy az õ vezetésükkel készülne), amely a leggyakrabban en-

gedély nélkül behozott természetvédelmi oltalom alá esõ állat- és

növényfajokat tartalmazná. Ez a kiadvány vagy weboldal részletez-

né az állampolgárok számára a természetvédelmi oltalom alá esõ

állat- és növényfajtákat, a behozatalukkal, szállításukkal kapcsola-

tos szabályokat, felsorolná a szükséges engedélyeket, és azt, hogy

ezeket melyik hatóságtól kell beszerezni, továbbá a kereskedelmi ti-

lalom alá esõ, de ennek ellenére mégis behozott leggyakoribb fajok

listáját.

Ennek fontosságára jogszabályi szinten felhívja a figyelmet az

1995. évi LIII. törvény, amikor a környezetvédelem elvei között meg-

említi a tájékoztatás elvét, valamint a 338/97/EK rendelet 14. bekez-

dése is, amely szerint fontos feladat a lakosság tájékoztatása, külö-

nösen a határátkelõhelyeken.
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A joggyakorlat oldaláról pedig a Legfelsõbb Bíróság erõsítette

meg ennek jelentõségét a Bfv. II. 360/2007/5. sz. ügyben.23 A terhelt

csomagjából a tételes vámvizsgálat során egy preparált aligátorfej

került elõ, amelyet ajándékba hozott. Az elsõfokú ítélet leszögezte,

hogy az aligátor (Alligator mississippiensis) szerepel a washingtoni

egyezmény II. függelékében, valamint a 338/97/EK rendelet B mel-

lékletében. Ennek alapján élõ példányainak, illetve bármely szár-

mazékának a behozatalához a (re-)exportáló ország illetékes ható-

sága által kiállított CITES export- és az importáló ország illetékes

hatósága által kiállított importengedély megléte és bemutatása

szükséges. Ezek az engedélyek azonban hiányoztak.

A terhelt az elsõfokú eljárás során érdemi védekezésében el-

mondta, nem tudott arról, hogy az ajándékba vásárolt aligátorfej be-

hozatala engedélyköteles. Az elsõfokú bíróság érdemben nem fog-

lalkozott a terhelt védekezésével, csak azt mondta ki, hogy a

külföldre utazó vagy onnan érkezõ személy köteles tájékozódni a

kivihetõ, illetve a behozható, engedélyhez kötött dolgokról.

Nem büntethetõ, aki cselekményét abban a téves feltevésben kö-

veti el, hogy az a társadalomra nem veszélyes, ha erre alapos oka

van. E szerint tehát a terhelt védekezését nem csak a külföldre uta-

zók általános tájékozódási kötelezettségének oldaláról kell vizsgálni.

A terhelt cselekményének elkövetése elõtt a szükséges jogi tá-

jékozódást elmulasztotta, e miatt tette a felróhatóság körébe esik.

Ez azonban azt jelenti, hogy mulasztása miatt, vagyis hanyagság-

ból a szükséges ismereteket nem szerezte meg, tettét tehát gondat-

lanságból követte el. A természetkárosítás bûntette alapesetének

azonban nincs gondatlan alakzata.

A Legfelsõbb Bíróság megállapította, hogy a terhelt cselekménye

az általánosan ismert vagy megismerhetõ jogi elõírásoknál nehe-

zebben megismerhetõ tilalmat sértett. A természetvédelmi oltalom

alá esõ növény- és állatfajok bonyolultan szabályozott, terjedelmes

listájának felkutatása és megismerése, a vonatkozó jogszabályok

23 A Legf. Bír. Bfv. II. 360/2007/5. számú ítéletét idézi Elek Balázs: i. m.
57–59. o.
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egybevetése szaktudást feltételez. Azt is tudni kell, hogy ezek a lis-

ták változnak, ezt pedig nehéz nyomon követni. A cselekmény kö-

rülményeibõl látható, hogy a terhelt nem készült fel az aligátorfej be-

hozatalára: hirtelen ötlettõl vezérelve vásárolta meg egy üzletben.

Ennek alapján nem róható fel neki, hogy elmulasztotta a védett állat-

és növényfajokra vonatkozó tájékozódást.

A cselekmény társadalomra veszélyességében való tévedés

gyakori lehet olyan büntetõjogilag tilalmazott magatartások eseté-

ben, amikor az elkövetõ a kerettényállást kitöltõ igazgatási szabályt

szegi meg. Az ilyen igazgatási típusú rendelkezések ismerete csak

olyan személyektõl várható el, akik hivatalból foglalkoznak ezzel, il-

letve akik ezen a területen fejtik ki rendszeresen tevékenységüket.

Ezzel szemben, aki véletlenül és alkalmilag sérti meg az igazgatási

jogszabályokkal rendezett elõírásokat, hivatkozhat cselekménye

társadalomra veszélyességében való tévedésre.

A Legfelsõbb Bíróság elfogadta a terhelt védekezését, és fel-

mentette õt a természetkárosítás bûntette miatt emelt vád alól.

Tudni kell azonban, hogy az igazgatási jogszabályban való téve-

dés megítélése változhat attól függõen, hogy adott szabály mennyi-

re válik általában ismertté. Ha a hatóságok eleget tesznek tájékoz-

tatási kötelezettségüknek arról, hogy milyen állatok, növények vagy

származékaik nem hozhatók be az országba, akkor az elõbbi ügy

kapcsán már nem lehet kiemelt védekezéssel élni.

Súlyos nehézséget jelent ezen a területen a jogalkalmazóknak,

hogy a védett példányoknak az államhatáron történõ átviteléhez

bonyolult és szerteágazó környezet-, illetve természetvédelmi sza-

bályozás kapcsolódik, valamint hogy a vonatkozó jogszabályok

mellékleteiben és függelékeiben nagyszámú növény- és állatfaj

szerepel, ami átláthatatlan. Ami még e mellett problémát okoz,

hogy ezek nagy terjedelmûek, és rendszeresen változnak.

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

Kutatásunk ismét azt a megállapításunkat támasztja alá, amit már

többször hangsúlyoztunk korábbi vizsgálataink során: a környezet-
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védelmi jogrendszer saját maga nehezíti meg érvényesülését az-

zal, hogy az ellenõrzésre összpontosít, az állampolgárok részérõl

pedig önkéntes jogkövetést feltételez. Ha az ellenõrzés során vala-

milyen hibát talál, akkor szankcionál. A környezetvédelmi normák

tehát azt vélelmezik, hogy minden állampolgár ismeri a joganyagot,

ezzel szemben az empirikus vizsgálatok eredményei újra és újra

azt mutatják, hogy az emberek nincsenek tisztában a környezetvé-

delmi jogszabályokkal, hiszen nincsenek felvilágosítva ezekrõl. En-

nek megváltoztatásában kiemelkedõ segítséget nyújthat a vám- és

pénzügyõrség is.
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